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l Eylül 1986 

TÜRKiYE BUYUK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
17. DÖNEM DÖRDÜNCÜ YASAMA YILINI AÇIŞ KONUŞMASI 

Sayın Milletvekillerı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin 17. döneminin 4. yasama 
yılı bugün başlamaktadır. Arkada bıraktığımız üç yasama yılında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nın başarıyla sürdürdüğü çalışmaların 

L.. yasama yılında da aynen devam edeceğine ilişkin inancımı 

belirterek, siz sayın milletvekillerin i en iyi dileklerimle ve saygıla

rımla selamlıyorum. 

Sa yın Milletvekilleri, 

3 . yasama yılında yapılan çalışmaları ve bunların sonuçlarını 

sizlere ana hatlarıyla kısaca aktarmak istiyorum . 

3 . yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi 76 adet 
kanun çıkarmıştır. Bu kanunlar genelde, Bakanlık ve kamu kuruluş

la rının teşkilatlanması, vergi, ekonomik ve ticari. adli, milli 
eğitim, milli savunma. iç güvenlik, idari ve sosyal, milletlerarası 

anlaşmalar gibı alanları düzenlemekte. bir kısmı da bütçe ve 
kesin hesap kanunlarından ibaret bulunmaktadır. 

Anayasamızın 98 . maddesı ne göre, Türkiye Büyük ~!illet 

Meclisi 'nin aynı yasama yıllnda sürdürdüğü denetim faaliyetlerınır. 

soru, meclis araştırması. gene l görüşme. gensoru ve meclis soruştur

ması olarak arzettiği tablo ıse şöyledir: 

383 adet sözlü 
cevaplandırılmış, 23 
nedeniyle düşmüş, lL 

LB adedi ge rı alınmış. 

soru önergesı verilmiştir . Bunlardan 216'si. 
adedı sor u sahıplerının hazır bulunmama s: 
adedı istek üzerine yazılı soruya çevrilmış. 

82 ad edi de bu ::nla devredilmiştir. 

Verilen y azılı soru önergelerınin toplamı 67!. ade ttir . Buniardar. 
106 adedi süresi içınde cevaplandırılmadığından sözlü soruya çevn lmi~. 
1 adedı gerı alınr.ıış, SOL adedı de cevaplandırı lm ıştır. 

Gene 1 görüş me konusunda 7 önerge verilm ı ştir . Hükume L :-. 
i zlediği dış polıti!<a hakkında verılen önerge nedenıyle gene l g0rtişr.. -: 

açılmış. diğerlerı ıçın genel görüşme açı lr.ıası kabul edilmer.ııştı ::- . 

Ayrıca. 16 adet meclıs araştırma s ı. 1 adet gensoru, adet mech= 
s or u ş tu rm a s ı ön e r ge 1 e ri ge n e 1 !< u r u 1 d a gör ü ş u I m u ş ve re d d e d ıl m ı ştı r . 
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Kanun hükmünde kararnarnelere ilişkin çalışmalar şöyledir: 

Türkiye Büyük Millet Meclis i' ne 106' sı geçmiş dönemlerden 
74 'ü bu dönemden olmak üzere toplam 180 adet kanun hükmünde 
kararname intikal etmiştir. Bunlardan 59 adedi kanuniaşmış, 

2' si ise reddedilmiştir. Geride çeşitli komisyonların gündemlerinde 
119 adet kanun hükmünde kararname kalmış bulunmaktadır. Görüldüğü 

gibi, komisyonlardaki kanun hükmünde kararname sayısı azımsanamı

yacak bir düzeydedir. Komisyon gündemlerindeki kanun hükmünde 
bu kararnarnelerin sür' atle yasallaşması için, komisyonlarımızın 

daha hızlı bir çalışma yapmasına ihtiyaç vardır. Bu yasama 
yılında Sayın Komisyon Başkanlarıyla sık, sık görüşme ve temaslar 
yapılarak, bu konudaki çalışmaları hızlandırıcı önlemler üzerinde 
durulacak ve Başkaniıkça bu doğrultuda çaba sarfedilecektir. 

Önemli bir uğraşı konumuz da Türkiye Büyük ~~illet Meclisi 
yeni içtüzüğü üzerinde sürdürülen çalışmalardır. Bilindiği gibi. 
daha önce çeşitli aşamalardan geçen içtüzük teklifi. Anayasa Komisyo
nuna, oradan da genel kurula intikal etmişti. Seçiminin yenilenmesi 
nedeniyle içtüzüğün 45. maddesi uyarınca Komısyorıca geri alınan 

içtüzük teklifi üzerindeki nihai çalışmaların tamamlanarak, teklifin 
en kısa zamanda genel kurul gündemine gırecegını, bu yasa ma 
yılı nın başta gelen görüşme konuları arasında yer alacağını ümit 
ve ta h min etr.ıekteyiz. 

Sayın Milletvekilleri . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 17 . döneminde. muhalefeti 
ve iktidarıyla bugüne kadar yoğun ve verir.ıl i bir çalışma sürdürüle
rek yüksek bir anlayış ve uyum içınde ülkemizi. ilgilendiren önemlı 

pek çok konunun üzerine eğılinmiştır . Çıkanlan yasalar ve alınar. 

kararlarla bu konulara çözüm bulma yolunda ciddi adımlar atılmıştır. 

Aynı anlayışın bu yasama yılında yapılacak çalışma l ara da hakır.. 

olacağından emin bulunmakta ve bunu içtenlikle dilemekteyiz. 

Demokratik parlamenter rejim. Aziz Mıl1etimizin y ükse k 
bır ideal saydığı onurlu bir yönet i m ve yaşama düzenidir. Bu 
rejimin her türlü sarsıntıdan korunarak vazgeçilmez bir yaşameı 

biçımi halınde kesıntisız sürdürülmesi. milletimizin bızlere yüklediğ ·. 

yüce ve kursal bir görevdir. Hıç hatırdan çıkanlmamalıdır k : . 
demekrasının nımetlen kadar ]..;ülfetlerınin de ortaklaşa paylaşı lması 

gerekir. Başta siyasi partılerimız ve basınımız olmak üzere, tür.. 
kurumlarım12ın ve sorumluluk yüklenmış herkesın bu yüce hedefir. 
gerçekle~me~ınde, bu alanda köklü ve sağlam gelenekler kurulmasında 
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aziz milletimize karşı büyük sorumlulukları olduğu gibi, yönlendirici 
ve etkileyici ağırlıklı bir güce de sahip bulundukları gözden 
ırak tutulmamalıdır . Bu gücün. yüksek bir görev ve sorumluluk 
bılinci içinde kullanılmasını, en uygar ve etkileyici örneklerinin 
öncelikle bu yüce çatı altında iktidarı ve muhalefetiyle tüm siyasi 
pa rtilerimizce verilmesini içten diliyoruz . Türkiye Büyük Millet 
Meclisi' nin seçkin üyelerinin her geçen yıl bu alanda daha ileri 
adımlar atarak . demokrasimizi kökleştirme ve yüceltme yolunda 
gurur duyacağımız çalışmalar yapacağından şüphe etmiyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, 

Demokrasi ideali, milletimizin gönülden bağlı olduğu yüksek 
bir hedefdir. Bu idealin en büyük güvencesini teşkil eden yüce 
meclis, belirlenen hedef doğrultusundaki çalışmalarını yoğunlaştırır

ken, engin esin kaynağının Atatürk ilkeleri olacağı, faaliyetlerini 
daima bu çağdaş düşünce sistemine dayalı olarak sürdüreceği 

sarsılmaz inancımızdır. Çünkü, Atatürk ilkeleri, çağdaş uygarlık 

düze y ine ulaşmada izleyeceğimiz akılcı ve gerçekçi yegane yoldur. 
Birleştirici ve bütünleştirici yönüyle milli birliğimizin şaşmaz 

simgesidir. 

Bu inanç ve du y gularlayeni yasama yılının ülkemize ve 
mi ll etimize hayırlı olmasını temenni ediyor ve siz sayın milletvekille
rini mutluluk . başarı, sağlık dileklerimle ve saygılarımla selamlıyorurn. 

/ - --...., 

_________ , -- ----~-.----,) __ }YYnrf 
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24 EKİM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN İKİNCİ DECERLİ ESERLER 
SERGİ SALONUNUN AÇlLIŞINDA YAPTICI KONUŞMA: 

Sayın Konuklar; 

Bildiğiniz gibi millet olarak engin tarihimizden gelen 

zengin bir kültür mirasına sahip bulunmaktayız. Binlerce yıl

lık bir oluşumun sonunda kazandığımız bu kültür mirasımızın il

gi çeken bir bölümünü de saraylarımız teşkil etmektedir. Saray

larımız yüksek mimari değerleri, çeşitli bölümlerinde yer alan 

paha biçilmez sanat eserleri ve içinde asırlar boyunca sürdürü

len yaşam biçimiyle gerçekten ilgiye değer kültür varlıklarımız

dır. Çeşitli alanlardaki müstesna kültür değerlerimizi yeteri 

kadar kıymetlendirip tanıtamadığımız, koruyamadığımız bir vakı

adır, bir gerçektir. Bu değerli eserleri restore edip koruyama

manın yanında, tanıtamamanın da büyük bir eksiklik olduğunu tak

dir buyurursunuz. Dünyanın birçok ulusları elindeki çok büyük 

değer boyutu olmayan eserlerini dünya topluluklarına büyük bir 

çabayla, büyük bir çalışma ile sunmaya çalışırken, bizim bu 

konuda biraz geride kalmış olmamız sanırım ki .Türk Milletinin 

bugünkü kuşakları olarak hepimize üzüntü vermektedir. 

Toplum olarak büyük bir duyarlılıkla son yıllarda bu sa

nat eserlerimize, bu kültür varlıklarımıza sahip çıkılmakta ol

duğuna büyük bir memnuniyetle müşahade ediyor ve izliyoruz. Bu 

uyanışın desteklenmesi, teşvik edilmesi lazımdır. 

Sabahleyin yaptığım basın toplantısında da belirttiğim 

gibi, milletler kültür varlıklarıyle ayakta durabilirler ve 

etkinliklerini sürdürebilirler. Başka türlü, kültürüne sahip 

çıkmayan, tarih mirasına sahip çıkmayan toplumlar, er-geç 

dünya sathından kaybolup gitmeye mahkOm olur. Bu bakımdan, 

bugünün kuşaklarına, tüm aydınlarımıza, tüm kurumlarımıza 

büyük sorumluluklar düştüğünü bu vesile ile vurgulamak ve 

belirtmek istiyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin yönetiminde bulunan bir

takım saraylar oldu~unu biliyorsunuz. Bunları "Milli Saraylar" 

diye adlandırıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kendi sorum

luluk alanında bulunan bu sarayların ça~daş bir anlayış içinde 

de~erlendirilmesi kararını 1984 yılında Başkanlık Divanı ola

rak verdi ve uygulamaya koydu. Bu karar cümlesinden olarak, ilk 

yapılan iş, bir "Milli Saraylar Sempozyumu" tertiplenmesiydi. 

Milli Saraylar Sempozyumu, bundan yaklaşık iki yıl kadar önce, 

bütün bilim adamlarımızın, sanat adamlarımızın ve düşünce adam

larımızın iştirakiyle düzenlendi ve bu seçkin insanlarımız de

~erli fikirlerini, önerilerini ortaya koyarak istikbalde yapa

caklarımız için bize yol gösterdiler. Bu ana fikirler doğrul

tusunda uygulama çalışmaları başlatıldı. 

Uygulama çalışmaları sürdürülürken, bir noktayı özellik

le belirtmek istiyorum: Bilim ve sanat çevrelerinin değerli 

mensupları, sempozyum sırasında çok değerli fikirler ortaya 

koyarak bizim yolumuzu aydınlatırken, bir yandan da uygulama

lar sırasında ilgilerini burada çalışan insanlarımızdan, çalı

şan elemanlarımızdan hiç eksik etmediler, devamlı yanımızda yer 

aldılar. En küçük ayrıntıya kadar onların düşüncelerinden ya

rarlandık. Onların ortaya koyduğu fikirler doğrultusunda, bura

da yapılan çalışmalar geliştirildi. 

Gerçekten, milli hazinemiz olan saraylarımız, her türlü 
ilgiye layık birer kültür varlığımızdır; ne kadar ilgi göste

riise o bile yeterli değildir; azdır. 

Memnuniyetle belirtmeliyim ki, bilim ve sanat adamları

mız bu ilgiyi layık oldu~undan daha fazla gösterdiler. Bugün, 

iki yıl zarfında, saraylar topluluğu içinde ne yapıldıysa, ne 

gibi başarılı neticelere ulaşıldıysa bunların en büyük şeref 

payı bilim ve sanat adamlarımıza aittir. Huzurunuzda hepsine 

ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
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Bu çalışmalar nihai hedefine henüz ulaşmamıştır. Biraz 

sonra size iki yıllık bir devreyi arkada bıraktığımız için, 

bir özet sunmaya çalışacağım. İki yılda yapılanlarla bugünden 

itibaren hizmete açılacak olanlar hakkında bilgi vermeye gay

ret edeceğim. Arkada yapılacak işlerimiz vardır. Bugün açacak

larımızia burada yapılacaklar bitmiyor. Onları da, buranın ça

lışmasında sevgi ile büyük heyecanla büyük bir özveriyle gay

ret eden insanlarımız, inanıyorum ki bu süreyi kısaltacaklar 

ve hedefe belirlenen programdan daha önce varmayı başaracak

lardır. 

Muhterem arkadaşlar, yapılan işleri, bundan önce yapı

lan ve hizmete sunulan işleri, çok kısa olarak şöyle söylemek 

istiyorum: 

Evvelce, Mefruşat Dairesi olarak sarayın Dolmabahçe Sa

rayının hemen girişinde Mefruşat Dairesi olarak kullanılan bi

na, tarihi bina, bir kültür,bilim ve tatil merkezi haline ge

tirilmiştir. Burada saraylarımızda yapılan restorasyon çalışma

ları de~erlendirme çalışmaları, koruma çalışmaları, tanıtma ça

lışmaları bir merkezden idare edilmektedir. Tabir caizse, bu 

merkez saraylarımızın beyni niteliğini kazanmıştır. Burada bi

limsel çalışmalara yer verilmektedir, kültürel çalışmalara yer 

verilmektedir, arşiv çalışmalarına yer verilmektedir. Kültür 

çalışmaları içinde, çeşitli etkinlikler yer almaktadır. Bunları 

şöylece özetleyebiliriz: 

Her türlü tanıtım malzemesi burada hazırlanıyor; afiş 

kartpostal, broşür, kitap üretiliyor, insicam gösterileri ha

zırlanıyor; sergiler, konferanslar düzenleniyor. Biraz önce 

bilimsel araştırmaların da burada sürdürüldüğünü, araştırma

cılarımıza rasih bir çalışma sahasının doğduğunu belirtmiş

tim. Bu merkezle dünyanın kültür odaklarıyle bir bağlantı ku

rulmuştur. arada bir iletişim ağı kurulmuştur. Bizim yaptık

larımızdan dünyanın kültür odakları günü gününe haberdar olu

yor, onlar da bize her türlü yapabilecekleri maddi ve manevi 

desteği esirgemiyorlar. Bir misal olarak şunu söyleyebilirim, 
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saraylarımızda çalışan büyük bir kadro, dünyanın belirli kül

tür merkezlerinde zaman zaman bir eğitime tabi tutuluyor. Bu 

eğitim, o kültür merkezleri tarafından karşılıksız olarak 

bize sunulan bir hizmettir. Bu iletişim ağı kurulduktan sonra 

bu gerçekleşmiştir. 

Kültür, tanıtım ve bilim merkezinden başka, Aynalıkavak 

Kasrı, Ihlamur Kasrı, Harem, Kuşluk Bahçeleri, Birinci Değerli 

Eşyalar Sergi Salonu ve sanat galerisi, Beylerbeyi Ağır ve Mer

mer Köşkleri ve Mefruşat Dairesi Bahçesindeki kafeterya bundan 

önceki tarihlerde hizmete açılmış ve halkımıza sunulmuştur. 

Bugünden itibaren yeni hizmete girecek birimleri de şöy

lece özetleyebiliriz: 

Maslak kasırları, bir milli saray olarak yarından itiba

ren hizmete sokulacaktır. Burası aynı zamanda bir yeşil alan 

olarak halkımızın istifadesine sunulacak bir yerdir. Hareket 

Köşkleri ve çevrelerindeki saraylar bugün hizmete açılacaktır. 

Beylerbeyi Sarayının Sarı Köşk diye nitelenen bir köşkü -ki bu 

büyük sanat eseridir- yarın hizmete açılacaktır. Burası aynı 

zamanda Daimabahçe'de kurulan Kültür Eğitim Bilim Merkezi gibi, 

Anadolu yakasına hizmet sunacak bir kültür merkezi olacaktır. 

Aynı zamanda Sarı Köşkte beynelmilel toplantılara, Sempozyum

lara, devletlerarası toplantılara yer verilecek ve böylece 

yüksek düzeyde bir hizmetin burada programlanması öngörülecek

tir. Ihlamur Kasrı'nı geçen yıl hizmete açmıştık, lhlamur Kas

rı çoğumuzun bildiği gibi, geniş rasih alanları olan, yeşil 

alanları olan bir kasrımızdır. Bu rasih alanların değerlendi

rilmesi de programa alınmıştı, bu değerlendirme de, bu tan-

zim de bitmiş; orası da bugün hizmete açılacak hale gelmiş

tir. Bu alanda, çocuklarımızın, genç evlatlarımızın resim, 

heykel ve müzik çalışmaları yapması için de her türlü zemin 

hazırlanacak, ayrıca Ihlamur Kasrı çevresi bir mesire, bir 

oturma, bir dinlenme mahalli olarak Beşiktaş halkının ve 

İstanbul halkının hizmetine sunulacaktır. 
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Muhterem konuklar, bu arada Dolmabahçe Sarayı ve çevre

sinin aydınlatılması konusu ele alınmıştır. Bir kısmınızın dik

katinizi çekmiş olabilece~ini ümit ediyorum. Dolmabahçe'nin ay

dınlatılması çalışmaları için birkaç günden beri tecrübe ça

lışmaları sürdürülmektedir. Bu akşamdan itibaren, fiilen Dal

mabahçe'nin aydınlatılması da tahakkuk etmiş olacak, Dolmabah

çe Sarayı devamlı aydınlatılacaktır. Dolmabahçe Sarayı'nın ay

dınlatılmasını Beylerbeyi ve Küçüksu kasırlarının aydınlatıl -

ması izleyecektir. Dolmabahçe aydınlatılırken, Millet Meclisi

nin sorumluluk sahasında olmamasına ra~men, bu eseri tamamlayan 

müstesna bir sanat dallarımız olması itibariyle Daimabahçe 

Camii'nin aydınlatılması da bu aydınlatma kuşağı içine dahil 

edilmiştir. Hatta, daha ileri giderek önümüzdeki birkaç ay 

içinde bu aydınlatma şeridini Beşiktaş'taki Barbaros İskele

sine kadar devam ettirmeyi düşünmekteyiz. 

Muhterem misafirler, biraz sonra Büyük Atatürk'ün 1937 

yılında Resim Heykel Müzesi olarak kurulmasını emrettikleri 

Veliaht Dairesine gideceğiz. Veliaht Dairesi 1937 yılından 

beri, gereken onarımdan ve restorasyondan mahrum kaldığı için, 

büyük bir harabe haline gelmeye yüz tutmuştur. Veliaht Dairesi 

şu anda Mimar Sinan üniversitesinin yönetimindedir. Buna rağ

men, Saraylar bütünlü~ünün içinde bulundu~u için, biz Veliaht 

Dairesini de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak restorasyonunu 

ele almayı uygun gördük. Yaklaşık 400 milyon lira sarfıyla Ve

liaht Dairesinin restorasyonu da gelecek yıl (Bu çalışmalara 

bu yıl başlanmıştır.) gerçekleştirilmiş olacaktır. Veliaht 

Dairesinin çevresindeki bahçelerin düzenleomeski çalışmaları 

bitmiştir. Bunlar bugün sizlerin müşahadelerinize arz edile

cektir. 

Biraz sonra İkinci De~erli Eşyalar Sergi Sarayını açaca

ğız. Daire Başkanımızın biraz önce sizlere sundu~u duygular 

içinde müşahade edece~iniz veçhile, Yirminci Yüzyıl Değerli 

Eşyalar Sergi Sarayını geçen yıl açmıştık. Dalınabahçe Sarayın

da Hazine Dairesi adını taşıyan rutinde yaklaşık tam bir 
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deaerli milstes~a ziynet eşyasının, de~erli eşyanın yer aldı~ı bir 

bölilm vardır. Buradan 1500 kadar değerli eşyayı Birinci Sergi Sa

rayında teşhir. etmiştik, İkincisini bugün açmış olacağız, bura

da da SOO kadar eser sergilenecektir. Dikkat edileceği üzere, 

bugün sergilenen 1500 eser büyük bir rakam değildir. Buna rağ

men belirli programlar içinde peyder pey gerekli mekanları ha

zırlayaraky gerekli güvenlik tedbirlerini almak suretiyle hazır

layaraky onları da teşhir edilebilir duruma getireceğiz. 

Sayın konuklar, gördüğünüz gibi, saraylardaki çalışmalar 

oldukça bilyük bir boyut kazanmıştır. Bu iki yılda yapılan çalış

maların ortaya koydu~u başarıy sürdürülen atılımlara, yeni atı

lımlar eklenmesi fikrinin kuvvetlendirilmiş ve buradan güç alan 

arkadaşlarımız, bu düşünceden güç alan arkadaşlarımız, sarayla

ra beklenenden daha büyük hizmetler yapmak suretiyle, Sarayların 

buradan yönlendirilmesine ve restorasyonuna bir bütünlük kazan

dırmışlardır. Kazandırılan bu biltünlü~ün gelecek kuşaklara büyük 

bir sorumluluk yükledi~i kanaatını taşımaktayım. Gelecek kuşak

ların, bu ecdat yadigarı müstesna eserler üzerinde daha büyük bir 

sorumluluk anlayışıyla duracaklarına ve bu eserleri daha büyük 

boyutlarda deaerlendireceklerine inanıyor ve bunu kuvvetle ümit 

etmek istiyorum. En azından, gelecek kuşaklar burada sa~lanan 

bütünlü~ü koruma düşüncesinin aydınlığı içinde olacak, onları 

korumak için her türlü hassasiyeti göstereceklerdir. Bu inan

eımı gelecek kuşaklara seslenerek, burada ifade etmek istiyorum. 

Sayın konuklar, bugün teşrifinizle bizleri onurlandırdı

nız. Yapılan her işte halkımızın bugüne kadar büyük desteğini 

gördük. Değerli basın mensupları daima çalışanlarıny saraylarda 

emek verenlerin yanında yer aldılar. Basınımızın değerli temsil

ellerine, sabahleyin teşekkür etmiştim, burada tekrar teşekkür 

etmekten zevk duyuyorum, siz sayın misafirlerimiziny konukları

mızın her birinizin bu kıymetli ecdat yadigArına sahip çıktığı

nız bilincini taşıyorum, bizlerin daima destekçimiz olduğunuzu 

biliyorum. Sizlere ayrı ayrı teşekkürler ediyorum ve hürmetleri

mi, sevgilerimi sunuyorum. 
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25 EKİM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN BEYLERBEYİ SARI KOŞKON 

VE MİLLİ SARAYLAR KULTUR SANAT VE TANITIM MERKEZİ'NİN 

AÇlLIŞINDA YAPTICI KONUŞMA 

Bugünkü açılış münasebetiyle buraya teşrif eden siz 

Sayın konuklarımıza hoş geldiniz diyor, hepinizi hürmetle 

selamlıyorum. 

Bugün Beylerbeyi Sarayının tarih! bir binası daha hiz
mete açılıyor, halkımızın ve tüm dünya topluluklarının isti

fadesine sunuluyor. Saraylar Dairesi Başkanı arkadaşımızın da 

belirtti~! gibi, bu bina bir süre önce harabe halinde idi. Bü

yük bir restorasyon ile bugünkü haline kavuştu. Bütün çalışan

ların; işçilerimizin, mühendislerimizin, ilim adamlarımızın ve 

sanatçılarımızın burada ortaya koydu~u çabalar gerçekten her 

türlü takdirin üstündedir; kendilerine ayrı ayrı teşekkürleri

mi sunmak isterim. 

Bu bina restorasyonu tamamlandıktan sonra tamamen kültür 

hizmetlerine ve bilimsel toplantılara hasredilecektir. Bu bi

nayı, Dolmabahçe Sarayının kültür, tanıtım ve bilim merkezi 

gibi, Anadolu yakasında kullanmayı planlamış bulunmaktayız. 

Kültürel faaliyetler derken, bunun içinde özellikle genç ku

şak insanlarını, çocuklarımızı hedef alan pek çok sanat faa

liyetini kastediyoruz. Resim bunun içinde vardır, müzik bu-

nun içinde vardır. Çocuklarımızın yapaca~ı çalışmalar hep 

bu çatı altında cereyan edecektir ve eserleri burada ser

gilenecektir. Ayrıca, bu binanın etrafındaki yeşil alanlar 

da yine sanata istidatlı çocuklarımız teşvik edilecek ve re

sim yapmaları, resim çalışmalarını sürdürmeleri için her 

türlü olanak bizim tarafımızdan sa~lanacaktır. Boyasına, tu

valine varıncaya kadar her türlü sanat malzemesini bilaba-

del çocuklarımızın emrine amade kılmayı, onlann'istifadesine 
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sunmayı ve buradan, sanatı genç insanların eliyle geliştir
meye başlamayı düşünüyoruz. Bu, bu sene lhlamur Kasrında 

başlatılan bir çalışmadır. Gelecek yıldan itibaren Beyler

beyi Sarayı ve çevresinde başlatılacaktır. Kısacası, saray 

ve çevresi tüm halkımıza ve onların evlatlarına, çocuklarına 

açılacaktır. 

Düşünüyoruz ki, arzu ediyoruz ki, artık, saray, halk
tan kopuk bir müessese olarak, bir mimar! eserler bütünü ola

rak düşünülmesin; saray ile halk iç içe yaşasın. Bu arada 

çocuklarımız daha küçük yaştan itibaren saray kültürünü bura

da teneffüs etmeye başlasınlar. Bu da bizzat çevrede yapacak

ları çalışmalarla en iyi biçimde gerçekleştirebilir. Bu ba

kımdan burada özellikle sanat çalışmalarını teşvik etmeyi 

amaçlıyoruz, buna inanıyoruz ve bu ne kadar gelişirse bun

dan da kıvanç duyacağımızı belirtmek istiyoruz. 

Bu binada, ayrıca, milletlerarası hem bilimsel toplan
tıların, hem de siyasal düzeydeki toplantıların da görüşmele

ri yapılabilmesini de arzu ediyoruz. Bu bina o maksatla da 

hazırlanmıştır. Binanın tarih! görkemi içerisirne yapılacak 

çalışmalar daha bir anlam kazanacaktır. Her yönüyle kültü

rümüze hizmet edecek olan bu tarih! binanın, mimar! değe-

ri yüksek binanın tekrar toplumumuza, milletimize ve kültü

rümüze hayırlı olmasını diliyorum ve emeği geçenleri tebrik 

ediyorum, kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
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TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN MASLAK KASRININ 

AÇILIŞINDA YAPTIGI KONUŞMA 

25 EKİM 1986 

Maslak Kasırlarının Türk kültür hayatına hayırlı, yararlı olması dileği 

ile kurdeleyi kesiyorum. 

Bundan sonra kültür hadisemizin boyutları dağılmış olmakla beraber ya

pılacak olan üniversitelerimiz ve bizim bu işlere gönül vermiş olan bilim ve 

sanat adamlarımız çalışmalarını sürdüreceklerdir. Buna yürekten inanıyoruz. Bu 

arada sizi de yanımızda görmenin kuvvetini içimizde hissediyoruz. Değerlendir

meleri çok genel hatları ile yaptıktan sonra tekrar sohbetimize ve önerilerini

ze döneceğiz. 
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larımızla ben de bu ailenin bir muhidi olarak sizin aranızda bulunmaktan bu ak

şam büyük bir kıvanç duyduğumu özellikle ayrıca ifade etmek istiyorum ve tekrar 

teşekkür ediyorum. 
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Sayın Konuklar, 

TBMM BAŞKANI SAYIN NECMETTiN KARADUMAN'IN 

MİLLİ EGEMENLİK PARKI'NI AÇIŞ KONUŞMASI 

28 EKİM 1986 

Bugün Milli Egemenlik Parkı'nın ve Anıtı'nın hep birlikte açılışını ya

pacağız. Davetimize icabet ederek bugün bu yeşil alanda, bu güzel parkta bizlerle 

birlikte bulunan siz Sayın Konuklarımıza teşekkür ediyorum ve hepinizi sevgilerle, 

saygılarla selamlıyorum. 

Hatırlayacağınız gibi, bundan bir buçuk yıl kadar önce burada yine hep bir

likte Milli Egemenlik Parkının temelini atmıştık. Ayrıca yine bu parkta Başkanlık 

Divanımızca bir Milli Egemenlik Anıtı'nın kurulması uygun görülerek bu Anıt'ın 

yarışmaya çıkarılması kararı verilmişti .. 1,5 yıldır devam eden çalışmalar nihayet 

sona ermiş Parkın acılışı ve Heykelin açılışı Cumhuriyetimizin 63'ncü yıldönümüne 

rastlamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara halkına bir armağanı olarak düşü

nülen Milli Egemenlik Parkı ve Anıtı'nın açılışından dolayı mutluluk ve sevinç 

duyuyorum. Bu açılışın anlamlı bir günümüze, Cumhuriyetimizin 63'ncü yıldönümüne 

rastlamış olması sevincimizi ve mutluluğumuzu bir o kadar daha arttırmaktadır. 

Sayın Konuklar, Park 15.000 metrekarelik bir alan üzerinde kurulmuştur. 

Vaktiyle burada Anayasa Mahkemesi Binası inşaa edilmesi düşünülmüşken, sonr adan 

bu düşünceden vazgeçilince arazi hali kalmıştır. Hali kalan bu arazinin en güzel 

şekilde değerlendirilmesinin, burada, Millet Meclisi yeşil alanlarının devamında 

bir park yapılması projesi suretiyle sağlanacağı mü lah azasında hareket ederek 

üzerinde bulunduğumuz bu alanda Milli Egemenlik adında bir park kurulmasının ve 

içinde bir de Anıt yapılmasını kararlaştırdık. Bugün halkımızın hizmetine, isti

fadesine açacağımız Milli Egemenlik Parkı, Milli Egemenlik ve barış gibi iki yüce 
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kavramı yansıtan bir simge olacaktır. 

Bundan 66 yıl önce kurulan ve milli mücadelemize yön veren ona büyük güç 

katan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve O'nun Hükümetinin dayandığı ana ilke 

Milli Egemenlikdi. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Egemenlik ilkesiyle, 

bir başka deyimle yönetirnde halk hakimiyeti düşüncesiyle mücadelesini başlatırken 

çağın gerçeklerine uygun bu yönetim sayesinde, milletin gücünü ve katılımını ya

nına alarak o tarihlerde hayal edilmesi bile zor olan çok büyük işler başarmıştır. 

Büyük Atatürk ve Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oluşturulan mil

li egemenlik düşüncesi Atatürk'ten ve Birinci Meclis'ten sonra da bütün Cumhuri

yet Anayasalarımızın temel değişmez ilkesi, ve ana felsefesi haline gelmiştir. 

Çünkü Milli Egemenlik ilkesiyle demokrasi düşüncesi eş anlamlıdır ve Milli Egemen

lik ilkesi demokrasinin ana kaynağıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 

tarihten itibaren Türk Milleti demokrasiyi yüce bir hedef ve vazgeçilmez bir yö

netim biçimi olarak seçmiştir. Bu nedenle bütün Anayasalarımızın temelinde, bütün 

Cumhuriyet Anayasalarımızın temelinde Milli Egemenlik düşüncesinin yer alması se

bepsiz değildir, ve bir rastlantı sonucu değildir. Milletimizin çok değer verdiği 

bu yüce kavramın, hemen Meclis yeşil alanlarının devamında kurulan bu park üzerinde 

sembolleştirilmesinin anlamlı olacağı düşünülerek burada Milli Egemenlik adını 

taşıyan bir park kurulması ve bu parkta aynı adı taşıyan bir Anıt yapılması karar

laştırılmıştır. 

Sayın Konuklar, 

Bildiğiniz gibi bu yıl 1986 yılı Dünya Barış Yılıdır. Barış insanlığın müş

terek özlemi ve ulaşmak istediği yüksek bir hedeftir. Büyük Atatürk bu özlemi 

''Yurtta Sulh, Cihanda Sulh~ özdeyişi ile en veciz bir şekilde ifade ederek Mille

timizin barışçı karakterini vurgulamıştır. Bu nedenle, bu Parkta aynı zamanda ba

rış düşüncesinin de sembolleştirilmesinin uygun olacağını düşündük. Bütün ülkele

rin barış, kardeşlik ve dostluk düşüncesinde bütünleşmesini sembolleştirmek ama

cıyla, her ülkeye Milli Egemenlik Parkına dikilrnek üzere bir ağaç fidanı gönder

mesi çağrısında bulunduk. Bu ParktaYtcr~rdG~~a milletlerine ait fidanların barış, 
kardeşlik ve dostluk düşüncesinin güzel bir sembolü halihe geleceğini ümid edi

yorum. Ve bu yüksek düşüneeye katkıda bulunmasını güç katmasını diliyorum. 

Parkın yapımında Büyük Şehir Belediyemizin büyük himmet, ilgi ve desteğini 
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gördük. Bu nedenle Sayın Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Mehmet Altınsoy'a şükran

larımı sunmak istiyorum. Ayrıca yine parkın yapımında ilgisini esirgemeyen Çanka

ya Belediyesine teşekkürlerimi sunuyorum ve Parkın aziz Ankaralılara hayırlı uğur

lu olmasını diliyorum ve siz Sayın davetlilerimizi, aziz Ankaralıları sevgiler 

ve saygılarla selamlıyorum. 
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15 KASIM 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 

KUZEY AlLANTİK ASSAMBLESİ 32. GENEL KURUL MÜNASEBETİYLE 

VERDİKLERİ YEMEKTE YAPTIGI KONUŞMA 

Sayın Senat6r Mathias, 

Saygıdeğer Parlamenterler, Sayın Konuklar, 

Sizleri ve muhterem eşierinizi İstanbul'da misafir etmekten büyük bir haz 

ve mutluluk duyuyorum. Türkiye'ye hoşgeldiniz. Size başarılı çalışmalar ve bu 

tarihi şehirde mutlu günler diliyorum. 

Bundan 6nce 1973 yılında Ankara ve lstanbul'u ziyaret eden meslekdaşlarınız 

aradan hızla geçen 13 yılda, Türk toplumunun tarihi ve kendisine 6zgü dinamizmi 

içinde çok şeyin değiştiğini ve olumlu y6nde milletçe gerçekleştirdiğimiz gelişme 

njn ülkemize katkısını g6receklerdir. Bu arada demokratik alanda sürdürülen olumlu 

gelişmeleri kaydetmek isteriz. 

Türk i ye NATO'ya kendi iradesiyle girdiği 1952 yılından beri batı savunma 

sisteminde kend i sine düşen 6nemli rolü 6zenle yerine getirmeye devamlı çaba sar

fetmiştir. NATO'lu parlamenterler olarak müttefikler arasında işbirliği ve anla

yışın daha da gelişmesi için üstlendiğiniz 6nemli görevi başarı ile yürütüyorsu

nuz. Sizi yürekten kutluyorum. 

Kuzey Atlantik Assamblesinin 32'nci yılında da, şimdiye kadar olduğu gibi, 

verimli çalışmalarımızı sürdüreceğimizden, değişik koşulların getirdiği sorunlara 

ve mevcut dayanışmamızı bozmağa yönelik tehlikelere, özellikle günümüzün büyük 

sorunu anlamsız terörizm ile Helsinki Nihai Senedine sözde katılmış bazı devlet

lerin insan haklarını ihlaline karşı birlik içinde olacağımızdan eminim. 

Türkiye Büyük Hillet Meclisi'nin Başkanı olarak milletvekillerimizi yakın

dan ilgilendiren bu iki konuyu vurgulamak isterim. 

Kadehimi Kuzey Atlantik Assamblesinin değerli parlamenterlerinin, dost ve 

müttefikimiz NATO ülkelerinin başarı, mutluluk ve refahı için kaldırıyorum. 
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27.12.1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTlN KARADUMAN'IN TÜRK 
lDAREClLER DERNECilNDE "MİLLİ EGEMENLİK" KONULU 

KONFERANS I 

Türk ldareciler Derneğinin değerli mensupları, aziz meslektaşlarım; 
bugün sizlerle bir arada olmaktan, mesleğimizin havasını teneffüs etmekten 
cidden çok bahtiyarım. Bana bu fırsatı veren türk ldareciler Derneği Genel 
Başkanı Sayın Orhan ERBUG'a ve Derneğin Yönetim Kurulu üyeleri değerli 
meslektaşlarıma teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Bu arada hakkımda çok lütüfkar ifadelerde bulunan, layık olmadığım 
derecede beni değerlendiren genç arkadaşım Fikri Beye ve Demek Genel 
Başkanı Orhan Bey kardeşime de candan teşekkürlerimi sunuyorum. beni 
gerçekten fevkalade gururlandıracak sözler söylediler. 

Değerli meslektaşlanm, Sayın ERBUG, bundan bir süre önce benim de 
hemen paylaştığım bir fikrinden bana bahsetmişlerdi. Türk Idareciler Derneği 
olarak memleketimizin ve milletimizin çeşitli meseleleri üzerinde toplantılar 
yapmak düşüncesinde olduklannı ve bu toplantılann ilkinede benimle başlamak 
istediklerini belirterek benden bir konuşma yapmamı rica etmişlerdi. Bu 
öneriyi memnuniyetle karşıladım. Bu nedenle şu anda huzurunuzda 
bulunmaktayım. 

Türk Idareciler Derneği gibi ülkemize yıllarca şerefle hizmet vererek 
büyük deneyimler kazanmış bulunan insanlardan oluşan bir yüksek topluluğun 
memleketimizin meselelerine ilgi duyarak bunlann üzerine eğilrnek istemesi ne 
kadar doğalsa bu yolda bir girişimin proğramlanması ve bunun gerçekleşmesi 
için çaba sarfedilmesi de o kadar takdire şayandır. Bu nedenle ben Demek 
Yöneticilerimizi başta Sayın ERBUG olmak üzere yürekten kutlamak 
istiyorum ve bu proğramların, bu toplantıların bir kesintiye uğratılmadan 
devam ettirilmesini, sürdürülmesini temenni ediyorum. 

Ben, bugünkü toplantı için, milli egemenlik ilkesi, bu ülkenin tarihi 
gelişimi ve aynı ilkenin yurdumuzda, ülkemizde kaydettiği gelişmeler ve 
bunun sonuçlarını konu olarak seçmeyi 
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uy~ın gördüm. Bu nedenle millt egemenlik ilkesinin bunun ifade 

ettiği anlam ve düşüncenin tarihi ve siyasi yönden bir değerlen

iirmeeini yaparak konuya girrnek istiyorum. 

Bu degerlendirmeyi yaparken ö nce evreneel b oyutlarda 

konuya bakt~ktan sonra topl~mumuz için milli ve siyasi aç~dan 

büyük değer taş~yan bu ilkenin çeşitli yönlerden incelemesini 

yaparak kavrama, berakl~k kazandırmaya, aç~klık kazandırmaya 

çalışacağ~m. 

Milli egemenlik ilk~einin Türk siyasi lıayat~ndaki tarihi 

ve milli yönden kaydettigi gelişmeleri n aç~klanmaeı, inanıyorum 

Id Türk demokrasi si ni n k ·.ıydP.tt i ği gel±şmelere de ı ı,pk t~ tma sı 

bQk:ı.mından yararlı bir değerlendirme alacakt~r. Kıymetli mes

lektaşlarım, demokratik yönetim toplurnlar~n ı ıygarluşmas~ yolun

daki en önemli aşamad~r. Bildiginiz gibi insanlığın binlerce 

yıldan beri süren bir mücadel üsi vardır. B ,ı mücadele de devlet 

ve topl itm yönetimi ne halk iradesi nin hakim olması, bir başka 

deyimle demokratik yönetimin kurulması daima yüce bir hedef 

olarak gözetilmiş ve mücadele hep bu hedef doğrıltueunda bUyük 

fedakarlıklar pahRsına bu güne dek eUregelmiutir . 

İnsunl ık tarihi i nce l e ndi ği zaman :-,ı ı t müı;ıahatle edilmek

tedir: Topl ıırnlar ister keyfi olsun ister adil olsun , monar9ik 

yönetimlere karşı daima bir mücadele açma ecli limini göstermi~ler

dir. ilerleyen zamanla birlikte toplumlarda kaydedilen ekonomik 

ve sosyal gelişmeler, meydana gelen ilgi çekici deği~meler top

lumların yönetim karşısındaki tav:ı.rlarına yeni anlamlar ve kapsam

lar kazandırmıştır. Toplumlar artık kazandıkları yeni ekonomik 

güçlerle yönetime katılma arz sunu, eğilimini göstermeye başla

mışlardır. İşte bu eğilim milli egemenlik düşüncesinin ana kay

nağını oluştJrmuş, milli egemenlik düşüncesi, milli egemenlik 

ilkesi bu kaynaktan, b ıJ egilimden dogmuı;;ıtur, b~ egilimden me fet 
etmiştir. Milli egemenlik düşüncesinin tarih boyunca hep giderek 
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kuvvet~endiğini görmekteyiz. ~n~n sonucunda çok güçlü bilinen 

imparatorluklar dagılmış, çok köklü kabul edilen monarşik yöne

timler çökerek yerlerini yeni rejimlere bırakmak zorunda kalmış

lardır. Tarihi şöyle bir hatırlarsak, gözden geçirirsak Avustur

ya'da Habue~rg Hanedanı, Almanya'da Hohenziepler, Rusya'da 
...; 

Romanoflar, ülkemizde Osmanog~lları bu akımın giderek güç 

kazanması sonuc~nda tarih sahnesinden silinen hanedanlıklara, 

hükümdarlıklara birer örnektir . 

Bu girişi yaptıktan sonra milli egemenlik kavramına 

açıklık kazandırmak bakımından önce egemenlik kavramı üzerinde 

dur'..tlmasının yararlı olacat?;ını düşünrnekteyim. Egemenlik, bir 

başka deyimle hakimiyet devletin birbirinden ayrılmayan üç ana 

unsur~ndan biridir. İnsanların bir arada yaşama ihtiyacından 

kaynaklanan devlet dü ~ünc e si, düzeni, güveni, adaleti saglama 

hedeflerine yö nel ik olarak dof,ıılllştur. Devletin doğ·~şu üzerinde 

bildiğiniz gibi siyaset bilim alanında, h~kuk felsefesi alanında 

ile ri sürü le n -
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t~c:ı a'llaınıyl.a izcüı etti ,; i ::ıb:Jrlener:ıiyor. Ar:ıu , ıl evle ·~ "tıi:!.' cer-:,: al.: 1 dev-

l·2t üi:~ feno~wn , devlet , bi..itün. tu.riiı "Jo::ı..u}CO. v:.:..::. · .l.ı ~::c:ıı :_:.-_, ::J. :~ ttir-

çek . 

.Eu sc c:-.ıt tes~) i tten fJc.nrn. ben sizle rin l-;.ui(ıll i'el::e f.:~':.:ın iJ.iı;. 

lcin bil ı:;ile:-in.i biraz taz~::..ec:ıeic isti;;rorum . Ul l·:e , ir;sc: . .n b) -:-; .:. ,_,ıu4::,u ve 

ce:.:tedir . :E -.-.. , devletin. ilk ıno.dd :t uns-...ır.J.cilU' . 

L~inc:. .:rıo.dcH ur..s-u.r i se , bu t o:ı.)r ~.l:.l.2.~ ~~erir: C. e ~-o. ~;:c.,-,-t.:.ı"l u :.ü i::-·lj_ 

r..i teli~cteki :...'1.sa.n toplulu~:l:.;.::..·ın:;_ i :::'c..dc elii;:ı·or Li , b-ı;.nc. ":r;:i_ll s;i.i rı G.i;yo-

t iyaçle.rı var; dü ze:ıin. sağl::mCJası , güvea:Ln 

devı et in üçfuı.c\.i u.n:3uru olı;.:,ror ve clev.l.etiD G -~~;:,cü ur.s-:.: :::--..<, ı.::... .1ıev :!. u.;:; -

sur olaı~21: tarif edil i yo ::::- . !::i ı:naddl. -.. m. suıl;..::. ~-~:·.:i::.rı d.2. , t;;;L.cL: -•. u~s-...ı.r; 

ıne...--ıevi un.:::;ur olar::l.l~ ta.rii edili:;-or . 

I il uic~ııiz @b i e c emen2..ik , esld üe~·ici~;l r.; "ı~:~~ ::.. c:.i~· o-;; 1 ' . : :: liı::esi

nin. kar:; :ıl:ı tıd:ır . E:lk iıni;ı-e t keliınestnin içi:: C:o ~ - :.:-:c t)i::ı_ :::.:.:.,,·:i. .. 'i. Z •cibi, 

bir kuırvet , cebi.r uns-:.ıru vartıır. Kuvvet ve ceo:.ı·, ·ouc:.i ::.:.Lü çc,-_~ ır:ı :t zcla , 

e ta: ekt e di::.• ·i-e. te z.c.l:: iJr e trr.ckt e dir . 

edi:,:or. 
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yiLHJ.i oücan.ue b~'uTv..:~:.;mı.ız , l3üyül: Ata·.;U:·l: • ün., c.:;:e r:. ı Enli~avra
c;ıı üzcrL.dc;:.::i ı;aı·l;:;;ıcr:U1e G.c birr:.:.:. tec;c..s ea.e:::.irr; . :.: i::.·a::, ö.::ıce , dernek 

ccncl ba./-:: C'..!ilc.:ız Sa~r ın :r.::~'b'·'-~~ , mill l. e _;eır. enli:: lconv.:::::ilr. .·.;.n , bUGünJcü ;;.o

nu.,.ma içi;;, seçilıü;;> billu:1ı::::.~::nnı ç ol: ~r eriııue bir seçit:ı oln.ro.lc ifade 

1n.;.y: . .<ruu.lar . :..en Cıe bu gö::.·ü :,.c t ı~r:ıa.men katılı;ı, orum . Çü~ık:i , oilll. e be-

Gıo:::;üii·: ü i.l ;_;:~;l.cesi, toplumucil::.i..m te:z:ıel felsefcsi:.:-.. i oluşturc;.;ı·or -ve bw.ıu 

:·i\.':: , Lü~<L:: 1-.tatüri: ' ~.;ü r . =·u ~ :onuşcıa çerçevesinde e;örecel:si!l.iz ki , 

ci·c ::._ tc.:..e;::.i:: et:.;Ji ~.tir , tL. i::.lil etmiştir ve kurö.-...ı.:::;u jev:l..;; tin te:rıel fel

sefesi l::ı::...!.Lıe getirıJiştir . 

:Dili~~sir: :'...z , E::ıatun dev:l..eti tc:.rif eder~en , ":Devlet" eCilı e se-

r iııd e ö.evle:.i t 2...::- if eder~:cn , onun bn.şıncJ.al:i ~- ön.eticileri ö::::;ellikle 

rci :,. tir . l<' ilczof ni teli&i:ı cJ.e Gevlet bar~ l\:anı herhalde , tarihl. çaglar 

"u o~ -ı.mca çe~-~-·tıi D.ü :.:ı :.- '-1. ü:..~elerin uen ço~: az celr:ıiş , geçcıir:,;tir . L-.;.nla.r

c:ı.:...:.r~~çol: ne.:':~olan bu b'j.:;J:: Lıcs:.nlardarl biri s i ::i::ıü:1i.llc .A.tatU:!:'~~ ' tür. 
Onu:1 it,:in. , ::i2..lJ. ec:.;eu;;;1li ;: ::.c ;~ Jncesin.i de , il ; ~esin.i :le , ::su ~~ü l: Ata-

tt;rk bir :r:.ıozof bü~·ül:lü~i..ü1 C. o v e sevi;yezLrıde t['üı1il etmiş , bu devle-

tin an2. felçefeai !ıc:.li...r:ıe ;;ctiroiştir . 

Lü~,m~ At:;;.t ·J r ;: e :::; er:ıenlil: kavratı;ını § Ö~'le aç ı ;:ı ıyor ; "Devletin 

lı:::.iz oluub,·L~ ;:uvveti i:fc.:le eC.erl~en , bil i:uvveti ke11.dine he.s diye ta.v

ci:f edi~r or;ı.::; • .Flihr~.l:ika Ö.e'.,.·l et i te§l~il ede{rnilletin sinesin6.e nüfu z 

i8ra e tlcı, :.:-ı..:·;vet , f c:ccler. ~üç l:ir.ıse turafında'1 verilr.ı iş ö.eJiluir . C 

1 10'' 1
" 

-- .... V onu ':1d::.: üzeri11ue to.t-oü: etı::lel·: ve rnille·ti hı::.ri c en. di!;:cr millet-

l c1.~e kar:~ ı c:.idc.::au c~·l e cıe lc sela.hi:y·etine mali l-ctir . Bu si:,•as1 nü fuz 

·:Jir tıe:y·eti ::..ç -~ imn.i~' e , !-.iç.ai:c v~:it i~T .. dcsin.i i:::;tiocl eöeüe::. . Etll:ic:;i-

2-' eti herlı::~n~-:.. \..;iri::;ino tcvl:i eJ.en il':su.n , l':endi iraö.esinin is "cinıa2. 

ve ta tb i :: oJ.::ı.nc..cc. _:;ın ~i o.n eruin .onı.l~az . :;_,uaun i r;i:1 insanlar , mill etle:r 
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kendi iradelerini, kendi vicdanlarının meyelanını icra ve tatbik etmek 
isterlerse, hakimiyetlerini behemehal ellerinde tutmak mecburiyetindedirler." 

Muhterem meslektaşlarım, görülmektedir ki, Büyük Atatürk 
egemenliği, kaynağını milletten alan bir nüfus ve kudret olarak tarif ediyor. 
kaynağını milletten alan nevi şahsına münhasır bir nüfus ve kudret olarak tarif 
ediyor. Atatürk bu tarifi yaparken, meselenin felsefi tahliline girmemiştir. 
Sadece, egemenliği bir siyasi kudret olarak tarif etmiştir. 

Aslında bu tarif, bugünkü siyasal bilimcilerin, egemenliği sıyası 
iktidarla bir görme eğilimlerine de yakındır. 

Devlet, bu egemenlik gücünü hem kendi milleti, halkı üzerinde 
kullanmaktadır, hem de milletini dış kuvvetiere karşı korumak için istimal 
etmektedir. Bu itibarla, egemenlik dendiği zaman, egemenliği iki biçimde 
görmekte hata olmayacaktır; birisi devletin dışa karşı egemenliği, diğeri de 
devletin içteki egemenliği. Devletin dışa karşı egemenliği, milletin özgür ve 
bağımsız yaşamasını, milletin birliğinin ve bütünlüğünün milli varlığının 
korunmasını hedef alıyor. !çteki egemenlik ise, milletin çeşitli ihtiyaçlarının 
karşılanmasını, toplum içinde güvenin, düzenin, adaletin sağlanmasını temin 
edici çalışmaların programlanmasını ifade ediyor ki, buna bir diğer deyimle " 
Siyasi iktidar" da demek mümkündür. Siyaset bilimcileri, biraz önce de ifade 
ettiğim gibi, siyasi iktidarla egemenliği bir tutma eğilimi içindedirler. 

Bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların hayatına yön veren, 
onların kaderini etkileyen bu üstü gücün kökeni ve şekilleri üzerinde müsaade 
buyurursanız biraz durmak istiyorum. 

Egemenliğin bir toplum içindeki çıkış ve kullanılış biçimlerine göre 
devletler şekillenmektedir. Bildiğiniz gibi, eğer bir devlette egemenlik bir kişi 
tarafından kullanılıyorsa ve bu hak tevarüs süratiyle, kendisinden sonra gelen 
halefierine de geçiyorsa, bu yönetimlere " Monarşik yönetimler, kraliyet 
yönetimleri, hükümdarlık yönetimleri" denmektedir. Eğer egemenlik hakkı bir 
kişi tarafından değil de, bir zümre tarafından, belirli nitelikleri haiz bir zümre 
tarafından kullanılıyorsa, buna da "Oligarşik yönetimler" denmektedir. 

Bir de günümüzün meşhur olmuş bir yönetim biçimi var; Cumhuriyet 
yönetimleri. Artık bu yönetimlerde egemenlik hakkı manarktan halka 
geçmiştir. Artık bu yönetimlerde halkın egemenliği söz konusudur. Halk, 
kendisini temsil eden insanları seçmektedir, bu insanlar vasıtasıyla egemenlik 
hakkını kullanmaktadır ve belli aralıklarla seçimler yapılmaktadır ve bu 
seçimlere bütün siyasi partiler katılmaktadır. Burada, bir genel çerçeve 
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olduğunu müşahade buyurmaktasınız: Seçimler geneldir ve seçimlere katılan 
siyasi partiler içinde yine genel bir çerçeve vardır. Her siyasi partiye bu 
seçimler açık bulunmaktadır. 

Bildiğiniz gibi, Cumhuriyet adını taşıyan çağımızda. bazı yönetimler 
vardır ki, bunlar demokratik bir nitelik arz etmektedirler. Olsa olsa, belki 
bunlara oligarşik bir yönetim demek daha yerinde olur. Bunlara belki de sözde 
cumhuriyet demek en doğrusudur. 

Bir de, monarşinin içinde. hükümdarın feregat göstermesiyle, 
egemenlik hakkının kısmen halka devredildiği yönetimler vardır. Bunlara da 
"Meşruti monarşiler" dendiği malumlarınızdır. Bunun bir misalini bizde 
Birinci Meşrutiyet idaresiyle, ikinci Meşrutiyet idarisiyle verebiliriz. Ama. 
burada egemenlik hakkı halka geçmediği için, milli egemenlik düşüncesinden 
bahsetmek mümkün değildir. Ancak, bu meşruti monarşilerde, tarihi çağ 
içinde enteresan gelişmeler olmuştur. Bugün hala yaşayan, bu tür müesseseler 
vardır; ama, buralarda artık kraliyet rejimi sembolik bir rejim hükmünde 
kalmıştır. Yönetirnde hiçbir etkiye sahip değildir, egemenlik hakka tamamen 
halka geçmiştir. Bugün dünyamızda yaşayan, böyle ülkeler bulunduğunu 
bilmektesiniz. 

Bu açıklamayı müteakip, biraz da müsaade ederseniz, egemenliğin 
kaynağı üzerinde duralım. En eski çağlarda egemen gücün tanrı olduğu ve bu 
gücün tanndan geldiği ileri sürülmüştü. Kilise otoriteleri olarak Saint Paul ve 
Saint Augüstinus " Her iktidar tanrıdan gelir" demiştir. Bu anlayışa kilise 
tanrıdan gelen iktidarın koruyucusu, bir nevi dağıtısıydı ve bu nedenle de, 
yönetimler üzerinde kiliselerin mutlak otoritesi vardı. Tarihi bilgilerimizi bir 
yokladığımızda hatırlayacaksınız ki, 14 üncü. 15 inci asırlar, hatta daha eski 
çağlara kadar da inebiliriz; toplumlar hep kilise ile imparatorların bir 
mücadelesine sahne olmuştur. Kilisenin bu otoritesinden rahatsız olan krallar, 
kraliyet rejimleri, bir çağ gelmiştir, tanrıdan gelen egemenlik hakkmm, 
egemenlik gücünün doğrudan doğruya kendilerine verildiğini ileri 
sürmüşlerdir ve kiliseyi aradan çıkarma çabası sarfetmişlerdir ve böylece kral. 
egemenlik gücünü doğrudan doğruya tanrıya dayandıran, teokratik kaynaklı 
bir yönetimi kurma imkanını elde etmiştir. 

Kaynağını dinden alan hükümdarın bu mutlak hakimiyetine karşı, insan 
toplulukları ekonomik ve sosyal nedenlerle, sözlerimizin ta başında da 
belirttiğimiz gibi, bir mücadaleyi başlatmışlardır. İşte bu mücadele egemenlik 
hakkının yavaş yavaş kraliyet müessesinden, hükümdarlık müessesesinden 
alınarak, halka mal edilmesi çabalarının ilk adımlarını oluşturmuştur. Dünya 
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siyasi tarihi özellikle Avrupa tarihi, milli egemenlik düşüncesinin oluşmasına 
büyük katkıda bulunan Avrupalı düşünürler, Avrupa'da büyük mücadele 
sürdünnüş olan yönetim mensupları, hemen gözler önünde somutlaşmaktadır 
ve İngiltere hemen, Avrupa tarihi dendiği zaman ortaya çıkmaktadır. 
İngiltere'de bildiğiniz gibi meşhur bir 1215 tarihli büyük ferman vardır; 
Magna Carta Libertatum diye ifade edilen bu fermanın hedefi, hükümdara 
karşı başlayan bir mücadeleyi organize etmekti. Magna Carta Libertatum'la 13 
üncü asırda ingiltere'de ilk defa mutlak kraliyet otoritesine karşı bir mücadele 
açılmış, kralın bazı haklarından, ayan lehine. feodal beyler lehine fedekarlık 
yapması istenmiş ve müessese buna icbar edilmiş ve bu hakların alınması 
sağlanmış tır. 

Magna Carta'da halkı ilgilendiren haklardan pek söz edilmez. Halka ait 
haklar pek yoktur; ama, kraliyetİn mutlak haklarından bir kısmının 
derebeylerine, feodal beylere, ayana devredilmiş olması itibariyle Magna Carta 
dünya tarihinde demokrasinin ilk kaynağı olarak kabul edilmekte, hatta 
bildiğiniz gibi yazılı olmayan İngiliz Anayasasının da kaynağı kabul 
edilmektedir. 

Bununla beraber, Magna Carta ile insan toplulukları mutlak kraliyet 
rejimine karşı bir mücadele bir mücadele açmış olmakla beraber, 1789 Fransız 
lhtilalinden önce bazı düşünürler de, kralın mutlak otoritesini bir hukuki 
zemine oturtma çabası içinde olmuşlardır. Bunların başında Fransa'da meşhur 
Fransız hukukçusu Jan Bodin'i görüyoruz; " Devletin Altı Kitabı" adlı eserinde 
egemenliğin izahını yapmış ve bunu bir hukuki zemine oturtmaya çalışmış ve 
ilk defa hukuk tarihinde Jan Bodin "egemenlik" deyimini kullanmıştır; ama, 
bu deyimi hep kralın mutlak otoritesi içinde yorumlanmış ve ona hukuki bir 
zemin bulmaya çalışmıştır. Burada, Jan Bodin o tarihte, Avrupa'yı kasıp 
kavuran dini savaşların etkisinden Fransa'yı kurtarmak düşüncesinin de 
tesirindeydi. Bunu da vurgulamak lazımdır. 

Kısacası, devletin bütün gücü Jan Bodin'in de oluşturduğu nazariyeye 
göre, kraldaydı. Meşhur deyimi bilirsiniz; bundan dolayı 14 üncü Lui "Devlet 
benim" demiş ve bu gücü böyle ifade etmeye çalışmıştır. 

Jan Bodin'i müteakip İngiltere'de, aynı düşünceleri Hobbes'uh 
savunduğunu görmekteyiz. Hobbes da egemenliğin sınırsız bir şekilde 
monarkta toplanması düşüncesini savunmuştur. Ancak daha sonra gelen bir 
İngiliz filozofu vardır. Bu, Bobbes'un aksine egemenliği bir sınırlı güç olarak 
tanımlamıştır; bu İngiliz filozofu Locke'dur. İngiliz filozofu Locke'un 
düşüncesine göre, egemenlik sınırlı bir güç olmalıdır ve teşrii kuvvet, kaza 
kuvveti ve İcra kuvveti birbirinden ayrılmalıdır. egemenlik alanında ilk defa 
Locke çok ilgi çekici görüşleri hukuk tarihinde ifade etmeye başlamıştır. Bu 
arada, Fransız ihtilalinin ilham kaynağı olan Jean Jacgues Rousseai'nun 
görüşlerine de değinmekte isabet olacağını düşünüyorum. 
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Jean Jacgues Rousseau. "Sosyal Mukavele" adlı eserinde, egemenliği 
şöyle anlatmaktadır: Devlet, bu eserde Jean Jacgues Rousseau tarafından soyut 
bir kavram olan genel iradeye dayandırılmaktadır ve milli irade de bu soyut 
kavram olan genel iradenin bir yansıması olarak tarif edilmektedir. Bu genel 
irade, üstün bir güçtür, bölünmeyen. devredilmeyen, zamanaşımına uğramayan 
bir güçtür. Tabii hukuk ekolü ve Jean Jacgues Rousseau'nun bu görüşleri ile 
yeni bir milli egemenlik, milli irade teorisi oluşturulmuştur ve böylece, halk 
hakimiyetinin ilk adımları. Fransız büyük ihtilaline de etkili olan- Jean Jacgues 
Rousseau'nun düşünceleriyle atılmaya başlanmıştır. 

Demokrasinin ilk mücahitleri arasında bir de Amerika Birleşik 
Devletlerini kuranları görmekteyiz. Amerika Birleşik Devletlerini kuranlar, 
bildiğiniz gibi, 1776 yılında meşhur bir beyanname neşretmişlerdir " Virginia 
Beyannamesi" olarak adlandırılan bu beyanname, dünyanın ilk yazılı anayasası 
olan Amerikan Anayasasının temel görüşlerini temsil etmekte, ifade 
etmektedir. 

Bunu hemen takip eden yıllarda, 1789 yılında meydana gelen Fransız 
Büyük İlıtilali ile yayınlanan "İnsan Hakları Beyannamesi" de bugünkü modem 
anayasaların temelini meydana getirmiştir. Biraz evvel söylediğimiz gibi, 
Fransız Büyük lhtilali, büyük ölçüde. büyük düşünür Jean Jacgues 
Rousseau'nun oluşturduğu milli egemenlik teorisinden esinlenmiştir. 

18 inci Asrın sonunda meydana gelen ve dünya siyasi tarihini büyük 
ölçüde etkileyen bu gelişmeler, milli egemenlik düşüncesinin doğmasına doğru 
atılan çok önemli adımlardır. 1848 thtilaliyle, bu reform niteliğinde kabul 
edilecek bu düşünceler, bütün Avrupa'ya yayılmış; demokrasi düşüncesi. milli 
egemenlik düşüncesi, Avrupa'daki pekçok ülkelerin anayasalarının temelini 
oluşturmaya başlamış; 20 nci Asırda ise. yine bildiğiniz gibi. daha evrensel 
boyutlar kazanarak hadise bütün dünya sathını etkilerneye başlamıştır. Artık, 
20 nci Asır. dünya demokrasilerinin büyük ölçüde etkili olduğu ve 
yaygınlaştığı bir çağ niteliğini kazanmıştır. 

Dünyadaki gelişmeleri. milli egemenlik ilkesi ve düşüncesi üzerindeki. 
demokrasi üzerindeki gelişmeleri böylece genel hatlanyla vurguladıktan sonra, 
biraz da ülkemizdeki yönetim üzerinde incelemelerimizi sürdürelim; tarihin 
bize getirdiği bilgiler üzerinde biraz duralım: 

Eski Türk egemenlik anlayışında, milletten kaynaklanan bir güç yoktur. 
Bildiğiniz gibi. milletimizin kaynağı Orta Asya'dır. Orta Asya'da egemenlik
Biz Türklere hakim olan anlayışa göre hükümdara göktanrı tarafından verilir. 
egemenlik, tanrısal kökenli. ilahi kökenli bir güçtür ve bu anlayış, Türklerin 
Orta Asya'da bulunduğu sürece hep devam etmiş hatta Türklerin lslamiyete 
geçmesinden sonra da etkinliğini sürdürmüştür ve islamiyede ilk teması kuran 
Türkler olarak Selçuklular. hilafetten, halifeden egemenliği almışlardır; çünkü 
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artık Türkler İslamiyete girdikten sonra gök tann kalmamıştır. egemenliği bir 
yere dayandırmak lazımdır. İşte, lslamiyette ilk defa halifeden egemenliği 
almaya tevessül eden Türk toplumu, Selçuklar'dır. Böylece egemenlik yine 
tanrısal bir güce, tanrısal bir kökene evvela Selçuklularda, sonra da 
Osmanlılarda dayandınlmaya başlanmıştır. 

Osmanlı'daki egemenlik anlaşının teokratik kaynaklı olduğundan 
bahsetmiştim; o anlayışa göre, hükümdar, Allah'ın yer yüzündeki gölgesidir 
(Zillullahi Fil Alem) olarak tarif ediliyor. 1876 yılında çıkanlan ve devlet 
sona erene kadar yürürlükte kalan Osmanlı Anayasasını göre. Saltanat-ı 
Seniyye-i Osmaniye, Sülale-i Ali Osman'dan ekber eviada aittir; Zat-ı Hazret-i 
Padişahı'nın nefs-i hümayunu, mukaddes ve gayri mesuldür. Görülüyor ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıncaya kadar, egemenliğin millete ait olması 
konusunda bir gelişme kaydedilememiştir. Bu konuda bir gelişmenin 
olabilmesi için. milli mücadele dönemimizin başlamasını beklemek 
gerekecektir. Bu böyle olmakla beraber, demokratik alanda Osmanlı 
döneminde hiçbir hareket mi olmadı; öyle diyebilir miyiz? Bunu da söylemek 
mümkün değildir. Yine, bir tarihe dönerek bazı olaylara göz atalım: 

ı 808 yılında, Türkiye'de ilgi çekici bir vaka cereyan etmiştir; buna 
Sened-i İttifak'ın akdedilmesi diyoruz. Çok iyi bileceğiniz gibi, III üncü 
Selim'in katledilmesinden sonra, reformİst yönetici Alemdar Mustafa Paşa 
!stanbul'a gelir ve IV üncü Mustafa'yı tahttan indirir, yerine II nci Mahmut'u 
çıkarır. Bu arada, III üncü Selim'in katline sebep olanların da hepsini yönetim 
sahnesinden siler süpürür. Alemdar Mustafa Paşa, reformİst bir zatdı; o 
itibarla, bazı reformlar yapmayı planlarken, Ayan'la Padişahlık müessesesi 
arasında meydana gelen birtakım sorunlarda çözüm aramanın gereğine 
inanıyordu; yönetime o tarihte etkin bir şekilde hakim olmasının da iyi bir 
fırsat olduğunu düşünüyordu ve bu nedenle ı 808 yılında Osmanlı 
lmparatorluğunda Ayan vasfını taşıyan insanlarla padişah arasında bir toplantı 
yapıldı; bu toplantıya II nci Mahmut da katıldı ve toplantı sonunda "Sened-i 
İttifak" adını taşıyan bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma. biraz önce de 
belirttiğim gibi, Ayan'la padişah arasında akdedilen ve padişahın bazı 
haklarının tahdidi anlamını taşıyan bir anlaşmaydı. Dikkat buyurun, 
tarihimizde padişahın haklarının ilk defa tahdidi 1808 yılında bu anlaşmayla 
gündeme geliyordu. Bu itibarla, demokratik gelişmelirimiz yönünden 1808 
yılı-Bana göre- önemli bir tarihtir. Filhakika. bu anlaşmada doğrudan doğruya 
demokrasiyi öngören, istihdaf eden birtakım hükümler yoktu: ama hakların 
tahdidi, padişahın haklarının tahdidi vardı. Bu yüzden Sened-i ittifak'ı bazı 
hukukçularımız, bazı düşünürlerimiz, Türklerin Magna Carta'sı olarak tarif 
ederler; ama sened-i lttifak'ı bazı tarihçilerimiz, bazı hukukçularımız çok 
önemli bir vesika olarak kabul eder; bazıları ise bunu pek önemsemezler. 
Önemsemeyenlerin gerekçesi belki şu olabilir, gerçekten sened-i İttifak 
imzalanmış; ama yürürlüğe konmamıştır. 

·
1 0028 

TBMM KUTUPHANESI



Bu sözleşmenin önemli birkaç maddesine sizleri tenvir etmek 
bakımından kısaca değinmek istiyorum: Ayan'lar padişaha sadakatlerini ilan 
etmektedirler. Asker toplamaya yardımcı olacaklardır. Dikkat buyurursanız, 
yönetimin de bazı sıkıntıları var, sadece Ayan'ların değil. Yeni ordu, 
görüşmelerde belirtilen sistemde teşkilatlandırılacaktır. Böylece, askeri bir 
ısiahat söz konusu olmaktadır. Vergiler ağır olmayacak, düzenli toplanacak, 
devlete ait vergilere kimse dokunmayacaktır; vergi ile ilgili konular, vekiller 
ile Ayan'lar arasında görüşülüp karara bağlanacak ve belirtilen esaslara göre 
hareket edilecektir. Sadrazam'ın kanun ve senede uygun emirlerine itaat 
edilecek, uygun olmayanlarına hepbirlikte karşı durulacak. kimse başkasının 
işine karışmayacak. Suçu açıkca belli olmadıkça, Ayan, Vükela, Ulema ve 
saray mensuplarına bir kötülük yapılmaması, ceza verilmemesi, bunların 
güvenliklerinin sağlanması esastır. Bu tarihten kısa bir süre önce, III üncü 
Selim katledilmiştir; bu anlaşmayla, padişahlık müessesesi için de bazı 
garantiler getirilmek isteniyor. İstanbul'da isyan çıktığında, Ayan'lar sormaya 
gerek kalmadan gelip isyanı bastıracaklardır. Biraz evvel söylediğim gibi, bu 
anlaşma, uygulanamamış bir anlaşma niteliğinde kalmıştıc bununla beraber. 
siyasi tarihimizde, demokrasi tarihimizde izi silinmeyen bir vaka olarak kabul 
edilebilecek bir niteliktedir. 

Muhterem meslektaşlarım, 19 uncu Asrın sonları, yine demokratik bir 
gelişmeye ülkemizde sahne olmaktadır; 1876 yılında ilk Türk Anayasası 
hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur; buna dayalı olarak da ı877 yılında ilk 
Türk parlamemtosu kurulmuştur. Bu şüphesiz ki, demokrasi tarihimiz 
yönünden önemli bir gelişmedir; ama yine bu düzen içinde de padişahın mutlak 
otoritesi, hükümfermandır; milli egemenlik hakkından mutlak olarak 
bahsetmek mümkün değildir; ama meclisler vardır. temsilciler meclisi vardır, 
bir de Ayan meclisi vardır. Kanun çıkarma yönünden, denetim yönünden bazı 
hakları bu meclisler istimal etmektedir; ancak padişahın mutlak otoritesine tabi 
olarak çalışmaktadır. padişaha sormadan bir kanun teklifi yapılamamaktadır, 
padişaha sorulmadan. izin alınmadan bir soru önergesi verilernemektedir ve 
padişah dilerse bu meclisi mutlak olarak kapatmaya. bu organın çalışmasını son 
verme hakkına sahiptir. Nitekim, 1877 yılında kurulan Meclis. ı 878 yılında 
padişahın bir fermanıyla kapatılniıştır; ama ne olursa olsun, demokratik alanda 
kaydedilen önemli bir gelişmedir. Nitekim, artık toplum demokrasi 
mefkuresine doğru gelişme yolundadır. bu hedefe doğru yola çıkmıştır. ı 908 
tkinci Meşrutiyeti, Birinci Meşrutiyeti izlemiştir ve bunlar hep padişahın 
egemenliğinden uzaklaşma yolunda vaki olan gelişmelerdir. 1909 yılında. bu 
egemenlikten uzaklaşmayı gösteren enteresan küçük bir belge var; onu da size 
sunmak istiyorum: 1876 Kanuni Esasisi, 1909 yılında değiştirilirken, saltanatın 

0029 

TBMM KUTUPHANESI



ekber eviada intikaline ilişkin maddeye şöyle bir hüküm eklenmiştir "Zat-ı 
Hazret-i Padişahı hin-i Cüluslarında Meclis-i Umumide ve Meclis-i müştemide 
ise ilk içtimaında şerif ve Kanuni esasİ alıkamma riayet ve millete sadakat 
edeceğine yemin eder. " demek ki, 1909 yılında, artık padişah milletin önünde, 
milletin meclisinin önünde yemin etme noktasına kadar gelmiştir. Bunlar, hep 
demokrasiye doğru vaki olan gelişmelerin küçük; ama önemli işaretleridir. 

Milli egemenlik düşüncesinin türk siyasi hayatında mutlak olarak 
doğuşu ve kurumsal bir etkinlik kazanması, milli mücadele dönemimize 
rastlıyor; milli mücadele döneminde doğmuş bulunan milliyetçi düşünceler, 
memleketin dört bir sathına yayılmıştı. Milli egemenlik düşüncesi de, 
kaynağını bu milliyetçi akımların memleket sathına yayılmasından almış 
bulunmaktaydı. Atatürk ilk defa milli egemenlik ilkesinden Samsun'a çıktıktan 
sonra 22 Mayıs ı 9 ı 9 tarihinde bahsetmiş tir; merkezi hükümete çektiği 
telgrafta aynen şöyle diyordu " Millet, milli hakimiyet esasını ve Türk 
milliyetçiliğini kabul etmiştir; bunun için çalışacaktır." 

Muhterem arkadaşlar, ı 9 Mayıs 191 9'dan sonraki evreleri biraz sonra 
birlikte gözden geçireceğiz; ancak Atatürk'ün Samsun'a çıkmasından önce 
Türkiye'de birtakım siyasi oluşumlar meydana gelmeye başlamıştı; Müdafa-i 
Hukuk hareketleri bu tarihten önce memleket sathında canlanmaya ve safha 
safha bütün Anadolu sathına yayılmaya başlamıştı. Bu hareketler, milli 
mücadelenin canlı kaynaklarıdır. Milli mücadele hareketini büyük ölçüde 
etkileyen kaynaklardır. Bunlara çok kısa olarak şöyle temas edelim: 18 Mayıs 
ı919 günü- yani Atatürk'ün Samsun'a doğru Bandırma vapuruyla yola çıktığı 
gün-İstanbul'da Darül Fünün'da heyecanlı bir toplantı yapılarak. işgal gençler 
tarafından protesto edilmektedir. 19 Mayıs 1919 günü, Fatih'te belediye 
önünde 50 bin kişilik bir topluluk, İzmir'in işgalini protesto etmektedir. 
Hemen ardından, 20 bin kadar kişinin toplandığı Kadıköy Mitingi ve onun 

. arkasından Üsküdar Mitingi yapılmaktadır. Hanım konuşmacıların da yer 
aldığı bu mitinglerde, işgal hareketi şiddetle tel'in edilmekte ve kınanmaktadır. 
ı6 Haziran 19ı9'da Sultanahmet'te meydana gelen miting ise daha ilgi 
çekicidir; bu mitinge 200 bin kişinin katıldığı görülmektedir. Bu miting çok 
büyük ilgi görmüş, fesli, kalpaklı, çarşaflı. kadınlı-erkekli ve çocuklu bütün 
İstanbul'lular kıyam halinde bu miting içinde toplanmışlardır. 27 Haziran- 12 
Temmuz 1919 tarihleri arasında Balıkesir Milli Kongresi, 6-3 ı Temmuz ı 919 
tarihleri arasında tkinci Balıkesir Kongresi yapılmış; bu kongrelerde bölgesel 
kurtuluş hareketi kararlaştırılarak silahlı mücadeleye karar verilmiştir. Hatta, 
seferberlik yetkisi kullanılmak istenmiş ve buna başvurulmuştur. Böylece, 
merkezi hükümetin bu konudaki yetkileri adeta reddedilerek, mahalli yetkiler 
kullanılmaya başlanmışır. Temmuz 1919'da Denizli'de Milli Kongre, 16-25 
Ağustos 1919 tarihleri arasında Alaşehir Milli Kongresi yapılmıştır. Bu 
kongrelerden önce, 1918 Aralık'ından itibaren çeşitli yurt köşelerinde 
Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri adıyla ilk direnme grupları teşekkül etmeye 
başlamıştır. 
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Göıiilüyor ki, Anadolu insanı. subayı, aydını. eşrafı, köylüsü, esnafı ile 
bu büyük direnme hareketlerinin içinde gönül birliği halinde toplanmaya 
başlamıştır. Bu. milletimizin büyük azınine ve kararlılığını göstermektedir. Bu 
büyük azim ve kuvvet, Büyük Atatürk'e de, büyük güç vermiştir, büyük 
cesaret vermiştir. Atatürk. zaten sözlerimizin başında feylesof niteliğinde 
tanımladığımız bir devlet adamı idi. O itibarla milletin, toplumun bünyesinde 
ceryan eden büyük heyecanı. düşünce akımlarını çok iyi sezmiş ve Kurtuluş 
Hareketini ona göre planlamıştı. 

Milli Mücadelenin altında iki büyük etken yatıyor; birincisi. yüce 
milletimizin yüce kararlılığı, azimkarlığı. kurtuluşu için verdiği kesin karar; 
ikincisi de, milletimizde doğan bu büyük heyecanı. azmi yönlendiren Mustafa 
Kemal gibi bir liderin yüceliği büyük hakimiyet gücü. İşte bu iki büyük unsur, 
Türk Milli Mücadelesini başarılı kılmış, başanya ulaştırmış ve bundan 
kaynağını alan Milli Egemenlik düşüncesi, Milli egemenlik ilkesi de devlet 
hayatımıza, toplum hayatımıza egemen olmuştur. 

Diyebiliriz ki, Mustafa Kemal' in, ı 9 Mayıs ı 9 ı 9 tarihinden itibaren bu 
güce dayanarak yarattığı harekat, ikinci bir Müdafa-i Hukuk Harekatıdır. 

Biraz evvel, milletimizin büyük vasıflanndan, büyük niteliklerinden 
bahsetmiştim. Büyük Atatürk'ün, buna gönülden inandığından ve bu güce 
inandığı için hep başanya koştuğunu ifade ettiğinden bahsetmiştim. Bakınız, 
Milli Mücadelenin ilk günlük gazetesi olan Yenigün Gazetesinde, Yunus 
Nadi'ye Büyük Atatürk neler söylüyor. Büyük Atatürk'e yunus Nadi büyük bir 
karamsarlık içinde şu suali soruyor, o tarihlerde: Bu çölden nasıl çıkılacak, 
nasıl yeni bir devlet kurulacaktır?" Bu suali, Mustafa Kemal şöyle 
cevaplandınyor:" Esas mesele, bu çölden hayat çıkarmaktır; sonra senin o çöl 
gördüğün orta saha hattı zatında doludur. Orada, boş gibi görünen bu alanda, 
sonsuz güç, enerji ve ümit kaynağı Türk Milleti vardır. Benim yaptığım, bunu 
örgütlendirmektir." 

Büyük Atatürk, gördüğünüz gibi, bütün planladığı. programladığı 
harekatının arkasında daima yanına, büyük milletinin gücünü almayı 
hedeflemiştir. Bunsuz bir harekata giri~meyi katiyen düşünmemiştic ancak 
onunla başanya ulaşılabileceğine gönülden inanmıştır. Büyük Atatürk. 19 
Mayıs ı 919'da Samsun'a çıktığında bildiğiniz gibi, mübarek vatan 
topraklarımız işgale uğramıştı. İzmir işgale başlamıştı. Büyük Atatürk, hemen 
orduyu örgütleyerek Garp Cephesine yürüyebilirdi; ama yürümedi. çünkü 
gerçekçi bir lider, hayalci değildi. Evvela milli harekatı proğramlamak. milli 
gücü planlamak, milli gücü kanalize edcmeseydi, bayanya askerle ulaşmanın 
mümkün olamayacağınıçok iyi biliyordu. Onun için, vatanın işgale uğradığı o 
tarihlerde, katiyen savaşı düşünmedi; doğrudan Anadolu'ya geçti, Amasya, 
Erzurum, Sivas, Ankara; bu arada yakla~ık ı yıllık bir zaman geçti muhterem 
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arkadaşlar. I yıl içinde Büyük Atatürk, hep milli gücü organize etmeye çalıştı; 
yani milli iradeyi yanına almaya, onu oluşturmaya ve hareketlendirmeye 
büyük bir özen gösterdi ve bu örgütlenme, hamdolsun ki o tarihlerde başarı ile 
sonuçlandı ve Büyük Millet Meclisi orduları harekete geçti. Büyük Millet 
Meclisi kurulmadan, Türk ordularını Atatürk harekete geçinneyi katiyen 
düşünmedi. İşte, bu değerlendirmenin altında da büyük bir anlam yatıyor. 
Büyük Atatürk'ün, milli iradeye, millet gücüne, onun yarattığı olağanüstü 
iradeye ne denli değer verdiği gerçeği yatıyor. 

O, milli mücadeleyi hiç dağılmayacak, yok olmayacak bir unsura 
dayandırmak istedi; o unsur da Türk Milleti idi. 

1919 yılının Ekim ayında, Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra 
Atatürk Amasya'ya gelmiştir. Yine milletimizin büyüklüğüne inancının 
gösteren bir vak'a da orada cerayan etmektedir. Onu da size kısaca sunmak 
istiyorum. Yanında ünlü yazar ve düşünür Ruşen Eşref vardır, Ruşen Eşref ile 
birlikte bir pazar yerine giderler, pazar yerinde gördükleri halkın üstü başı, 
hali perişandır. Halk, Mustafa Kemal Paşa'ya yakınlık gösterir, Mustafa Kemal 
Paşa, Ruşen Eşrefe şöyle der: " Böyle milletten nasıl ayrılırsın? Bu 
pelasparelerin içinde şu gördüğünüz insanlar yok mu; onlarda da öyle yürek, 
öyle cevher vardır ki olmaz şey. Çanakkale'yi kurtaran bunlardır, 
Kafkasya'da, Geliçya'da, şurada, burada arslanlar gibi çarpışan, mahrumiyete 
aldırmayan insanlar bunlardır. Batı milletlerini, bütün dünya millerini tanırım, 
Fransızları, Almanları, Rusları şahsen tanırım ve bu tanışınam da harp 
sahalarında olmuştur, ateş altında olmuştur, ölüm karşısında olmuştur. Yemin 
ederek size temin ederim ki, bizim milletimizin manevi kuvveti, butün 
milletierin manevi kuvvetinden üstündür." 

Muhterem arkadaşlar, biraz da 1919'dan itibaren, milletimizin üstün 
vasıflarına Büyük Atatürk'ün duyduğu yüksek güven duygusu, mecburiyet 
derecesindeki hayranlığını böyle ce eksikliği ile ifade ettikten sonra, 1919 
tarihinden itibaren gelişen milli biraz da mücadele hareketinin içinde Milli 
Egemenlik düşüncesini dekaydettiği gelişmelere temas etmek istiyorum. Biraz 
önce, 2 Mayıs 1919 tarihli rapordan bahsetmiştim. Büyük Nutuk'ta Atatürk, 
şöyle diyor: Bu durum karşısında alınacak bir tek karar vardı; milli 
hakimiyete, milli iradeye dayalı yepyeni bir devlet kurmak. İşte bizim, 
Samsun'a, Anadolu topraklarına ayak basarken, ayak basmadan önce. 
İstanbul'dan yola çıkarken vardığımız karar bu karardı. Açıkça görülmektedir 
ki, milli hakimiyet düşüncesi, milli egemenlik düşüncesi İstanbul'dan yola 
çıkmazdan öncede Atatürk'e hakim bir düşünceydi. 

003S 

TBMM KUTUPHANESI



Samsun'dan sonra milli egemenliğe gidişte ilk aşama, Amasya 
Tamimidir. Bu tamimdeki, "Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır ve her türlü tesir ve murakebeden azade bir heyeti milliyenin 
vücudu elzemdir" cümleleri, milli egemenlik ilkesinin ilk esaslı belirtilerdir. 
Mustafa Kernel Paşa Amasya Tamiminde istediği heyeti milliye, yeni bir 
devletin parlamentosudur, Osmanlı Meclisi değildir. Zira bu heyeti milliye, 
her türlü murakabeden uzak bulunacaktır. Osmanlı Meclis-i Mebusan'ı 
Padişahın bir organı idi. onun tarafından açılır ve dağıtılabilirdi; çünkü 
egemenlik Padişaha aitti. Atatük'ün kafasındaki heyeti milliye, 1 yıl geçmeden 
Türkiye Büyük Millet Meclisi adıyla doğacaktır. 

Amasya Tamimi, bir ihtilal beyannamesi niteliğindeydi. Amasya'da, 
Sivas'ta milli meclisin kurulması planlanmıştı. Amasya'dan sonra Büyük 
Atatürk'ün Erzurum'a geçtiğini biliyoruz. 
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Erzurum Kongre9inde evvela doğudaki güçlerin organize edilme-

3i t~~arlanması öngörUlmU~tu. Filhakika, AtatUrk'Un yakın arkada~ları 

kendi~ine ö~ce SıVRs 1 R gitmeyi ve Mill1 Meclisi, ya~i Mill! Parlame~-

toyu 0rada ktrr~ayı önermielerdi; ama AtatUrk bu fikre katılmadı; ev-

vela d oğudaki ö:.gUtlenmenin gerekli olduğuna inanarak, Erzurum'a git-

' ı 
ti ve eiJvela Erzuru~;; K0ngre9ini yaptı. 

Enuru:n K ı · nere8i, dUnyaya., 'Tlilli rlo:.?vletin i lan erlildi~i, mill1 

hey~canıi1 haylnrıldılh ilk ~t '"'ngredir . A3nı -~ ,.r.ı~rıdA. , ~h~a!n Millinin 

de ille !; r hu.rnla.rı bu k r ngrede atılmıştır. 

Erzuruıı'u ta.:dbe·ı Sıva:cı'a geli·ıdiği tJili · ırnc'ctedi r . Sıv~.s•ta 

M1111 !\~eclioin lnırulma a U.U~U·ıce:cıi l:,rti.."ldeme getidl 11i e i s e de HdlA 

ve Tem ·3ilciler M eel is inin ya~ ayacak bir !"ıalr: gs t i , ·il -ıes ini aav1J_nanlar 

vardı. Ya.ni, mill i eganıe~lik dU~Unces ini hen U<.: ı" . .ıhların .'l s indiramemiş 

terns ilc il er de Sı '.ras Kongresinde bulun:naktayd.ı. Bu 1edenle, Mill1 

Meclisin ku r·uluşu Sııra.a•ta milmkUn ~ lamadı ve Anka r a'ya kadar yeni 

meclis i•1 ku.nıluşunv.n talik edilmesi z orunlu gü ı· ü.ndU . 

Ama., BUyUk A tatilrk, burada çok önemli bi r " layın doğmasını ha-

zırla.~ıı. '"' -:ıa. y nl 8.çtı; il'< defa Mü3akı Millinin ..,wtı~i Sıva3 K on~ı·e-

::; inU,e 1<abul ~dildj_ V~ bunu me~rula~tırmaJ~ i Çi!l O :~:ı!an lı !f.ı ~ r::lisi.rıin de 

bu belgeyil onaylanrmsınt i8 tedi. O t9.rihte, ~e-pi ~: i ·.:in bililiiSi gibi, 

gru-pla görUı;ırnele" yı:. -pıldı ve Os •n!).ıı lı Meclisi:'18 Sı·,o.s Y" ~..,greqin~ da-

hil heyetin iltihakı teklif eriildiy~e de Ata..tU r'< hu görUse iltifat 

etmedi ve Sıvas Kongresi tarafından kabul edilen Misakı Millinin Os-

ma.~lı t emsilciler Meclisi tarafından kabul edilmesini şart koştu ve 
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bu Misakı Milli .28 .1.1920tari'ı.iııde Osmanlı Meclisi tarafından kabul 

edildi. Bu, AtatUrk'Un Milli Meclisi Ankara'da kurması hareketini hız-

lan dı rclı, r na kuvvet kazfi.Yıdırdı. ÇU•1kU, A tatUrk biliyordu ki, Osmanlı 

Menlisi Mi8a~! Milliyi kabll ettikten s onra, itilaf devletle r i , iegal-

ci lo vvetlc r bu m eel is i ya8a nayacaktı. Osmanlı M~cl is in in de işgalci 

gUçler e karşı , rnilli hareketle birlikte karşı çıktığı varsayılacak ve 

der·hal 0Rmanlı Meclisinin hayatiyatine bir hatme çekilecektir. Nitekim, 

BUyflk At1:ıtU.r1c'Un tahmin ettiği oldu ve 16 Ma r"t 11)20 gUnU Osmanlı Mecli-

ai MebuRanı i~g-alci gti.çler tarafından işgAl edilerek kapatılclı ve onu 

hemen takiben,bu fırsatı BUyük AtatUrk gayet iYi değerlendirerek, za-

te'1 daha önceelen -planlamıı;ı bulunduğu bellitdi, 19 Maitt 1920 gUnU bir 

gene1r:e yA.yınl o.yA.rak Ulkede Reçimle rin yapılacağını ila'1 etti ve Anka-

ra 'da toplanacak Millet Meclisi için hazırlıklara ba~lanmasını istedi. 

Millet MecliAi, bildiğini'!: gibi~ yeni c:ı eçilen Uyeler, bir kısmı da Os-

ma-ılı Meclisi MebuRanınelan il tihak eden Uyele r le birlikte 21 Nis an 1920 

tarilıinr'le !ı n kar a • da to-plaıoı. 

'3 imdi. mURaa:le bu,vururae.nız biraz da Birinci Meclis:'n bllnyes inden 

bahsedelim: 

Birinci Meclis ç 0 k entereaan bir Meclisti muhterem arkA.daşlar, 

"' *nde valisj vardı, -pa~ası vardı , telgraf memuru vardı, tapu memuru var-

dı, nefid varılı; bUtUn hall{ kesimlerinden ve Ayan kanadından gelen in-

<J anla r dRn <" lU~A.n bir Meclisti. Bu hali)'le hiç mUtecanis bir meclis de-

ğil. ÇP.f;l i tli dU"'Unceye sahip in !'lanlar devamlı mUnakaşalar. halindeydi. 

Bir yazn.rımı 7. BirLl1ci Meclisi çnk gUz el tarif ediyor , diyor ki "Tarihi-

mizin en kritik döneminde, en çok kritik yapan Mecliatir." Gerçekten 

bu tarifi çok yerinele bulmak lazımdırı mUnakaşalar, tartışmalar, zaman 

zaman kavga n oktasına kadar geldi, wna bu gayri mUtecanis inaanlar bir 
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şeyde birleşti~er; vatanın kurtuluşu ve millet egemenli~inin Rtrk ytl-

netimine hdkim olmas ı dUşUnceainde hep bir leetiler , hep i t t ifak ha-

linde oldular. 

MUsaade buyururaanız , Tilrki .Ye Bi.ly"Uk Mill e ~ Mecl i '3 i n in r. t a r ih-

te tçinde ' cer eya'1 etın i~ Ç"' k ilg i r; e1d c i va\fA.la r var , be ·ı bunlardaı 

bir iki tanes ine temas et~ek istiynr um; a ma · '1dan önce, Yakup Kad r i 

Kara r.eman rgıu' nun Bir inci •rurk iye Bü.Yük Millet Mec lisini an lata • ı bir 

yazısı var, 0ndan bir pa.s njı siz e naklet:rneyi raydalı g öcüy r ru~n, buau 

Riziere nakletmekten kendimi alamadım . Yakvp Kad r i K araos man CJ ğlu 

8 EylUl 1921 tarihli İkdam Gaz etesinde diyor ki"O, ayrı ayrı baktı~ı-

mız zaman, manev1 kıymetlerini layıkıyla anlayanıadığınıız insan lar, 

hep bir a r aya gelip de hisle r ini ve f ikirlerin i hep bir ağı zdan 3tl.Y-

ledikleri vakit, bUtUn milletin şuurunu 've i r adesini, benz e r i görül

memiş bir erginlik ve açıklık i ç inde .YA"'ıb,y• · rdu. Buı ı dan e vvelki 

milli meclislerin havasında s uni ve r esmi bir şe.Y vardı. Hele bin 

tUrlU kayıt ile bağlı n ları s 0n iki mecliA imi z in l.ıir e ı· ştirayı devlet 

t oplantısından hiç farkı nlma yan celselerinde , bUtUn çıplaklığı v e 

bUtUn samimiyetiyle, halk ru~unun ve millet şuuruımn ha f i f b i r koku-

s unu almak bile mUmk{!n değildi. "-Şurayı .,_ ::!Vlet ç iler alı rımasınlar-

"·.o zamanın mebusları, f ilvaki, şimd ikilere naz a r a n daha ' lcurnuş, 

-yazmış, daha z iyade maluma t 3ahibi kims eler di; 1akat b ite " Babı~li 
" 

memur undan farklı değiluiler . Ve '"' r eemiye ·t bagio.s ı altında hi <; bir 

zaman, vekaletine haiz rldukları halkın hakik i duyjguları n ı t em::ı il 

ve tebliğ etmek imk~nırıı 1:'-ulllllltı.Y~rlardı. Milletin şimdiki velcilleri , 

hiç de~ilee, doğrudan do ~ruya bu duyguları olduğu g ibi kem~li eafiyet 

ve sadelik ile temsil edebilmek meziyGtine haizdirler. Bunlar her bi-

00 36 
TBMM KUTUPHANESI



ri kendi memleketinin şivesi ve kendi memleketinin kıyafetiyle kUrsU-

ye ç ıkıp de. söz söylemeye be.şlar başlamaz, bUtUn Ana~.0lu halkının 

<:ı adasp ı l-ı op bir ı:ı.rnya tnpla.nıp bir hUlaaa ha.li11.rle tek bi r han9ereden 

çıkmaktadır za.nnEıdt.Y ' ı ruın • 
• . ~ 
liygbiliriın 'ki, hiçbir rnaml'1kette ve ~icbir rltw:\ rde ~ •rekil, 

velciline 1m kadar yokı.n ~ ırnamış ve h :l.çhi!· öem ckra.s i bu kadar deıo ok-

ratilc 'b i r r:ıan"Y.ııra a !.'::>: etrnP.m iş t:l r . Du j tibarla, BUy llk Mi1let Meclisi, 

Verdi t i kararların e~s gri8i ojydni va jlmi kıyme tt ~.,_ eridirı 

faltat '.flirlcUn , öı:-ellL-::lB Anaor l u TU:1cUni.lı ı P-n 0iiJll'< ''~en belirgin has-

i s a be tl i ve tam ~mnarı ı ·ırta ver ilmi ::ı kıırarlar ( lıııak taıı 1ali kA.lmı y 0r." 

ed ef\ -. 
:~ıuhtrı ı:-8r:ı arkade.rylar, bu r. ır :ıC!ı c~r0J'il'' nıı· •r9.k~druı Qi:ı:le re kı-

saca b~hsetr:ıek istiyc ru~ ı 

bir tclflifi Mille~ !1inclia:lne gt"i!;llrlt,yr 1' vo Atntltc1~ tl(~. ~~hi"ltıyla 

A to.'ı;Urk ' Un nnı:ı,yı alııırr.ad a•ı böyle bir tekl j_ ı-t·ı i/fille t; Meclis i ne gö tU-

rUlmos i tml::!ln ı y ·-· l~tu"' , Atatilr1r: (le 1Ju d!l~ U:ı eeJ i :--8-v·m · •ıa!.(t,a ch r v e B9.ş-

ca•\ ı..1ı:ılgac ı ~[ae li ui s:::ı.rıy -r ve bUyU1.o: b i ·:- kt.yoır.ı ıın.~ lı ,y · r , heyecarıdarı 

da ötoyn hir kı.yn.ın bııqlıyor ; ktlrnityo Er~urıl'ı M tl 1 a~·rAktli Un rak Sa-

karya çıkıyor. Dur ak Sakarya , All:lh ra!ı rnet eyl~nin, s orı ra1d yıllar-

da Erzurum'da belediye başkanlı~ı yapmış kıymetli bir ~at, bir bUyük 

vatanpe ı·verdi. Hakkında yaptı~ım incelemeye göre, bir ilm1 kiyAseti 
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olmayan bir ki~iydiJ a~a tam bir halk adamıydı. YUkaek bir tahsil 

sahibi de~ildi; ama halkını tam manasıyla temsil eden yüce bir ki,i-

li~e 8ahipti. 

Durak Sakarya kUrsUden ş<Syle diyor ı "Bu kararı BUyUk Millet 

Meclisi kabul edemez. E';er ba~~ehir Ankara'dan Kayaeri'ye na.kledilir

ae, milleti'"'lizde ~uvv~'i maneviye kalır mı? Ordularımızın manevi kuv-

veti ne hale gelir? Filhakika, Genelkurmay, Erkan-ı HarbiYe yaptıltı 

asker!. hesaplarda haklı olabilir; ama bu işin maddi cephesidir. İşin 

bir de moral cephesi vardır; i~in mnral cephesi, hesaba katılmadan 

sadece maddi hesaplara dayalı bir hareket, katiyen memleket, millet 

için hayırlı rlmaz. O itibarla, biz bu karara katılmıy,ruz. Bi~ Bi-

rinci TUrkiye BUyUk Millet Meclisi Uyeleri, Ankara ~ ehrinden ayrılma-

yacatız. Kayseri'Ye kim giderse gitsin, biz gitmeyece~iz. Gerekirse 

bu devlet bize silah verecek, Ankara aoka~clarında teker teker savaş 

verece~iz ı Ankara sokaklarında en ann Hlen insanlar bizler olaca~ız" 

diYerek Millet Meclisi liyelerinin bilyUk taavibini kazanıyor bu Hneri 

ve bUyük bir heyecan dalgası Mecli~:i_ r-:arıyor, hUkUmetin teklifi red-

dediliynr. B<Sylece başşehir Ankare' ~kalıyor. 

/
çok 

Muhterem arkadaşlar, bu kara <Snemli bir karar. Evvela mill!. 

iradenin yUksek gUcUntl gtlatere~ bir karar. Mustafa KemAl her PileYe hl-

kim bir insan, bilyUk bir kumandan, bUyUk bir devlet adamı; ama burada 

YUce Meclis karşısına çıkıTor~ Ve belki de isabet ediynr, belki da 

baş~ehir _ Kayseri' ye gi tseydi, milletimizde bUyük bir 

moral ç<S~lntURU olacaktı, bu moral çtlkUntUsU ordularımıza da sirayet 

edecekti ve belki bu harbin kaderini de etkileyecekti. Bu tarafıyla 

da çok tlnemli bir karar. Ama, BUyUk AtatUrk bu kararı bilYUk bir saygı 
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ile karşılıyrır ve ba~şehir Ankara'da kalıyrır. Birinci Meclis böyle 

bir meclis muhterem arkadaşlar. 

Birinci Meclise ait bir hatıra de~il; bu da İkinci Meclise ait 

bir hatırar ama demnkrasinin ,yUksek gUcUnU ve AtatUrk'Un demokrasi 

aı1layışını, mill!. egemenlik dUşUnoesine ıtar'Şı du.rdu~ btl,yUk sa3gıyı 

gBatermesi bakımından anıatılmaya de~er bir nlay. MUsaade buyurursa

nı~ kısaca bu olaydan da bahsedeyimı 

1924 Anayasası , yani milli devletimizin ikinci Anayasası Mec

liste gBrUşUlmektedir, 4kinci CumhuriYet Anayasası di.Yemedim, çUnkU 

biliyorsunuz Birinci Anayasa, Birinci BUytlk Millet MecliBi HükUmeti 

dl$nemine ait. . bir Ana,yasadır. Bu Anayasada bir 25 inci madde vardı ı; 

25 inci madde, lUzumu halinde, cumhurbaşkanına meclisi fesih yetkisi 

vermektedir. Buna Millet MecliBinde, Millet MecliBi Uyeleri karşı çı

kıyorlar; bUyUk bir mUcadele b~lıyor. AtatUrk de f' tarihte bu yetki

yi, demokrasiye inanmış bir lider olmasına ra~en, sadece ve Badece 

cumhuriyete karşı çıkan artık gUçler rıluynr r tarihte, (1nlara karşı 

kullanmak için ist1yr'r. Yr>kea, AtatUrk'Un katiyen Meclisi fesih gibi 

bir eğitimi bahi:ı konuım de~il. Zaten biraz sonra anlataca~m rılay da 

bunu doğrulayacaktırr ama curnhuriyete karşı çıkan gUçler var. Devleti 

korunak için, TUrk topraklarını korumak için l:X3,yle bir etkin ve geniş 

yetkiyi almak istiyorı ama Millet Meclisi buna karşı çıkıyorr "Mill!. 

egemenlik dUşUncesinden fedakdrlık yapmamız mUmkUn de~ildir" diye kar· 

~ı çıkıyor ve Millet Meclisi kulislerinde bir karar· r'luşturuluyrır,de

ni,yor ki,"BUyUl{ AtatUrk'e, Çarıkaya'ya bir grup insan gönderelim." 

Bu insanlar, birçoğunuz eski MUlkiyeliler olarak tanıyacaksınız, daha 

do~rusu, tanımazsınız da, ismini duymuş olacaksınız, yani bizim kuşak 
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duymuştura birisi, Mahmut Esat Bozkurt, merhum •dliye Vekiliı birisi 

Cemal HUsnU Taray, eski hariciye mensuplarından bUyUkelçi ve Mill!. 

Elitim Bakanı, birisi de rahmetli ŞUkrU Saraço~lu. Bu grubu Millet 

Meclisi memur ediyor ve AtatUrk'e g~nderiyorlar. StlzcUlU~ Mahmıt 

Esat Bozkurt Uzerine alıyor. Mahmut E~at B0zkurt hakkında anlatılan-

ları eski mUlkiyeliler, eski y8neticiler, eski idareciler bilirler, 

Mahmut Esat Br:ı:kurt çok heyecanlı, ~adeta Atatflrk dendi/ti zaman vecd 

haline geçen, trans hali~e geçen bir insandı, ml ~erece AtatUrk'e 

kar~ı engin bir sevgisi ve ba~lılı~ı vardı. Btma ra~en AtatUrk'e 

diyor ki, "BU.YUk Atatürk, millt fgemenlik ilkesi geref,ince sana Mec

lisin kapatılması yetkisini veremeyiz. Bu millet millt egeme~li~i 

canıyla, kanıyla ka:ı:an~ı. Mill!. egeme~lik ilkesinin altında TUrk Mil-

letinin canı ve kanı yatıyor. Millet size bu hakkı veremez. E~er ıs-

ra.r ederseniz, bizden bu hııkkı ıılmak iAtereeniz, sizin Abdulhamit'ten 

ne farkınız kalır?" 

BU.yUk Atatürk .dtişllııtiyor , bir lahza duraklı-

yor ve şu cevabı veriyor: ".ivet çocuk haklısınf Bu millet mill!. ege-

menliğini canıylıı, kanıyla ka?:ıındl. Du milletin elinden mill!. egemen-

li~i hiç tcimse alıırrıaz. Teklifimden vnzger,-jynrum." İşte YUce Meclisin 

bUyUk kudreti YUce Atn.tllrk'Un bflytlk tolere.n~ı, demrkrn.Riye kar~ı du.Y-

du~u engin saygıeı ••• 

Arka~an, bu itira::ı:ı Atatürk'Un 8nUne geti..-en insanlardan biri-

si olan Mahmut Esat Bo?.kurt l{ıea bir zamA.'l B'ırtra A.dl iye Vekiliiline 

getiriliyor. Cemal HUenU Taray Mill~ E~itirrı Bakanlı~ına getiriliyor, 

bildi~iniz gibi, ŞUkrU Saraço~lu da bir eUre snnra Adliye Bakanı olu-

yor. Millet Meo1~qinde~25 nrt maddeye karşı çıkan , bt~k mücadele 

veren,J\hrrıet sureyya ÖCP,eev~l·ısmindeki Balıkesir Milletvekili de 1950 yı-
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lına kadar Millet Meclisinde milletvekili rüarak kalıyor. Yani, Ata-

turk bu innanları ka.r~ısına çıktıkları için , ikinci plana i tmiyor, 

aksine, değerlffiıdiriyrr. Bu meden1 cesaret onhibi insanlardan vatan, 

millet, gelecek taril-ılerlle faydalanacak tır diye de~erlendiriyc,r. İş te 

~· AtatUr1( böyle bUyUk bi.r irıs a.ndı.ve merhametli bir kalbe .ahipti. Kin 

tutmazdı. E~e r kin tuta~ bir kalbe sahip clsaydı, ~u anla.ttı~ım olay-

ların cereyan etmenine imkdn y cktu. Hem bUyUk demokr asi inancı vardı, 

bUyük toler·an sı vardı, hem de kin. tutmayan merhametli bir kal be AB.hip-

ti. 

Muhter em a c·kada.r_,lar , 21 Ni ::ıan 1920' de BU.yti.k Millet r.1eclis i A~-

kara'da t npla.n dıktan !'H'n r a ill~ ka v·ar ı 2/f Nis an tarihli neşhur bir ka.-

rardır. Bu kaı:·ar bir nev i, 1921 Anayasan ı çıkı.ncaya Jm.dar- , devletimi-

zin şeklin i belirleye~ı tar ihi bir karardır. 

AtatUrk 2~ Nina.n 1920'de Meclis Başkanı s e ç ildil: ten s0nra Mec-

lis e teşekkUrler in i i f ade eder ek, ger ele hayatı a s ke dye ve ge ı:·eks e ha-

yatı siyacı iyes inin bUt1b1 :-ıafahatında yegAne dUstu:r·un un mill1 i r adeye 

istinat ede r-ek, milletin ve vatanın muhtaç olduğn gayelere g i r me!c 01-

duğunu biluh·rniş ~ir. 2] Nis an 1920' de kurulan rdeclis, bir gU~ s onra 

aldı ğı 1 numaralı kar a r la kendi kuruluşunu ştlyle dUz enlemiştir ı 

1- Mecliste beliren milli iradeyi bil f iil '!atan r:ıukarlde ratına 

hft.kiTTt tanımak esarı umde t.l ir. TUr1dye BUytnc fUllet meclisinin Ustl.lnde 

bir 1-mv'le t mevcut cle ğ ildir. . 
2- TUx·ki.Ye DilyUk Millet Meclisi t~e r ii Ye ic~Ri aelahiy,.{eri .... , .. 

camirlir. Meclisten -ı e ç ilecek ve ve ldl 0larnk gö revlerı dirilecek bir ku-

rul, hUkUmet işlerine bakar. Mecli:J Başkanı da bu ıcu rulu.~ başkanıdır. 

No tı Padişah ve Halife baskı ve ~ ordan kurtulduğu za~a~ Mecli-
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sin dUzenleyecP.ği esa"llı:ıra u,Ygu""l nlara'!{ dnriunu""lu alır." 

Bu metin, Meclisin iradesini, mill! egemenlik ilke r~ini belir

leyen il~ belgedir. Yalnız, böyle hlmakla beraber bu metinde bir çe

liı,ki hem~n dikka tler.den kaçmamakta.1ır. Bir tara.ftan artıle , millet 

yönetiminin millete verildiğinden bahsediy~ruz, mill1 egeme,li~in 

millete ait oldubmu söylUycı ruzı fakat bir taraftan daPadişahın ve 

Hali ferıin i s tikbalini, gelecekteki ı,artlara gö r e dUzenleyeceğimizi 

bildiriynruz. Burada aç ık bir çelişki vardır. t.yı1ı C'eli~kiyi 1921 

Anayasası-rıda da göreceğiz . 1921 Anayasasında da nı ill1 egemenlik Ilak

kının ha:tka verildiği söyleniy r r ve dolaylı nlarak saltanatın kaldı

rıldığı if"ade ec1ili.Yoq aına sal tanatın lraldırılrlı~ı vurt-rulanmıy ·· rdu. 

Burada aC'ık bir çeliı,ki or~adadır. Ama, bu çeliışkiyi, zarııanın eartla

rın ın icabı, BUyUlc AtatUrk ta ·~afındon nrtaya krrı an bir p rlitikanın 

gereği idi. ÇU'11<U. h~l~ BUyUk Mocliste bUtU'l fUll9t flleclisi Uyele r i 

vatan ::ı avgisiylo cl r lu yUce i '1"1 anla.r ama, h~lA. Pac1isahl:ık rnUes ser-1 eeini 

savunanlar var, Bir inci f,1ec11Ri !'21avun aıılar va-r. <hları, Bll.Yük AtatUrk! 

Un /yönetimin kanpsırıa. almamac ı g erekiyordu. Bunun içi rı , BUyUk Ata

tUrk, hem 2if Nif~an tar il-ıli kararda., hem de 1921 Anayasasında bu çe

liekiyi, elden geldiğince, yumu~atma,ya ve görmezlikten gelmeye çalış-

tı. 

1921 Anayaeasının, bu çelişkiye ra~en, mill1 egemenlik ilke

sini getiren ilk anayasamı z olması itibariyle, tarihte çok önemli bir 

yeri oldu(S:ımda.n bahsetmiı;ıtim . ~.Tustafa Kema.l, bA.1<ını z , bu illte 'ıin ge

tirilmesine ilişkin nlarak neler diy0. !': 

''Milletler kencli eftemerıliklerini mutlaka 'l(e'1cli ellerinde tut

mak mecburiYetindedirler • . 
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~imdiye kadar milletimiBin başına gelen bUtiin felaketler, kendi 

tarih ve kaderini başkalarının eline tekk etmesinden kaynaklanmıştır. Bu 

kodar acı tecrUbeler geçimen milletin bundan sonra egemenliğini bir kişi

ye vermesi kesinlikle mUmkUn olmayacaktır."Egemenlik, kayıtaırı şartsız 

milletindir ve milleti•ı kalacaktır" demiştir. 

Bir başka kr'nuşmaeında, "Egemenlik, kayıt suı şartsız mi ll etindir. 

Olaylar ve tarih tecrUbemim, milleti koyu,ı aUrUsU gibi etsren idare tarB

lorının Ulkemiade uygulanamayacağını GHBtermiştir. Milletin irade ve 

emeline uymayanların talihi hUsrandır, izmihlaldir. Bu muazzam iradenin 

huzurunda kemalyi hUrmet ve inkıya~ ile eğilelim" diyerek millet irade

sine, mill! egemenlik ilkesine duyduğu bilyUk saygıyı ifade etmiştir. 

Hustafa Kemal, millet iradeaine hesap vermeyi hayatının sonuna 

kadar bilyUk bi · ilke kabul etmiş ve hep bu saygı içinde kalmı~tır. ÖlU

m:inden 1 yıl önce, 1937 yılında Romanya Dışişleri B8kanı Antaneeko'ya 

"Ben bir halk adamıyım, yanlışım varsa halk beni tekalp eder, düzeltir, 

ben de ona uyarım" diyerek bu samimi dU~Uncesini teyit etmigtir. 

Mill! mUcadelemirıle birlikte mill! egemenlik diişUncesi, hillkımı

Bın bilincinde tsyleelne yer etmiş, toplumt1mum bu dUşUnoeyi öylesine pay-' . 

laşmıştı ki, şairlerimi~dn mısralarına kada1· bu dUşUnce yaneımış ve bu 

mısralarda en gUzel ifaclesini bulmuştur. Şimdi, bilyUk şairimiz, mill! 

şairimiz, bUyUı: dUşUnUrUmUz Ziya Gtskalp' in bir"XUçUk Hemşire" adlı manBU

mesi varı bu manmumenin 4 mısraını sizlere sunaca~ım. Zıya Gtskalp "XuçUk 

Hem:}ire" adlı manzum hikftyesinde ttiypr kil "HukUrrıet halkındır sultanın .. 
değil/ Ferman milletindir, ditanın değil/ Teşri!, kaBa!, icrai her hak 

onundur/Taht onun, taç onun, toprak onundur." GtsrUlmektedir ki, mill! 

egemenlik dUşUnoesi bir bUyük heyecan kasırgası halinde bUtilıı toplumumu-

au h~k1m1yeti altına almış, ~· ! bu duygu ve dUşUnce, şairleri-

mızın mıeralarına kada ı.· intikal etmiştir. 

Muhterem arkada··lar, 1921 Anayasası bir ihtilal anayasasıydı. 

Bu Anayasa, Meclis hUkUmeti sistemi adı verilen bir sistem c;etirmişti. 
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Bu sisteme göre yasama k~vveti, !cra kuvveti, hatta bir ölçüde yarP,ı kuv

veti l.'iille t Mecliaindc tO !'lanmır;tı. Bu sistemin iı;ılemea.i•ıde önemli gUçT 

1 ik ler vardı. Eeasen hukuk tnrihinde !·1eclia HUkUmeti, yrı. d::ı konvansiyo-

nel sistem denen bu sistenin ı. t?l n boylu hiçbir Ulkede uy :;ul:m:ıbildini gö

rülmemü,ı ti r . O Dirinci Türkiye Buyiik Hillet rıeclisinde do böyle o lmuştur 1 
f ransa'da da, İngiltere'de de böyle olmu ~ tur. Konva n. Biyonel Aistemi ge

tiren meclisler hep ihtilal meclialer l , olağanUetu hal meclislet"i olmuş

tur. 

Heçlis h ikümeti sistemi, kuvvetler birliği ilkesine dayanmıştır. 

Burada bir devlet başkanı yoktur, vekiller.i meclis seçmektedir ve tek 

tek vekiller de mecliea karşı sorumlu bulunmaktadır. Bundan dolayı, 

Osmanlı lieclie-i Mebusanuıda olduğu r;ibi, o tarihte baJt:nnlara nazır den

miyar, mecli se v·ekaleten bu işi yürUttUkleri için, vekil adı verilmiş 

bulunuyordu. Vekil adı da buradan ka ,·naklanıyor. 

1924 Anayasası , i ~lemesi _ ', çok zor olan bu sisteme, o güntın şart-

larında doğmur; bulunan bn sleteme yumur;ıaklık getirmiş ve bu sistemden 

pa larnonter demokratik nisteııı e geçi;t l sağlayan bir anayasa olarak ortaya 

QıDltmı '? tır. Bildii~iniz gibi bu yeni getirilen sistemde cumhurbaşkanı var

dır, ba şbalcan vardır, bir iıUJcHmet programı söz konusııdur, meclisin onayı . 

na sunulmaktadır ve böylece hiikUmet çalışmalarını sürdürmektedir. Bu ara· 

da saltanatın da kaldırıldığına kısaca değinelim. 

Sal taııat, 1 Kasım 1922 tarihinde çıkarılan bir kanunla kaldırıl-
ve tu laf et in 

mıştır. Burada . saltanatı~ k~ldırılmnsıyla mil~t egemenlik ilkesi tam ge-

li şme noktasına ulaşmıştır.. AtatUrlc bunu nn,"Mill! ecemenlik kuralı, 

hilafetsiz Tu ı·k Cumhuriyeti ile en nıUkar.;m el Gekline ula~tırılmıştır" di

ye a .-ı latmıştır; ama sal tanatın kaldırılmesı bildieiniz r;lbi kolay olma

mıştır . Bunuıı için de AJı:atU :;.lc çetin bir mücadele vermiştır ve en yakın 

arkndn:;ları kArşısına çılcmı ::; tır. AtatUrk, b11 konuyu ~öyle anlatmaktadırı 
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"Rauf Bey bir gün Mecli~teki odama gelerek benimle milhim b~v.ı hususata 

dnir :-ı:örUı:ımek iatediğini bildirdi. iaıet Pa~a' nın evinde 4 kl~i torland.ıl<e 

Rauf Bey'den dinlediklarimin Uzeti şöyleydi: Meclis, rı:ıakıımı saltanatın 

ve belkj hilafetin ortadan kaldırılmak nokta! nazarından tnkip edildiği 

endişesiyle mUteezsı;idir. Sizden ve sizin etiyen alacagınız vaziyetten 

şüphe etmektedir. Binaenaleyh, Meclisi ve delayısıyle efkt\rı umumiyeyi 

milleti tatmin etmeniz lUzumuna kaniim. Keza Rauf Bey, ben makam-1 sal

tanat ve hilafete vicdanen ve hissen me~budum. Padişaha muhafnza-!;sada

kat borcumdur. Halifeye merbutiyetim ise terbiyem icabıdı~. B11nlardan 

ba~ka umv.m! mUtalaam da vardır. Biz de TaHiyet-l umumiyeyi tutmak eUç

tHr. Bunu ancak herkesin erisemeyeceği k:ıdar yilksek görrrıeye nlı~plmış 

bir makam temin edebilir. O makamı"da makam-ı saltatıattı; rrıakam-ı hila

fettir. Bu makamı lağvetmek, onun yerine baQka mahiyette bir mevou4iye

ti ilcarneye çalışmak felaket ve hüsranı mucip olur. Asla caiz değildir." 

Bu ifadeler, cumhuriyP.te karşı çıkıldığının birer açık belgesi

dir. Atatürk, en yakın mesai arkad~şlarından, fikir arkadaşlarından bu 
.. 

muhalefeti gördUkten sonra, mecbur•n 90k sert bir tavrı ortaya koymaya, 

sergilerneye teşebbUs etmiştir. ve 'illet Meclisinde şu konusmayı yaprnıs

tır: "HAkimiyet ve ealtanat, hiç kimse tarafından, hiç kimeeye ilim ica

bıdır diye miizakereyle, mUnakaşayla verilemes. HAkimiyet, saltanat kuv

vetle, kudretle ve zorla alınır. Ttırk Milletı, hAkimiyet ve saltanatı .,. 
isyan ederek; kendi eline bil~iil elmı!i! bnlunuyor. Bu bir emrivakidir. 

MevrnıbRhis olan, millete eal tanatını, hAkimiyetini bırakacak mıyız, bı

rakmayacak mıyıs meseleni değildir. H8sele zaten emriv:ı~ci olmu8:; bl:r ha

kikat! ifadeden ibarettir. Burada toplananlar Meclis ve herkes meseleyi 

tabi! ~örürse, fikriınce muvafık olur. ' Akai takdirde, yine ha-

kikat usulü dairesinde ifade olunacaktır." Bu önemli konm;ma, mill! ege

menlilt ilkesinin baınlar:ınca ht! ll'\ tam olarak benimsenmPmi" olduğunun tt 

önemli bir göstergesidir; ama AtatUrk'Un azimkar tnvrı V(t k2.rcırı, bıı ie

tikametteki menf! geli~;meler.t de kökünden ortadan kaldırmaya muvaffak 

olmuştur. 
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Buraları kısa geçmek iatiyorumı çUnkU ss aına ıı çok ilerledi, aizleri 

do fa~la me r} eul ettiğimi hisaerliyorum. Bildiğini z gibi AtatUrk, yilksek 

demokraa i inancına s ahip bir insan olması sıfatıyla hemen o tarihlerde 

to ;ıralclarımızda, ülkemizele demokrasinin şartları katiyen oluşmadı ğı hal

de, heınen birtakını demolcrn·hi k deneyimlero girişti. İlk olarak Serbest 

T6 ralck!perver Cumhuriyet Fırkanı kurulmaaını memnuniyetle kar~ıladığını 

i fade e tti ve şöyle dedi: (Bildiğini s~ ei bi 1924 yılında bu parti kurul

nıu :; tu;>"Millt hakimiyet enaeına istinat eden ve bi l hassa cumhuriyet ida

reoine mı:ı lik bulunan memlolce tlerde o1yao! partilerin mefcudiyeti tabit

dir" detii ve bu partiti~eQvik ettiJ uma hemen arkasından Ş eyh Sait !eya

nı başladı. Cumhuri y· te karşı eliçler ay aklandı ve dalıa acısı, İttihat 

Terakkİ • den curnhuriye·t dünemine kala ı ı birtakım yöneticiler btı partinin 

iç i nde toplandılar ve AtatUrk'e karşı hareketleri planlamaya ba şladılar 

ve bu :ı;ı a rti bu nedenle uzun örntir lU olamadı; ama A tatUr lc bununla da kalma

dı; 5 yıl soııra , 1925 yılında Tera:Y..k!perver Uumhuriyet l<'ırk~ı kapatıl

dıktan s onra 1930 yılıııda , bildiğiniz c;1bi Fethi Okyar - ki yakın arka

da ş ıdır - F e •Jıi Okyar ' ı görevlendirerek yeni bir denemeye dnlıa girişti. 

Se best F1 rka d emenıesldiq ama bu da bildiğiniz nedenlerle ba ~ıarılı ola

madı. La ikliğe ve C tımhı.ıriy e te karş ı olan güçlerin yaptı ğı ta şkı rı lıklar 

bu parti yi de uır.un ömUrlti. kılmadı; ama e onuçlai:'ı ne kadar ba şarısız olur

s a olsun , bu i l gl çekici denemelerin Atatür k tarafından ortaya konması 

onun deı:ı okrasiye ne ka da.r samirneyetle inandığını ve bağlı olduğunu eöe

t ereh geli şmelerdi. 

Ea:1a erı 1945 yılında , bi r mUddet sonra çok partili hayata geçişi

mizi n oldukça sareıntısız tahakkuk etmesi, bu genel tutumun bir. s onucu

dıp· . Dun u da i5zellikle vurgulamak istiyorum. 

Atatürk'Un kurduğu bu sistem, bi r çok buna lımları arknda bıraktık

tan sonra amacına ula ş tı ve 1945 yılında~ çok partiliftemokratlk hayata 

geçebilmeın~z mUmkün olabildi. 

Huhterem a r:mdaşlar, o tarihten bu yana demokratik toplumumu z 
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~:aman saman bunalırularla karşı karşıya kalmı :; tır . Bu bir va:Y..ındır . An

cak, ıııilleti ıııi zin demokratik yönetimi vazgeçilıne ~ bir yönetim biçimi 

olarak kabul etmiş olması hasebiyle, h er defnsınd:ı bu bunalımlar baçarıy· 

la arka<la bırakılmış ve milletimiz demokratik toplılm ılle fktll•osinde b:t.r

le şıniştir . IHlletimizin bu yolda çizdil1i doğrultu ve belirlediği hedef

ler bellidir. Bu itibarla, her bun3lımı b u millet, bu to pluluk bn 1arıyla 

aşaoalr:tır, bı.ma inanıyoru~. Esase n biitiin !<lar! düzenlerde olduğu eibi 

demokra tik yönetir:ılerde de z:::ım::ın s aman bunalımlarla karşı karşıya kalın

ması doğaldır. Ancak, demokratik yöneti rıılerin böyle alıvaldo bir avantajı 

vardır ı çUnkU , dernalcra tl.lc yönetiıde"t"de bunalımlardan çıkma yolları yine 

demokraainin içinde mevcut olan ç5zUr.ı l orde s aklıdır. O da bC.?le bwıı:ı lım 

dö neırıleri ndo en yüksek o;üç olan mill e t iradesi ne baş vurulması ytlnteıo!din 

Bundan d layı, bunal ımlar doGduğu zaw.an katiyen ümitsizli ~e dU ~memeli, 

btınalımlora millet egeme nliğinde, millet iradesinde çe zUn• aranmalıdır . 

TUrk !oplumunun ana hedefi budur. Bu hede f d ot1rul tuau r ·laki çobalarını, 

inanıyoruz ki, sUrdUrecek ve demokra til ~ y önetimi b iJti.tn J leri .Avrupa Ul

kelerinde, ileri demokratik Ulkelerue olduğu Bi bi, bıı toplı ı mıın v a ac;ec;il-

ın e z, hiçbir zaman kesintiye u~ram~ bi r yöne ti m bi ç:iıni olA -ı-nk bı.ı m:tlle· 

t e , bu y ön e timi t oplumumuz maledec ektir . 

Dem olcrasile:r.in bir ö zelliğ.tne daha temar.ı etmek ie:tiyorum . Jle ıııok

rasiler bir ta rtı şınala .:· re ;jiıni olduğu kada r, bi r mUnak~ F_ıa l€lr re j : mi oldu. 

gu kadar bir uzla şmalar rejimidir de. Za ten siyaset bilimcileri, klasik 

demokrasiyi genel olarak devlet hizmetlerinin bir anla şma ve uslaşma 

Eemini içinde görülmesi biçiminde tarif ediyorlar. Bu da önemli bi r nok

tadır. Uzlaşma düşUnoesini ve yöntemin.1. demokratik tophmıumusda kurmamıs 

dcmokrauimizin selameti, sağlıklı bir bUııyeye kavuşması için elrıemdir. 

Bu da toplumumuzun olu:Jturacağı Jeılneklerle kabildi r. Bu bt1k1 rı dmı bUtun 

kurumlarımıza bu geleneklerin, bu demokra tik geleneklerin olu ştu rulması 

ve gUolendirilmesi yolund a· bUyUk g~revler dUşmekte bulundu~u kanaatini 

taşıyorum. 

8 tlslerimi bitirirken bir huauau daha TUrt~lamak iatiyorum. İkinci 
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Dunya Savaş.ınd .ı ıı sonra d~ımol:rasilor bir aşamaya daha ulaçtrıı :,~ , yeni bir 

anlam ve kapsa 1 daha ıtaiuuır.aştır. A:r.t.ık demo raailerdc sad .ce J ıUrr:l.y et 

ve siynoet alanında bir oş itliein gerçeklo ~ tl rilmesl bir h edef c1eğilc11r . 
!" 

AyrlOfl, artıle sosyal bilnyedr? faeydana geletı ekonomik ve sosyal eş i tsi~-

liklerin, ucnr:;eeizliklcrln d e p;ider ilmesi demokraoile ri n bir lw ıl e fi ha

lino eoJ.miş bulumnaktadı :r . Demokraoilerir.. yeni kazandı[tı bu sosyal ve 

ekonomilc muhtevn, insan topluhıklarl. )' ın ilnrleıoe , gelL~ tıın yolun cıa ~. leri 

doğru attıkları çok öneınli bir adımdır . Anayaeomız, bu hed<' f lere ular.;

mak için birçok hlikUrnlorle d · ııatılmıştır. Üneıali olan , btı hW:Umler i bir 

an önce uygulanma kabiliyetine k : ıvu~tıırarak , AtatUrk' lin blzlez·e göater

dlği çağd:Jçı uygarlık dUEeyine eliratle , hep birlikte ula; .:ıbt lnı e:.lzdl :r . 

Bu hedefe ulaşmada Turk idareaj nin l> iittin tarihimiziJ~ b oy m ca b ilyUk payil 

olmuş tur. Tiırlc idarecisi, Cuıoln.ıriyc t torilıi b oyunca Ata tUr k ilkeler i :1in 

birer yılmaz s rıvunucusu olmu q , daınolo: ·ır:ı :!. P.l'~ :fkOr·~sinin p;eliq r:ıoai yolu : ıda 

da bUyiik çabalar sarfe-twiQtir. Tnrk idar ocialn3 b·mdan :Jonra d3 bn alan

da, bu istlkaıoe ttc toret lim> edeco3k gör e-vl!3rl n bUylUc bir inançJ.n , ba:~ lik 

bir azimle yerine r,etirilecct;inden hiG şüphem yoktur. TiiJ:, :n: ~~ tt :ı~k idare

cıleri, vatanın menfaati için qstleri~e dU~ en har gHr evf, h er t~ ri ' ı ta , 

her dtlnemde, en üatUn bi r basarıyla , yaksek menuliyot duy~tnu i ç in~e 

yerino getirmi ~lordir. 
~ , 

SöElerinıi bitirirken büyU.k ~ii.rk it~.a~ecilerinin bi r topluluğu olan 

Ttırk İdar ecile:r Derneğinde bu~Un si ~ler.C? hi tap edebildiğim i çin te k..ı:ar 

çok mutlu oldu~umu ifade ediy orum ve he pinizi saygılar Ye sevGilerle 

selarr l.ıyorum. 
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10 OCAK 1987 

TBMM BAŞKANI ~ECMETTİ KARADUMAN'I 

TÜ RK İDARECİLER DERNEGİ TARAFINDAN 11 YILIN İDARECİSİ 11 SEÇiLMESi 

NEDENiYLE DÜZENLENEN TÖRE ı DE YAPTIGI KONUŞMA 

Bugün onbeş günlük bir aradan sonra tekrar sizlerle bir arada olabilmek 

benim için büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur . 

Hepimizin mens ubu bulunduğ u derneğimiz, bugün güzel bir geleneği başlat

mış bulunuyor . Çoğ u genç yaşta aramızdan ayrılan rahmetli arkadaşlarımız, mes

lektaşlarımız bugün burada anıldılar, hatıraları önünde saygı y la eğildik ve ar 

kalarından rahmetler diledik . Yine pek çoğu benim y akın arkadaşım, hatta bir 

kısmı sınıf arkadaşım olan kıymetli meslektaşlarımız, gerçekten kendilerini mes

leğimizde ka bul ettirmiş , halkın büyük sevgisine layık olmuş arkada şlarımız, e

meklilikleri dolayısıyla, bugünkü törende derneğimiz tarafından taltif edildiler . 

Ta bii, taltif dendiği zaman, bizde maddi taltif hiç akla gelmez ; biz idareciler, 

hep ma nen taltif edilmeye alışık insanlarız ve bundan da bü yük şeref ve gurur du

yan i n sanlarız . Bugün emekli olan arkad aşlarımız, burada plaketle ödüllendiril

diler . Bunlar , başlayan , başlatılan güzel bir gelenektir . Bu nedenle derneğimizin 

yö neticilerini ne ~adar t 3kdir ~ t se~ , tebrik etsek azdır . 

Yine bugün bir güzel gelenek daha başlatı l ıyor; o da, y ılın idarecis i nin 

her sene seç i lmesi. Yılın idarecis i seç i l i rken, özell i kle genç kuşak hedef alı -

nıyor. Çok yerinde bi r karar, genç insanlarımızı teşv i k ed i ci bi r karar, Seç i mi n 

bu bazda yapılmasını, bu bakımdan fevkalade yerinde bulmaktayız. 

Ben bu girişten sonra, müsaade buyurursanız mesleğ imiz hakkında, kıymet li 

meslektaşlarımız hakkında, pek çoğu da rahmete kavuşmuş o büyük i nsanlar hakkın

da birkaç cümle ile duygularımı ifade etmek ist i yorum. 

Türk idarecileri, tarihimiz i n çok eski çağlarından beri memleketimize bü

yük hizmetler yapmış olan güzide bir topluluktur. Bu hizmetlerinin yanında, Türk 

idarecileri, kutsal saydıkları yüce mefhumlar için her zaman özveride bulunmayı, 

fedek~rlık duygusu içinde çalışmayı kendileri iç i n bir hayat f elsefesi yapmış 

insanlardır. 

İdare tarihimizi şöyle bir hatırlayalım: İller imizin, ilçeler i miz i n pek 
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çoğunda, hala isimleri yaşayan, hiç unutulmayan ve bugün de çoğu rahmete kavuş

muş nice büyük idarecilerimiz mesleğimizden gelmiş geçmiştir. Onlar hakkında, 

benden önce konuşan kıymetli meslektaşıarım çok güzel hatıralar naklettiler ve 

onları, bu toplantıyı yöneten arkadaşımız da layık olduğu bir biçimde saygıyla 

andı. Kadirbilir milletimiz, onların hatırasını daima canlı tutarak ve isimle

rini adeta menkıbeleştirerek, mesleğimize verilebilmesi mümkün olabilecek en 

büyük armağanı vermiştir ve mesleğimize ve meslektaşlarımıza rütbelerin en yüce

sini böylece, bu şekilde layık görmüştür. Hatıraları önünde saygıyla ve derin 

şükran hisleriyle eğiliyor ve o büyük idarecileri, bugünkü kuşaktan yetişecek 

genç idarecilerimizin izlemesini yürekten diliyoruz. Diliyoruz ki, bu gelenek 

yaşasın ve bu yoldan milletimize hizmetlerin en güzeli sunulabilsin. 

Türk İdareciler Derneği, sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, kıy

metli meslektaşlarımın da anlattıkları üzere, bu sene bu geleneğin korunması, 

hatta daha da kuvvetlendirilmesi için teşvik edici nitelikte, yerinde bir karar 

aldı; bu cümleden olarak, her yılın idareciler gününde, yani 10 Ocak tarihinde, 

genç kuşaktan yılın idarecisini seçme kararını verdi. Bu karar, şahsi kanaatime 

göre her yönüyle övgüye layık bir karar. İnanmaktayım ki bu karar, genç idareci

lerimizi teşvik eden bir unsur olacak ve idare tarihine geçmiş büyük idarecileri, 

genç kuşaktan daha niceleri takip edecektir. İşte, Sayın Halis Arslan bunlardan 

birisi. Ben huzurunuzda onu alkışlamak istiyorum. 

Halis Arslan'ların sayısı artmalı, Halis Arslan'lar teşvik edilmeli, Halis 

Arslan'lar korunmalı ki, arkadan bu kaynak velGd bir şekilde memlekete değerli 

genç insanlar yetiştirsin. 

İdareciler Derneğinin kurduğu geleneği, biraz önce teşvik edici bir unsur 

olarak nitelendirmiştim. Bu temennilerimi destekleyecek bir unsur olacağı için, 

ayrıca yönetimin kıymetli temsilcilerine başta Sayın Erbuğ olmak üzere cidden 

teşekkür etmek, onları tebrik etmek _istiyorum ve bu mutlu günümüzde siz değerli 

meslektaşlarımla bir arada bulunmaktan duyduğum büyük memnuniyetimi belirterek 

hepinizi ayrı ayrı sevgiler ve saygılarla selamlıyorum. 
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21 Ocak 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN TBMM'DE KAN BAGIŞI 
KAMPANYASI SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

"Milletvekillerimizin başlataeakları bu kan bağışı inanıyoruzki, halkı
mızın da bu kampanyaya katılmasını teşvik eden çok müsbet bir unsur olacaktır. 
bu nedenle Millet Meclisi camiası içinde bir kan bağışı kampanyası açmayı uy
gun mütalaa ettik . 

Sayın Sağlık Bakanımızın bu konuda bütçe görüşmeleri devam ettiği sıra
da bir önerileri olmuştu, biz de bu öneriyi çok yerinde bulduk ve ona katılma 
kararı verdik . Bugün bu kampanya başlıyor . kan bağışı çalışmalarını bu kampan
yanın daha da hızlandırmasını temenni ediyoruz ve bu teşebbüsün hayırlı ve u
ğurlu olmasını diliyoruz . Bu kampanyaya ilgi gösteren bu kampanyayı teşvik eden 
Sağlık Bakanımız, Kızılay Genel Başkanımız, hekimler ve sağlık personelinden 
oluşan sağlık camiamıza bu vesile ile teşekkür etmek istiyorum, hayırlı çalış
malarını aynı hızla devamını temenni ediyorum . " 

On-n 
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ll f.1J\JI T 19R7 

TlllVIJVT liA~~ICA.NI NRC1<1.ETTİN KARADUMAN 1 Ill " 'L'AHİHİ AJCI :.~ İC;İNDE 

ERZURUM " l{Of'F JT,U SEr.'lPOZYUNIDr\ YAPTIGI K0mn 1A 

Sayın konıtlı::lar. 

De[;e rli bilim arla.ml::ı.r ırnz. 

::iev~ili ö !Jrenci nvlı:ttln.rınnz . 

.L\.z:;i z Erzı.u:-ıımlular , 

Ycı.ı · ı ıı Kt· 7.urı:im 1 un kıı rt ı ılt.ı.; ;>rılcHiniiı ·ıiid ür . ·~rzı:ı.rtJrrılnJo:r. l)ir kıır

tulU'l ,:,r:L l chin.ilınlcırini dakı co;lmJr lcı. lcutlr •. ıne.k üzere hrı. ?.ırl -:ı.n :ı.y.)rlfl.r . 

ııu hazırlık bu yıl Atatürk Üni ve r ni te s inlle , 1ıi r iJiJ.iınr~e] ç :-ı. ı.:L ~}iıırı.nın 

clR.hn <.;ni< b:Lı~ r1P.i}eı · ve an1ı-ım ı,a 2mnını ;t ır . 

" 'C r-ır ilıi. AJ~ ı ·'~ tı~lnrle Br:-;nrnın " n.r~ını tn .. : ıvvn.n lııı h :i.l:i.ınr~e l wı.J ı ·: ma 
..) ~ ., .,) ... 

pek çnlı: 1-nnu ii:-;P.ri nr1P. ;:ı.r ·ı.} I;J_r;··n.l •ı.r y.:ı.n:.ılrı ar;ını isi;J.lırh. l c11 :i ~rnı::- . 

T~T >. ıır" ıtl 1 ı. m ve çn \lrP. :~i n i. n Ku?. e;y ct (J.!::,t:ı.sn n. n n ldU. ti ir . n:nv t , 0. le on ı ın i . i: 

'/;::ı. r.i . lı VP. crı ,~r:ı. fya c;il)i ·~. l . ı.n l ·•.rrla iııcelepr!Jr~Ri Jıe ıl ?f n. lını~• rır Ve 

Kı ' ı ı :;-, nruııı 1 u vo çevı'0.R i_nt lı r:r ~ri)n rl.~n n.ynınl.ıca l ı:n.vıı.}l; ı ır ··. n·ı. 1 : l·r:Lr 

t,' ~t lJ. ~nrvı. rnn r_ır tn. y::ı. lconırn:-ı ~. Jl't'l . Ç ı. ~ı. nJ.ynr . 

tn_;~.n ıy nruırı 1d, lm ';'l. lı ;nı11. 'Rr:'. urmı ' u çe ;:i tli yrinln-r:i yle 1'ib:k 

1 c.<ı.muo~run.ı:ı. t'1n.lıA. ~~ni ş hoyııtlarr1a ta nı trrıa iınlmnını ort:=ı ~re. l · o;yncFıktır . 

·nir::ı. z önce sayın kcını ı.;ımno ıl3.-rın da 11elirtti ~i ej.lü. i)nce b ir 

lıafta süreyle sUrdürUlıne Ri rılnnlanA. n fakat rıaz ı ko nı ı ;ın::ı. c ı ların. 

:=traştırnı.qcıl:=trın mazeretleri neoeniyle katılamaması üzeiiine 3 

gün süre c egi anlaşılan bu bilimsel toplantının her~oye raJ mAn çok 

ciddi bir şekilde J:ıazırlann ıtt ı ve önemsenerek proerrı.mlA.ndı[;ı cı.nla 

., ılıyor . 

Ben, bugUn bu bi limsel tanıantıda bulunma k ve yarın yapılacak 

kurtuluş yılıHinümü t tirenleri ne lca tılmak üzere Erzururıı 1 cı. eel mi ll 

'/ .. 
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bulunmaktııyıın . B<.) yle bir veeiyenin doğmu~ olnıns:ında.n ve dolnyısiyle 

e.ranızd.a olmaktan duydu.3'uın sevinç ve mutlulngu beli rterek s iz 

Erzurumluları saygıyla se vt;ilerle se lamlıynrum . 

Sayın I~ onuklar , 

Erzurum yaylası coC;rRfi konumu i tibariyle Kafl~asya, İran . 

Mezepotamya ve Ana.dolu ' nun bir düğüm noktasını t e ş kil eniyor . 

Bu dti} üm noktası yine bildi ı3iniz gibi Ji'ırat , Aras . Çoruh e;ibi 

akarsularıınız ın lcayncı.t}ını oluşturuyor ve y ine pek ço k b iiyUk n ch

rimizin Dot-u Anadolu ' da rm lresim hattını meydana getirJyor . 

Coğrafyns ından ileri gelen bu özell.f_:; i Erzurum 1 a lıUtUn tarilı 

boyunca stratejik ve e 'ı.:. noınik yönden hüy ük de _<ser kazandırrrıış 

ve Erzurum ' u Anadolu ' nun çok ()nemli lıir merkezi ha1:i ne c; etirınj_ ş 

tir . Tarihin çok eski d.Hnemlerlnden itibaren pek çok kn~~in 

ya. şadığı Erzurum ile 'rürkleri n te ın:ı s ı onhir i nci asra ı ·o."'tlıycır . 

ıren i n:L :ü n b.i. ldie i gibi , ı ')71 ' de lmz.n.n<lıgımız l ltahı.zeirt 7ınferi nden 

s onra Alp11.slan ç e \ii tli kuın::ı.nrl.anl ::ı.rına Anaıl.olu 1 nun çe :~i tJ.i yö n e le 

rini n fethi c;ürevi ni verdi . nu ararla Ernin S ~ü tuk adlı hir l;:urnan

drı.nına cla Erzurum ve çevresinin fethi görevini vercl i. W.\ J l e ce 

~ 'ürkler ]_f')fln t a rilünde Erzurı un ' u Bi zanslılB.rdan fetlı P.ttiler ve 

Selçuldnl:-ı.rın h ir kolu/ ı lan 0nl tukocı.ı.ll::ı.rı hurat1a l ı aVi rrı i.yetlcri ni 

kuı~ <lular . U t::ı.ri h t en h eri Erzurnm Dojuda 'rürli:l ü&Hn l )·i.r· 1~.'l. l.P.si 

ı •al.L ne c; e lrli . 'l~ ilrl:' l. i i i il.n bir lm lcr=ü ıliynrı ıın , Çii.nkii Ana <1ol uıın;>;a 

J~rzurıJ ın :Lnt :Lk:ı. ihc~timft e iı1ki.';}ll.f etti hep Erzıırııın lınıl cr · ·~· .. · i lfli ve 

~ l.V"'._; n ·:.' l ı nn n lr:[u , Yn.n<'l :L ~':ı . lu l.rlı . ç c•;itli FJC:ft cefa ve :ız ri ı .· rıplar 

~ :\rc1ii . liu rın. ı ·ı .·:rııcn .her d0 f::u:ıınrlı:ı. 'T' iirkl i1 ;,i.ln s :). V1ırı.nw.s:ını ii :;-; 8r.i ne 

'l. l. d ı ve rl iıııd :i\: rt~r.qga lcrtlktı . JJen Erzu:rıınılunun cefake:;ıl j .. : i. ııi .rne ıtıane 

l;il'li ve ı.ca.ya u;ih i najlaın karale-te rini nıi lletimi7.den celen lı::ı.Alet

l e re 11 :ı il;l:ıd ı ,-~ ım Jmdar, t::tr.ih ho~runca wı.ruz kaldı~ ı çe ·~i tli Jıarp 

ve darplara, ı::;ö rdü.JU eza, ce .fa ve ızdırab ::ı. ba.j·lar ıın . ·oundcı.n dolrı.yı 

. / .. 
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bu güz. el yı.ı.rt kti ~cmizde y'J. şayan insanlo.rı rıı ızın :ı iikrn.nla nınlıııaya 

layık oltlıı.ld :=ı.r ını söylerim . 

l1ıhrnz (ince 'rürklerin .J eline ceçmesinden evvel J~rzurnınun 

bUyiik bir kültür merkezi haline geldi 1Sin:L hclirtrni~tiııı . ·l1u kiiJ.t iir. 

Do&u ' dan :Je ı çulduların eetircl i i}:L lc ill tiLr ve c:;e l eno l:J P.rle J\ııauolu 

kUl tüx ve ce leneklerini n bir sentezintlerı olu ~; mı.ı ı.ıtur . ~iunım sonunda 

Erzurum ' da rnimnrlık tRriü ıni z e e eçen . sanat to.ril'ürrı:L ze cele n , mi 

ınnrlık v e ~nno.t tı:ı.rihimi z El. e i z lııro.lcan r;ıa lıaser ni teli~i ncle rıek 

çol~ enir :l n-.;ın. '3rUlr:ıi-}ti"t' . nunlarJ.n r-ın.n:ı.t r1c t~er .Lni n :·.ı nı :-nrı:ı. 08s::>.. -

nı e tl eri ve lı n. c l ml Gri i ti ha ri y le d e lmyıla de J-e r 1i 7.e ll:i. lcl.Ari vn.rd ır . 

B:Lrkaç nı i r;o. 1 Vf!rmeı~ gere k:Lr s~ natun:i.yo .:t T.ıTeuresesi-1:-j_ ona Çif te 

f .1:Ln:ı.re l. or de r1iyrıruz -o çaf~ln in:;a eıU lırıi; en lıiiyi .i. l c ::ı.çı'- rı<'!drescsi -

lm:9::tlı lll'?clrr;~:;eni<Hr . Yine hP.J.ı iniz:L n b.i.l. ı1i ti Bilıi Ulu '~".;ıi o çaJ-ın 

eıı hUyiil~ c rıııülc~rindc ı1 birisidir . Bunlnrın yn.nı ı=ııra ~;.~, -t in tari h i 

ııoyunca KrzurLı.m ' da no.c1i de ı.ıP.k çok sanat eseri ch.h::c :;_!l'}O. ccUln:i. ·": tir . 

1 frı.n l. ::ı.r l::erv:ı. n rır:tr a:rlar , c r ınıi ler me s c :i. tl or . ı rı e dr esr· J.c:r t~i i mlı fi' ! tl er. 

~ı i ··yirr lü r 1; ı mı ı ı lcl)l'ıtncı.rnk lm:_; i.i ıüc:re ~ ::n. ı l'l. '-' :.:;o l ı~ ı ı.L 1 rı ·:: J " ı>:i :"ı·; l ··n -

· ~u JayrctJ ori ııu çn.lı ;:rnr:ı.l::ır ı lıi.5.,y1i.k bir t n.b1irle i ~l :L ;:•1rnz . Hc:ı 

t r:!:;:vilı:çis:i ve ı'lnntekçi:"li ol.n·.wn çal ı .ş ıy0ruz . Çiinkü ııü ll.n·tlo rin 

vnrlıkların ı kr ı rüyup yrqR t .'l.1) ilnı2le ri kUl türleri ne ki il tiir c'ı. ei_Serlo 

r:L ne R::thip çı lrıııcı.lur ıylr-t ırıii.m lciln<l Ltr . Tarihine, ı-m_tilrii.ne rı;ıJı i ı.ı ç ıkma 

yrı.n ;ıü llw~ler. d iinyo. ıııl lle tl eri to:p l ulu2u i çinde e tlö. nl J. lt:J. eri ni 

yitirirler . ha t tn yo lc ol ıı:ıya mahkum n l urlar . Bu nectonle 1-iU ti.lr 

deterl e rimize sarıip çıkı ş 1 ::ıdüıesini ' teçehbüs ve en.yratJ.crini 

biiyUk bir r3GVi nç le kar ç~ ılıyoruz ve takdirkarı oluyoruz . :nu . _. ·· i: 

' 1 . . 
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uycı. nışın.hu anlayı şın Erzuruınlular taraf ından da rıayla:;ıl::ıcnBına 

inanıyor ve lJu güze l ')ehrimj_z r1 c ki ç ok nadide sr-mat eserlerine içten 

ve yakındnn ~ür ilc; i g<is t cri lme s ini ve bunlara sRlıip ç ıl cıl ı1o.n ını 

hu ve s ileyle temenni etme k i ntiynrnm . 

Sayın Knnuldar 1 

Erzuruın ' nn tarihinden ve lcül tLirUnr1en kısa ol ::ı.rn.lc 1ı::ı.}ınc-ı r1orken , 

Erz nrum ' un nı.Llli ni.lcadel eırıizcleki i:'ınernli yer ine Er~ıu· ı.nn l~ •, rı_;resine 

te•nrı ctm~me 1 c hliyiil~bi. r ıv:ıbmnlılc ol ur . f3u nedGnle lıirl~rı.ç r!ii ırıleyle 

de 1~rzurnırı ' un milli mücm1ele<'lel~i r\nemli ;yerine Er zurı.wı. lCnnı;resine 

t emas etmek is ti yo rum . 

Erz ıırurn ~C<ıngres :L . mill i Pıüc:-ı.d8lcm•:~ zi n t emel k:ı.r: ··.ı •:ı .i' .rının alın-

dı .::, ı Pina ki !'li ll i . t ern- lleri ni n :ı. tılılı _i__t ı v e ha.} ıın:-: ızlı, , ıını:;;ın i lk de 

fa tüm diiııyaya i l o. n edilc1i:ii lıir milli 'sJilhl::ı.nış ha rclccticli r . :Snmrum 

Kont:res i . en millkil şartlarda bile . ıııi lli birlik v e :. 

b iHünlük halinde olduc umuz tcı.kdirde. mi lle timizi n g ücün ün nele re 

kn.cl i.ı: u ldu.:';-ı:ınu gösteren, m:Llli mücadelemizin ibre t alınanalt lı ir 

sifhas ı tl ır . illilli müc adelemizin t arihe ilia l olmuş , i bre t n.lınu cuk 

oaflıalar ından, b u oxatla Erzıırum Kon;:;r e s i nnen bugünlü1 genç ıcu:;akları 

rnız ın d~.üma fs.ydalanrnalarını dili yorum . Tl'li lli ıı1ücadeleıüzin ıu 

u nu tul ma7.. safhaları ve Erzurum Konere s i genç evlo. tl:ı.rııuz .• için 

c1ili yoruın ki - r.l ai ma bir illınnı kayna~ ı olsun . 

Erzururn Ko ngresi s ı r:.ı.sıncl.::ı Enmruıııl ı ı.lar (\ r nek olar:ık z lkrecli 

leb.Lle c ek hiiyiilc wı. tnnpc rvcrl .i.l ;: ve feclalmrlılc g;.i;.; t errü :,ıle rclir . 

00 5 .. 1 
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:Burada çok yenlü araçtırımılar öngören 1Ju seınpozyuımm c1lizenlen

mesine önayo.k olmalarını fevkalade yerinde bir ha reket o:ı_ :-:ı.re:~\{ 

ni t e l i. y cıruın . Ve ln,ı. te ;; e bhü::ılerj_ nclen dolo.yı k0 ndi l e r .i. ni ku t ln,r orurn . 

Se ı rı .IO?.yuma ~m tı l a rı değerli rı :L li ın o.rl aınlar ıınıza ve ::.ı.ra. ·.,: tırı ı:lcılar ıııııza 

b ~v.arıl ı ç al ı çmaları i çi n ;ıimdic1en t 0 ~::ddcLir ediyornı:ı ve rıci :ü 9r l mi 

bitlrl.rlcen ::ıa ,y ırı Erzurı.unluları ve gl.inc ö ;~:cenci evl o. tı,~.rJ_;·.ıız ı 

G :~ .Y~ilerle scı.y0 ılarımla. sP.laıııl ı;y orum . 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANI NEC METTiN KARADUMAN'IN 

ANKARA MUSTAFA KEMAL LiSESi ÖG REN C lLERlNDEN fiATi C E 8 AR N VE 

NEZAKET EREN'İN DERSİ OLARAK YÖNELTTIKLERI 

SORULARA VERDİ G İ C EVAPLAR 

sonu ilk so runıu 7., k e n d ini z i t a nıtı r mı s ını z? 

CEVAP Ke ndimi s i ze şöy l e t a nıt ay ım: T ra lı zo n doğu ınlu y urn , a il e 

ol a r a k d it Tr a b zon k ö k e nli bir a il en in me n s ubu y um, çoc uklu ğ u nı 

Tr a b zon'd a g e çti, ilk, ort a v e li sey i Tr a b zon'd a okudum ; li sey i 

bitiı·dikt e ıı sonra Ank a r a 'd a S i yasa l 13il g il er f a kült esi nd e yük se k 

l a h s ilimi y<ıptını, sonı· a d<ı id are mes l cğ ini seç tim . Bir sü r e Tü r · ki ye 'rıin 

çe~ itli il çe le rind e k <ı ym a k a nılı k yap tını, on da n so rır · a 5 y ıl k a d ar 

ınül k i y ınlife tti ş li ğ i y a ptım, s onra d a v a li o l d um. 1966 y ılının 

b aş ı il e 1977 y ılı arös tnd a ç eş itli v ila ye tl erde v cı lilik yap tım. 

Va lilik y a ptığım vil aye tl e r s ıı· as ı y l cı K a hr a m a nm araş , Erzurum v e 

so n ol ara k d a iç e !. i ç 1 Va li s i ik e n e me kli o ldum , lı i r· rnü d d t 

öze l se kt ö rd e ça lı ş tım, so ııı· a 1 983 'ı e ya pıl a rı seç iıııl ere k a tıl d ım, 

Tr a b zon'd a n mill e tv e kili seç ildim. Mill e tvek ili seç ildi k t e n sorıra 

d a Türkiy e nu y ük Mill e t ~l ec li s iıı de ycıp ıl cı n seç irn so ı ı u c urı da T ü r ki ye 

Bü y iik Mill e t Mec li s i Başka nlı ğ ın cı ge tirildını, lıu t u ıih 1983 y ılınır ı 

A r<ılık < ı y ın a r a s tlı yo r, o t u ı · iht e n b e ri d Türki ye Ilü y l.ı k ~!ill et 

~1 ec li s i'nin 13 aş kcınlı ğ ını y a pı y o ru m. 

SOHU 

du n u z? 

CEV AP 

S ı z okul ç < ı ğ l <ı ııncl ay k e n h a n g i ııı es l eğ i seç ııı ey ı dü ş ün üyor-

De n ç o k c ı· k e ıı bi r t a riht e n itibare n k dy rrı ö k a m o lrıı ay ı 

dü ş ünü y oı· duııı. Ort ao kul bi r in c i s ınıft a n itib a r e n ka ym aka ııı olın < ı y ı 

clüşüıırn c y c b öş lanıı ş tıııı v e d e st, nr cı ki y ıll u r· d a d a d üş üıı ce nıi ge ı·çe kl eş 

tird i ın; Si yasa l l3il g il cr F <.ıklilt cs ın e g irdim, o ra nın ıda r f bö lünıüncl c ı . 

mez un ol a r i:t k k ay nı <ı k a m o l d um. Ço k es ki bir t a riht e n itib a r e n d üş ünd Li

ğ üın bir · mes l ğ i, a rLu e tti ğ im bir nı es l cğ i !>e çnıi ş o ldum. 

SORU l'olitik n ya n · ı s ıl g i r dini z? 

CEVAP Politik a y a nı e rnuriyet h aya tını bittikt e n so rır a v e ö z 

se kt ö rd e ç a lı ş nıükt<ı ik e n g irdim. Politik c.ı y < ı e rk n g iı-mi ş sa yılrrı a r.ı, 

u z un müdd e t lilk c d e k a mu lıi z nı e tind e gö r e v ü s tl ndi ğ inı için politik <ıy ı 

d üş ünnı e dinı, k a mu hi z rn <' tind c ki gö r e vim bittikt e n s oıı ra 1983 se çirııl c: rin 

d e po litik.ı y a b e n d e g irırıi ş o ldurıı. 

SOR U 1' c k i , 13. ı ~ k .ı n s ç i nı 1 L' ı i rı Ll c lı ey <·c ; ıı ılı m ı yd ın ı z , k e n d ı n i z i ı , 

!:-- ( • ç i 1 c lı ı 1 c· ç c )1, i ıı i d i.i ~· U ı ı ın U ~ ı ıı i i y d li n Uz? 

C EVAP Ll <t~ lcın S('Ç ılirk.ıı k.:-rıdın ı ııı ~eç ıl ccc· [~ in i d iiş iir ı r rıe ıı ı i ~ ti ııı; 

çu ıık ü lh' ll ll < ı ~ k i:t ıılı ğ< ı dd.ıy giis t c· r · ılı · Pğ inıd crı lı t~bvn l .r r d ,·.~ ildi ııı , 

l..H· rıırrı ek lı by l e bir i !:> t .~ ğ ır rı y01< 1u, z .ıı ,· ıı o l . ıııı.ı 7d ı ; ~1ill ı · t ~1 c:c li si rı dı• k ı 
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büyük bir topluluk b eni Mec li s na ş k ii nlı ğ ına g eti r meyi dü ş ünme liydi 

ki, b en Mecli s Baş kanı ol rı lıil y inı, bunu bilnı e di ğ iın i ç in tabiali y le 

l.ıiı · ad.ıylı ğ ı d ;ı dü ş Uıını e dinı; cının b eni u yg un gö rıııü ş l e ı · , a d a y 

g ö s te r d i 1 ~' r , b u n u n ü z e ı · i n e b e n d e 13 a ş k a n o 1 d u nı . 

l!u s ıradcı p e k heyec <ın duynı <ıdıın, çünkü 

talip olınınnıştını, b eni Mill e t Mec li s i uygun görmü ş , 

kendim a d ay lı ğ a 

a d ay gös termiş 

şe kild e takip oldu ğ u için ondan sonı· aki işlenıl e ri h e y e cansız bir 

ettim . 

SORU : Si z kiıııin s e çil eceğ ini lı c kli yordunu z , y a ni ken dini z ı b e kl e nı e-

di ğ ini ze gör·e nıulı tt kkak birini b ekliyo rdunu z? 

CE VAP Tabif o za rn a n Mecli s ye rıi o lu ş nıu ş lu v e kiml er in bu gö ı· ev 

için tal i p ol a c ağ ınd a n J ıcıb er inı p ek y o k tu, bir biri m i z i p ek t a nınııy o r 

duk. O n ed enl e , h <' ninı a dırnırı or· ı nya ç ı.knı as ı b e nı m içirı de bır 

sürpri z oldu. 

sonu Peki . ML'C ii s 13 <ı ş k a nı o ldukl a rı so rır a ç evreni zdek i in sa nl a rl a. 

a il e ni z irı s i ze k cıı· ş ı dururııl n rında, tutuıı ı l cı rındu hir f a ı k lılı k oldu rrıu 7 

CEVAP T ubii cı il <' md <' o lrıı <ıdı. ÇPv ı · c rııcl c y;ıkııı t;ınıdı k l c ırı nı , d ost l ar ıı n, 

cı rkcıd n~ lrırını v <.ır orıl a rd Lı da olm ad ı; ;ıın a g n elde iıı s i:ln l d r lıir eız 

ııı c vkil er i yük se lince , y<ı d a rıı cı ctdr b a kını da n kuvv et li duı· unı ü ge line, 

e tr a fınd a ilgi g ös t e ı· e rı iıı ~ ilnl a rın say ı s ı biraz ç oğ<ılı r , bu bıraz 

da in sa ıı d cıği ı !:o ı n ııı ge r eğ i d ir; a ııw bc ıı s i z l e r e öy l e o lıı ı; ııı li ı y ı l d v s i y e 

e d c ı-i nı • 13 ü y ü d ü ğ ü rı ü z z d rı ı il rı lı .ı y ; ı 1 cı ç ı k d c .ı k !:o ı rı ı z , ç c~· i ı ı i ~ ·1 r ur ı ı ı u ı u k 1 cı r 
yükl e ıı ece k s iııi z , 

duruma g ldi ğ iniz 

gibi olınu y ın. 

mc ın 1 e k e t i ın i zc nıill • tirni ze hi z me t ed ece k s ini z , o 

z;ını .ı ıı s i z huııcı so rdu ğ unu z bu s u a lcl c ki irı s a nl eır 

SOR U P e k i , Tü ı· k i y e ' n i n Y a s <ı ın i t ~.k c li ~ ini yö rı <:1 ın k rı d s ıl b ı r 

ş e y, duygularını z ı açıklar rrıı s ını z? 

CE VAP Türkiy e 'd e Ya s ama Mec li s i, ya ni Ti.irkiy e 
Meclisi çok yü ce bir 

rrıi ll e tiırıi z in yön e l.iınind e 

Türki ye l1liyük Mi ll c t 

Tabı .:ıti y l c böyl bir 

t o plulu ğ ıı y ö n e inı k lı e ın 

lı · ın d e zo r bır g ö ı · c vdir, 

or·g a n; Tüı · ki yc 'niıı kaderinci ' 
en etkin söz S i ılı i b i bulun a n 

M 'C 1 i s i, yü cc li ğ i d e bunıd a ıı 

toplulu ğ cı 13cı :;. kcııılık yapıııuk 

çok g uı· ur V<' ri c i, ~c ı ·e f 

lııınu h e ıirtııı <' k i s tı: ı inı. 

v e r ic i 

Uü y ük M i 1 l ~ t 

c t k i 1 i ol a rı , 

bir organdır 

k ;ı y n .ı k 1 an ı yor. 

v e b öy l e bir 

hi ı g ö r evdir, 

SORU l 'c- kı, ~h-e li ~ il c il g ilı ç c:;. ıılı k o rıu~ııı.ıi<H y upı y oı· ~ unu z, 

b u rı 1 <ı r · ı k c ıı d i n i z m i lı ._ı z ı ı· lı y or s u ı ı u z ? 

CL VAI' : ll c rıiıııl c b c r._ıb, · r çaıı ş .ırı b c rııın mii ~ < ıviı-l .:·r ıııı v .ı ıdır, gf' rı c lıık -

1<' lı c ninı v c rdi ğ ıın biı· çerç eve iç ri !:. in tk hu koııu !;> ııı ; ıl ;ı ı · ı onl <ır 

lı ; ı z ı r J ; ır· l.ır: ; ıııı .ı !:.011 ~öz ü b c ıı söy ı c riırı, o lı <ı7lrl.ırı.ııı ııı c tiııl e r . 

gciz cl ıı ge çiı· iı · inı VL' ç o ğ u z; ıın<ııı dtı l.ıliyLik ö l ç i.i <lc fh·ğ ı ~ i k lıl' y <ıpıırı rn . 
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na zen 

Baz ı 

doğrudan 

k onuşma la rı 

doğruyü kendirnin hazıdadığı 

da b i r haz ı ı · 1 ı k y ıı pm a da n 

biliyor s unuz irtical e rı yap ıl a n koııu ş rnal .:ı rdır. 

SORU 
o ? 
ın sa n s ını z. 

tcı rafs ı z ola rak eleştirir 

konuşm a l a r 

yaparım, 

mi s ini z , 

da olur. 

onlar da 

na s ı 1 bir 

CEVAP İn sa nların k e ndi s ini e l eş t i rm es i bira z zo r bir hadi se 

değil nı i • n e der s iııi z? Şinıci i b e nelen zor bir göre vi i s tiyor s unuz, 

ama y i n de kendimi bira z tenkit edeyim : 

BL· ıı bira z fa z l ü ~lirrıtl e ç <ı lı ~ ılnı .:ıs ını i s t <'yc ıı lıir· yapın ın 

in sa rııyırn. n e niml e ç a lış a n in sa nlar s üratli çcdışın ak tan belki biraz 

t e dirginlik duyarlar. Delki bun u bir..ı z acu l bir t ab i a lım v ardır 

d a ond<ın b öyle bir sonuç d oğ uruy or diy e bilirim. Be n Kar<tde nizli y i m , 

Kar a d e ni z lil er genellik l e <ı ce l eci olu r l ~ıı · , acul o l urlıır, h e nirn de 

o tarafım vardır. Bu t a r a fımı lı nı b ğc nirirn, h e m beğe nrn e rrı. De ğeni rirrı, 

çünkü s ü ra tl i ç a 1 ı ş nı a y ı b u y p ı d <dd i ı ı sa n 1 a r dü ş ü rı li r 1 er ve s ür a t ı i 

ç.:ılışmndan da fdy d <dı · n ti ce l e r· c.r lrrl n r· ; a rrı ;ı bu acul krırakterdl' 

ba ze ıı ç<ı lı şıınl.:rr ı t edi r g in ede bilir, il nr .:ı b e n ınUrnkün olduğu kcıd <ır 

bu t e dir g iııliği yarc1trrıc~nı cıy.ı dikkiıt c trn eye ça lı ş ırırır. 

SORU 

CEVAP 
r.:k . bir 

lı <1 y · ıt ı nı 

b <ı ş l rı ıı g r ç 

Ş imdi, bu b <ı şa rı n ı z ı neye bor\· lu s uııu z? 

l'<ı b i f lı d y iJ tt a i n s iJ rı 1 a rı n b e ı 1 i b r r d ü ş i..i n ct' ç i ;;, g i ~ i ıı i i z ı c· y c·-

<; <tl ı ~Illi t rı lıl ilk ıııııı i çi ııd c k" 1 cı ı · .ı k i ş le ı i n i yıı rut nı e s ı rı ı rı. 

s tırdi.irm r i rı in çok ö ıı c rrıi vur · dı r . 13crı, nı es ll'l : lı it yu ll ın ı ı ı 

güni..i rıd e ıı it i biJI en lıu glinC' d<·k brlli bır · d l ı şi..incc ç ı zgisınir, 

ı ç ind e k.ı lrı ı..ıya ÖZ C' n gö,,t C" ıdirı ı ve h c· ll i l..ıır ç.ıl r :;; ın ; ı ıılıl<tk ırıı lı <-ı• 

l<c ııdı ~ ın•' ş i ; ır edi ıırıı l'yı clii ~lill L' Il bıı · kı ş ı oliı ı dk lli•' ~ l e k lı <ry11 tı r r ı 

l ıo y uıı c il tuttu ğ um işlcı cl ,, b ; ı ~ ;rrılı o l du 11ı ~ay rlır v ı-, , , Ld ş; rr · ı mes ı eı.

lı ııy;ıtınıd < ı kudern t> kcıd ı• t~ı <" ikıl di ve rıı cs l t' k l ıc ı y,ı tırııd · ki e n so r. 

ıwk t .:ıyrı kcıd <ır geldim id i ı r~'ci lı k rıwslcğirnde . ~;o n raditn ı • '' r 1 il rn c n ı oy .:. 
ırıill c Lv eki li o lar cık scç iiJirn son ı · n d.ı Türkiye Bli y ük t-.1i 1 Je t Mec l i s ı 

B a~ka nı o lduııı. T u lırııin cdıyo ıuıı ı k i , s i y .ı sc l lı cıy<ıtı ıı d.ı da b aşa rılı 

o l duğum k<ıbul ed ili rse, bu, bund a n ö nceki d ö n enıd(', lı aya t ı rn ır , 

ı c çrni ş d 0 rı rııind c i z l ed i .[~ iıı ı çok k;ııcır lı ç i zg ıy e b.ı ğ lıdır. 

SORU Y .ı rıi aınaç l c ırıııı z ı gerçt'k l q; ti r ın cy çok di.i~küıısünüz. 

CE VAI' : l·:ve t, iniJrı lı ğ ını ilk.:: l e ıc b.ı ~ lı k.ılrn.ıy.ı ç0k ö ıı c rı ı verınişınıdir, 

on l a rd d tl lıi\· !:>ct )'rni.l gö~. ı c nıı c n ıcyc çok özt' rı g 0:. tı · ırııi ~i ıııdir ; lıurı ı J 

ö n e rrıli s.ıy ı yor urıı. 

soıw Görc virıi z iıı bi rçok ; ı v.ınt<ı,ıl.ırı v e d cz; ı v;ı nt.ıjl .:ır ı vardır. 

buııl i.ı rd.ııı b.ılı s.: d e ı· rrıı s iııı z> 
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CEVAP Siz<' binız evve l söyled iııı; 1-1i11 e t Mec li s inin yöneti lmesi, 

h e m bü y i.ik gurur ve şere f veı-ici bir ol;ıydır, hem de zor bir gö ı· evdir , 

bunun yap ılma s ı, ifa e dilmes i zoı· dur. IJu, Mill e t Mec li s i Baş kanlığı 

görevimi z in, h em nvcınt;ıjı, h e m de deznvantajıdır. 

SORU 13usındcı birçok l eş tiı- i çıkıyor, bunları n as ıl k ;u-ş ılıyorsu -

nuz; yani e l eştiriye aç ık bir· in scı n mı s ınız ? 

CEVAP El eş tiriy e cıçığımd ır ; çünkü e l eş tiril er d e haklı tarafl a rın 

da bulunacağınil inaınrım. in sa nlar h a ta yapdbilir l e ı· , zaten hat a 
in sa ııl a ı· içindir. O h a ld e , hatadan s akınmak için ev v e l a h cı t ay ı 

kabu ll e nm e k lfl ztmd ır; ama "lluta ynpııııyorum" diy n in s an e n büyük 
yaniı ş ı yapıııış olur. ll atctyı , pe ş in e n in s.'l nlcırııı yapabileceğini 

kabul etmek l az ım. Bunu kabul e tti ğimiz t a kdi.rd e , o za ma n e l eşt irileı· i 

de anlayışla beklernek v e karşıl a m cık l az ım d ır ki, lıatcıl a rıınızı 

gö ı ·e linı. O bflkımdan, e l cş tiril cr in yapılnw s ıııı cıı · z u e d e n lııı· ycıp ıJ cıy ını 

ve bunl.ın.liln da i s tif iJ< Ie e diy o rum. 

SORU Çok güze l. ~! es l ek lw ya tıııı zda b aş ını zd<:ın geçen bir an ınızı 

a ı ı 1 at ı ı· rıı ı s ı n ı z? 

CEVAP 

z i ya d ' 

Mes l 'k lıcı y c:ılınıdd s i ze öze l 

mill. c liıııiıin g<'n'l bir kcır <ıkt c r 

lıiı- o l aycl<ı ıı b c1 lı ~ c t r n L' k t ·' ı, 

çizgı s irıi an l <ıtnıak, i f.ı ck 
e t !llL' k i s ı ı · rı m . 

l k rı, K.Jynıukiını, 1-lülki y f-1lil'llı ~ ı ve Vali o l ;ı r cık ç <.ı lı ş tı ğ ı r., 

30 y ıl ct yak ın bir dön e m içiııdc lı c p lı .ı l kı ıııı :t l . ı, nıil lc ıiıııi z l e i ç 
iç ~ o lduııı kazalcınLı ku y rıwk <ıııı, v ılcı y tl c· r·d c vuli o l tırcık v ~ h ;ılkırııı z..:ı , 

in ~<ıııl cH · rı ıı ı z. a hi z me t ı-· tııı ı·k ıııntlulu ğ u n.ı <' ı i :;;t irı ı . 

13ütüıı bu s liı e b0y un c< ı ~u rı u gö ı clliırı: Mi ll e ı i n ı i z o kiıd.ı r 

yü..:~ biı· mill e t ki, Y" l''' ~i ıı n ı z lıi z ıı ıL' II e ıuı kcıı · ş ılı ğ ıııı biı · m u ıı c vi 

rnük fı f <.ıt lı .:ı l irıde nıi !i li y l l· vNiyor . Mill e linıi z çok vefa lı, ç0k kudırşina s 

bir tO(Jiuluk; k e ııdıl c ı· iıı ~ y.ı ptı ğ ını z küçi.idik bir hi zın ti fev k cı lc1d e 

da lı a b ü yü k ö lç i i 1 e r iç i n d c d c ğ c r lt: ıı<.l i ri y o ı-l .ı r v " b u rı da rı da ç a 1 ı ş cı rı 
i. nscı ııl.:ır bü y ük mutluluk du y u yo r, bi.i y i.ik ~.oıcı dt'l duyuyor, büyük 

!>{' Vinç duyuyor. Y.ıni ınill c tiıı ı i z ç ;ıltş.ını ı~ ·~ vık e d e rı, çok i y i d eğer l e n 

dir ıı, mlik ii l"rıtlaııdıran biı · toplulukıu r v ~ bu yüz.den d e- söy lem ı.: 

i s t rinı ki, ıııilleıiıııi zc lıi z nı l · l c trıı e k ib cıd .:- t ki.ıdcır kut sLt \ bir çulı ş nı.Jdtr. 

O yiiı.den . b <' n d l' siz ge ıı \· ç oc u k 1 .ı n nıı z <ı • e v 1 " ı 1 c:ı r ı ın ı z ;, 
L i.i t li ıı ;ı ı k cı da ş 1 a ı-ı ıı ı z l rı L i r 1 i k ı 

y< ıp.ıı ilk, oııd i ıll görecc'ğ ini 7 vcfil 

l'diyoruııı . 

ge lece kt e 

lıi ~s iııiıı 

ınillctiıııize lı liyük lı izrııetler 

!:ıcv in c ini duynıctııızı t <ıv s i y · 

SOllll l' c· ki, vut.ırıd.ışlt~rııııız ~ ı zc çe •,. iıli ~. ık.ı yc ıll'r tk V<'Yil ı ~.ıekkrdı · 

l.Hrluııu yt•ı-l.ıı; buııi.Jı..ı ıı .ı~ ıl ç0zünı g<' tiı · iy{~r ~ ltııu z·> 

CEV AI' !J , · ıı, t.ıuıf. v ; ıt.ıııd.ı ~ l;ırı s ı nıı · lı ö lçill er i ç iııck dirıl y lıili yo -

,. ll ll ı ; .;iıııJ..ii t. Jillı-1 M. ·,· li ··. i ll.ı ~k, ııııııııı lıuııtdil ç·ok yoğ uıı v · ç· · ~ iıl ı 
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gör e v l c ı· ı v cı r dı r . n u y o ğ u rı v e ç c ş i ı l i g ö ı · ev 1 e r i rı i f cı s ı n d a n , ye ri n e 

ge tirilm es inden artcııı zanıanlcırınıda, t .:ıb iat.ıylcı, bana g l e n vatandaş

laı-ınıızı da dinliyoruııı. Bunl n rııı haklı i s tekl er i oluyor, h ak lı i s t e kle 

rin e ço z unı bulmaya çalışıyorum. i s t e kleri, eğer haklı de ğ il se , 
k a r ş ı 1 a n a h i 1 e c e k t ü r d e n d e ğ i 1 s c o n 1 a ı· ı d a k c n cl i l e ri n e n i ç i n ol a nı a y a c a k -

t ı r , n iç i n b u n l a n n ka r ş ı l a n nı a s ı nı ü 111 k ün d e ğ i l d i r , o n l a ı · ı da a n l a t nı H ya 

çalışıyoı· unı. 

SOf<U Y a ııi s iz bu b az ı e le alınabilir· i s t ek l eri gerek li kuruluşla -

ret rnı bilcliriyorsunuz? 

CEV AP Tabif, gerekli kuruluşlara bildiririm, 
v e çözünıl e ı- i bulunur ve ilgili vat a nd aş larımı za 

ak ta rırırn . 

SORU 

i s tiyorum: 

Size, 

"ll r 

inanır mı s ınız? 

toplumumuzd a 

büyük ada nı ın 
yayg ın olan 
aı·ka s ında bir 

o ra d a n çoz unı i s teri m 

da onların sonuçlarını 

bir sözel n b a h s tm e k 
k a dı n Vii ı- d ır" sözün e 

CE V AP Bu söze in a nırını v e do -r ulu ğ uııu kcıLul e d e ı-im. Gerç kten, 

çalış a n in scı nlaı· evlerinde yc.ı <.la topluında gc·r·e v if cı eden e!;>lerinin 
tum bir de s t eği n e m azh cır oluı · sa , onlaı-l a bir bütünlük içinci , 

h aya tlarını tam bir a nl ay ı ş v e bütünlük içiııd süı-cl üı- e bilir se bu 

çalışaniann meslek lı ay<ttl a rını dı:ı etki l c ı· v mes l e k h ay<tll anndcıki 

v e ı· imleriııi aı· tırır. O b cıkınıd i.i n, in si1 nl urın lı i.!yat ınd iı eş l e ı· in rolü 

ç ok mühimdir; bunu h e rn h an tınl ar içiıı, lı enı d b y l e r içiıı söy lü yorum . 

~luı l i.ıku in !:>d nl dr a i 1 e lı a y.:ı 1 ı içind e bi rbirl eı- ini t <1 nı tt ıııl ; ı ın ü 1 ı d ır, 
b i r a n l ü y ı ş b ü t li n 1 ü ğ ü y ~ ı r <tl 111 .ı y o ç .ı 1 ı ş nı .-ı 1 ı d ı r V bu iııık ii n ; ı s.ı hip 

o 1 it ıı 1 ii r , Lu a rı l iJ y ı ş l U t U n 1 ü ğ li ıı ü y; ı r<t l cın lc.ır rn cs l kl C' rind · d e da h c ı 

b c.ı ş <ı r ı lı o 1 ü b i 1 i y o d a r . Y <ı n i b u hcı şcı rı y ı e lki) .yen bir güç o lu yo ı· . 

O ıı e d e ııl c, bu söz ün doğ rulu .~ uıı .:.-ı iııtınııı ; ı k t üy ıııı. 

SORU Siz benim ycriıncl t.· o l si.lyd ını z , Nec ml' t ı i n Kürad uın a n' lil 

röportuj y<ıp sayd ınız, n e sor<ıruını z? 

CEV A P 

bir şey 

S ız o krıd ar 

dUşürım m 
lJ u ıı<ı lı e p s ini sord unu z . 

güz 1 

ın a hill 

s u a ll e r sorduııu z 

k <1 lı n .ı dı , y c ı · 

ki, b e niııı a rtık 

k il lııı i l d ı ; rı ~ i:t ğ ı 

SOHU 1\i z g~ ıı ç l ere v c ı ccğ iııi z Lir m e~< ı j ını z v ;ır mı ? 

b aşka 

y uk a rı 

CEVAI' S i ze b (' ni nı söy l <'ycu: .~ ıııı Lir.ı z <' vv c l ı e nıa s e tti ğ ıı ıı ıı ok ı a ılır: 

~1ıll c ıınıi 7. i' hi 7 nı c 1 e lıııd: zcv l-: I L'ı iıı, rııutlulukl rı rın cı ı Lü yüğ. üdLi r . 

S ı z dı · rı . gL· lı.: cc k ge nç ku ş;ı k l ct rddıı lıi z ıııL· I b c kl cy rı, - b ı nlt• ıı d l' lıi z ı ııcı 

tı cJ..: li yo ı l .ı ı, bi z y;ıpı yon ı z : f .ı k ; ıı dt~lı.ı çoğ uııu s i z i -r iıı y;q ı rıı<~ ~.ır ı ı 

dıl e ııı d' ı ~. tı • rinı - nıill f' lır ıı i Zl bii vi. ik lıi z ııı f' I) P r yn )' ctı · ;ık, o ııl c:ı rııı vd.ı 

lıi s i L· ı · iııi. l.ıkdır lıi ~ l c· ııııı k ; ı ;t; ııııııuııı z ı t.:-ııı e ııııi eckı inı. ~. 1ill e tiırıi zc 
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hizmet y0 lund a vazifclerinizi ifa ed-.ı-J.;en, onlcır· cJ f cıydal ı 0lrni:lk 
için çalışırken, onli:lrııı, s izin bu yüptık larını z ı çok iyi değerlcndir-

dıkleriııi göı·eceksiniz , bundan büyük nıut.luluk duyacak~ırıız. Bence, 
hcıyatla ırıutlulukl<Jrın en büyüğii buduı· . Lıbif insanlcır ç eş itli 

yollardan lı iJya tl a mutluluğa c ı · işrııck iıııka ııın cı sa lıiptirl er; fcık at 

bunLırın içirıcle en büyük mutluluk, nıillctiıııize, to}Jluıııuırıuzu lıizırıet 

e tm ek, fuyd<~lı olmak ba lı tiycn· lı ğına erişnıcktiı· . Uu bahriyarlık 

sizi de mutlu kılc.ı.ı-, sizin hizmet ettiğiniz toplumu dn mutlu kılur, 

kdı· ş ılıklı bir mutluluk d0ğar; işt e bu mutlulukların n yücesidir. 

13u yoldil olmanızı diliyo rum . 

13u ar<ıda, size söyleyeceğim ikinci n okta da şudur : ~lill e t e 

lıi z nı et ed bil! : ·k için, iyi hizmet vere bilmek için, birtukıın şnrlların 

sizin şahsiyctinizde, kişiliğinizde oluşması l az ımdır. Bunlardan 
önerııli say dı ğ ım, sorumluluk yUklenme duygu sud ur. Sorumluluk 
yükleı11n e duygusunu kendinizi hcızıı-layın, bu duyguyu şimdiden 

kcızanrnaya çalışın. A yrıca , okuma alışkanlığını kaz.arıın, okumu 
alışkanlığıııı kendinize kazanciırırı; çünkU insanların dünyalarının, 

düşünce dünyalannın ge li şnıe!".i için, devanılı okurnnya ilıtiynçları 
vardır· . Okumayan insanlar, sadece keııdi rn es l ·k d<ıll ür ınd ;ı, d rı ı · 

b i r sa lı a da ç a lı ş ı r l <ı ı· sa , y 'l cr i ka da r ş a h s i y ct 1 e ı-i ıı i ge 1 i ş li re nı ı:: z 1 er . 

O bakımdaıı, siz dcıllil çok gcnçsiniz, - çocuk da di ye bilirim siz.:> -

çoc tıklukt an ç ıkııı <Jk U ze rcsi ıııL, bu yi.lşlardı..l ıııutlaki.l okuın.:ı ilııiyacıııı 

kuzanın, kendinizi der s l erin d ı ş ın da da , ç eş itli düııycı m esJ Jcl crin ı 

irıccl cyc ı ·d:. ; l c.lri lı, eclı:biydt, fe lsefe, hikay e tü rliıırlc- ıı birçc'k <:s<.>r l er i, 

fıı · sal buldukç c.ı , bol bol okurnuyu Ç<ılışııı. Sizkre bir l rıv s iycnı 

de IJu. 

SO IHJ Efı.:ııdirıı, hız ciSı T ı, · iyiz, v : ı ktirnizllı bü yiik bir kısını 

o 1: ul cL ı g, · r, i y o ı · . Ll u ı ı d i.l ı ı :; 0 ı ı r ü k a 1 tı n z < ııı ," rı cl<.ı , g c n._... ll i k 1 C' g ;ı z <::1 e 1 e,- i n 
~iy< ı :-. i· ~< t yL ıl <ınıı ı okuıııilyı çoL S •'vi y,··r uııı; onltırı 0kuıııak bana 

çok g ü 7.e l ge li yor, Sdrtki diğı · ı · sdy f<.tl<tr<.lJrı dtılı.-ı güze l, dülı i ı cıııılıynıış 

g ılıi g liy<'r. 

CEVAP S iy<-ts t, t abii ül<llia l ite s i olan bir uğı · dşıuıı, ccııılıl ı ~ı 

oldt ı );i r u g r aş ı lıı · ; o itibcıı· l;ı in~; . ıııl,,rınıl z tn çok dil : ki:ttiııi ÇPkcı, 

ilgi s llı e Lı y ık oluL O bc~kınıd.ııı s ıyü ~, ı g• : lı ş ııı c l c ı· i d e ii'lenı e ııızi, -dikka.-

tı çektiği içın, il,~ ı ilı' okuya l ıil ~·u~ ğ ıni ;~ ıçiıı - t ;ıv . i y · ··tk riııı. 

Arııü o ııuııl.ı d.ı kdltıı rıy ııı, lı,'r tUrd c ıı e s eri okuyuıı: görcc,·k s iııı z 

o Z dtııillı, du~l.iıı .: · t> diJıı y .ını ;, btil \ iıı dün y aıı ı z çok d c.~i ş ecck, çuk 

_0yl i ;.ı: t · ·k, S I Z.t' cı Çi tlt ~ llı i ıl ; ıı· , cı u ğıtl) tl.ır ycıı i yı · rıi UI.Jkl.ıı ilÇd C .ıktır. 

8unu lcıv~. ı y,· ediyor um. 

ı ~ vtl, ~ ı · ııiıı bır S Uilliıı v.ırd ı. 

SQ fHI J lı'ıı cğ itiıtı S l >; lt-ıııiıtıi / J ı.ıkl : t tıd.ı lııı · so ru !, onıı;ık i !> tiyonırıı. 

L ~1i ııııı ~ . ; ,. ı~· ıııııııı z ı I J.ı tı il• ' k.ırştlit~· tıııı · ıı ı ı ~ ı ı ı ı z ; c k :; ı k v t ' • ...ı r i.l 1 ı •ı 

y .. rı 1 c r i ıııı .i' rı 1 t..Td i ı '! 
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CEVAP Güzel bir sui.tl sordunuz. bana. ne Iki, bu SUü J i bi.tn(.l 

en baştu sorabihı·clini z ; güzel biı· sual. 

Eğitim s ist emimizde dohi.t eksiklikler vrır ve bu eksiklikleı-i 

b i.ıkunl cırıııı ı za. hep söylüyoı· uııı. Onlcır da, bu eksiklikkı-i duyduklannı 

ifad , ediyor lur ve bu eksıklikl'ri gideı· nıek üzf're yoğun biı· çalışmaya 

girdiklerini belirtiyoı-lar. Uu eksiklik şudur: Müfredat progrcımlan, 

okullarırnızın nıüfredat programlan ağırdır. Faydalı olanıayacak, 

ç oc u k l a n m ı z a fa y da lı o 1 a ın a y cı c c:ı k 1 ü z u ın s u z pe k çok b il g i 1 e r 1 e d ol u d u r • 

Ounlann ayıklanması l azımdır; daha hayata hitap eden, dah a 

pı· atiğe lıitap eden bilgilerl e çocuklanmızın donalılma s ı l azım gelir 

diye dü!)-i.ini.iyorurn. O büktınd a n rnüfredat progrcınıları e ldeıı geçirilmeli, 

d a lı a s i z i doyurucu - ama b cı si tc indirgenmiş bir şekilde doyuruc u 

h a l e gelrn s i la zımdır. 

Uunun üzerind e ç a lışm a l ar· 

d il bu çalı şmö l a n çok öııems i yoı· v e 

duruyor! ar . Zannediyoı ·um ki, y<1kın 

alacaklaı· . 

var; 

öz ni 

bi ı · 

Milli E ğ itiııı Bakanlığı 

bu çalışm a nın üzerinde 

ta rihl bunun sonucunu 

lkinci, ğitim s i st ıııimiz için söy ley eceğ im hu s u s şudur: 

Biziııı eğilim sistemimiz kla sik Ldlı s il e dayandırılmı ş tır. !3urada 

dcı bir· yün lı ş vardır; cırncı t:ği tinı s i s t e nıleri g n c llikl e ülkelere! 

bir kiH s ık eğ itiml e b aş l nr . Düııyaııın lı c ı· yer inde Löyl edir. Sonrada ıı. 

t kııik c:ğ itiırı, kla s ik cğitinıirı yan ı s ır.ı gc li ş m " yolun a g ıı·er, 

Bizd eki ı ek ııik eğ itimiıı ge li :;;rıı·s ı, kla si k ğ ıtinıin yilrıtııd<~, -öz llıl-;l e 

or l i ı eğ itİnı dü zey iııd l' ıı b c ılı sc di yo ı · unı - kkııık cğ ıtiıııiıı g~' ir ~ ır ıe ~ ı 

ıcç olııı ilk li.ldtr. 1\nı . ı, bu g' iı ş m e niıı ~< ı ğ l.ınrn ;.ıs ı i ç in d,•, teıluiıler<:, 

g , ç d o ls .ı c 1 il t ı 1 m ı ~ t ı r . $ ıı ıı d i , 1 ı i 1 ı y o ı ·<; u ıı u 7. , cı ı ı cı ö ğ ı l' ı i ı ıı d e a rı ı k 
teknik ·ğ itıın e çok L Llyük Jl<~Y cıynlıyoı · , lıü yük değer v rili yo r ; 

yav;ı ~ ycıv dş o n.ı öğre ıiıııin htiyük biı · bi:ilüıııl.irıü t k ııi k e:i i l im alnı:.ı y:.ı 

L il ş L:ı nı ı -;; h u 1 u ı ı u y o r . 13 u n u d . ı b n ş~~ lı s c ı ı çok cl ğ c rı i gör ııı e k t y ı r:, : 

y<ı ııi o ı · ti.l eğ itim !> i s i ıııimi z in l t•k ııil-; ".~ili ııı c yönel nı cs ıııi zo ru n!,_; 

gö ı· üyonıııı. 

so ını Efı · ııdiın, biı· ci L kol·jlcr koııusuııd ı ı n dü şü ııli yo ı·s uı ıuz; 

y~ıtıi bi r k ı ~ tnı Ö~ı- n i] er k oft-jdc okutkE: ıı, d cı l· ı.ı iJ ~ t\.iıı e:ği ltııı görürkt:-n. 

clığ,·r lJır kısıııı öğ r <' ıı c ill'r ıı cı nıı it l okullürcl.ı 0k u ycı ıl cı r. Bu kcıııud J 

d li ş i. i rı c c 1 , • ı i ıı i z ıı · l c ı· d ı r ? 

CEVAI' Bi z ını. oı· Lı cğ ıtiıı ı ı ıtÜ(·!, se~C' krinıizde li s rın ği tin ı i, bu gü ı ı··· 

ch·k lıi.J !jo.t tılı olıncııııışlır. Y . ıpıl.ııı <'ğ ıtiın g<'ııeld • sözd kalnıı!jotır. 

Y.:ıııi, lı ~ c dü zey ind e Vt· nJi ğ iıııiz bir li sc ııı eğ ilimiyl e çocuklilnnıız ,, 

bir li o.;cı ıı lııl!-: i s i k <ı 7. < ıııdııt~ıı ı. ııııı~ı ;;. ılıı· , Lir Jı su ıı sal ıibi çocukl<ııııTıl/. 

oldıııi.J ını ş lıı · . O yü z cl <' ıı, J\ıı ; ıd o lıı li ~c l · rı di\' l' nil l c ıı · ıı li sC' I crı r. 

ku ı ulın<ı ~; ı u yg uıı •l.i ı ülıııü~tUr. J\ıııt~ cıııı <ı1,· . tuııı lı sf' l · ı · ııııı ze lı s a• . 

ı ·;: iıiıııiııi yi ik ~c k hir dli Zl')'C gL' Iıı · cl ilıııı ·y ı !>i ı i}. t.ıııı.ıkııı · . Z .ııııı ed ı yo ı· uııı k i . 

1\ıı..ıdolu li sC' leri y l c ort< ı y;ı k o ıııııt~k i s tı • ıJL' rı Cir ııd< , biiti.iıı li!> c l e rıı ıı ı ~ -
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bir gün ge l ece k t eşıııil ed ilecektiı-o il e ri amaç budur, bunun mutlaka 
olrna!:iı l azımdı r- ; yoksa, çocuklürınrıvı orta eğilim mUe ssesc leı- i r nizde 

!i sa n eğilimi vermeyi bHşur<:.ıın;ıy;ıc <ığı z , Aııı a , Millf Eğilim 13akanlı ğ ı 

da, bu sev iyede li saıı eğitimi ve ı- d)ilııı ek için yoğun çalrşrrıi.llar 

içindedir. İleri amaç da budur, bunun sağlanacağın ı Urııit ediyorum . 

Ş imdilik söy l eyecek l erim bundan ibarettir. 

Teşekkür ederim . 

OO G.1 
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22·' NİSAN 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN MİLLİ 
EGEMENLİK HAFTASININ AÇILIŞI DOLA YISİYLE 

AMASYA'DA DÜZENLENEN " MİLLİ EGEMENLİK VE 
AMASYA MÜLAKATI " KONULU BİLİMSEL TOPLANTıDA 

Y APTlGI KONUŞMA 
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Sayın Konuklar 

Aziz Ama sya lı lar, 

ller yıl Türkiy 

22.4 . 1987 

Büyük Millet 

düzenlenen törenlerle kutlanmakta v e 

Meclisi 'nin kuruluş yıldönümleri 

bu maksatla 22 Nisan tarilıinde 

başlayan ve bir h afta sürey l e devam eden Milli Egemenlik haftalarında 

çeşitli bilimsel v e kültüre l a maçlı toplantıl ar yapılmakta ve çok 

yönlü kültüı·el faaliy e tl er dü zen lenmektedir. 

Milli Egemenlik haftalarından ilkini, geçen yıl milli mücadelemi 

zin ilk meş'alesinin yak ıldığı Samsun'da düze nl enen biı- bilimsel 

toplantıyla başlatmıştık. Verdiğimiz bir karar gereğince, milli egemenlik 

haftalarım 5 yıl süreyle milli mücad e lemizi etkiliyen önemli kararların 

alındığı şehirlerde başı atmayı uygun görmü~, bulunnıaktayız. 

Milli Egemenlik haftalarının ba şla tıl acağ ı bu şehirler, Samsun, 

Arna sya Erzurum ve Sivas olarak sıralanacak ve Ankara 'da noktalana 

caktır . 

Bu P·.: cJcnle 2 . milli egemenlik haftasını başlatmak ve bu 

maksatla düzenlenen bilim se l toplantıya katılmak üzere Anadolumuzun 

tarihi ve şirin kentlerinden biri olan Amasya' ya ge lmiş buluıınıaktayız. 

Aranızda ·olmaktan büyük ba htiya rlık duyduğumuzu belirterek 

şahsım ve parlamento hey e timize dahil milletvekillerimiz adına siz 

azi z Am a sya lı la rı sevgi l e r v e sayg ı la rla selamlıyorum. 

Sayın Konuklar, 

Toplurnların v e devletin yönetimine halk iradesinin 

ol nıa s ı i lke s i, insanl ı ğın asırlar boyu süren mü ca d e l es i nd e 

o oe> . ı 

hakim 

daima 
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yüce bir hedef olarak göze tilmiş ve mücadele hep bu yü ksek hedef 

doğrultusunda büyük fedakarlıklar pahasına bugüne dek sürege lmiştir. 

Yüzyıllar boyunca şu müşahade edilmiştir : İn sa n toplulukları ister 

keyfi olsun, ister adil olsun hükümdarları n mutl. a k yön et i m leri ne 

karşı daima bir mücadel e çı ğ rı açma eğilimini göst rmek tedirler . 

zaman bu eğilimi kuvvetl e rı d ir mi ş tir . Çeşit li alan larda ile rleyen 

kaydedilen büyük gelişm e ler ve ekonomik hayatta meydana ge l en 

ilgi çekici d eğ işmeler, insan topluluklarının yönetim karşısındaki 

tavırlarına yeni bir anlam ve kapsam kazandırmıştır . Bu gelişme 

ve değişmelerden sonra, topluluklar ekonomik ve sosya l alanlarda 

kazandık la rı yeni güçlerle, yönetime de katılma eğilimin i göstermeye 

başlamışlar ve bu uğurda büyük mücadeleler vermişlerd ir . İşt e b u 

eğilim "Milli Egemenlik Düşüncesinin" ana kayna ğı nı oluşturmu şt ur. 

Giderek güç kazanan "Milli Egemenlik Düşüncesi" mutlak 

v e m şrut i yö n etim l er k arş ı s ınd a za fer kazanmış ve bilhassa 18 ve 

19. as ırl ar , t op lumların bu alandaki başantarına sahne olmuşt u r . 

1776 Am erikan "Bağıms ı zlık Bildirisi", 1789 Fransız ihtilaliyle yayın l anan 

"in sa n ve Yurttaşlık H a kl arı Bildirisi" ile 18 . asıı-da milli egemenlik 

'. ' C' d nıokras i dü ş üncesinin t e me ll eri a tılırken, bu düşünce 1848 :)ı tilaliy 

l e bütün Av rupaya yayılmış 20 . asırda ise tüm dünyayı etk i alanına 

a !mıştır. 

l3u düşünce akımıyla, eski hukuk ta h ükümda ra bağlanan 

egemenlik gücü, artık hükümdar yerine millete mal olma ya başlamı şt ı r . 

Dünya ülke) rini n çoğunda eski v e orta çağlarda, hal ta 

bir kı s mında yakın t a ri h e kad a r, e ge m n lik gücü tanrısal kökenli 

kabul edilmiştir . Bi z Türkl e rd e d e bu böy l e olmuş, orta asyadan 

itibar n egemenlik gücü teokratik t e m l e da ytı nd ı rı lmıştıı· . 

. / .. 
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Nitekim, çok yakın tarihimize 

anlayışına göre, hükümdar (Zıllullah - i 

yeryüzündeki. gölgesi" dir. llükümdarın 

Allah 'tan aldığı varsayıl_ıyordu. 

kadar hakim olan egemenlik 

Fi - 1- alem) dir, yani "Allahın 

egemenliği doğrudan doğruya 

Milli Egemenlik düşüncesinin Türk toplum hayatınd a mutlak 

olarak doğuşu ve kurum sa l bir etkinlik kazanması, millibidik v e 

bütünlük halinde ortaya çıktığımız, milliyetçi düşüncenin kuvvet 

kaza na rak memleketimizin en ücra köşesine ı< adar yayıldığı ve hakim 

olduğu bir dönemin, yani milli mücadele döneminin bir ürünüdür. 

Mustafa Kemal Paşanın milli egemenlik ilkesine ilişkin ilk açıklaması 

Samsun ' dan sadarete gönderdiği raporda yer alır . Bu raporda, "M illet, 

milli hakimi yet esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir. Bunun 

için çalışacaktır" denmektedir. İlk defa bu raporla, milli eg emenlik 

esası ve Türk milliyetçiliği. milletimize hedef olarak gösteriliyordu. 

Ata türk Samsun ' da n sonra, milletin hazırla nınası ve örgütlenmesi 

için, milletin bağrından yer. yer doğan mill"i heyeca nı 

bütünleştirerek organize bir güç haline geti •· ;~ıek için, 

ve şah lanı şı 

halkla temas 

etmek , toplantı ve kongreler yapmak ve teşkila [· kurmak üzere Anadolu 

nun çeşitli: vilayetlerine getmeyi uygun gördü . Çünkü çok iyi biliyordu 

ki, milletteki sınırsız güç kaynağını harekete geçirmeden, milleti 

yanına almadan başanya ulaşmak zafere ulaşmak kat'iyyen mümkün 

değildir. O milletine yürekte n inanmış bir liderdir. Bunu kanılllyan 

pek çok örnek vardır. Bunlardan ikisini sizlere sunmak isterim. 

"Milli Mücadele döneminin ilk günlük gazetesi olan Yenigün 

gazetesinde Yunu s Nadi vatanın içinde bulunduğu yokluk v e s ıkıntılaı·a 

çeşitli yazılarta değinirk e n bü yü k bir karamsarlığa kapılmıştı. "Bu 

çö lden nasıl çıkılacak, na s ıl yeni bir d e vlet kurulacaktır· " sualini 

s or·maktadır. Bu suali bir gecede Mu s tafa Kemal ' e sorar . Mustafa 

K ı:-nıa l 'in verdiği cevap şöy l edir: Esas nı ese l e bu çölelen hayat çıkarmak-
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tır . Sonra senin o çöl gördüğün orta saha hattı zatında doludur. 

Orada boş gibi görünen bu alanda sonsuz güç, enerji ve ümit kayna .ğı 

Türk Milleti vardır. Benim yaptı .ğım bunu örgütlendirmektir . 

"1919 yılının Ekim ayında Ata türk' Amasya' ya geldiği zaman 

Ruşen Eşref ile birlikte bir pazar yerine giderler, pazar yerinde 

gördüğü halkın üstü başı perişandır . Halk Mustafa Kemal Paşa' ya yakın

lık gösterir . Mustafa Kemal Paşa Ruşen Eşref'e şöyle der : "Böyle 

milletten nasıl a y rılırsın. bu pa la s pa relerin içinde perişan gördüğün 

insanlar yok mu? onlarda öyle yü rek, öyle cevher vardır ki, olmaz 

şey! Çanakka le ' yi kurtaran bunlardır . Kafkas y a' da, Galiçya ı da, 

şurada burada arslanlar gibi çarpışan mahrumiyete aldırmayan bunlar

dır . Batı milletleri ni, bütün dünya milletlerini tanırım . Fransızla rı 

tanırım, Almanları, Rusları, şahsen tanırım ve bu t anışınam da harp 

sahalarında olmuştur, ateş altında olmuştur, ölüm karşısında olmuştu:- . 

Yemin ederek sizi te min ederim ki, bizim millet in manevi kuvve;: i 

bütün milletlerio manevi kuvvetinden üstündür . " 

Sayın Konuklar, 

Savaş alanlarında da , demokratik yaşamın çeşitli aşamalarında 

da başarı ya ulaşılması , halkın oluşturacağı güce, toplumsal güce 

dayanılarak sağlana bil ir . Toplumdaki etkileyici ve yönlendirici bu 

gücü harekete geçirmeden elde edilecek her başarının geçici kalmaya. 

bir gün eriyip yok olmaya mahkum olduğu tarihtek i pek çok örneğiyle 

sa bittir . 

İşte bu nedenle, Bü y ük Atatürk ilk durak olarak Samsun ı da;-, 

sonra Amasya ı ya hareket etti . 

0 ())~ 
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Amasya' nın Türk tarihinde ön emli b i r yeri vardır. Osmanlı hane

danına mensup pek çok şehzade b urad a Valilik yaparak hükümdarlığa 

hazırlanmıştır . Yıldırım Bayazıt, Çelebi Mehmet. I I. Murat, Fatih 

Sultan Mehmet, I I . Bayazıt, I I I . Murat Amasya' da Valilik yapan 

şöhretli padişahlardandır . Bu yönüyle Amasya' ya bir şehzadeler 

şehri de dene b ilir . Osmanlı döneminde b u kadar önem kazanan bir 

şehirde yoğun bir kültürün oluşması doğaldı . Nitekim, Amasya Osmanlı 

Türk mimarisinin en özgün eserleriyle tezyin edilirken, Aşıkpaşazade 

gibi ünlü tarihçilerde bu şehirde yetişmiştir. 

Amasya ' nın köklü ve zengin tarihine milli mücadelemizle 

çok parlak bir sayfa daha eklemiştir . Amasya, milli mücadele sırasında 

çok önemli olayların 

günü tarihi Amasya 

cereyan ettiği bir 

tamimi bütün ülkeye 

şehirdir . 21/22 Haziran 1919 

bu şehirden yayınlanmıştır . 

niteliğindedir. Milli mücadele Ama sya tamimi bir ihtilal beyannamesi 

literatürüne "Amasya Kararları" ve "Amasya Tamimi" diye geçen 

bu beyanname 

vurgulanmak 

dir . Milletin 

Anadolu ihtilalinin başlangıç belgesidir. Bu tamimle 

istenen önemli bir nokta da "Milli Egemenlik İlkesı" 

kaderine artık milletin iradesinin hakim olacağı Amasya 

tamimiyle ilan edilerek, bu maksatla Siv ..:i s'ta milli bir kongrenin 

toplanması öngörülmüştür. Bu tamimle "Milli Egemenlik" esasına dayanan 

hükümet fikrinin ilk tohumu atılmış oluyordu . 

Milli mücadele lite ra türüne "Amasya Mülakatı" diye geçen 

2 . önemli olay ise, 20-22 Ekim 1919 tarihinde merkezi hükümetle ihtilalci

ler ara s ında Amasya' da cereyan eden görüşmelerdir . 

Bu görüşmeler sonucunda varılan anlaşmayla İ s tan bul hükümeti, 

heyeti temsiliyeyi res men tan ı mış oluyordu . Böylece, İstanbul hükümetinin 

temsilcisi "Amasya Tamimi" nin yayınla n dığı şehre anlamlı _,. bir biçimde 

OOG 8 . / .. 

TBMM KUTUPHANESI



getirtilerek, milli iradenin üstün gücünün İstanbul hükümetince kabulü 

sağlanıyordu. 

Anıasya ' da cereyan eden bu tarihi olaylar, milli egemenlik 

kavramının oluşmasında etkili olan çok önemli aşamalardır. Bilindiği 

gibi, milli egemenlik düşüncesi Erzurum ve Sivas kongreleri yle daha 

da güç k aza nacak, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük 1\lillet 

Meclisi' nin kurulmasıyla bu güç doru k nokta s ına ulaşacaktır. 

23 Nisan 'da kurulan yeni Türk Devletinin tem el ilkesi "Milli 

Egemenlik" düşüncesidir. Bu ilke bir anlarnda demokra siy geçimizi 

de ifade e tmek tedir. Bu n eden le çok yüce bir an l am taşımaktadır. 

Çü nkü, demokrat i k toplumlarda anıaçl anan h edef, daha yüksek uygarlık 

dlizeyine ulaşmak ve daha yüksek moral d e ğerl e ı- e sa hip olm ak tır. 

Bu yönüyle çok yüksek 

teşkil 

bir an lam ve değer t aş ı ya n ve tüm 

J\na yasa larımızın 

bütün boyutları 

temelini ed e n "~!illi Egemenlik" ilke s inin, 

ve 

ve değerlendirilmesi, 

rek toplumumuza ınal 

ayrıntılarıyla toplumumuza tanttılması, tartışılma s ı 

inanıyoruz ki, bu yüce fikrin daha :i cı geliştirile

edilmesi yönünden büyük faydalar s ağlıyacaktır. 

Ata türk bütün hayatı boyunca "Milli Egemenlik" 

en hararetli savunucusu olmuş ve l920'de kurulan y ni Türk 

bu ni tel i ği 

Sizlere, bu 

kazandırmak 

konudaki çok 

için olağanüstü bir mücadele 

inançlı tutumunu gösteren bir 

vermek istiyorum . 

"Mustafa Kemal I . M('clisteki bir konuşmasında: 

i lkesinin 

Devletine 

vermiştir. 

kaç örnek 

(Yeni Türkiye Devletinin ruhu bünyanı mill i hakimiyet tir, 

milletin kayıtsız şartsız hakimiyetidir. Bu milletin hakimiyetini idrak 

,, edebilmesi ve onu emniyeti koruyabilmesi birtakım hu s usi vasıflara 

()()) f) ./ .. 
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ve mümtaz terbiyeye malik olmakla mümkündür . Bir milletin ki, siyasi 

terbiyesinde, içtima i terbiyesinde va ta nseverliğinde noksa n vn rd ı r: 

öyle bir millet, hakimiyetini lüzumu derecede kuvvetle elinde tutamaz) 

(Milletler kendi egemenliklerini mutlaka ellerinde tutmak 

mecburiyetindedirler . Şimdiye kadar milletimizin başına gelen bütün 

felaketler, kendi talih ve kaderini başkalarının eline terketmesinden 

kaynak la nmıştır) 

(Mustafa Kemal: Osmanlı meclisi-mebusanı, milli egemenliğe 

dayanmadığı için göçtip gitmiştir, bu olay her türlü tesir ve m ura kabe

den azade bir milli meclis kurulmasının ne kadar gerekli olduğunu 

göstermiştir) demiştir . 

(Mi U i mücadelenin bütün dehşetiyle hüküm sürdüğü bir sı rada 

~!eclis bu durumda ne yapacaktır şeklinde tereddütler doğmuştur. 

Yunus Nadi Mustafa Kemal'e şu suali sorar : "Paşam her kerameti 

Meclis'ten mi bekliyeceğiz? Mustafa Kemal 'in buna verdiği cevap şöyledir . 

Ev t ben k erameti Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nden bekl iyenlerden im . 

Çünkü öyle bir döneme geldik ki, bütün kararlar meşru olmalıdır . 

Bütün kararlar meşruiyete dayanmalıdır. Millet Meclisi tarafından 

alınmalıdır . Bu millete eğer gerçekler anlatılırsa, bu millet ve bu 

milletin temsilcilerinin bizden başka türlü düşünmesine imkan yoktur) 

der ve Türkiye Büyük Millet Mecli si ' ne olan güvenini ifade eder . 

Sayın Konuklar, 

Bilindiği gibi, "Milli 

eş anlamlıdır. Demokrasilerin 

toplum v devlet i dar sine 

Egemenlik" ilkesi demokrasi kavı·armyla 

temel şartı "Milli Egemenlik" tir. Yani 

sadec ve sadec halk iradesinin hakim 

. / .. 
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olmasıdır. "Milli Egemenliğin " olmadığı yerde demokraside n söz etmek 

mümkün değildir. 

mal 

Bu bakımdan 

etmeye yönelik 

"Mill i Egemenlik" düşüncesini geliştirerek 

çabalar, demokrasiyi de güçlendirmeye 

topluma 

yönelik 

çabalar olarak kıyınet taşır. Demokrasimizin sağlam temellere dayandırıl

ması, sağlıklı ve sürekli işletilmesi, bu çabalardan kuvvet kazanır . 

Bu alanda yapılan çalışmaların, demokrasimizi.n güçlenmesine ve 

yücelmesine önerı:ıli katkılarda bulunacağı inancında yı m. 

Her yılı n 

Un i ver s i te lerimiz le 

milli egeme n lik h aftalarında 

işbirliği yap1larak düzenlenen 

çeşitli şe hi rlerimizde, 

bilim sel toplantılarla 

bu gayeye hizmet etmeye, katkıda bulunmaya çalışılmaktadır . Amasya' da 

yapılan bu bilimsel toplantıya katılan ve değ erli katkılarda bulunacak 

ola n bilim adamlarımıza ve bu toplantının hazırlanmasında her türlü 

yardımı esirgemiyen Ama sya lılara bu neden l e teşekkür etmek i s tiyorum. 

Konuşınam1 . tamamlarken, toplantının her yönden yararlı olmasını 

diliyor, siz değerli Ama. syalıları ve Sayı n Konukl n rı sevgiler ve 

saygıtarla selamlıyorum. 

00 
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TÜRKİYE BÜYÜK ~İLLET MECLİSİ BAŞKANI 

NECMETTİN KARADUMAN'IN 

BİRİNCİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDK YAPTIGI 

KONUŞMA . 

Sayın konuklar ; 

234-. l987 

İki yıl önce başıattığımız ve haien de sürdürdüğümüz bir 

geleneğe uyarak, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu

nun 67 nci yıldönümünde bu tarihi binayı ziyaret ediyor ve bu ta

rihi binada görev yapmış olan nice kişi!erin aziz hatıraları önün

de saygıyla ve tazimle eğiliyoruz. 

Arkada bıraktığımız iki yılda , 23 Nisan tarihlerinde bu 

b~naya yaptığımız ziyaretlerde hem Birinci Meclis üyelerinin ha

tıralarını tazelayerek manev! huzurlarında saygıyla ve şükranla 

eğilmiş , hem de Birinci Me cliste cereyan etmiş çok çetin müzake

relere ve alınmış temenni kararlarına kısa da olsa değinıneye ça

lışmıştık . Bugün, aynı şekilde bir değerlendirmeyi yapmak arzusun

dayım . 

Sayın konuklar , Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi çok 

çetin müzakerelerin sürdüğü , yapıldığı ve çok önemli kararların 

alındığı bir meclisti . Bu Mecliste yapılan çetin müzakereler , alı

nan kararla~ Kurtuluş Savaşımızı etkilemiş ve yönlendirmiş ve bu

rada kahramanlığın ve vatanperverliğin unutulmaz örnekleri veril

mişti. Yine bu Mecliste, mill! egemenlik gücü en üst düzeyde tem

sil edilmiş, halk iradesinden doğan bu yüksek gücü vurgulayan ve 

kanıtlayan pekçok kararlar alınmıştır. Bunları, bugünkü konuşma

mızda, örnekler vererek size kısmen sunmaya çalışacağım. Yalnız , 

bundan önce Birinci Meclisi, size, çok ~nel hatlarıyla tanıtma

nın uygun olacağını düşünüyorum. Bunu yaparken, o zamanın şerefli 

kalemlerinden de yararlanma cihetine gideceğim ki, sanıyorum , bun

lar da ilgiye mazhar olacaktır. 

•: 

TBMM KUTUPHANESI



Sayın konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, büyük Atatürk ' 

ün Samsun'da Ana~olu topraklarına ayak basmasından itibaren başlat

tığ.ı mill1 ha,r:ekAtınJ Erzurum, Sivas kongrelerinin ve hatta Müdafa&.i · 

Hukuk kongrelerinin bir sonucudur . Bu Meclis , mütecanis bir mec.J_ia ~·· 
'· 

değildi. Bu Mecliste çeşitli meslek gruplarına , değişik fikirlere 

sahip olan insanlar birlikte yer .almışlardı;· .; Avrupa ' da tahsil göre

ninden medrese tahsili görmüş olanına , en yüksek rütbeli kumandanlar

dan aşiret reislerine; Osmanlı valilerinden, Osmanlı nazırıarından 

telgraf memurlarına , zabıt kAtiplerine kadar her yapıda insan bu Mec

liste bir araya gelmişti _- Onlar:ı birleştiren bir tek nokta vardı . 

O da , işgale uğramış Anadolu topraklarından , mukaddes vatan fi oprakla

rımızdan düşman kovuluncaya kadar çetin bir mücadeleyi birlikte yap

mak , bu şekildeki azim ve kararlılıklarıydı , Bu Mecliste zaman zaman 

çok çetin müzakereler yapılmış , milli egemenlik gücünün hAkimiyeti 

doruk noktasına kadar yükselmiştir . Bir yazarımızın dediği gibi , Bi-

·-rinc i 1\Tecl is , tarihimizin en kritik döneminde en çok kri t _iJr 'f::ıpan . . . . . ı 

meclistir . O ölüm kalım savaşı sırasında sürdürülençÖkçetÜı "'rtartış-
' ' ...- ı 

malar , ha tta amansız tartışmalar~ o sıradaki Anadolu ' ya hAkim olan 

ruhu yansıtıyordu ve Birinci Meclis bu ruhu · ..... çok yüksek bir düzey

de temsil etme ye muvaffak oluyordu . 

Şimdi sizlere o tarihte, 8 Eylül 1921 tarihinde İkdam Gazete

sinde Ya kup Kadri Karaosmanoğlu ' nun Birinci Meclis hakkında yazmış 

olduğu bir yazıyı nakletmek istiyorum. Göreceksiniz ki, bu yazı, şu 

kısa cümleler içinde sizlere nakletmeye çalıştığım hususları çok 

anlamlı bir biçimde vurgulamakta, dile getirmektedir . Yakup Kadri Ka

raosmanoğlu , yazısında şöyle diyor : 

"0 ayrı ayrı baktığımız zaman manev1 kıymetlerini layıkıyla · 

anlayamadığımız insanlar, hep bir araya gelip de hislerini ve fikir

lerini hep bir ağızdan söyledikleri vakit , bütün milletin şuurunu ve 

iradesini benzeri görülmemiş bir erginlik ve açıklık içinde yansıtı

yordu . Bundan evvelki "Milli Meclis"lerin havasında suni ve resmi 

bir şey vardı. Hele bin türlü kayıt ile bağlı olan son iki meclisi

mizin birer şurayı devlet toplantısından hiç farkı olmayan celsele

rinde , bütün çıplaklığı ve bütün samimiyetiyle halk ruhunun ve millet 

TBMM KUTUPHANESI



şuurunun hafif bir kokusunu a lmak bile mümkün değildi . O zamanın 

mebusları filvaki şimdikilere nazaran daha okumuş yazmış , daha zi

yade maluma t sahibi kimselerdi. Fakat birer Babıaıi memurundan farklı 

değildiler ve o resmiyet baskısı altında hiçbir zaman vekaletini haiz 

oldukları halkın hakiki duygularını temsil ve tebliğ etmek imkAnını 

bulamıyorlardı. Milletin şimdiki vekilleri hiç değilse doğrudan doğ

ruya bu duyguları olduğu gibi kemali safiyet ve sadelik ile temsil 
• 4 

edebilmek meziyetini haizdiler . Bunların herbiri kendi memleketinin 

şivesi ve kendi memleketinin kıyafeti ile kürsüye çıkıp da söz söyle

meye başlar başlamaz , bütün Anadolu halkının sadasını hep bir araya 

toplanıp bir hulasa halinde tek bir hançereden çıkmaktadır zannediyo

rum . Diyebilirim ki , hiçbir memlekette ve hiçbir devirde vekil mü

vekkiline bu kadar yakın olmamış ve hiçbir demokrasi bu kadar demok

ratik bir manzara arz etmemiştir . Bu itibarla Büyük Millet Meclisi , 

milletin bütün emellerine , arzularına , irade ve mefkuresine , hatta 

günün hadisatından doğan heyecanıarına en sadık bir makes olmaktad ır . 

Verdiği kararların ekserisi siyasl ve ilml kıyınetten aridir . 
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fakat TUrkUn , Hzellikle Anadolu TUrklinUn , en bliylik ve en belirgin has-

letlerinden biri olan saf,duyu sayesinde , bu kararların çog u daima pek 

isabetli ve tam zamanında verilmiş kararlar o lmaktan h~li kalmıyor.ıı 

GHrlilliyor ki, Birinci ~Urkiye HUylik Mill e t Mecli s i , halk e Rilimle-

rini, b Uyü k bir dirayetle , en yüksek düze yde tems i l etmeye muvaffak olmuş 

bir meclistir. 

Sayın konukla r, TUrk i ye EliyUk Millet Mecli si ni n halk t e ms i lcisi ol-

mas ınd an dolayı , BU y Uk At a tlirk , Millet Mecl i sine da ima b ü yü k b i r itibar 

eHstermi ş tir; me ş ruiye tin yegine kayna~ı olarak , hep BUyük Millet Mecli-

sini görmli ş tlir. Zaten , bu anlayışı sayesindedir ki, milli mücadelemiz sı-

rasında , milletimizin blitünleşmesini sa ~layarak , o tarihlerde hayal edil-

mesi bile mümkün olmayan büyük baş a rılara, büyük zaferiere ulaşmıştır • 

. Büyük Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisini, meşruiyetin y.ega-

ne kayna ~ı olarak gördU~Une ilişkin , verdi~i pek çok örnek vardır. Ben , bun-

lardan sad~ce birini size sunmak istiyorum: . -.. 

Milli mücadele bütün dehşetiyle sürmektedir , kara bulutlar yurdu-

muzun üzerinde hakimdir ve bütün Türk Milleti, yazarıyla, düşlinürüyle ve 

milletvek~y4eendişeler içinde bulunmaktadır. Yunus Nadi , bu sırada Büyük 

Atatürk'e, şu suali sorar: "Paşam, hep kerameti Meclisten mi bekleyece~iz?" 

Mustafa Kemal' in buna. verdi~i cevap şöyledir : "Evet, ben, kerameti Türkiye 

Büyük Millet Meclisinden bekleyenlerdenim. Çünkü , öyle bir döneme geldik 

ki, bütün kararlar meşru olmalıdır( bütün kararlar meşruiyete dayanmalıdır t 

l-'lillet Heclisi tarafından alınmalıdır . Bu millete, eğer gerçekler anlatı-

lırsa, bu millet ve bu milletin temsilcilerinin bizden başka türlü düşün

mesine imkan yoktur" der ve Me clise olan yilksek glivenini belirtir, ifade 

eder. 

Sayın ~onuklar, Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisini daima yücelt

miş, her konuşmasında daima yüceltmiş, bunu sık sık vurgulamış ve bu Meoli-

sin bir üyesi olmakla iftihar etti~ini sık sık tekrarlamıştır. Atatlirk, bil-

00 ~-
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di~iniz gibi, bütün mevkilere seçimle gelmiştir• Erzurum Kongresi başkan-

lı~ı, Sivas Kongresi başkanlı~ı, Büyük Millet ~le clisi Başkanlı~ı, Cumhur-

başkanlı ~ı hep böyle olmuştur. Atatürk'ün, tüm güçlü olduğu dönemlerde, hem 

dış yazarlar, hem de ülkemizdeki yazarlar, "O, isteseydi, Halife de olabi-

lirdi, hatta kaydu hayat şartıyla Cumhurbaşkanı da olabilirdi" demişlerdir; 

ama Büyük Atatürk, bu düşüncelerin hiçbirisine iltifat etmemiş, "Benim için 

esas olan, milletin reyidir, millet beni seçerse gelirim" demişti r. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi size , Türk Milli Mücadelesini hazırlayan, 

tarihimizin büyük bir kahramanlık me rhalesi içinde yücelmiş, Bi rinci Mee-

liste cereya n etmiş bazı vakalara ilişkin tutunaklardan 1 örnekler vermek 

istiyorum. 

Kurtuluş Savaşı sırasında milletimiz i n, askerimizin ve Millet Mecli-

simizin kahramanlı ğını, yüksek vatanseverlik duygularını gösteren birkaç 

tutanak sunacağım. 

29 Mayıs 1920'de, İzmit Hebusu Harndi Namık Bey , kürsüde şöyle konu-

şuyor: 

"Muhterem efendiler, biz buraya geldi~imiz zaman, yalnız bir düşünce 

ile gelmiştik . Ne kanun tanzim etmek, ne alelade işler yapmak ve hatta bu 

yolda kararlarımız da mevcuttur. Şimdiye kadar Meclisin her türlü efal ve 
~ · 

harekatiyle , takip etti~i gaye, en büyük emel ve hedef, sulh konferansı 

aleyhimizde bir karar ittihaz etti~i halde , memleketimizin eshap ve sureti 

müdafaasını ihzar etmekten ibarettir. "Sanremo" mukarraratını gördük ve ö~-

rendik , bizim için ne kadar zalimane , ne kadar hainane , caniyane konuları 

ihtiva etti~ini anladık . Bunu şüph~iz çirkin ve kokmuş bir paçavra halinde 

tanzim edenlerin suratına atar ve reddederiz efendiler , hakikaten pek mUhim 

bir anı, tarihi yaşıyoruz . En ce8ur kumandanları · esir düşmüş , en kuvvetli 

orduları perişan olmuş birçok milletler mevcuttur .• Her kim ki , azim ve ima-

niyle çalışmış ise , hiçbir vakit o millet sönmemiş , payidar olmuştur. Bunu 

bir misal ile arz etmek istiyorum ı Onaltıncı Lui'nin vefatından sonra , Meo-

00 !) 

TBMM KUTUPHANESI



lisi Mill tde , 1793 ' te Mart'ın dokuzunc u günlinde yapılan hara retli celsede 

Danton demişti ki: "Efendiler , askerimiz yoktur d ~yorsunuz, öyle ise Fran-

sa ' yı kurtarmak şerefini terk edelim . Otuz bin asker toplayalım , cesur 

kumandanlnrımız ı n idaresine terk edelim"demişti . Teklifim; diyorum ki , bu 

mukarraratı şimdiden burada kabul edecek bir Türk , bir Müslüman mevcut 

der,ildir . Bunu olsa olsa vatandaşlıktan , ineanlıktan, hattA İslamlıktan 

tart edilen Ferit Paşa ve onun avenesini teşkil eden b~zı küçük hainler 

yapabilir. Bunu kabul etm yece~imjzi ve _hali müdefaaya Rirdi~imizi Avrupa' 

ya bildirmek vd milletin eli silah tutan efr dını , yanında biz mebuslar 

oldu f, umuz halde , faaliyet ve harekete vaz etmeyi şimdiden teklif ediyorum. 

Bendenize müsaade buyurursanız , bütün efradı ailemle kayıt olmak istiyorum 

efendiler . Refikam , hastalarımızı tedav i edebilir , mecruhların yarasını 

sarabilir ve benim evlatlarım onların alelade hizmetlerini görebilir. Bu şe-

refi bana veriniz . " 

Sinop Mebusu Rıza Nur Bey , 2 A ~ustos 1921 tarihinde ilgi çeken bi r 

konuşma yapıyor . O tarihte , Rıza Nur Bey , bir Millet Meclisi heyetiyle , cep-

heyi incele~ye memur edilmiştir. Cephedeki inc elemelerini Millet Meclisi 

heyeti bitirir ve Ankara ' ya döner . O sırada , Rıza Nur Bey , Ankara'da Yüce 

Meclise şu konuşmay ı yapar: 

' ' Efendim , memur buyurduRunuz mahallere gittik. Arkadaşlarımın demin 

de a r z ettiği veçhile , gerek karargahlar olsun ve gerekse kıtaa t olsun , 

bütün grupları dolaştık ve bizzat zabitan ve neferler ile görliştük . Birçok 

grupları gezdik v e bunlardan birtakım malumat istihsal ettik . O malumatı 

birkaç sınıfta olmak üzere Heyeti Celileye arz edece~im . Birisi , gördURUmüz 

vaziyeti hakikiye nedi r ? Şunu istitraden arz edeyim ki , her ne gördUkse , 

onu ayniyle söylemeyi kendimize bi r vazifei vataniye addediyoruz . Çünkü , şu

na kan~z ki , bilinmeyen , söylenmeyen derdin devası olmaz . Önce derdi teş-

rih etmeli , sonra devasını aramalı. 
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Tekrar arz edeyim , &ittif,imiz zaman hakikaten zabtü rabtı yerinde 

mükemmel bir ordu bulduk , emrü kumanda kema l i mütavaatla yukarıdan son ne

fere kadar gitmektedi r, buna çok memnun olduk . 

Saniyen : Zabitan ve efradın mane viyatını pek yüksek bulduk. · 

o 
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Bu bir hakikati mahzdır; fakat bunun yanında diğer bir şey gördük. 

Maateessüf, ordu ricat esnasında bazı aksamını zayi eylemiştir. Adet 

kafi derecede değ ildir. İyi bir ordu, esas bir çekirdek mevcuttur. 

Bir esas, bir çekirdek tamamiyle mevcuttur. Bizim aralarına girme

miz efrada, zabitana cidden, hakikaten hüsnü tesir hasıl etmiştir. 

Bunu orada bilfiil anladık. Bizim tarafımızdan onların unutulmadı

ğ ını gösterdi ve bundan çok istifade gördük. 

Orada gördOğUmUz bu güzel şeyler yanında birtakım da kötü 

şeyler vardır. Mesela arzeylediğim şu güzel şeyin yanında diğer bir 

şey vardır. Böyle bir ordu bulabileceğine adeta kani olamaz. Buna 

rağmen elde güzel bir ordu mevcuttur.Kıtaat vardır ki, 24 saat zar

fında 84 kilometre yol yürümüştür, şayanı takdirdir, if'tihar etmeli

yiz ve bu güzel işi de söylemeliyiz. Şerefi her kime aits!:jo şeref 

hakikattir; fakat bunun yanındaki kusurumuz, askerin bir defa çar2ğı 

yoktur. Yol yürUyen asker iyi kundura ister; fakat bize çarık lazım

dır. İyi bir çorapla kundura isterJ fakat çarığı yoktur. Bir kısmı

nın var, çıplak ayaklı var. Ayağını attığı vakit de buraları gözükü

yor, ayakları yalındır, piyadelerin ayakları çarıkttr. 

İkincisi, bazı mıntıkalara gittik ki, o ınıntıkada gölgesine 

sığınınale için ne bir ev, ne de şu kadarcık bir yaprak vardır. Bu as

ker, bu güneşin ı'" _· .... :· : · : karşısında sabahtan akş~a kadar duruyor, ge

ce olduğu vakit de yüksek bir tepedir; soğuk oluyor, bir kaputu yok

tur. Doktorlarla görUştüm, 'Şpneş çarpmasındal\MikuH var mıdı.rl" dedim, 

" ~neş çarpmasından vukuat nadirdir " dediler. Hayret :içinde kaldım. 

Tarihlerle isbat edilmiştir, takdir edilmiştir ki, güçlük ve zahme

te bundan daha tahammUllU bir millet yoktur. Eğer böyle olmasaydı 

bunlar susuzluktan ve hastalıktan kırılırdı. 

Sonra efendim, bazı mıntıka vardır ki, su yoktur. Efradın 

mataraları eksiktir. Kırbaları yoktur, eksiktir, fıçı yoktur . Bu 

teşkilatı mevcut değildir. Vakıa, asker, ordu ricat esnasında bunun 
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bir kısmını gaip etmiştir; fakat gaip ettiğ i şey azdır. Demek ki, 

esasen mevcut değildir. Sonra, ordunun yüzde 20 nisbetinde süngü

sU yoktur. Süngü yapmak güç bir şey değildir ve su sa'y ile yapıl

mak kabildir. Vakıa büyük bir saydir; fakat sa'yin elinden hiçbir 

şey kurtulmaz. Bu milletin kaynakları her şeye kadirdir ve yapıla

bilir. 

Bu milletin, bu yurdun her şeyi vardır. Sonra süvari var, 

kılıcı yoktur, "Kılıçsız süvari bir şey yapamaz " diyorlar. Peki 

onu da kabul ettim; fakat bH memleket pala, yatağan doludur. Evet, 

sonra efendim; buna rağmen bu etrad halcikaten aslan gibi dövüşmüş

tür ve zabitan kezalik dövUşmUşlerdir. Bunun ispatı, zabitan telefa

tının efrat telefatına nispetle yüzde lO~dan fazla olmasıdır. BUyük 

fedakdrlıklarla dövUşmüştür. Ordu, dört beş bin nisbetinde yaralı 

ve şehit vermiştir. Hafif yaralılara nispetle ağır yaralılar yüzde 

3 nisbetindeuir. Bu kadar az olmasının esbabı, tabiatıyla ricat es

nasında, ordunun, ağır yaralılarını Ilakledememiş olmasıyla izah edi*

me si lazım gel ir. " 

Sakarya Zaferi kazanılmıştır. Tarih artık milletimizin lehi

ne parlak sayfalarını kaydetmeye başlıyor. Milletimizin makila tari

hi yenilmeye başlıyor. Zaferin kazanıldığı en son günde, yani 13 Ey':

lül 1921 tarihima Müdafaa-i Milliye Vekili Re fet Paşa, İzmir Me bu

su olarak ş öyle konuşuyor ı 

" Arkadaşlar, bundan birkaç gün evvel hususi tarzda huzuru

nuza çıktığım zaman en bUyük vazifenin bu harp dolıayısıyla, bu gaza 

dolayısıyla köylüye düştüğünü, onların sayesinde bu harbin kazanıl

dığını ve bunun için köylülere medyunu şükran olduğumuzu burada söy

lemiştim. 

Bu kati zaferi, milletin ulv1 cenabına medyunuz. Müdafaai 

Milliye Vekili, ordunun şükranını milletin ayaklarına sererken, göz 

önünde kağnı arabalarıyla çalışan köyluıere ve köylü kadınlara bu 
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şükranı burada bir defa daha eda en mukaddes bir vazifedir ve bun

da şüphe yoktur. Bu, fardin zaferi değil, milletin zaferidir ve asıl 

kağnı arabasıyla koşan, yavrusunu. ıkucağında taşıyan köyl U kadının 

zaferidir. 

Şükranı bir defa daha resmen ve alenen tekrar ediyorum ve 

vatandaşlarımızın bu zaferini bugün ilan ediyor ve canuan kutluyo-

rum. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi

nin, milli egemenlik ilkesine, millet iradesine verdiği yüksek değe

ri gösteren birkaç tutanak örneği sunacağım s 

18 Kasım 1920, Burdur Mebusu İsmail Suphi Bey ş öyle konuşu

yor ı 11 Hükümetin, takriben bundan iki ay evvel gönderdiği ve tara

fınızdan teşkil edilen encümeni mahsusun ( Teşkilatı Esasiye Layiha 

Kanuniyesi ) namı altında Meclisi 8J.inize sevkettiği kanun layihası

nın bugün müzakeresine başlıyoruz. Şu an, memleketimiz tarihinde, ta

rihi, idari ve hiç şüphesiz fevkalade bir andır. Memleketin dört 

tarafa ateşe verilmiş olduğu bir sırada, beş, altı cephede birden 

muharebe ettigirniz bir sırada Meclisi !linizin bu kadar millıim bir 

kanun layilıasının müzakeresine başlamış olmasından dolayı, bendeniz 

sizinle mUştereken kendimi bahtiyar addediyorum. Böyle bir anı idrak 

edebildiğimden dolayı Allaha hamd-U şükür eder:lın. Bu an; tarih1, ida

ri ve siyasimizde o kauar mühimdir. 

Efendiler, mevaddı esasiyede heyeti 8ıiyenize birinci olarak 

takdim ettiğimiz ( H!kimiyet bila keydü şart milletindir ) maddesini 

bu kürsü üzerinde okumaktan fevkalade iftihar duyuyorum ve diyebili

rim ki , hayatıının en kıymetli anı bu andır. Çünkü, bu maddeye muadil 

zavallı millet bu kadar kan akıttığı halde böyle bir satır yazı uzun 

tarihi boyunca hiçbir yerde görmemiştir . 

Bu şeref, Meclisi dlinize nasip oluyor ve böyle kıymetli bir 
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maddenin vazıı bulunuyorsunuz. Eski kanunu esasiyi baştan aşağı 

tetkik ediniz; ~'H!kimiyet bila kaydü şart milletindir " diye bir 

satır yazıya tesadüf edemezsiniz. Hatta, bu maddenin ruhuna muadil 

de ğil , ona yakın bir satır yazıya bile tesadüf edemezsiniz. Binaen

aleyh, bu esaslar, sizce bilfiil tatbik edilen esastır ve elbette 

tarafınızdan kabul edilecektir." 

Yine, İsmail Suphi Bey, 1 Nisan 1923 tarihinde şöyle bir 

konuşma yapıyor ı 11 Efendiler, Meclisi Ali Uç yıl evvel burada bir 

müda:raai meşrua için toplanmıştı. Uç yıl evvel memleketin her tarafı 

düşman ile muhat, memleketin içinde de düşman vardı. Mefuleket abluka 

aıtında idi. Geldik, üç senedir didiştik, Uğraştık# yerle, gökle mü

cadele ettik. Nihayet, Allahın yardımıyla muzaffer olduk. 

Bugün ile dUn arasında, varlıkla yokluk arasındaki . ·--. ka

dar fark vardır. Bugün Meclisi !li, hür bir memleketin üzerinde, 

milletin vekaletini haiz olarak hükümrandır. Millet de hürdür ve hür 

düşünüyor. Ecnebi endişesi yoktur, istiklalini temin etmiştir. Bi

naenaleyh bugün sulh mevzuubahistir , milletin mukadderatı atiyesi 

mevzuubahistir. Artık, istiklali, mevcudiyet! değil, mukadderası ati

yesi, kendi kendini imar ve ihya etmesi, kuvvetlenmesi mevzuubahis

tir. Binaenaleyh, biz diyoruz ki, milletin reyine müracaat edelim 

Nasıl ki Uç yıl evvel geldiğimiz zaman milletten ahzi kuvvet ede

rek, milletin müdafaai meşrua ihtiyacından doğarak geldiysek, bugün 

de billetin kendi kendini takviye etmesi, sulh meselesi muvacehesin

de yeni bir azim ve karar ile kendisini göstermesi ihtiyacı muvace

hesinde yine millete müracaat ediyoruz. Memleketin bazı aksarnı meş

gul idi. · 
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... - O kısımlar düşman ~l)nden kurtul-

du. o kısımdaki kardeşlerimizin de Millet Meclisinde reylerinin te

celli etmesi lazımdır. Efendiler, Büyük Millet Meclisinin hayatı 

cidalinde,hayatı mücahedesinde çok buhranlı zamanlar, dalgalı , fır

tınalı zamanlar oımuştur ve bundan dü~manlarımız bazı bazı aldandı

lar, ümidvar oldular, gaflet ettiler. Nasıl ki, üç yıl evvel biz 

burada toplantığımız zaman, bizi derhal dağılıverecek kendi kendi

lerine inhilal ediverecek zannederek aldandılarsa~ nasıl ki, Yunan 

ordusu Anadolu üzerinde bulunurken ve bazan zahiri ve muvakkat mu

zaffer~tler ihraz ederken nasıl aldandılarsa sonra bugün de böyle 

bizim aramızda bazı münakaşalar, mücadeleler, muvakkat suri şeyler 

çıktı ğı zaman aldandılar ve aldanıyorlar ve be~idaha da aldanacaklar

dır. Türk Milleti birdir, l azım geldiği zaman kararını verir . Büyük 

Millet Neclisi bütün cihan muvacehesinde ispat edecektir ki, TÜrk 

Milleti müttefiktir. Kararını verir. Büyük Millet Meclisi milletin 

vekillerinden mürekkeptir. O vekiller milletten icUa ettiği kadar 

ahzi feyiz ve kuvvet ederler. Millete giderler. Zaten milletten gel

mişlerdir, tekrar millete giderler. Binaenaleyh efendiler şu imzaları 

okunan takr ir de görüldüğü .. : veçhile, milletin ihtiyacı için yeniden 

reye müraca~ edildiği zaman, Büyük Millet Meclisi Kararını verecek

tir. Büyük !Vıillet Meclisi : buraya gelmiş, her şeye rağmen yaptı ğı 

işten sorumluluk duymadan y e rinde oturur, mütemerri1~ VP.ki.llerden 

mürekkep değil; milletin kararını, reyini, fikrini h 8 r. şeyini fevkinde 

mukaddes tanır ve icabettikçe millete müracaat eden , vekillerden mü

rekkeptiro " 

Aynı celsede, Erzurum Milletvekili Durak Sakarya şu konuş

mayı yaparlar: " Efendiler , Meclisi Aliniz bugün bu mühim t.akriri 

kabul etmekle ki, henüz kanun kabul edilmemiştir , fakat edilecektir, 

memlekette en mühim adımlardan bir$aha atılmıştır. 
Efendiler , 

f) ·ı . ·.J 
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bugün millet ve memleket ve Avrupa, dahil ve hariç bugün görecek

tir ki, · ~ ·· · · ., .· · ~ Büyük Millet Meclisinde sandal ya 

ve mevki harisi kimse yoktur .Yalnız vatan harisıeri vardır. Efen

diler, biz buraya geldiğimiz gün ,memleketirniz parçalanınış,kimsede 

ilinit yok, kimse memlekette necatten bir şey b eklemiyordu, fakat 

büyük millet,bu tarih! azim olan millet, bu şanlı millet,o parçalan

mış ve herkesin gözünü diktiği ve memleketi p arça parya edecekleri 

bir günde, bu caıılı kanlı millet ne harikalar vücuda getirmiştir. 

t Efendiler,buraya toplandığımız gün ile bugün arasındaki fark ve ka

dar azlııdir. Efendiler, hakikatan tarihte ~nsalı olmayan bu kudret, 

bu kuvvet dünyada hiçbir milletten çıkamaz,yalnız Türk Milletinden 

çıkar. 

Efendiler, TÜrk Milleti bugün değil , dün de , daha evvelki 

gün de tar .ilıinde bu kabiliyetini ispal etm iş tir. FaJcat görüyorsunuz 

ki , z~ıan geçtiktçe Türk Milletinin kuvvet ve kudreti azalmıyor , bi

lakis artıyır . Efendiler, g erçi menleketlcr~niz küçülmüitür ve 

pek çok zayiat vermişizdir , fakat kuvvei maneviyemiz çok yerindedir, 

çok muhkem ve eskiden daha kuvvetlidir. 

Efend iler , evet bugün biz bu kanunun kabul etmekle en büyük 

bir adım daha atmış oluyoruz ve millete diyoruz ki 1 ey millftt ! S i z 

bizi bir vazife için tavzih ettiniz . Evet gittik , vazifemizi ifa 

ettik , düşmanı to~rağımızdan çıkardık. İstikl~l Bayrağımız dalga

lanıyer. Hiç kimse biziın memleketimiz e artık yan bakamayacak-Bakan

ların gözünü yine çıkaracağız, fakat bazı zrunan gelmiştir ki, arka

daşlarımızın buyurduğu gibi , aramızda ufak tefek kanaat mücadeleieri 

husul bulmu~tur. Fakat mücadeleyi vatanda hepimiz biriz. Vatan müca

delesinde muhalefet yoktur. Yoktur ve olamaz. Buna bütün dünya vakıf 

olsun, vatan mücadelesinde hepimiz bir, hipimiz bir, hepimiz biri~z . 
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Efendiler, kanaat ıneselesiııde, kanaat yolunda bazı muhale

fetler gBrülmüştür. Belki bundruı düşmanlarımız i stifa~e etmek ister

ler. İşte o istifadenin gözlerini bugün kabul e~eceğiırıiz kanun çıka-

racaktır. Bliyük Millet Meclisi azalığı, sandalya kavgası ,nı arısıp kav-

gası degildir. Yalnız vatan kavgasıyla meşguldür. Efendiler, çok mli-

him karar ittihaz ediyoruz . Bendeniz diyorum ki, hatta daha ilerisi-

ne g4ıdeceğim,eğer imkan olsa , bilmi yorum ne dereceye kadar imkan 

vardır ? BilyUk Millet Meclisi bu kararı kabul etmekle beraber hiç 

bir fert , hiç bir arkadaş gelecek Meclis için namzelliğini bile 

koymamalıdır. Efendiler, bu millet tarihinde çok büyük evletlar çı-

karnııştır, işte çıkardıyı bilyUk evlatları gibi bu evlatları da 

memleketler ine gitsinler, memleketler inde geleceğı! bel~ çi olsunlar !1 

1 Nisan 1923 tarihinde, yani aynı celsete BUyük Atatürk 

şöyle konuşmaktadır: " Huhtereın ve aziz arkadaşlarım , yeni Türkiye 

Devletinin vuhu bünyanı hakimiyeti rnilliyedir. Nilleti ıı bLlakaydU-

şart hakiıııiyetidir. Dir milletin hakimiyet ini rnüdrik olabilmesi 

ve onu eınııiyet le maffuz tutal.JiJıııesi , bir takım husu::ıi vasıflara ve 

ıııüıııtaz t erbiyeye sahip olınasıyla kalındir. Bir miJ l eti n hi , siyas İ 

l erbiyeı:! iııde , içtiınal terbiyesinde ve vataııseverliğiııde noksan var-

dır, Öyle bir millet hakimiyetini lÜzwnu derecede kuvvetle e linde 

tutaınaz . l'lilletiıniz tiçbuçuk,dört seneden beridir, bi.i 1 Ulc kalıraınanlık-

larla, namlitenal fedakarlıklarla eline aldığı hakimiyetini, bugUne 

kadar,kendiııe layik bir suretle,heyeti içtimaiye için, vatanı için, 

iyi sonuçlar verebilecek tarzda kullanmıştır. Bunu pek çok eserle-

riyle, muvaffakiyatıyla ıspat etmiştir . Hilletinıiziıı ınuhtereın ve-

killerinden mürekkep olan Heyeti Aliyemiz dahi milletimizin evsafını 

senelerce devam eden mesainizle milkemdıel bir suretle izhar e ylemi.._ş 

bulunuyorsunuz. Meclisi Alinin bugün ittihaz etmiş olduğu mübeccel 

karar ile bütün bu vasıflar,bütUn bu meziyetler bilhassa milleti

ıııizin rüşt ve kenıali bir kat daha 
yücel tilmiş tir ve b " t .. 

u uıı cihana 
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bu hakikati görmek istemiyen cihana, ilan ve izhar oluıunuştur . Bu 

kararla yeni Türkiye Devletinin temeli ve aydınlık 

millt geçmişi , yüce mefkureleri gayrikabili tezelzül bir suretle 

bir kere daha tespit ve tarsin olunınu~tu.r;. 1\rkadaşlar , 'l'Ür.kiye Dev-

letiııde ve '!'Ürkiye Oevlet.Jni kuran TÜrkiye halkıııda tacdaı: yoktur, 

diktatör yoktur . Taedar yoktur ve olınayacaktır , çünkü olaıııaz • • • " Bu 

arada Erzurum Milletvekili Hiiseyin 1\vni beyin, "Burası ona müsait 

deyildir " diye müdahalesi vardır. Büyük 1\tatürk konuşmasına şöyle 

devam etmektedir : "Milletirı hakiki müınessilleri olan azayi kiraın! 

Sizler: bugünkü kararınızı , yalnız vicdanınızdan ve diınayınızdan çı-

kacak, içinizden gelen hakiki ve samimi lıislerle vermiş bulunuyor-

sı.m uz. Meınleketin , milletin saa-Jeti için,refalıı için, atisini temin 

için gördüyüııüz lüzunı Uz(~r ine vermişsinizdir ve bunrl a ıı dolayı Heyeti 

1\l iyeniz cidden şayaın takdirdir V<:! yaşanı te br ik tir. 13~n, ll eyeti 

1\liniz içinde bir ;ız" ve bir arkada~ bulunm.-.1~ .1 a fe"l ·.:1 l 'ldl? ın <>ın n•m ve 

nı~surluın. Di.iliin cihan bilrn 'lidir k.l, artık hu d·? vJ ~? f in V'? h•J nıill<:!tin 

ba.şındil lıiç bir kuvvP. L yoktur, hiç bir ııı uk"lırı yol:tur. . Y"lııı.z ld.r kuv-

vet: vaı- dı.r : o da h .':\Jciıni 1 ~Li nıilliyedir. Y;ılnı.z lıir ııvıl;;ıın v.-ı nhr: o 

da, ınill ~t in krtlbi , vicdrtnı. ve ın~vcudiyetidit . İnş .-ı 1 t.:ılı mj ll ~? iıı yeni 

vekillı:ı riııin vücuduna k"d<ır Heyeti 1\l iyeniz ulıde l <:?r ine tevdi edilen 

vazifeleri şimdiye ka.Ja r olduyu gibi o zamana kadar da hüsııüifa 

buyurursunuz ." 

Sayın konuklar , her yılın 23 .Nisan tarihiııde bu tarihi 

binada bir araya gelıııektcyiz . nurada toplandığınıı:>: zc:ıınanlarda 

Büyük H illet Heclisinde, Bir inci Türkiye BÜyük Millet Meclisinde 

coreyan etmiş çok önemli vakaların üzerinde durarak , onlardan ör

nekler vererek , onların her birisi birer kahramanlık ve mill! 

egemenlik destanıdır. Bu örneklerin,bugünkü kuşaklarımıza aktarılma

sını ve onlara ilham ka ynağı olmasını amaçlıyoruz . ŞUphesiz ki , bir 

runacımız da , her yıl 23 Nisan tarihlerinde burada 
'-Planarak 

no n 
'J 

TBMM KUTUPHANESI



bu Birinci Tlirkiye Büyük Millet Meclisinin büyük insanlarını bir 

kere daha amnak ve onların aziz hatıralarını bir kere daha taze

lemektir. Onların hatıraları önünde her zaman rlerin saygı hisleri

nıizle d •.; luyuz . Ruhları şad olsun . Oııl arın yuktı<jı meşaln, Türkiye 

Cumhuriyetinin yc.>lunu aydınlatan e n biiyi..ik ı~ıktır . O ı;:ık ']'Ürkiye 

cumhuri yetinin yolunu a:,{dınlatan en büyük ışıktır . O ı:;ık , Türkiye 

Cwnhur i yetinin yolunu sonsuza kadar aydJ nlatmaya devam edecPk tir . 

Ruhları i'ad olsun . 

--
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23 Nisan 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET ME~L İSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 

MiLLi EGEMEN~ tK NAFTASl NEDENiYL E 

'.~ TBtviM GENEL KURU LUND~ Yı\ P TI G I KONUŞMA 

Sayın Milletvekilleri, 

Sa yın Konuk Parlamenterler, 

Bugün Türkiye Büyük Millet Mecli s i 'nin kuruluşunun 67 

nci y ıld önümünü büyük bir guruı· v e sevinçle kutlu yoru z . Türk 

Milletinin uzun ve köklü tarihi boyunca hür ve b ağ ım s ız yaşama 

karekterinin doğal bir sonucu olan Mil1i Egemenlik ilkesi, bu mutlu 

gü ııd e toplum v e devlet yaşa mımı zın d eğ işm ez ve vazgeç il mez bir 

parçası v e ana fe lse fesi haline gelmiştir . Milli Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı olarak kutladığımız bu y ıldönümü münasebeti y le aziz millelimi 

zi ve onun tem s ilciler i siz d eğerli nıilletvekillerini v e say ın konukları

mızı derin sayg ılada selamlıyorum. 

67 y ıl önce bugün çok bü yük zorluklar ve imkansızlıklar 

içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin temellerini atnn, vatanın 

kurtarılması ve milletin bağımsızlığı için her türlü özveriyi göstererek 

çağda ş Türk Devletini yeniden kura n, başta Bi.i vük Ata türk olma k 

üzere, Birinci Türk iye Büyük Millet Meclisi' . . ıı tüm üyelerinin 

aziz hatıralarını minnet ve saygı ile anıyor, tümü ebediyete intikal 

etmiş bu h üyük i nsa n la rımıza ra hmetler dil i yorum . 

Sayın Milletvekilleri, 

Hiç bir toplum demokrasiye rahatça ve kısa bir sürede 

ula şa ma mıştır. Şim d iye kadar buluna n en mükemmel yönetim biçimi 

olarak kabul ettiğimiz demokrasi bir takım katı, değişmez, tutucu 

kuralları olan bir rejim değildir. Toplumsal hayatta görUlen tüm 

değerlerin, davranışların, kültürel özelliklerin sentezi içinde ulaşılma -

./ .. 
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sı, yaklaşılması gereken, açık ve dinamik niteliğe sahip ve her 

şeyden önce toplum iradesini şart koşan çoğulcu bir yönetim şeklidir. 

Du rejimde esas olan halktır, halkın iradesidir. Halkın kendi varlığı-

na, kendi geleceğine bizzat kendi iradesinin egemen olmasıdır. 

Bunun temel kaynağı da Milli Egemenlik 'tir . Türkiye Büyük Millet 

Meclisi' nin kuruluşunda ve Türkiye Cumhuriyeti 'nin doğuşundaki 

te ın el ruh da budur. Du temel ruh Ata türk' ün şu sözleri nde en 

güzel ve en anlamlı ifadesini bulmuştur: 

"Yeni Türkiye Cumhuriyeti 'nin yapısının ruhu Milli Egemenlik

tir . Milletin Kayıtsız Şartsız Egemenliğidir. Bir milletin egemenliğini 

aniayabilmesi ve onu 

ve üstün terbiyeye 

güvenle koruyabilmesi bir takım hususi vasıflara 

sahip olmasına bağlıdır. Bir milletin ki siyasi 

terbi.yesinde, sosyal terbiyesinde, vatan sevgisinde n oksa n vardır, 

öyle bir millet, egemenliğini lüzumu derecede kuvvetle elinde tutamaz". 

İşte 23 Nisan l920'de kurulan Birinci Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 'nin, vatanın ve milletin kurtarılmasında, bağımsız ve milli 

yeni bir Türk Devletini ta ri h sahnesine çıkarmasındaki biivük başa rı sı 

Atatürk ' ün sözlerinde ifadesini bulan bu yüce şuurdan kcıyn ':l klanmış

tır . Birinci Meclis ' de değişik sosyal yapılara sahip insanların, 

farklı fikir ve düşünceler içinde gerektiğinde çok sert tartışmalara 

girmelerine karşılık; milli egemenlik ilkesine göntilden bağlı bulunma

ları, vatan ve millet sevgisi, hür ve bağımsız yaşama azmi gibi 

ortak mill i d uygula ra sa hip olma la rı bu mucizevi başarının temel 

nedenini teşkil etmiştir . 

Bunun sonucunda Türk Milleti'nin köklü tarihinde yeni 

bir dönem başlam ı ştır . Atatürk ' ün dediği gibi, "her türlü başarının, 

her tür l ü kuvvetin, kudretin gerçek kaynağı olan Türk Milleti .. 

bu dönemde, egemenliğine sahip çıktığı 67 yıldan beri çağdaş uygarlık 

./ .. 
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Bugünlin Türkiye Cumhuriyeti, 

hamleleriyle, tüm ülkelerin her alandaki 

i nsa n la rı n ihtiyaçlarının karşı la nma sı nda 

ticari ve sınai potansiyele sahip bir 

gerçekleştirdiğ i kalkınma ._ 

çalışmalarına ortak olacak, 

katkı sağlayacak ekonomik, 

ülke durumuna gelmiştir . 

Bir zamanlar emperyalist emellere sahne olan, yok olma tehlikesi 

ile karşı karşıya kalan Türk Milleti ve Devleti, bugün tüm dünya 

ülkelerine çağrıda bulunarak karşılıklı gelişme hamlelerinin daha 

da güçlendirilmesinde işbirliğine gidilmesini, ortak çalışma içine 

girilmesini öneriyor . Yetişmiş insan gücü, yeraltı ve yerüstü zenginlik

leri ve gittikçe gelişen sanayi ve teknolojisi ve demokratik mefkı1reye 

bağlılık inancıyla TUr.kiye bunu başaracak güçtedir. Ülkemizin 

en bilyük kuvvet kaynağı ve tek güvencesi, milletimizin yilksek 

demokratik iradesi ve onun yegane temsilcisi Türkiye BilyUk Millet 

Meclisi' dir. 

Sözlerimi Atatürk' Un şu veciz ifadesi ile tamamlamak istiyorum: 

"Memleketin mukadderatında yegane selahiyat ve kudret 

sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu memleketin düzeni için, 

iç ve dış emniyet ve masuniyeti için en büyük teminattıı . B;iyük 

milli dertler şimdiye kadar ancak BilyUk Millet Meclisi 'nde şifa 

buldu. Gelecekte de yalnız orada katf tedbirlerini bulabilecektir. 

Türk Milleti 'nin sevgi ve bağlılığı daima BUyük Millet 

Meclisi' ne yöneldi ve daima oraya yönelecektir" . 

Bu duygularla, Türkiye BilyUk Millet Meclisi 'nin kuruluşunun 

67 nci yıldönümünde, milletimizin sağlık, huzur ve mutluluk içinde 

daha nice bayramiara ulaşmasını diliyor, milletimizin temsilcileri 

siz sayın milletvekilierini ve sayın konuklarımızı en iyi dileklerimle 

ve saygı la rla selam h yorum . 
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ve demokrasi yolunda inançla, güvenle ve gururla ilerlemektedir. 

Bu yolda, zaman zaman bazı güçlükler çıkmasından, engellerle karşıla 

şı lma sından endişeye düşmernek lazımdır. Vazgeçm e miz asla mümkün 

olmayan demokratik rejim içerisinde, değişen ve gelişen sosyal, 

ekon omi k, si ya sal, kültürel ve özellikle teknolojik şartla ra uyum 

sağlamada, toplum hayatında hiç de uzun sayılamayacak süreler 

içinde bazı sıkıntılarla, bazı güçlüklerle karşılaşılma s ı doğaldır. 

Demokratik rejimle yönetilen diğer ülkeler de aynı şartlardan geçmiş

ler ve geçmektedirler . Önemli olan bu güçlükler karşısında; sadece 

ve sadece millet iradesine güvenerek, gerektiğinde milletin hakemliğine 

başvurarak ilme, akla ve mantığa dayalı çözümler üretebilmeyi 

bir yaşama biçimi haline getirmektir . Türk Milleti bunu yapa bilecek 

güce, yeteneğe ve bil ha s sa üstün bir sağduyuya sa hiptir . Bu üstün 

sağduyusunu tüm tarihi boyunca pek çok örnekle kanıtlamıŞtır. 

Memnuniyetle belirtelim ki, yaklaşık 40 yıl gibi kıs:ı bir sürede 

çok partili demokratik parlamenter rejimimizin getirdiği nimetlerle 

her ala nda büyük ilerlemeler kaydetmiş durumdayız. Ara ya giren 

bazı duraksamaları, milletimiz milli birliği, 

arkada 

ortak inançları ve 

kesin ka ra rlılığıyla 

olmuşt ur. Milletimizin 

şartla ra uygun bir 

çok kısa 

başlıca 

biçimde 

sürelerde 

amacı, gelişen 

demokrasimizi 

bırakmaya 

toplurnsa 1 ve 

daha ileri. 

ulaştırmaktır. 

ve hoşgörü 

Demokra silerin ana kuralı 

saygı 

olan karşılıklı 

içinde, karşı fikirlere düşüncesi içinde 

hedeflere de ulaşacağımızdan şüphemiz yoktur . 

. ı cı vafCak 

si ya sal 

hedeflere 

anlayış 

bu ileri 

1\tatUrk'ün dediği gibi., "İnsanları mes'ut edecek yegane 

va sı ta, onla rı biribirierine yak la ştı ra ra k, onla rı biribirlerini 

sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını temine ya rayan 

hare k et ve enerjidir . Cilıan sulhü içinde beşeriyetin hakiki saadeti , 

anecık bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve muvaffak olma s ı 

ile olacaktır". 

0091 
. / .. 

TBMM KUTUPHANESI



24 NİSAN 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECM ETT iN KARADUMAN'IN 

3. MİLLİ EGEMENLİK SE MPOZYUMU 'NU AÇ IŞ KONUŞMASI 

Sayın Konuklar, 

Değerli Öğretim Üyeleri, 

Se vgili Gençler, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'n in 67 nci kuruluş yıldönümü 

dolayısıyla; Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu tarafından düzenlenen 

bu yılki Milli. Ege menlik Hafta sı 'nı önceki gün tarihi. Amasya ilimizde 

açmıştık. 

Bilindiği gibi , 23 Nisan 1920 günü, millet iradesinin şahlanıp 

egemenlik gücünü doğrudan doğruya kendi benliğine ba ğlamasının, 

kendisine malelmesinin başlangıç günü olma sı i.t iba riyle Türk Milletinin 

tarih i n deki en büyük aşamalardan biridir. Onun ifade ettiği yüce 

manayı her yıl daha anlamlı ve daha ayrıntılı bir biçimde özümsediği

miz milli egemenlik haftalarının 1985 yılından beri yapılması gelenek 

haline gelmiş bulunmaktadır. Dünyanın tek çocuk bayramı ile ba ğlantılı 

olarak açılan bu haftada başlatılan bilimsel etkinlikler, bütün 

bi r yıl boyunca üniversitelerimizle gerçekle ,:tjriJe n işbirliği içinde, 

yurd umuzun çeşitl i yerlerinde sürdürülecektir. Böylece, milli egemenlik 

ilkesinin millet yaşamındaki önemi, yüceliği ve va zgeç ilmezliği Türkiye 

Bü yü k t.1i.ll e t Meclisi 'nin öncü l üğünde bilim dünyamızın seçkin üyeleri 

tarafından 

Böylece iki 

ülkemizin bütün 

yılda n beri bu 

köşeleri nd e 

doğrultuda 

anlatılıp, açıklanacaktır . 

yapıla n çalı şmalar bu yı l 

bir kez daha ele alı n arak, milli. egemenlik kavramının giderek güç 

kazanma s ı için çaba sarfedi. lecektir . 

Bilindiği gibi, geçen yıl Milli Egemenlik H aftası'nı Samsun'da 

başlatmıştık . Sa nı s un ilimiz, At atürk ' ün milli mücadeleyi 

yeni, çağdaş v e milli Türk Devleti ni kurmak için 

0 0'):.-

örgütlernek, 

İstanbul 'dan 
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gelerek Anadolu 'ya çıktığı kentimizdir. Bu yıl da haftamızı, Büyük 

Önder'in ·· Milli Egemenlik ilkesini ilk kez açıkladığı güzel kentimiz 
) 

Amasya'da açmış bulunuyoruz. Bu açılışlar, gelecek yıl Erzurum, 

sonra Sivas ve Ankara, daha sonra da diğer illerimizde yapılacaktır. 

Bugün de Ankara'da, Büyük lıleclisimizin kutsa 1 çatısı 

altı nda geleneksel Üçüncü Mi ll i E gemenli k Sempozyumuna baş lıyoruz. 

Sempozyumun bu yı Iki konu s u "Mill i Egemen] ik ve Denıok ra si "dir. 

Sayın Konuklar, Sevgili Gençler, 

insanoğlunun bugüne kadar bulabildiği en güzel, en doyurucu, 

en mükemmel yönetim biçimi demokrasidir. Şimdiye kadar daha 

iyi sinin , daha güzelinin bulunamadığı bir gerçektir. Bütün milletler 

için demokrasi, erişilmesi arzula na n yüce bir idealdir. Bugün 

demokrasiyi en iyi biçimde gerçekleştirdiklerini bildiğimiz toplumlar, 

daha mükemmeline ula şabilmek için büyük çabalar harcarken, demokı·a-

s iyi yeni benimseyen veya benimsernek isteyen toplumlar da bu 

i dea 1 yön et i me bütün gerekleri yle kavuşma ya uğra şmaktadırlar. 

Türk milleti demokrasi yol una hiç de yenı çıkmamıştır. 

Bu yolda ulaşılan aşamalar, uzun bir gelişmenin, birikimin sonucunda 

elde edilmiştir. Bilindiği gibi , eşitlik, özgürlük ve milli egemenlik 

demokrasinin üç temel esasını oluşturur. Bunlardan ilki olan eşitliği 

Türkler, bugün demokrasinin en gelişkin olduğu toplum larda n çok 

önce uygulamışlardır. Türklerde soyluluk gibi toplumsal ayrılıklar 

olmadığı gibi, eşsiz bir dini hoşgörü bizim en büyük özelliklerimizden 

birini oluşturmuştur. Bu konuda Atatürk 'ün şu sözlerini tekrarlamak 

istiyorum: 

"Şuna emin olabilirsiniz ki: dünya üzerinde yaşamış ve 

yaşayan milletler arasında ruhcn demokrat doğan yegane millet 

Türklerdir. Eskiden beri cemiyetirrıizde birinden diğerine geçilmez 

. 1 . . 
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bir sımfasaleti ve zihniyeti asla mevzuuba~s olmamıştır. Derebeyliğin 

hakim olduğu çok eski devirlerde dahi asılzadelik irsf değildi. 

İç tarihimize bir göz gezdirdiğimiz zaman bu memlekette sayılan 

ve hürmet gören şahısların ekserisi fakir ailelerden doğmuş, insanhğı. 

memlekete olan hizmeti, cesareti, sevgisi, kahramanlığı ile tanınmış 

fazilet erbabı kimselerdir". 

Fransız inkılabından sonra gelen, ama o sıralarda pek 

az millet tarafında n benimsenen siyasal özgürlükler ve temsilf 

demokrasi kavramları ise, Osmanlı Devleti'ne tam anlamıyla girememiş 

tir . Gerçi ikinci Meşrutiyet döneminde, 1876 Anayasası ile kurulan 

Meclis - i Mebusan'a bazı yetkiler verilmi~, önemli bazı siyasal 

özgürlükler tamnmıştı. Ama, egemenlik hala kişisellikten kaynaklam

yarrlu. Bu söylediğimiz hakları veren Anayasa bile o bir kişinin 

iradesinden çıkıyordu . ~lillet iradesi, ancak kişisel iradenin izni 

çerçevesinde geçeri iydi . 

Sayın Konuklar, 

Eşi tl ik ve özgürlük ı- ,jimi 

güvencesini, halkın devlet gücünün 

milli egemenlik ilkesinden alır. Bir 

olan demokrasi işlerliğini ve 

kaynağı olması anlamına gelen 

kişi veya bir zümre, eşitliği 

veya özgürlüğü kendi anlayışıarına göre uygulamaya başlarsa, 

demokrasi yok olur gider. Bu yok olma ihtimal ini n önlenmesi, milli 

egemenlik ilkesinin kesinlikle ve vazgeçilmez biçimde benimsenmesi 

ile mü nı k lindür. 

İşte, 23 Nisan 1920 tarihi, millet iradesinin, kişisel iradenin 

yerine geçmesinin 

ki, Türklerde zaten 

başlangıç 

ilkçağdan 

tarihidir. Milli egemenlik 

beri mevcut bulunan eşitlik 

ilkesidır 

ilkesini 

sağlamla~t ı rmış, siyasal özgürlüklerin kökleşmesine yol açmıştır . 
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Bugün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile işbirliği içinde 

düzenlenen sempozyumda, değerli öğretim üyelerimiz milli egemenlik 

ile demokrasi ilkelerinin tahlilini, her iki ilkenin t;ırihimiz açısından 

biribirleriyle olan ilişkilerini ve değerlendirilmelerini yapacaklardır. 

Sempozyumda sunulacak bildiriler ve daha sonra yine aynı üniversite 

mizce düzenlenen pa n el, pek çok boy utlar içinde konuya ya k la şma k 

imkanı sağlayacak, bilimsel yeni tartışmaların yolunu açacaktır. 

Demokrasinin unsurlarından biri de karşılıklı saygı içinde tartışma 

olduğuna göre, sempozyumumuz bu tür fikir alı ş verişleri ne ina nı yorum 

ki, yardımcı olacak, katkıda bulunacaktır. 

Konuşma mı Büyük Atatürk' ün şu sözleri ile tamamlamak 

istiyorum: 

"Demokrasi prensibi egemenliği kullanan araç ne ol ursa 

olsun, esas ola rak milletin egemenliğine sahip olma sı nı ve sahip 

ka lma sı nı gerektirir" 

Evet, milli egemenlik demokrasinin temelidir. 

Değeri i Konuklar, 

Bu duygu ve düşün ce lerle, geleneksel Üçüncü Milli Egemenlik 

Se ınpozyuıııunu açı yorum . Bu sempozyumu gerçeki eşti ren bilim adamları -

mıza bir kez da ha teşekkür ederken, milli egemenlik ilkemizin 

sonsuza dek sürmesini diliyor ve sizleri saygılada selamlıyorum . 
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25 N i SAN 1987 

TliRK İ YE BÜYÜK Mi LLET MECL i s i BA ŞK A N I NEC METT iN KARADU MAN ' IN 
TRA BZON L i SES İN İ N 100 . KURU LUŞ YI LDÖNÜMÜNDE YAPT l ~ l KONUŞMA 

"Sa yı n Konuklar, aziz hemşehrileri m, saygıd eğe r hoca la n m ız, 

sevgili öğrenci evlat l anmız, 

Trabzon Lisesinin 100 . kuruluş yılı münasebetiyle düzenlenen 

töreniere katılmak ü ze re bugün geldiğim Trabzon'd a , s izlerle bir 

arada olmaktan duyduğum sevinç v e bahtiyarlığı b e lirterek sayın 

lıemşehrilerimi, sayın konuklarımızı ve üzerimizde çok büyük emekleri 
bulunan saygıdeğe r hoca larımızı d e rin saygılar ve sevgilerl e se lamlı 

yorum . 

Şüphesiz ki Trabzon Lise s ind e n feyz almış olmam ve lise 

tah s ilimi burada tamamlamış bulunmam, du y duğum sevinç ve b a htiya r 

lı ğ ı bir o kad ar dah a arttırmaktadır. 

Ayrıc a Tra bzon Lisesinden mezun olanla.r ad ı na konuşma 

g0 ı· e vinin bu gün b a n a v erilmi~ olması, sev incimi ve mutluluğumu 

antnan bir ba şka n edendir. Bugün bu görevin b a n <ı ve rilmiş 

0lm as ını bü y ük bir şe r e f telakki ediy0runı . 

Azi z llenı şe hril er inı, 

Çoğ u muzun feyz Dldığ ı 

bır ası- ı bulan rı<ıdir e~. itinı \!(' 

Tr ;ı bz0n 

0f.rc ı im 

Lise s ı, ülken ı iz<.l c ö nıı· U 

kuruııılc:ıı-ımı zdan biridir . 
Bc:; Jes iıı e köklü V(· laı · ilıi bi r· m ü ~ s e s c n i n b i ı · a s ı r d ı r çevresi ri E 

ned e rı l e rı 

değinm k 
ı ~,ı k s a ç n w ~ ı 1 E' s u d ü f i d c ğ i 1 rl i r . Bunun elbet t e ki bir takını 

vardır. lkn mü sacı cl c lerıııi7 c d <ı y a n a r <• k biraz buııla ı·cı 

i s ti yor um. 

Tra b zon çok eski tinilıl e rden b er i Kanıdeniz b ölgesi nin 

b üylik bi r siyasa l ve kültüre l merk cz id !r . ll epinıizin bildiğı gibı 

Anadolumu z u n ve yak ırı doğ unuıı ayn ı zornarıda canlı bir ticar e t 

ve li mcın ~chrıdir . Şehrim i ziıı coğrafi konumu tcırihin ç0k eski 

çağlarından b e ri oncı b üyük bir ekonomik güç kaz a ndırnıı ş VE' bundaıı 

d o~ay ı şe h rimiz bü yü k bir s i yasa l v ki.ilıürel me rk ez lwline gclmiştir . 

Bunu s i zlere tınl atcıbi lnı ck i ç iıı Trabzon'un Osm;ııılı 1aı· ilıi 

boy un ccı bU y ük bi r c yil l et nıE'ı- k cz i o l arcık l«tlnı ı ~ bulunduğuııu 1 C" linrrıe 

nirı k a fi p,clecc [: irıi dü ~ünmektc\' inı. 

Tr o b 7. 0ıı 19 rı c u a c; r ı n b il ş 1 il rı rı d iJ t a ri lı i 

f' lıirı h <ın c li bir ş(' h irclir. Yine t <ı ı· ilıi kcıyıtlcırd<ııı 

d c ıtı ; ı öğ rennı ek ıeyi7. 1899 l i ı rı l ıli Tr cı tı 7l' l ı !"i ılıı ame~ in c 

n ü Ju s u L.~ı bin i nş ı yordu . Thı k;ıvıtl ; ı r ~. \lırirni zi ıı ÇC'k 

el i', Arıad0luıııu ~ uıı b üyi.i l: lıiı nıcrl ·r·7. i olduğuııu 
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.C".0rc ' Jı· ; ı b 7cn 'uı ı 

e~ki t ;ırilıl erdc 

f,Ö !- IC'rnı ck t edi ı. 
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Fntih Sultan Mehmet'in llı{iJ yılında Trabzon'u fethetmesinden sonra 

şelırimizde yüksek mimari değer taşıyarı pek çok cami. medrese, 

türbe, han, hamam inşa edilmiştir. Ama bunların yanısıra bir 

de birer kültüı- ve eğitim kurumu olarak şehrimizde faaliyet gösteren 

mcdreselerin, kütüphanelerin Trabzon'da kültürel ağırlıkll çalışmaların 

yoğunlaşmasında ve yaygınlaşmasında çok müsbet etkileri olmuştur. 

Yine tarihi kayıtlara göre size şunları ifade etmek istiyorum: 

Trabzon'da ilk kütüphane 18. asnn ortalarında 1762 tarihinde 

açılmış ve faaliyete geçmiştir. 

Bütün bunlar Trabzon'da zengin bir kültürün oluştuğunu, 

eski biı· kültürün doğduğunu gös teren ilgi çekici gelişmelcrdir. 

llu kadar zengin bir kültüre, bu kadar eski bir kültüı· e sahip 

olan bir şehrin lisesinin o zamanki deyimiyle idadisinin elbetteki 
dalıa fazla gecikmeden gerçekleşmesi mümkün olacak ve bu irfan 

yuvas ı çevresine ışık saçmaya başlayacaktı. Nitekim öyle olmuş. 

hepimizin feyz aldığı medarı iftiharımız Trabzon lisesi. bundan 
bir asn önce kültür dünyamızın ufuklarından doğmuştur. 

Azi z ll emşeh ri 1 eri nı, 

100 yıldan beı· i lisemiz hem Trabzon'cı hizm e t etmekte. 
h e m d e bölge rn i z c ı ş ı k 1 u ı nı i'l k ta d ı r . ll y n c c ı Tü ı- k kül tü r d ünya s ı na 

k a tkıda bulunmaktadı ı· . P.u 100 yıl z cırfındiJ Trabzon 'dan menıleketimize 

bü y ü k h iz nı et ı e ı · ya pm ı ş o 1 a n d e ğ cr 1 i f i k i r. sa na ı ve d ev I et a da m ı a rı 
yetişnıiştir. 

Şüphesiz hi bu değ e rli d e vl e t v e fikir adnmlunnın yetişmesin 

d e ki en büyük pny ıııulıt e ıcnı ve nziz hoccılarınııza cıittir . Onlarc. 

derin şükran borcumuz vardır. Bugün hu uziz insanlcırın bir kısmı 

ebediyete intikal etmiş durumdadır. Aziz hatıraları önünde rahmeıle 

ve tazimle eğilrnek istiyorum. Çok şükür ki bir büyük kısmı da 

hala aramızdadır. Mutlu yaşnnılarını sürdürmekle olan bu insanlar 
arasından meml eket çapında şöhrel yapmış çok büyük eğitinıcilET 

çıkmıştır. Bizim döneminüzde Trabz.on Lisesinin Müdlirlüğüni.i büyük 

bir başarıyla, bü yük birdirayetle yürütmüş olan fcıik DIRAN/15, 

bu büyük eğitimcilerden, Türkiye'nin büyük eğitimcilerinden biridir. 

Trabzon Lisesinin kuruluş yıldönümü törenle rine katılmak üzere 

Trcıbzon'a leşrif etmiş bulunarı muhterenı hocamızın ştı cı n da il ı· am ı zd a 

bulunmasından soıı derece nıutluyuz. Kcndisirı<' bundcı n son ra k i 

y a ~ rı nı ı n d cı sa ğ l ı k l n ı- d i 1 i y o ı · u m , h e p i n i z i n a d ı rı cı nıulH:ırek elle ı· ir,i 

Sel y g ı yı <ı öpüyorum . 

ı\ z iz ll e nı ş e h ri 1 e ı· i m , 

Scıy ın faik llJIUIIIJ/,~'• 

kıılrn<ıyar<ık çocuklitrııı kliltür 

çoL cqıhf'li !Jiı · <' .~i t inı c i idi. 

okul biıriıcı· irıirı duı çerç<'vc·si içindE-

dünya s ıııı sü rf' k li ff' ı i ~ı i rnı<'yc 
Hiı · t ; .ı .. ~l;ın tiyntrt', nıii7ik, 
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çcılışmnlarıyla çocukların, öğrencilerin kültür dünyasım zenginleştirmt-

y c ç a l ı ş ı r k c n , b i ı · ta ra l t a n cl a spor a ve r d i ği b ü y ü k d e ğ e r 1 e ge n ç le ri n 
bedeni knbiliyetlerini geliştirmeye büyük özen göstermiştir. 

ı ul ar 
Rir kelime ilt- şunu 

h iç unutma mı ş lardır, 
söy l emek 
bundan 

isterim: Scıyın 

böyle de hiç 
Dınınas'ı Trabzon
unutma ya ca klardır. 

Aziz H emşehrileri m, çok kıymeti i hocamızdan bahsederken 
Trabzonlu olarak daha eski tarihlerde öğretmenlik yapm ı ş . müdürlük 
yapmış bir büyük isim drıha hatırıma ge ldi: Merhum Şerif Bey . 
Bizim 
Şerif 

kuşnğın ha tırlamadığı. 
Bey, yüksek disiplini 

etmiş, isim yapmış 

anda aziz hatırasını 

rahmetler diliyorum. 

kendisine ait pekçok hatıralar dinledi ğ i 

ve engin eğitim kültürü ile temayüz 
öğretmen, bir yüce idareci idi.. $u 
tazelemek istiyorum, kendisine engin 

bir yüce 
saygı ile 

Azi z Hemşehril eri m, 

Bizim kuşağın yöneticiler inden daha eski kuşağın yöneticile
rinden bahsederken, hala genç ve dinç olarak aramızdu olduğunu 

sevinç lt- gördüğümüz houımız Hay ri GÜR 'den bahsetmeden geçemeyece

ği nı. H a tırınıd a kaldığına göre Ilayı-i bey 1939 yıllannda eski TrabzC':ı 

Lisesinin Kemerkayn'daki binasında talebelik yaptığımız sırtıda 

göreve ba şl arnışı ı. Demek oluyor k i. nerdeyse Trabzon Lisesi rı j rı 

bir asırlık hayatının yarısındcı yani yarım cısıı- dan beri sa nn 
hocamız Trabzon 'd a bizlerle beraberdir. Hayri bey Trub7.on çocuklarııı .J 

bUyük emek vermiş biı· insandır. Elinden, Trabzon'd<ın bir kaç 
kuşak spo ı·cu yctişmiştir . Trab zonlu sporculnr üzerinde büy (ik 
emeği vardır, bu enwklerini şükranla kaydediy0rum ve bund n n 
sonra da Trabzon spo ı· uııcr hizmete devam etmesini gönülden diliyorur:. 
ll ocamıza da diğer değerli h0calarımız gibi mutlu ve sağlıklı uzu n 
biı· yaşam diliyorum. 

Azi z llemş e hril erim, 

Büyük Atatürk (Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.l 
demiştir. Kült ürümüzü her· yönden geliştirip kökleşti rm ek, gene 

Türkiye Cumh uriyetinin temeline yeni bir ha rç koymaktıı- . Cumhuriv.;- 
tırııizin kurulduğu tarihten s0nra. her alanda yapılan bü y ük hizmC'tlcr 

yerıi lürk devletine çağdaş biı· h üviyet kazandırmıştır. Bu sonuç: :ı 

kliltlır dünyilrnı7. <r, eğitinı dünyanııvı genç runıhurivc-tiıı verdi ~ı 

Liivi.ik değe-rin çok etkiıı rolli vcırdır . /\ ynı zamand r.ı kültür dünyamızc.. 

kültürel ;ıl;rnlilriı y<ıp ıl a ıı lıi7m('tlcr ve bu cını;ıçl;ı yapıl nıı Çillışnı<ıl in 

yiııı bır pnrlnk soııucuıı cl0~nırısındd ç0k etkili 0lmu ~ t\lı· . ~·üplıE'~! :-

1-:ı, bu purlcık sonuç l rıı-ırı doğmilsınd<ı t-tı blivlılr pwv <-ı~rrtmrnlC'rirrıJ7 < ' 

< ı ı tl i r . B ü y U k 1\1 il 1 Li r k b u n e cl~ rı 1 e ö ğ re ı nı c- n 1 e ı · i nı i 7 r d il ı nı c ı b ü V ~ ı 1: 
bır tkrrı vcı-rııiş, lı c-r 7. arnnıı 0tıl[ırr yP -r· ltccek bcy<ınl .:ıı-<l<t lııılunnru !;- ttıı. 
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Ö~retmenlere "i rfan Oı·dusu" diye hitap etmiştir . Bunu söylerken 
bu irfan ordusunun savaşan ordudan daha etkin ve daha nafiz olduğunu 
belirtrnek istemiştir, bunu vurgulamak istemiştir . Cumhuriyetimizin 
kurul duğu ilk günlerden, yıllardan itibaren kUltUr alanlarında yapılan 

hizmetler semerelerini y ı llar sonrn vermiş , Ulkemizde büyük bir kültUı· 

birikimi doğmuştur . Ben bu birikimle TUrk toplumunun iftihar etmesi 
gerektiği düşüncesindeyim . Gerçi benden öne konuşan Sayın Belediye 
Başkanımız bu konuda benim kadar iyimser değiller ama, ben Sayın 

Karakullukçu'dan biraz daha ıyımserim . Ben bu açıdan meselelere 
bakarak konuşmaını sürdüreceğim . 

Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde kendisini kabul ettirmiş. 

üstün başarı göstermiş binlerce sanat adamımız, bilim adamımız varsa; 
ve yine Türkiye'ınizde memleketimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında 

gC\rev üstlenmiş onbinlerce uzman, teknisyen, idareci, sanatçı, dü şünür , 

fikir adamı mevcutsa bu bir kUltür birikiminin eseridir. Bü yük At a tür k ' 
ü n d e d i ği gibi , gerçekte n kültür C u m h ur iyetimizi n te m e li n i t e s k il 
etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kültür temeli üzerine kurul urak gelişmiş 

bü yümüş bugünkü nokt alanı ge lmiştir. Cumhurıy t döneminde milletir.ı ize 

gösterilen hedeflerin doğruluğu toplumumuzun heı· alamnda kaydettıÇZımiz 

bü yük gelişın Jerle, dünya milletleri topluluğu içind gördüğümüz 

yüksek iti.barla sabittir. lluııu biı· ynbancı düşUnürüıı şu sözlerı y le 

kuvv llendirrnek i s tiyorunı. Bu düşünür şCiyle diyoı· ; Avrup cı 'nın siyösal 
v ktiıtuı- ı hudutlcırı yeni Tüıkiye Cumhuıi yf'ti nin kurulma s ı y l a A syc;n ı:ı 

bın] rc e kiıe>mC'tre içl ıinr k cıcicı r g<'niş l ıniştıı-. İ ş t e Türkiye Cumlıurı\'E: t ı 
V n r t ı ~ ı b u\' li k k ü ı 1 ü ı ı (' lı ll ll ll b ; ı ş ll r nı ı ş tı r V(' b cı ş a r ll ı il y ( 1 d e V (1 nı d(' c(' k t ı : . 

Az i7 ll ernşı:hrilcrirn, 

1\üıtürümüz, en bü ·ük gücümüz ve yq~cıne d ayanak noktamızdır. 

K ü 1 t ü r ü n e d c ğ e r ve rm e y c n . k ü lı ü r li n e s a h i p ç ı k m a y n n rn i 11 et 1 e r , d ü rı y u 

milletleri topluluğu içind<' etkin liklerini yitiı· meye ve crgeç enyip 
yok olmaya mahkumdurlaı· . 

Bu nedenle kültürümUzUn ve onun bir paı·çası olan bil imin 

sürekli geliştirilmesi ve bu do~rultuda yoğun çaba sarfetmemiz, er ı 

büyük hedefini toplumumuzun teşkil etmelidir. Bir asırlık mcı;o. icı 

V<' yetiştirdiği binlerce fikir sanat ve Devlet adamıyla Trabzon Lise sınİr ı 

1 ürk kültUrünün oluşma s ındrı v gelişmesinde büyük p cıy ı oldtıf ' l 
inarıcındayım. Bu nedenle hocalarımlZla ve lisenıizle iftihar ediyoru7. 

inanıyorum ki lrab ze>rı Lisesinin yüzvıllık yaşından sonrcıd :, 

yetıştirC'C· c .Qı kuşHklcır Türk kültürüne k;ıtkıd;ı bulunnı <ı hu s usu nd i.: 
nyrıı lıcışcırıyı göstereceklrı· , h cıtt;ı d11hn li ~ t dü7.cydc başarılar kayd('tmt'-
V C' nıuaff < tl; 0ıncaklardıı. Lı~emizdcn lıund coı bi:iylt · yetişecek f:C'rı <: 
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evlatlarımıza, çeşitli mesleklere intisab 
diliyorum. Kendileı·ine, memleketimize ve 

ettikten sonra engin başarılar 

aziz milletimize büyük hizmetler 
yapmalaı- ının nasip olmasını tenıenni ediyorum. 

Sözleri mi la ma m la rken saygıdeğer hoca la rı mı za derin ş ük ran la rı
nıızı sunmak boı·cumuzdur. Bu borcu tekrar eda etmekten büyük bir 

zevk duyuyorum, gurur duyuyorum. /\yrıca bu güzel vesilenin doğmuş 

olmasından sizlere aziz hemşehrilerime hitap etme fırsatının elime 
geçmiş olmasından dolayı çok bahtiyar olduğumu tekrarlıyorunı. Hepinizi 
sevgilerle saygılarla selanılıyorum . . " 
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TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN TRAKYA 
ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENEN " MİLLİ EGEMENLİK VE 
ATATÜRK" KONULU SEMPOZYUMUNU AÇIŞ KONUŞMASI 
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: :-sayın 

konuklar, sevgili ögrenci evlatlarımı z; bu yıl -Bi lindigi gi biT Türkiye 

BUyük Millet Meclisinin kuruluşunun 67 nci yıldönümü kutlanmıştı. Bu 

mü na se be tl e düzenlenen "rU lli Egemenlik" hafta sı nda, Ana d olumu zun bazı 

şehirlerinde,üniversitelerimizle işbirliği halinde milli egemenlik kav

ramını tahlile, değerlendirmeye ve tanıtmaya yönelik çeşitli bilimsel 

toplantılar yapılmıştır~ Bu toplantıların düzenlenmesindaki amaç; mil

li egemen!ik ilkesini çeşi~li yönleriyle ve daha geniş boyutlarda de-
1 

~erlendirrnek ve toplumsal hayatımızın her gün birlikte yaşadığımız 

vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini temin etmektir. Şüphesiz ki, 

bir diğeramaç da, politika uygulamacılarıyla, politika bilimcileri 

arasında iş birligi sağlayarak, araların1a bir köprü kurarak hayetiye

tl olan, uygulanabilirlik kabiliyeti bulunan önerilerin, fikirlerin 

üretilmesine yar~ımcı olmaktır . 

Düs.ünmekteyiz ki, Türkiye Büyük lviillet Meclisi , sadece millet 

adına egemenliği kullanan yüce bir organ olmakla kalnıamalı, milli ege

menlik ilkesinin ülke yönetiminde ifade ettiği bUyük önemi bilimsel 

açıdan bütün yurdumuza tanıtmanın da öncülüğünü yapmalıdır. 

Sayı n konuklar, bu yıl programlanan bilimsel toplantılardan 
-birinin de serhat şehrimiz Edirne'de yGpılması . uygun görülmüştü . Bu 

nedenle dünden beri parlamento heyetimizle ve bi li m adamıarımızla 

Edirne'deyiz ve bu güzel şehrimizde tarihle içiçe yaşayan buram buram 

tarih kokan bu ~üzel şehrimizde sizlerle bir arada olnıalctan , bu güzide 

topluluga bugün hi tap edebilı: . ekten büyük mutluluk; duymaktay ız . Şahsım 

ve parlamento heyetine dahil arkadaşlarım adına siz sayın konukları 

ve aziz Edirnalileri sevgiler ve sayğllarla selamlıyorum .( Alkışlarl 

Edirne, tarihimizde mümtaz yeri olan vilayetlerimizden biri

dir. Osmanlı !mparatorıugunun Bursa'dan sonraki ikinci başkentidir. 

Ol ·"\ '"' 
)!_} 
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Edirne 1365 yılında Başkent olduktan sonra büyük bir gelişme kaydetmiş 

ve-8anat tarihimizin övüntilecek birçok eserlerin~hepimizin medarı if

tiharı olan-pek çok esere sahip olmuştur. Bu eserlerden başta geleni 

Edirne'nin de simgesi olan ve dünyaca tanınan Selimiye Camiidir. Bunun 

yanında daha niceleri yer almaktadır. 

Selimiye Camii, hepimizin de bildi~i gibi mimari ölçüler yö

nünden erişilmiyecek boyutlardadır ve Türk mimarlık sanatının büyük 

şaheserlerinden birisidir. 

Dünden beri Edirne'yi gezmekteyiz; özellikle bu tarihi kenti

mizin yüksek kültür degerieri olarak kendisini bütün dünyaya kabul et

tirmiş camiilerini, medreselerini, kervansaraylarını yakından görmek 

ve izlemek fırsatını elde etmiş bulunmaktayız . Gerçekten, ecdadımızın 

bize bıraktıgı bu şahaserlerle ne kadar övünürsek övünelim, ne kadar 

gurur duyarsak duyalım azdır. Özellikle bu eserlere sahip olan Edirne

liler en büyük iftihar hakkına sahiptirlerı bu nedenle bu kadar güzel, 

bu kadar tarihi bir kentte ya;amanın Edirneliler için büyük bir huzur, 

seYinç ve ovunç kaynağı olduğunu belirtmek istiyorum • 
•• KültürümUz un pek çok eseriyle, pek çok değeriyle bezenmiş' 

oian, buram buram tarih kokan bu güzel şehirde, serhat şehrimiz Edirne' 

de sizlerle bir arada olmaktan, tarihle bir kere daha içiçe yaşamak 

fırsatını bulmaktam dolayı büyük sevinç ve gurur içinde olduğumuzu tek

ror belirtmekten kendimi alamıyorum. 

Sayın konuklar, insanlıgın binlerce yıllık torihintle bir müca

dele daima agırlıkla kendisini hissettirmiştir. Toplumların ve devletin 

yönetimine halk iradesinin h~kim olması düşüncesi binlerce yıldan beri 

süren mücadelenin esas hedefidir . Bu hedef do~rultusunda süre gelen 

mücadele insanlık tarihinin bir anlamda kısa bir tizeti ve aynı zamanda 

çok onurlu bir sayfasıdır . 

İnsan toplulukları tek elden yönetimlere, monarşik yönetimlere· 
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karşı daima bir mücadele çıgırı açma egilimi içinde olmuşlardır. Bu 

e~ilimin zaman içinde giderek kuvvet kazandı~ı ve başarılı oldu~u 

birçok imparatorlukların t arihe karışerak bunların yerini halk irade

sine dayalı demokratik yönetimlerin aldığı . müşahade edilmektedir . Ta

rihi çaglar boyunca halk topluluklarının gerek ekonomik gerekse sosyal 

alanda kaydettigi gelişmeler toplumların yönetim karşısındaki tavırla

rına yeni bir anlam ve kapsam kazandırmıştır. Sosyo ekonomik gelişme

nin bir sonucu olan yeni toplumsal güçler önce mutlak yönetimlerin koy

duğu katı ve sert kuralları yumuşatma, sınırlama yolunda teşebbüslerd~ 

bulunmuşlar ve bu uğurda çok çetin,çok büyük mücadeleler vermişlerdir. 

Sonra da aynı toplumlar kazandıkları yeni sosyal ve ekonomik güçlerle 

yönetime katılma egi li mi ni ortaya koymaya başla mışlardır. Dünya siyasi·· 

tarihinde mutlak yönetimlerin koyduğu katı ve sert kuralları yumuşatma 

ve sınırlandırma hususunda örnek verilebilecek çok şayanı dikkat bir 

olay vardır; o da 1215 yılında İngiltere'de yaşanmıştır: 1215 yılında 

İngiltere' de krala karşı ilan edilen bü,yük ferman Magna Carta, diğer 

Magana Carta insanlık tarihinde başlatılan demokratik mücadelelerin 

eQönemli aşamalarından, hatta başlangıç noktalarından birisidir ~ene

bi lir. Bu ferman çaglar boyunca hem İng il ter e' de kraliyet re jimine kar- · 

şı bir gtwence olarak kullanılmış, he~ de asırlarAsonra Amerika Birle

şik Devletlerine şekil veren siyasal düşüncelerin ana kaynagını oluş

turmuştur. Dünya siyasi tarihinde kısaca Magna Carta 'nın çok önemli 

bir yeri olduf,unu, çok önemli bir demokr.::ıtik aşamayı ifade etti~ini 

belirtmek isterim. 

Bizim siyasi tarihimizde de buna benzer bir belge yer almakta-

dır: 1808 yılında Ayam'la merkezi hü~lmet arasında aktedilen ve Senedi 

İttifak adını taşıyan bu belgeyle,bu sösleşmeyle Ayan'abazı haklar 

tanınması ve Hükümderın yetkilerinin bir ölçüde sınırlandırılruası ön

görülmüştür. Gerçekten bu metin toplumumuzun demokrasiye yönelişinin 
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ilk işaretlerinden birisi sayılabilecek niteliktedir ; ama İngiltere'de

kinin aksine bizde uygulanma şahsına sahip olamamıştır. 

Sayın konuklar; toplumların k2 zandıkları yeni ekonomik ve sos

yal güçlerle y ~netime katılma eg ilimlerine gelince: !şte bu egilim mil

li egemenlik düşüncesinin ana kaynağını oluşturmuştur . Milli egemenlik 

düşüncesi, toplumların bu katılımcı isteginden dogmuş,' ve giderek kuvvet 

kazanmıştır . Dünya siyasi tarihinde cereyan eden çok ~nemli olaylar bu 

düşünce üzerinde yogunlaşmış ve bu dogrultuda çok çetin , çok anlamlı 

mücadeleler verilmiştir . Bütün toplumlar milli egemenlik ilkesinin dogu. 

şu , demokratik hakların elde edili~i y~nünden yapılarının taşıdıgı özel· 

likler icabı değişik zamanjarda olmak şartıyla aynı demokratik süreçten 

geçmişlerdir. Tarihin eski çağlarlarıroaf tibaren bütün toplumlarda ege

menlik gücü tek elde mutlakiyetçi yönetirnde toplanmış ve bu güç~ teokrat~ 

kaynaklı kabul edilmiştir . Bizim tarihimizde de böyle olmuştur . Eski 

Türklere h~ kim olan egemenlik anlayışında mille t ten kaynaklanan bir 

güç yoktu . Türkl erin İsl§mi yete girişlerinden önce kurduğu devletlerde 

egeme nlik güçünün Hakan ailesine dört Tanrı tarafından verildiği varsa

yılırdı. Aynı egemenlik anlayışı bizim toplumumuza Osmanlı d önemi~de de 

h§kim olrr.uştur . Eski Türkle rdeki egemenlik anlayışıyla Osmanlı Türkle

rindeki egemenlik a nlayışı birbirine çok benzemektedir . O smanlıda ki ege· 

menlik s nl ~yışıma göre Padi şah zillullahi fiil alerndir,y8 ni Tanrının 

yery Uzündeki g~lg e s idir. 

Say ın konuklar, t eokr a t ik kökenli bu egemenlik anlayışı Avrupa 

da 1789 Fransız büyük ihtilaliyle büyük bir istihale geçirmiş ve egemefr 

lik monargtan, hükümdardan alınanak halka verilmiçıtir . Avrupa demokrasi

lerinin temell eri hep bu düşünceyle atılmıştır . Bu düşünce 1848 ihtila-
1 

liy .le bütün Avrupa . ya yayılmış , 20 nci asır da i se tUm dünyayı etki ala-

nına alr.ııştır . 

Ülkemiz , bu gelişmeleri biraz geçikmeyle izlemiştiro Milli ege 
· ı · k h k~ının millet~mi~* rmal edilmesi içın 

menlik fikrini~ do~uşu egemen 1 ı · 
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bir süre beklemek gerekecektir; Milli Mücadelemizin başlamasını , Türki

ye BUyük Millet Meclisinin kurulmaaını beklemek gerekecektir . Milli ege

menlik ilkesi , bu dönemin yani milliyetçi dü wUncenin Ana dolumu zun en 

ücra köşesine kadar yayıldıgı ve h~kim oldugu milli müca dele dö neminin 

bir ürünüdür . Şüphesiz ki , bu yüce düşüncenin bayraktarlığı nı , önderli

ğini Büyük Atatürk yapmıştır . BUyük Atatürk, 19 Uayıs 1919 ' da Sameuna 

çıktıktan sonra 22 Mayıs 1919 tarihinde yani Samsun ' a ç ı kışından üç gün 

sonra merkezi hUkümete gönderdigi bir raporda ''Millet, milli b§kimiyet 

esasını ve Türk milliyetçiliğini kabul etmiştir . Bunun için çalı şacaktır 

diyerek, milli egemenlik ilkesini ilk de~a ve resmen dile getirmi ş tir . 

Samsun'u -Bildiğiniz gibi- Amasya , trzurum, Sivas takip etmiş ve burala r 

da yapılan toplantı ve kongreler le mi lll egeme nlik tema sı'i şlenerek yeni 
l 

Türk Devletinin kuruluş hazırlıkları yapılmıştır . Bunun sonucunda Ankareı 

da 23 Nisan 1920 t arihinde hem Türkiye Büyük Mil l et lıieclisi, hem de mil-· 

li egemenl ik ilkesine dayalı olarak y eni Türk Devleti . t~rulmu ş tur . Yeni 

Türk Devletinin mi lli egemenl ik ilkesine dayalı olarak kurulduğunu gös

teren ilk resmi belge 24 ilisan 1920 tar i hli Büyük Millet Meclisi kararı- · 

dır . Bu karardan bir süre sonra 1921 Anayasasının hazırlandığını bilmek-· 

te~iniz . 1921 Anayasası bu karardan mülhem ola r ak ha zırlanmış ve milli 

egemenlik ilkesi bu Anayasayla ya ni 1921 Anaya sası y la i l k defa 1'ürk itna

yasa sistemine girmiştir . 

Sayın konuklar , Atatürk milli egemenlik ilkesini, y eni kurular: 

f urk Devletinin temel felsefe s i ha line getirirken, şü phe s i z ki, e sas 

amacı çok partili siyasal s i stemi kur mak ve ilan etmekti . Nite kim , 

Cumhuriyeti kurduktan hemen bir sene sonra 1924 yılında bu alanda hemen 

bir denemeye girişilmesini uygu n gördü ; bu deneme 19 24 yılında Terakki

perver Cumhuriyet Fırkasıyle yapıldı . Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 

Ali Fuat Cebesoy , Kd sım Karabekir ve arkadaşları tarafından kurulmuş 

bir siyasi partiyi i . Bu fırka kurulurken , Büyük Atatürk , Ali Fuat 
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Ce be soy ve arkadaşlarına şöyle demişti; "TUrkiye 'de de partiler ve par

lamento bayatının başlamosında n dolayı memnuniyet duyuyorum" Yine o sı

ralarda Time muhabirine verdi~i bir mülakatta fikirlerini ş öyle ifade 

etmişti; "Birbirini murakabe edecek fırkaların mevcudiyetini, milli ha

kimiyete ve bilhassa Cumhuriyet idaresine malik bir memleket için nor

mal görüyorum, o nedenle çok partili siyasal hayatı teşvik edJyorum , 

destekliyorum" 

Ne var ki 1 bu_ fırkanın kurulmasından sonra Şark'ta Şeyh Said 

isyanı çıktı; Cumhuriyete karşı ayaklanmalar meydana geldi, bu f evkala

de olaylar bu fırkanın UZUn ömürlü olmasına imk~n VErmedi. Buna ra~men 
· geçiş 

Atatürk, çok partili siyasal sisteme/girişimlerini sürdUrdU . Bu sistemi 

ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmeyi düşünmekteydi. Beş yıl sonra 

yeni bir de~eme daha yapılmasını uygun gördü. Ve 1930 yılında yakın me

sai arkadaşlarından Fethi Okyar~ın başkanlıgında Serbest 6umhuriyet Fır· 

kas ı kuruldu. Ata türk, Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulma sını hep 

teşvik etti ve destekledi. Muhalefet partisi olarak kurulmuş olan bu 

partinin başarılı olması için elden gelen her türlü gayreti sarf etti . 

Şimdi bunları ka~ıtlayan birkaç belgeyi sizlere sunmak istiyorum: 1930 
1 

yılında Büyük Atatürk, Fethi Okyar a ş öyle demiştir, "Ben, millete miraJ 

ola~ak arkamda tek partili bir sistem bırakmam ve , tarihe o surette geç

mek istemiyorum" Yine araları nda geçen bir konu şmada, Fethi Okyar, Büyük 

Ata türk' e şöyle bir su al soruyor; "Biz böyle bir muhalefet fırkasının 

mevcudiyetine ve fels efesine ha lkı benirusettiğimiz tukdirde, bu Iırka

nı n ikti da ra gelmesi ne razı ola ca k mıyı z?" Gazi f:iustafa Kema l, bu sua li 

hayret le karşılar ve" Bunda n tabii ne olabilir" diye cevap verir. 

Serbest Fırkanın mücadelesini sürdürdüğü dönemlerde lzmir'de 

Fethi ~kyar, bir mitinge katılmaktadır. Bu miting sırasında dogan bazı 

mUdahaleler nedeniyle durumu Büyük Atatürk'e bildirir. Kısa zamanda 

BüyUk Atatürk, hem İzmir Valisine, hem hükümet başkanına , hem de 
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Serbest Fırka rei ai Fethi Bey e şu telgrafı çeker, "Anlıyorum ki, sana 

nutkunu söyletmek iatemiyorlar; fakat sen mutlaka nutkunu söyleyecek

sin ve tesadüf edece~in herhang~ bir engeli derhal bana bildireceksin. 

Asayişin temini için bu telgraf Başvekil, Dahiliye Vekili ve İzmir Va

lisine gönderilmiştir." 

Sayın konuklar, bUtUn bu ihtimama ve samimi arzuya ragmen ne 

yazık ki, Cumhuriyete ve laiklige karşı olan güçlerin taşkınlıkları 

yüzünden Serbest Fır.ka denemesi de baiJarılı olamadı. Atatürk, Serbest 

Fırka denemesinin başarılı olamamasından büyük üzüntü duymuştu. Buna 

ait bi~kaç hatırayı da yine sizlere sunmak istiyorum: O sıralarda Mec

lis Başkanı Kazım Özalp Paşadır; Gazi Mustafa Kemal, Kazım Özalp'a şun

ları söyler, "Siz. Me c li s Re i si olarak halkla da ha yakından tema sta idi

niz. Bilhassa inkila~ kanunlarının günlük hayata ne derece yerleşmiş 

oldu~unu siz, benden daha yakından bilmek imkanına sahiptiniz. Benim 

elkiden beri parlamenter sistemin bütün müesseseleriyle kurulması fik

rinde olduğumu bilirsiniz. Beni daha açık bir şekilde ikaz etmeniz icap 

etmez miydi?" Aradan yıllar geçer, 9 Ekim 1936 tarih:!nde Büyük Atatürk~ 

siroz teşhisi konur, Büyük Atatürk artık hastadır. Bu sırada Fethi 

Okyar'la bir görüşmeleri cereyan eder. Fethi Okyar, bu görüşmeyi şöyle 

anlatır : "Gaziyi beden olarak çok degişrrıifJ buldur.1, bu giiirdüklerim onun 

hastalıkları hakkında söylenen Avrupa gazetelerine intikal eden hoberle 

ri n ta ma men asıl s ız olmadıgını i sba tlı yordu . U zun uzun beni, refikB nıı vt 

çocuklarımı sordu, dalgın ve dUşUnceliydi. Wevzu~yakla şmış olan İngiliz 
ll 

seçimlerine getirdi ve sordu; Kim kazanacak dersin, muhafazakarlar mı, 

i şçi ler mi ? 1
' C eva b ımı beklemeden, öyle si ne derin bir iç çekti ki, hadi s~ 

nin kalbinde nasıl yer ettigini, bu iç çeldşe şahit olmasaydım asla tah ., 
ll 

min edemezdim. Biz, bizimkisini başarabilseydik onlar da bizim seçimle-

rimiz için kim kazanır diye soracaklardı, yazık oldu" cevabını Fethi 

Okyar'a vermiştir. 
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Sayın konuklar, bUtUn bu gelişmeler, deneyimler, sonuçları ba

şarısız da olsa, BüyUk Atatürk'Un çok partili s1yasal sisteme ne kadar 

içten. bir inançla ba~lı olduğunu gösteren ilgi çekici gelişmelerdir. 

Esasen 1945 yılından itibaren ülkemizde çok partili siyasal hayata ol

dukça sarsıntısız ve kolayca geçebilnıemiz bu genel tutumun sonucunda 

bu dönemde kazanılan de~erli deneyimlerin sa~esinde mümkün olabilmiş

tir. Çok partili siyasal hayata geçmemizin üzerinden oldukça uzun yıl

lar geçti. Bu dönem içinde demokratik toplumumuzun zaman zaman bunalım

larla krizlerle karşı karşıya kaldığı bir vakıadır. Ancak, milletimiz 

demokratik sistemi vazgeçilmez bir yaşama biçimi olarak seçti~inden bu 

bunalımları kısa za manda arkada bırakmaya muvaffak olmrak demokratik 

toplum mefkuresinde birleşmiştir. Esasen, her yönetim ~üzeninde oldu~u 

gibi, demokratik yönetimlerde de zaman zaman bunalımlarla karşı karşıya 

gelinmesi doğaldır . Yalnız, de:ııokrasilerin böyle durumlarda bir avantajı 

va rdır. Demokrasilerde bunalımlardan çıkış yolları yine demokrasinin 

içinde mevcut olan çözümlerde saklıdır . Bu çözümler de, bunalımların 

doğdu ~u zamanlarda en yüce güç olan millet iradesine, millet hakemliği

ne başvurma yöntemidir . Bu bakırndan bunalımlar doğdugunda, pürüzler mey

dana geldiğinde katiyyen ümitsizliğe ve endişeye düşülrnemeli , sorunlara 

ve bunalındara millet iradesinde, millet egemenli ğinde çözüm aranmalı

dır . Bu noktayı böylece belirttikten sonra önemli saydığım bir noktaya 

daha de~inmek istiyorum: 

Demokrasiler bir tartışmalar rejimi olduğu kadar aynı zamanda 

bir uz la şmalar re j iıııid ir . l.a ten siy ::, s et bi li mc ileri kle si k demokrasiyi 

devlet işlerinin bir anlaşma ve uzlaşma zemini içinde yürütülmesi biçi

minde tarif ediyorlar. Bu hususu bir hayat felsefesi haline bir siyaset 

telsefesi haline getirmemizin şart olduğunu düşünüyorum. Demokratik yö

netimi n ülkemizde çok u zun ömürlü olma sını n şartlarında n biri si de budU: 
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bunu vurgulamak istiyorum. 

Sözlerimi bitirmekte iken bir noktayı daha belirtmekte yarar 

görmekteyim: Demokrasil,er, İkinci Dünya Savaş_ından sonra bir aşamaya 

da ha ulaşmış ve hedefleri ara sına sadece hukuki ve siy::ı si eşitliği de

~ il, ekonomik ve sosyal alanlardaki eşitsizlikleri giderme ilkesini de 

almaya başlamışlardır. Demokrasilerin yeni kazandığı bu sosyal ve eko

nomik muhteva insan topluluklarının geli~me yolunda ileriye doğru at

tıkları çok önemli bir adımdır. Bizim,_ Anayasamız da ekonomik ve sos

yal amaçlara ymnelik pek çok hükümle donatılmıştır. Önemli olan bu 

hüküınl eri uygulamaya dönüş türrnek ve Ata türk' ün bize gösterdiği çağdaş 

uygarlık düzeyine biran önce ulaşınaya çalışmaktır. 

Sayın konuklar , bugünkü sempo zyum, üniversitelerimizin ortak 

çabalarıyle hazırlanmıştır, değerli bilim ada mlarımızın bu sempozyum 

için çok değerli hazırlıkları oldu~unu tahmin etmekteyim, keza bu seQ

pozyumun oluşmasında Edirne Valiliğinin ve Trakya Üniversitesi fiektör

lüğünUn büyük katkıları o lmuştur. Ben , hem sempozyumda tebliğ sunacak 

değerli bilim adamlarımıza ve Sayın Valimize, Sayın Üniversite Re ktö

rüroüze ve Trakya Üniversit esinin değerli bi lim adamlarına bu nedenle 

teşekkür etmek istiyorum ve sözlerimi bitirirken siz degerli, aziz 

Ediruelileri ve sayı n konukları t ekrar sevgil e rla ve saygılarla selam-

lı yorum. 
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Sayın Milletvekilleri, 

Bir yasama yılını daha arkada bırakarak TBMM 17. döneminin son yasama 

yılına, yani 5. yasama yılına bugün girmis bulunmaktayız. TBMM'nin simdiye kadar 

başarıyla sürdürdüğü çalısmaların 5. yasama yılında da aynı sekilde devam edeceğine 

ilişkin inancıını ifade ederek, siz Sayın Milletvekillerini en iyi dileklerimle ve 

saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Milletvekilleri, 

4. yasama yılında yapılan çalısmaları ve bunların sonuçlarını sizlere ana 

hatlarıyla özet halinde sunmak istiyorum. 

TBMM'nin 4. yasama yılında çıkardığı kanun sayısı 93'dür. Cıkarılan kanun 

sayısında . bir önceki yıla göre 17 artış vardır. Bu kanunlardan 4'ü Bakanlık ve 

kamu kuruluslarının teşkilatlanması, 9'u mali, 6'sı ekonomik ve ticari, 32'si sosyal 

ve idari konuları, 14'ü milletlerarası andlasmaları, geri kalanları ise çesitli 

konuları düzenlemektedir. 

Anayasamızın 98 inci maddesine göre, TBMM'nin aynı yasama yılında kullandığı 

denetleme yetkisinin; soru, gensoru, meclis arastırması, meclis soruşturması ve 

genel görüşme olarak arzettiği tablo ise şöyledir: 

Verilen sözlü soru önergesi sayısı 294'tür. Bu sayı geçen yıldan 89 adet daha 

azdır. Bunlardan 98 adedi cevaplandırılmış, 37 adedi soru sahiplerinin hazı' r bulun

maması nedeniyle düşmüş, 13 adedi istek üzerine yazılı soruya çevrilmiş, 69 adedi 

ise geri alınmıştır. Bu yasama yılına devredilen sözlü soru önergesi sayısı 77'dir . 
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Verilen yazılı soru önergesi sayısı ise 953'tür. Bu sayı gecen yıldan 

179 adet fazladır. Bunlardan 588 adedi cevaplandırılmıs, 108 adedi süresi içinde 

cevaplandırılmadıgından sözlü soruya çevrilmiş, 1 adedi geri alınmıştır. Halen 

255 adet yazılı soru önergesi islemdedir. 

Genel görüşme konusunda 8 önerge verilmiştir. Bunlardan Güneydoğu 

Anadoluda meydana gelen olaylara iliskin olarak verilen önerge nedeniyle genel 

görüşme açılmış, diğerleri için genel görüşme açılmamıştır. 

Ayrıca 2 adet meclis soruşturması, 38 adet meclis arastırması ve 1 adet 

gensoru önergesi Genel Kurulda görüsülmüs ve reddedilmiştir. 

Biraz da yeni tçtüzük üzerinde yapılan çalısmalar hakkında bilgi sunmak iste

rim. Bilindiği gibi, 189 maddeden ibaret olan yeni tçtüzük teklifinin Genel Kurulda 

görüşülmesine 14 Ocak 1987 tarihinden itibaren başlanmıştır. Yapılan görüşmeler 

sonucunda, !çtüzügün 114 maddesi karara baglanmıs, 2 maddesinin görüşülmesi ertelenmis 

28 maddesi ise verilen önergeler üzerine komisyona gönderilmiştir. 

tçtüzük üzerinde yapılan ve son asamaya gelen çalısmaların bu yasama 

yılında tamamlanacağını ümit ve tahmin ediyor ve bu yolda çaba sarfedilmesini 

diliyorum. 

Kanun Hükmünde Kararnameler konusuna gelince: 

Türkiye Büyük Millet Meclisine, 106 adedi geçmis dönemlerden, 100 adedi bu 

dönemden olmak üzere toplam 206 adet Kanun Hükmünde Kararname intikal etmiştir. 

Bunlardan 65 adedi kanunlasmıs, 2 adedi ise reddedilmiştir. 139 adedi de 

muhtelif komisyonlarda bulunmaktadır. 
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Komisyonlarda bulunan Kanun Hükmünde Kararnarnelerin sayısı fazladır. Bu 

Kararnarnelerin hızla kanunlasması için Komisyonlarımızın daha süratli bir çalısma 

yapmasına ihtiyaç vardır. Sayın Komisyon Baskanlarıyla bu yasama yılında gerekli 

görüşme ve temaslar yapıla rak daha hızlı bir çalısma yapılması için her türlü çaba 

sarfedilecektir. 

Sayın Milletvekilleri, 

1980 yılından itibaren milletce yaşadığımız olayların akışı içinde, 

demokratik parlamenter sistemin yeniden islerliğe kavuşturulması amacıyla aşama 

asama gerçekleştirilen çalısmalar sonucunda yüce heyetinizin oluşturduğu Türkiye 

Büyük Millet Meclisi 'nin 17 nci Dönemi, bes yıllık görev süresinin son yılına girmis 

bulunuyor. 

17 nci dönemin diğer yıllarında ölduğu gibi, geçtiğimiz yasama yılında da 

Yüce Meclis, iktidarı ve muhalefetiyle yoğun ve verimli bir çalısma yapmıştır. Bu 

çalısmaların demokratik parlamenter sisteminin gereklerine ve özelliklerine uygun 

bir biçimde cereyan ettiğini, karşılıklı anlayış ve uyurnun hakim olduğu bir ortamda 

millet ve devlet hayatımızı ilgilendiren pek çok konunun çözüme kavuşturulması için 

değerli gayretler sarfedildiğini belirtmekden memnunluk duymaktayım. 

Doğaldır ki, dünyada ve ülkemizde sürekli olarak değisen siyasi, iktisadi, 

sosyal ve bilhassa teknolojik şartlar ve bu alanlarda kaydedilen gelişmeler, bundan 

böyle de ortaya yeni, yeni ihtiyaç ve sorunların çıkmasını gerektirecek, bunların 

arkası gelmiyecektir. Aslolan bu sorunların, yüce milletimizin beklentilerine ve 

yararına en uygun sekilde çözümlenmesini sağlayıcı, yeni sartların ve olusurnların 

gerektirdiği önlemleri zamanında alabilmektir. Bunun yegane yolu da, öncelikle her zami 

büyük bir inanç ve güvenle bağlı olduğumuz Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, 

kaynağını milli kültürümUzden alan akılcılığa ve gerçekçiliğe dayanan çağdas düşünce 

tarzını rehber ittihaz etmemizdir. Meclisimizin bu temel düşünce içerisinde, bundan 
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önce olduğu gibi, bundan sonra da milletimizin refah ve mutluluğu yolunda ve 

demokratik sistemimizin daha da yüceltilmesi doğrultusunda üstün hizmetlerde buluna

cağından asla şüphemiz yoktur. 

Sayın Milletvekilleri, 

Demokratik parlamenter rej im, az iz millet imizin vazgeçilmez bir ideal 

saydığı ve gönülden bağlı olduğu onurlu bir yönetim ve yaşama düzenidir. Bu rejimin 

her türlü sarsıntıdan korunması ve kesintisiz bir yasama düzeni haline getirilmesi, 

milletimize karşı yükümlendiğimiz yüce ve kutsal bir görevdir. Hiç şüphesiz ki, 

demokrasinin sağladığı nimetler, külfetlerinin de ortaklasa paylasılması ve eetir

diği sorumlulukların içtenlikle üstlenilmesi zorunluluğunu doğurur. Bu külfetsiz nimet 

olmaz kuralının doğal bir sonucudur. Bu yoldan geçerek basarılı olmuş toplumların 

ve elde ettikleri olumlu sonuçların, o ülkelere kazandırdığı deneyimler paha biçil

mez birer hazine değerindedir. Bu değerler topluluğunu oluşturan ana unsurlar 

demokratik töreler ve geleneklerdir. Bunların kurulmasında ve yaşatılmasında, 

toplurnlara mal edilmesinde, o toplumların siyasal ve sosyal alanlarda önemli sorumlu

luklar yüklenmiş önde gelen kişilerinin ve kurumlarının büyük katkıları ve 

payları olduğu bilinmektedir. Kanaatımızca toplumumuzun pek çok sorunu arasında, 

büyük ihtiyaç ve beklentilerinden biri de budur ve belki de en başta gelenidir. 

Unutulmamalıdır ki, demokrasiler geleneklerle yaşayan, geleneklerle güçlenen yöne

timlerdir. Demokrasileri koruyan ve yasatan geleneklerdir. Bu nedenle genç Türk 

demokrasisini korumak ve uzun ömürlü kılmak icin ihtiyaç duyulan gelenekleri ve 

sağlam töreleri ve onlardan kaynaklanan uygar ilişkileri el birliğiyle kurmak ve 

yaşatmak zorundayız. Demokratik toplumlarda bu aşamaya ulaşılmasının kolay olmadığı, 

sabırlı ve kararlı uzun bir mücadeleyi gerektirdiği bilinmekle beraber, demokratik 

toplum ülküsünü vazgeçilmez bir yasama biçimi olarak seçtiğimize göre, zor ama o 

nisbette soylu olan bu mücadeleyi her türlü güçlüğüne rağmen başarıyla sonuçlandırmak 
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zorunda olduğumuzu pesinen kabul etmeli ve bu uğurda hiç kötümserliğe düşmeden 

inançla sürekli çaba sarfetmeliyiz. Başta Yüce Meclisimiz olmak üzere basınımızın ve 

tüm kurumlarımızın bu yüce hedefin gerçekleşmesinde, bu alanda köklü ve örnek gelenek 

ler kurulmasında aziz milletimize karşı büyük sorumlulukları olduğu gibi, yönlendiric 

ve etkileyici büyük bir güce sahip bulundukları da bir gerçektir. Bu gücün üstün bir 

sorumluluk bilinci içinde kullanılarak öncelikle en güzel örnekler i nin Yüce Meclis i 

mizin çatısı altında verilmesini ve bu yolda tüm siyas i parti lerimizin iktidarı ve 

muhalefetiyle yoğ~n çaba sarfederek köklü demokratik gelenekl eri n kurulmasına ve 

yaşamasına sürekli katkıda bulunmalarını içten diliyo~jz. 

Bu inanç ve düşüncelerle, yeni yasama yılının ül kemize ve milletimize hayırlı 

olmasını temenni ediyor, siz Sayın Milletvekillerini sa ~l ık, mutlu l uk ve başarı di lek · 

lerimle ve saygılarımla selamlıyorum. 
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7 Ekim 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN BELÇİKALI SENATÖRLERİ KABULÜ 
~IRASINDA YAPTIGI KONUŞMA : 

Belçika Senatosu Dış Ticaret Komisyonundan bir heyet OJ~emizi ziyaret et
mektedir. 

Sayın konuk senatörlerle konuşmaktan ve şu anda TBMM'de bir arada bulun
maktan memnuniyat duyduğumu belirtmek istiyorum. Sayın konuklara hoş geldiniz 
diyorum. 

Türkiye ile Belçika iki dost ülkedir . İki ülke arasındaki iş birliğinin 
geliştirilmesinde son yıllarda önemli aşamalar kaydedilmiştir. Konuk heyetin 
ülkemizde her alanda yapacağı temas ve görüşmelerin aramızdaki ilişkilerin daha 
da güçlenmesine yardımcı olacağına eminim. Ülkemizin her yönüyle yakından tanın
ması bakımından Türkiye olarak bu tür ziyaretierin yapılmasını memnuniyetle kar
şılıyor, yapılacak temas ve görüşmelerin faydasına inanıyorum. 

Sayın konuklara tekrar hoşgeldiniz diyorum ve Türkiye'de yapacakları çalış
maların başarılı geçmesini diliyorum . 
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7 Ekim 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN DYP GENEL BAŞKANI HÜSAMETTİN 
CİNDORUK VE ARA SEÇİMDE MİLLETVEKİLİ SEÇiLEN DYP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNİ 
KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA : 

"Yapılan ara seçim sonunda Doğruyol Partisinden parlamentomuza giren sayın 
milletvekilleri Doğruyol partisi Genel Başkanı Sayın Cindoruk'la bana bugün bir 
nezaket ziyaretinde bulunmaktadırlar . 

Sayın Genel başkan ve sayın milletvekilllerine bu nazik ilgilerinden dolayı 
teşekkürler imi sunuyorum . 

Memleketimizde huzur ve güvenlik ortamı içersinde yapılan ara seçimler de
mokratik sürecin işletilmesinde katettiğimiz önemli bir aşamadır . Bu bakımdan 
ara seçim ve sonur-ları herşeyden önce demokrasimizi kuvvetlendiren bir unsur ol
ması itibariyle memnuniyet verici ve sevindiricidir . 

Yeni milletvekillerimizin Millet Meclisinde yapacakları yasama çalışmaları
nı, gösterecekleri her türlü siyasi faaliyetleri, demokrasi mefkuresini güçlendi
recek biçimde sürdüreceklerini ve bu yüksek düşüncemi herşeyin üstünde tutacakla
rına inanıyorum . Kendilerine bu yolda başarılar diliyorum . 
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13 EKİM 1986 

TBMM BAŞKANI N. KARADUMAN'IN ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 63.YILDÖNÜMÜ 
NEDENiYLE KENDİSİNİ ZİYARET EDEN ANKARA VALİSİ CAHİT BAYAR BAŞKANLIGINDAKİ 
HEYETİ KABULÜ SIRASINDAKi YAPTIGI KONUŞMA : 

Ankara'nın Başkent oluşunu etkileyen çeşitli nedenler vardır . Biz bunların 
başında daha önce TBMM'nin 1920 tarihinde Ankara'da kurulmuş olmasını önemli sayı
yoruz. 1920 yılının 23 Nisanında millet Meclisi Ankara'da kurulmakla zaten Ankara 
fiilen Başkent hüviyetini kazanmış bir şehrimizdi. 

1923 yılında bu fiili durum yasallaşmış oldu . ankara'nın istiklal sava
şımız sırasında, Milli kurtuluş savaşımız sürerken çok önemli bir fonksiyonu ol
muştur. Milli Mücadelemizin atan kalbi ve düşünen başı gibi idi Ankara şehri . 

Birinci TBMM, milli mücadelemiz sırasında en önemli hayati kararları bu 
şehirde aldı, ordularımıza direktifleri yi ne bu şehirden verildi kısacası bir 
anlamda Ankara çoktan başşehir olmayı hak etmişti . Nihayet hak ettiği bu merte
beye 1923 yılında yüce Meclisin çıkardığı bir kanunla gelmiş oldu. 

Bana göre Ankara'nın bir başka özelliği de inkilapların ve hazırlığın bu 
şehirde yapılmış ve safha safha bütün yurt sathına yayılmış olmasıdır. Bu yönüyle 
Ankara İnkilap tarihimizde de çok büyük bir yer işgal etmektedir. 

Yine bana göre bir önemli husus da başkentin Ankara'da kurulmasıyla Anado
lu kültürel, ekonomik ve sosyal bir canlılık kazanmıştır. Neresinden bakarsak 
bakalım Ankara her yönüyle başşehir olmayı hak etmiş bir şehrimizdir. Bu tartı
şılmaz bir gerçektir. 

Sizi bugün başşehrimizin yüksek temsilcileri olarak burada görmekten, seğ

menler~mizle, genç evlatlarımızla birlikte bir arada Büyük Millet meclisinde bu
lunmaktan büyük mutlulukdr;-dı,ğunu belirtmek istiyorum. Daha güzel bir Ankara 
için çaba sarfeden siz sayın valimizi ve Sayın Belediye Başkanımızı bu çabaların
da başarı y a ulaşmak için bütün manevi varlığımızla yanınızda bulunduğumuzu belirt
mek istiyorum. Pnkaralıların bu mutlu gününü en içten dileklerimle . ku.tluıyorum . 
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TBMM BAŞKANI , NEIJv1ETTİN KARADUMAN'IN TÜRK-ABD DOSTLUK DERNEGİ BAŞKAN 
VE ÜYELERİNİ KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA : 

7.11.1986 

Bu nazik ziyaretiniz beni son derece menmun etmiştir . Basın mansubu arkadaş
larıma şu bilgiyi vermek isterim, Amerika'da faaliyet gösteren 42 kadar Türk-Ame
rikan derneği vardır . Bu derneklerden oluşan kurulun başkan ve üyelerinden beş ki
şilik bir heyet Türkiye'yi, ülkemizi ziyaret etmektedirler . He yet mensubu değerli 
misafirlerimiz beni ziyaret etmek lutfunda bulunmuşlardır . Kendilerini TBMM'de 
görmekten son derece bahtiyarım. 

Amerika'da yaşayan Türkler, Türkiye'nin sorunlarına y akın bir ilgi göster
mekte ve ülkemizin yüksek menfaatlerinin hassas bir takipçisi olmaktadırlar. Ame
rika'da yayınlanan çeşitli basın organ larında görüşlerimizi savunmakta, aleyhimiz
de yürütülen kampanyaların zararlarını izale etmek için yoğun bir çalışma sürdür
mekte, özetle sesimizi Amerika'da en etkin bir biçimde duyurmaktadırlar . 

Şüphesizki, bu çalışmalar Türkiye için çok büyük önem taşımaktadır. Bu ba
kımdan Amerika'da yaşayan yurttaşlarımıza, burada mükim Türklere, çok müteşekkiriz . 
Memleketlerine bağlılık duygusu içersinde sürdürdükleri bu çalışmalar, Türkiye'de 
fevkalade takdirle karşılanmaktadır . Kendilerinin bu alandaki, bu istikametteki 
çalışmalarının ülkemiz için çok faydalı olacağına inanmaktayım. Bu çalışmaların 
artarak sürdürülen bir etkinlikle devamını dilemekteyim. Orada yaşayan Türklere 
inanmaktayım ki bu görevi büyük bir sevgiyle, büyük bir heyecanla sürdüreceklerdir. 
Bu inancı taşımaktayım, bu nedenle bu büyük yurt görevini üstlenmiş olan kıymetli 
yurttaşlarımızı, Amerika'da yaşayan Türk kardeşlerd~ı zi burada görmekten ve ken
dileriyle tanışmaktan büyük bir sevinç ve bahti y arlık duyduğumu ifade etmek isti
yorum ve misafirleri mize hoşgeldiniz diyorum . . 
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1 KASIM 1986 

TB~~ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN EMEKLiYE AYRILAN DİYANET 
İŞLERi BAŞKANI TAYYAR ALTIKULAÇ'I KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Diyanet işleri Başkanımız sayın Altıkulaç, bugün görevinden ayrılması mü
nasebetiyle bana bir nezaket ziyaretinde bulunmaktadırlar. Bu nazik ilgilerini 
teşekkürle karşılıyorum . Sayın Altıkulaç çok iyi yetişmiş bilgin bir kişiliğe sa
hip, aydın bir din adamımızdır. Diyanet işleri Başkanlığını sürdürdüğü sürece bu 
vasıflarıyle temayüz etmiş ve haklı takdir toplamıştır. Kendilerinin Di yanet 
işleri Başkanlığından ayrılmalarını üzüntü ile karşılamkle beraber, kendisini 
istifaf edecek değerli din adamlarımız vardır . Onların da etkin kişiliği ile 
Diyanet işleri Başkanlığının başarılı bir şekilde sürdürüleceğine, diyanet işleri 
camiasına ilişkin hizmetlerin en iyi bir biçimde görüleceğine inanmaktayım ve 
sayın Altukulaç'ın yerine Diyanet İşleri Başkanlığına gelecek din adamırnızı şim
diden tebrik etmek, başarılarının sürekli olmasını dilemek istiyorum . 

01 ')') 
.:_, ·J 

TBMM KUTUPHANESI



TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
YARGITAY BAŞKANLIGINA SEÇiLMESi DOLAYISIYLA 
KENDİSİNİ ZiYARET EDEN AHMET COŞAR'I KABULÜ 
SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA : 

3 ARALIK 1986 

Sayın Coşar Yargıtay Başkanlığına seçilmiş bulunmaları münasebetiyle 
bana bir nezaKet ziyaretinde bulunmaktadırlar . Kendilerinin gösterdikleri bu 
nazik ilgiye teşekkür ediyorum. 

Bu önemli görevlerinde sayın Coşar'a başarılar diliyorum . Bilindiği gibi 
Yargıtay çok önemli bir kuruluşumuzdur, bir yüksek mahkememizdir . Bu mahkemelerin 
başında bulunan başkanların da bu mahkemelerin önemli göreviyle mütenasip deneyi
me ve bilgiye sahip bulunmaları da gereklidir . Yargıtay'ın içinde çok deneyimli ve 
değerli bilgilere sahip hakimlerimiz vardır . Başkanları da bu değerli hakimler 
arasında seçilir . Araştırma sonucunda seçilerek Başkanlık görevine getirilirler. 
Bu bakımdan Sayın Coşar'ın şu anda yüklenmiş olduğu görevibihakkın yerine geti
receğine olan inancımız tamdır . Kendilerine sürekli başarılar diliyorum . 
Yaptıkları hizmetleri burada da sürdürmelerini ayrıca temenni ediyorum. 
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9 ARALIK 1986 

TBMM BAŞ KANI NECMETTiN KARADUMAN'IN İNGİLİZ AVAM KAMARASI DIŞİLİŞKİLER 
KOMiS YONU BAŞ KANI SİR ANTHONY KERSHAW VE BERABERiNDEKi HEYETi KABULÜ SIRASINDA 
YAPTIGI AÇ I KLAMA : 

"İngiliz Avam Karnarası Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve komisyon üye
lerinin bazılarından oluşan bir heyet ülkemizi ziyaret etmektedir . Bu ziyaret 
kıbrıs sorununa ili ş kin olarak y apılmaktadır . Misafirlerimizle tanışmış olmak
tan, bu vesile yle Kıbrıs konusunda bir görüşme zemininin doğmuş bulunmasından 
memnuni yet duy duğumu belirtmek isterim . 

Kıbrıs konusunda şimdi y e kadar kalıcı bir çözüme varılamamış olması nede
ni yle Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de hala bir endişe ve huzursuzluk kaynağı olmaya devam 
etmektedir . Bu durumun hem bölgesel barışı, hem de evrensel barışı tehdit eden 
önemli bir unsur olduğu ortadadır . Türkiye ve Yunanistan ile birlikte İngil
tere, Kıbrıs'ın garantör devletlerinden birisidir. Bu durum nedeni yle İngilte
re'nin adada y aşa y an Türk ve Rum toplumlarına karşı sorumlulukları vardır . 

Bugün bu çerçeve içinde, y apacağımız görüşmelerin adada kalıcı ve adil bir çö~üm 
bulunması yolundaki girişimlere olumlu katkı teşkil etmesini temenni ediyorum ve 
sayın konuklara hoş geldiniz diyorum." 
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15 ARALIK 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN BULGARiSTAN'DAN 
TÜRKİYE'YE İLTiCA EDEN DÜNYA HALTER ŞAMPiYONU NAİM SÜLEYMANOGLU'NU 

KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

" Dünya Halter Şampiyonu Naim SÜLEYMANOGLU üç günden beri vatan top -
raklarına kavuşmuştur. Aramızda bulunması bizleri son derece sevindirmiş ve 
mutlu etmiştir. Naim'in terk etmek zorunda kaldığı Bulgaristan rejimi bilin
diği gibi orada yaşayan soydaşlarımıza insanlıkla asla bağdaşmayan bir eritme, 
bir asimilasyon politikası uygulamaktadır. 

Naim dünya çapında şöhrete erişmiş bir sporcudur. Bununla orantılı 
olarak pek çok imkana da sahiptir. Buna rağmen Bulgaristan'ı terk etmek zorunda 
kalışı orada soydaşlarımıza uygulanan baskı ve zulmün ne denli bir boyut kazan
dığını gösteren çok ilgi çekici yeni bir kanıttır . Bulgaristan'da yaşayan soy
daşlarımızın davası bizim davamızdır. Orada süregelen zulüm sona erdirilinceye 
kadar bu davanın takipçisiyiz . Bu konuda son zamanlarda beynelmilel forumlarda 
sürdürülen çalışmalar ve konunun oralarda kazandığı büyük boyut ve önem davanın 
ne kadar haklı olduğunu gösteren gelişmelerdir . Türkiye bu hassas konudaki çalış
malarını ısrarla sürdürecektir, konunun peşi bırakılmayacaktır . 

Naim artık bizim evlatlarımızdan birisidir, onu Türkiye Türk spor alemi 
bağrına basmıştır . Halter sporunda yapacağı faydalı çalışmalarla bu spor dalımı
zın da büyük gelişmeler göstereceğine inanıyorum . Kendisine ülkesinde mutlu bir 
yaşam diliyorum . Halter sporundaki başarılarının bundan böyle de devam etmesini 
temenni ediyorum . 
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17.12.1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN HAK-İŞ KONFEDERASYONU 
GENEL BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

HAK-İŞ Genel Başkanı ve üst düzeyde görevli arkadaşlarımı z beni ziyar e t 
etmek arzusunda olduklar ını bildirerek bana gelmiş bulunmaltcdrrla r Şüphesiz ki 
bu zi yaret sırasında çeşitli işçi sorunlarını bana anlatmak isteyeceklerdir. Bu 
konuların ayrıntılarını kendilerinden dinleyeceğim . 

İşçilerimizin sorunları memleketimizin önemli sorunları arasında bulunmak
tadır. Bunların çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de kendisine düşen 
görevleri yerine getireceği şüphesizdir . 

TBMM'de yasalar düzenıenirken memleketin genel ihti y açları da işçi top
luluklarımızın ihtiyaçları yanında dikkate alınacaktır. Bu çerçeve içinde mesele
lere y aklaşılarak en iyi çözümlerin bulunabileceği inancını taşı yorum . Arkadaş
ların y aptıkları bu ziyareti teşekkürle karşılıyorum ve kendilerini dinlemekten 
memnun olacağımı belirtmek istiyorum. 
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TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN DSP GENEL BAŞKANI 
RAHŞAN ECEViT'i KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

5.1.1987 

DSP Genel Başkanı Sayın Rahşan ECEViT ve partinin üst düzey yöneticileri 
DSP'nin Mecliste grup kurmaları münasebeti yle bugün bana bir nezaket ziyareti 
y apmaktadırlar. 

Bu nazik ilgilerine teşekkür ediyor ve partinin Meclis'teki grup çalış
malarında başarılı olmasını temenni ediyorum. Parlamentomuzda sürdürülecek ça
lışmalarda kurulacak partilerarası diyaloğun ve yüksek seviyeli tartışma ve gö
rüşme geleneğinin büyük önemi vardır . Çalışmaların bu geleneğe bağlı olarak 
sürdürülmesi hem parlamentomuzun saygınlığını artıracaktır, hem de öyle zanne
diyorum ki demokrasimize büyük güç katacaktır. 

Meclis'te yeni grup kuran DSP'nin ve parti içindeki deneyimli Milletvekil
lerimizin bu geleneğin güçlenmesine olumlu katkıları olacağı inancındayım. Kendi
lerine bu yönde ve grup çalışmalarında tekrar başarılar dilerim . 
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6 OCAK 1987 

TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
İNGİLİZ PARLAMENTER RİCHARD BALFE'Yİ KABULÜ SIRASINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

" Avrupa Parlamentosu Üyesi İngiliz Parlamenter Sayın BALFE 
ülkemizi ziyaret etmektedirler. Bu me yanda bugün banada y aptıkları nazik 
ziyaret için çok teşekkür ediyor, kendileriyle tanışmaktan memnuniyet duy
duğumu belirterek bu ziyaretin faydalı fikir testisine vesile teşkil edece
ğine inandığımı belirtmek istiyorum . 

Türkiye ile AET arasında sorunlar olduğu bilinmektedir. öte yandan 
Türkiye AET 'ye girmek içi n hazırlık yapmakta olan bir ülkedir. Bu bakımdan 
bu tür ziy aretlerin sorunların çözümüne y ardımcı olacağına inanmaktayım . 

Yapılacak görüşme ve temasların bu doğrultuda faydalı sonuçlar getireceği 
kanaatinde yim. 

Sayın BALFE' ye ülkemize hoşgeldiniz diyor, burada y apacakları çeşitli 
görüşme ve temasların her bakımdan başarılı olmasını, yararlı sonuçlar doğur
masını temenni ediyorum .... " 
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TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN DSP GENEL BAŞKANI 
RAHŞAN ECEVİT'İ ZİYARETİ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

20. ı. 1987 

" .. DSP Genel Başkanı Sayın Ecevit bundan bir süre önce partilerinin 
Mecliste grup kurmaları münasebetiyle bana nazik bir ziyarette bulunmuşlardı. 
Bugün bu nazik ziyareti iade münasebetiyle kendilerini ziyaret etmekteyim. Bu 
tamamen nezaket ziyaretidir. Şüphesiz ki bu tür ziyaretlerde memleketimizi ilgi
lendiren çeşitli konulara değinilmesi de doğaldır. Bu çerçevede görüşmeler 
y apacağız . . ... . " 
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27 Ocak 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN PARLAMENTO 
MUHABİRLERİ DERNEGİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ 

KABULÜ SIRASIN DA YAPTIGI KONUŞMA 

"Çok önemli ve onurlu bir görev devraldınız. Bu görevi 
parlamento ve basın açısından önemli ve onurlu telakki ediyo
rum. Başarılı olacağınıza inanıyorum. Sorunlarınız olduğunu bi-
liyorum. Bizim de size yrnelik sorunlarımız var . Bütün bu so-
runların çözümü karşılıklı işbirliği ve anlayış içinde sağlana
bilir. 

Parlamento ve Parlamento Muhabirliği çok önemli iki or
gandır. Bu iki organın iyi bir işbirliği içinde olması en bü
yük dileğimizdir. Parlamento muhabirlerinin saygınlığının art
ması parlamentonun da saygınlığını artıracaktır. 

_PMD olarak parlamento çatısı altında önemli görevler yük
lendiniz. Bu görevde başarılı olduğunuz takdirde, demokrasi ve 
basın hayatında da başarılı hizmet vermiş olacaksınız." 
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13 Şubat 1987 

K. K. T. C. CUMHURİYET MECLiSi'NDEN BİR PARLAMENTO HEYETi 

TÜRKİYE'YE GELiYOR . 

+++TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI KARADUMAN'IN RESMİ 

DAVETLİSİ OLARAK TÜRKİYE 'Y E GELECEK K. K. T. C. PARLAMENTO 

HEYETi 16-22 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA ANKARA, İZMİR VE 

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME VE İNCELEMEL E RDE BULUNACAK . 

ANKARA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri yeti Cumhuriyet 

Meclisi Başkanı Hakkı Atun Başkanlığında bir K. K.T . C. Parla

mento Heyeti Türki ye Bü yük Millet Meclisi Başkanı Necmettin 

KARA D UMAN'ın davetlisi olarak 16 - 22 Ş u bat 1987 tarihleri 

arası n da Türkiye'yi resmen ziyaret edecek . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Basın Müşa 

virliği'nden verilen bi l gi ye göre, Hakkı ATUN ve beraberindeki 

9 milletvekilini getiren uçak, 16 Ş u bat 1987 Pazartesi günü 

saat 10 . 55 'de Ankara Ese n boğa Havalima n ında olacak ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin KARADUMAN tarafından 

karşılanacak. 

İki ülkenin parlamento he ye tleri arasındaki resmi 

görüşmeler ise aynı gün saat 15 . 00'de başlayacak . Bu görüş 

melerden sonra Karaduman devlet konukevi'nde konuk heyet üye 

leri onu ru n a bir akşam y e m eği verecek. 

Hakkı ATUNve beraberindeki heyet üyeleri 17 Şubat 

1987 Salı gü n ü saat : 09 . 30'da Anıt Kabir ' i zi yaret ederek 

Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacaklar . 

ATUN ve beraberindekiler, aynı gü n saat: 10 . 15'de 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ÜRUG'u ziyaret edecekler. 

K. K. T. C. Heyeti saat : ll . l5'de de Kara Harb Okulu'nu gezecek

ler . Kon uk Heyet üyeleri aynı gün Başbakan Vekili İ . Kaya 

ER DEM ile de bir goruş m e yapacaklar . 

Ko nu k heyet üyeleri 18 Şubat Çarşamba sabahı İzmir'e, 

20 Ş u bat'ta da İstanbul'a giderek incelemelerde bulunacaklar . 

K. K. T. C. Heyeti, 22 Şubat 1987 Pazar günü de yurdumuz

dan ayrılacak . 
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16 ŞUBAT 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN TÜRKİYE'Yİ 
ZİY ARET EDEN KKTC CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI 

HAKKI ATUN BAŞKANLHiiNDAKİ PARLAMENTO HEYETİNİN 
ANKARA'YA GELİŞLERİNDE HAVAALANINDA YAPTIGI 

KONUŞMA 

" KKTC'den bir parlamento heyeti bugün Türkiye'yi ziyaret 
etmektedir. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclis Başkanı Sayın Hakkı 
ATUN'un başkanlığında yapılmakta olan bu ziyaret sevinç ve bahtiyarlık 
kaynağı teşkil etmiştir. KKTC'den temsilci olarak buraya gelen değerli 
Milletvekilierini aramızda görmekten son derece sevinçliyiz. 

Bildiğiniz gibi uzun asırlardan beri Kıbrıs'ta yaşayan ve orada kendi 
kültür damgalarını bırakan, kendi kültür damgalarını vuran Kıbrıs Türklerinin 
KKTC'nin kurulması ile hem adada devlet olarak müesseseleşmişler, hem de 
varlıklarını güvence altına almışlardır. Kıbrıs Türk toplumu Kıbrıs'ın 
geleceğinin tayininde artık eşit haklar içinde kesin söz sahibidir. Bu adil 
durumun elde edilmesi Kıbrıslı soydaşlarımızın orada çok uzun yıllardan beri 
sürdürdükleri kararlı ve azimli bir mücadelenin sonucunda mümkün 
olabilmiştir. Bu haklı mücadelelerinde Kıbrıslı soydaşlarımız, daima Anavatan 
Türklerini yanlarında bulmuşlardır. Böylece çoktan hak ettikleri 
bağımsızlıklarını başarıyla gerçekleştirmişlerdir. 

KKTC'nin önünde her ülkede olduğu gibi siyasal ve ekonomik bazı 
sorunlar olduğunu bilmekteyiz. Kıbrıs Türk toplumunun büyük bir düşünce 
birliği, duygu birliği içinde aynı kararlılık ve azimkarlıkla ve gerektiğinde 
hertürlü özveriyi göstererek bu sorunları da en uygun bir biçimde çözüme 
ulaştırılacaklarından eminiz. Her konuda olduğu gibi sorunların çözümünde de 
Türkiye, Kıbrıs Türk toplumunun şüphesiz ki yanında yer alacak ve onlara 
yardımcı ·olma çabasını gösterecektir. Bugünden itibaren aramızda 
gördüğümüz ve bağrımıza bastığımız KKTC'nin değerli Milletvekilleriyle 
başta Sayın Cumhuriyet Meclisi Başkanları Hakkı ATUN olmak üzere 
yapacağımız görüşme ve temasların her yönden faydalı olacağına inanıyorum 
ve değerli misafirlerimize tekrar ayrı ayrı hoşgeldiniz diyorum .. " 
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16 Şubat 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN KUZEY KIBRIS TÜRK 
CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI HAKKI ATUN 
BAŞKANLIGINDAKİ PARLAMENTO HEYETİNİN KENDİSİNİ 

ZİYARETİ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

" .. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' nden bir parlamento 
he yeti davetlimiz olarak bugün ülkemize şeref vermiş bulun
maktadır. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Atun'un başkan
lığında yapılmakta olan bu ziyaret bizleri son derece sevin
dirmiştir . 

Bugün sayın konuklarımızı TBMM'de karşılamaktan bahti
yarlık duymaktayız . 

Bildiğiniz gibi Türklerin Kıbrıs'taki varlıkları çok 
eski bir tarihe kadar u za nmaktadır. O tarihten bu ya na 
Kıbrıs'ta yaşayan Türkler kendi kültür varlıklarını bugüne 
dek titizlikle korumuşlardır ve sürdürmeye muaffak olmuşlar 
dır . Yakın bir tarihte Kıbrıs'ta bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
kurulmuştur. Ancak Rumların ve Yunanlıların Kıbrıs Türk top 
lumunu adada yok etmeye çalışması, haklarını gasp etmek iste
mesi bir kelime ile ada yı Helenleştirme ye çalışması bu cumhu
riyeti uz un ömürlü kılmamıştır . Anavatan'ın da desteği ile 
Kıbrıslı Türkler adada bağımsızlıklarını gerçekleştirmeye mu
vaffak olmuşlar ve bildiğiniz gibi yakın bir tarihte de müs
takil cumhuriyetlerini kurmuşlardır . 

Her ülkenin olduğu gibi bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyeti'nin de önünde siyasal ve ekonomik içerikli sorunlar 
vardır . Kıbrıslı soydaşlarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 
kurulmasında büyük bir azim ve kararlılıkla nasıl muaffak ol
dularsa siyasal ve ekonomik boyutları olan sorunlarının da ay
nı şekilde üstesinden geleceklerdir . Bundan şüphemiz yoktur 
Her konuda olduğu gibi bu sorunların çözümünde de elbetteki 
Türkiye, Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacak ve başarıla
rına katkıda bulunmaya devam edecektir . Biraz sonra, bana ya
pılan bu nezaket ziyaretinden sonra resmi görüşmelerimize ko
nuk parlamento üyelerimiıle başlayacağız . Bu görüşmelerde çe
şitli konular üzerinde fikir teatisinde bulunacağız . İnanmak
tayım ki bugün başlayan bu ziyaret ve yapacağımız resmi temas
LAR k uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğindeki sorunla -
rın büyük ölçüde çözümüne olumlu katkıda bulunacaktır . Bu ne
denle yapılan bu ziyareti çok hayırlı ve yerin de bir teşebbüs 
olarak karşılamaktayız . Bunu belirtmekten ayrıca memnuniyet 
duyuyorum . Kon uklarımıza TBMM' ye hoş geldiniz di yor um .. " 

013 1 
TBMM KUTUPHANESI



16 Şubat 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN KKTC PARLAMENTO 

HEYETi ONURUNA VERDiGi YEMEKTE YAPTIGI KONUŞMA 

Sayın Başkan, Sayın Bayan Atun, 

Muhterem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamenterleri, 

Değerli Misafirlerimiz. 

Sizleri) Kıbrıslı Türk soydaşlarımızın gerçek temsil-

cilerini aramızda görmek, sorunlarınıza yardımcı çabalarınıza 

destek olabilmek, bizim için büyük bahtiya rlık kaynağıdır. 

Türkiye'ye hoş geldiniz diyor, ziyaretinizin başarılı ve ve

rimli sonuçlar getirmesini diliyorum. 

Sayın Bayan Atun, Kıbrıs Türk Kadınının temsilcisi 

olarak sizi de ağırlayabilmek mutluluğumuzu arttırdı, zarif 

şahsınızda tüm Kıbrıslı Türk kadınlarını saygı ile selamlı-

yorum. 

Muhterem Misafirler, 

1960'da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, iki toplum eşit

liği ilkesine dayandırıldığı halde, Rum tarafının Türk top

lumu haklarını gasbetme gayreti ve Yunanistan'la birleşme, 

yani Enosis hayalleri nedeniyle, uzun ömürlü olamamıştır. Kah

ramanca benliğinizi koruma mücadeleniz, sizi yok olmaktan, 

kendi topraklarınızdan kovulmaktan veya orada ikinci sınıf 

bir varlık olarak yaşamakta n korumuş, şanlı mehmetçik de, bu 

mücadelenizde ya nınızda olduğunu ve olmağa devam edeceğini 

Dünya' ya kanıtlamıştır. 

Ancak, haklarınızın çoğunun gasbedilmeğe devam ettiği 

de acı bir gerçektir. Ada ve adada yaşayanlar hususunda asgari 
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bilgiden yoksun yabancı ülkeler, gerçekçi olm~an çok uzak 

bir ~tum içinde, Kıbrıslı Rum Toplumu yöneticilerine, Kıbrıs'ın 

tümünü temsil yetkisini tanımağa devam ediyor. Kıbrıslı Türk 

toplumunun ekonomik ve kültürel ambargo içinde yaşamağa mahkOm 

edilmesini de görme~ likten geliyor . 

İşte, bug ünkü müaDelemiz, bu haksızlıkları ortadan 

kaldırmak hedefini gütmektedir . Bu mücadeleyi birlikte veriyoruz 

ve verrneğe devam edeceğiz, herzaman ve her alanda yanınızda 

olacağız. 

Muhterem Davetliler, 

Yanlış tanınmaktan, daha ~oğrusu kasıtlı olarak yan

lış tanıtılmaktan Türkiye de müştekidir. Bu, Kıbrıs Türkleri 

için çok daha ağır bir şekilde variddir . Yapılacak şey, ger

çekleri sabır ve azimle Dünya devletlerine ve kamu oyuna gös

termek, bilinçsiz veya yanlış bilgilerle donatılmalarını ön

leyebilmektir. 

Memnunlukla kaydetmek gerekir ki, bu konuda ufukta 

ümit ışıkları belirmektedir. İslam Konferansı toplantıları ve 

hatta Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi perdeyi aralamaya 

başlamıştır . Ancak bu gelişmeleri memnuniyetle izlemekle yetin

memeli, teşvik edici yeni girişimlere yönelinmelidir. Kıbrıs 

Türklerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yabancı parlamen

ter ve basın-yayın temsilcilerine tanıtmak için imkanlar yara

tılmalı ve doğacak her fırsat değerlendirilmelidir . Toprakla

rınızı ziyaret edecek bu kişilerin, Kıbrıs Rum Yönetiminin 

uluslararası ve ikili düzeyde sizleri temsil edemeyeceğini 

açıkça göreceğine, ekonomik ve kültürel ambargonun haksızlı

gını anıayacaklarına kesinlikle inanıyoruz. 

Muhterem Misafirler, 

Sözlerime son verirken, Kıbrıslı Türk soydaşlarımızın 

azimli mücadelesinde daima yanında olmağa kararlılığımızı v~r-
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gular, kadehimi Sayın Meclis Başkanı ve Bayan Atun, Kıbrıslı 

Türk meslektaşıarım ve misafirlerimizin sağlığına, soydaş 

halklarınızın barış, huzur ve refah içinde istikbaline kal

dırırım . 
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4 Mart 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN YENİ SEÇiLEN PARLAMENTO 
MUHABİRLERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ ZiYARETi SIRASINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

Bugün Derneğinizin yeni seçilmiş olan yönetim kurulu
nu burada tebrik etmek üzere ziyaret ediyorum. 

Nezaket göstermiş, seçimi müteakip beni ziyarette bu-
lunmuştu~ Ben de bu ziyareti bugün iade etmek suretiyle 
sizleri tekrar tebrik etmek istemekteyim. Hem de, biraraya 
gelmek fırsatı olmuş oluyor. Bundan memnuniyet duyuyorum. 
Şüphesiz bu görüşme esnasında bazı arkadaşlarımızın istekle
ri olacaktır. Onları dinlemekten de memnuniyet duyacağım. Bu 
sözlerimden sonra söyleyeceklerim birkaç cümleden ibarettir . 
Onu da şöyle özetlemek isterim: Basının çeşitli kollarında 

zamanında aydınlatılması ve böylece haber alma hakkının en 
iyi bir şekilde kullanılmasına yardımcı olunması lazımdır. Bu 
düşüncenin içindeyiz, bu düşünceyi savunmaktayız. Şüphesiz ba
sının da en sağlıklı bir biçimde yansıtması onun başta gelen 
görevidir. Bu çerçeve içinde kalındığı takdirde, basınla yöne
tim arasındaki ilişkilerin memnuniyet verici bir düzeyde ku
rulacağına ina nıyorum ve benim arkadaşlarımla yaptığım çeşit
li görev temaslarımda sizlerle gayet iyi görüşmeler yapıyoruz, 
fikir teatisinde bulunuyoruz. Ben şahsen bu çalışmalaiı bir 
görev telakki eden bir anlayışın içindeyim. Bu anlattiğim çer
çeve içi nde kalınması benim şahsi temennimdir. Ben şahsen siz
lerle ilişkilerimde özen göstermeye çalışmaktayım. 

Tabii bu ilişkiler yö ne tim birimleriyle aranızda doğ
masını da ayrıca temenni ediyorum. Buna hem yönetimin hem de 
sizlerin yeteri kadar katkıda bulunmaya çalışacağınıza, gö
revlerinizi hassasiyetle yerine getireceğinize inanmaktayım . 

Bunları sizlerle sık sık konuşuruz. Ama ne kadar çok konuşur
sak faydalı olacaktır. 
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İnsanlar üzerlerine düşen görevleri tam mükemmeliyet 
içinde yerine getiremezler, mümkün değildir. Eksik gedik mut
laka olacaktır . Bu da onun yapısında vardır. Önemli olan ek
siğimizi gediğimizi elimizden geldiğince gidermeye çalışmanın 
gayretini ortaya koymaktır. 

Bu gayretler süreklilik kazanırsa elbetteki bir geliş
me yolunda olacaktır kurumlar . O kurumların içinde çalışan in
sanlar . Bu doğrultudaki çalışmalar sürmelidir, sürdürmeliyiz . 
Birgün gelecek bizler görevlerimizi bitireceğiz, daha sonra 
sizler bitireceksiniz . Çünkü çoğunuz genç insanlarsınız. Ama 
önemli olan görevler bittikten sonra arkada bırakılacak olan 
izlerdir. Hem kişiler olarak, hem de kurumlar olarak . Bu iz
le~i başarılı bir şekilde arkada olumlu bir şekilde bırakır da 
ayrılırsak işte o zaman ülkemize, milletimize ve toplumumu ~ en 
büyük hizmeti yapmış insanların huzurunu ve rahatlığır ı i duya
cağız . 

Ben sizlerin de çalışmalarınızda bu gayretin içinde 
olduğunuzu görüyorum . Deneyimi az olan arkadaşlarımız vardır . 

Şüphesiz ki deneyimi daha az olan arkadaşlarımız, daha tecrü
beli, daha deneyimli olan arkadaşlarımızdan çok şeyler öğren

meye çalışacaklardır ve arkadaşlarımızdan öğrenecekleri muhak
kak ki çok iyi çalışma yöntemleri vardır. Genç arkadaşlarımı
za bunu tavsiye ederiz . Tecrübeli, yaşlı demiyorum tecrübeli 
arkadaşlarımızdan istifade etmelerini tavsiye ederiz . Meslek
te onlar da bir gün olgunluk, rüşt mertebesine ulaşacaklardır . 

Bu dikkat itina ve gayret ne kadar çok yoğunluk gösterilirse 
rüşt mertebesine kısa bir zamanda ulaşılır. 

Genç arkadaşlarımızın da buna dikkat etmelerini temmen
ni ediyorum ve edeceklerine de inanıyorum . 

Sizlerle tekrar bir araya gelmekten mutluluk duyduğu
mu da ilaveten ifade etmek istiyorum . 
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5 . 3 . 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN ENDENOZYA 

TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI AL HAJ 

NUDDİN LUBİS BAŞKANLIGINDAKİ PARLAMENTO 

HEYETİNİ KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI 

KONUŞMA 

Endenozya Meclis Başkan Yardımcısı başkanlığında bir 

parlamento heyeti, dünden beri ülkemizdedir. Kıymetli misa

firlerimizi Türkiye'de aramızda görmekten büyük mutluluk duy

muş bulunmaktayız . 

Sayın Başkana ve heyetin değerli üyelerine ülkemize 

hoş geldiniz diyorum . 

Türkiye ile Endenozya derin dostluk bağları ile bir

birine bağlı iki ülkedir . Ülkelerimiz arasında ikili düzeyde 

herhangi bir siyasi sorun bulunmadığı gibi, Beynelmilel 

p 1 at for m da k i s or u n 1 a·r ı m ız ı n çözümü n d e d e b ir b ir i m iz e da i ma 

yardımcıyız . Bu müşahademi bu vesile ile belirtmekten mutlu

luk duyuyorum . Ülkelerimiz aynı zamanda büyük potansiyele 

sahip olan iki ülkedir . Ekonomik ilişkilerimiz bu pota ns i

yelle orantılı bir düzeye henüz gelememiştir_ Ama ekonomik 

işbirliği içerisinde heyetlerimiz sürekli bir çalışma sarfe

diyorlar . Ümit ediyoruz bu çalışmalar sonunda aramızdaki 

ekonomik ve ticari işbirligimizin hacmi layık olduğu bir 

seviyeye getirilebilecektir . 

Sayın misafirlerimiz Türkiye'ye çok soğuk ve karlı 

bir günde geldiler, ama umarım ki, Türklerin sıcak misafir 

perverliği, kavi dostlukları bu soğuk havanın tesirlerini 

kısa zamanda izale edebilecektir. Türkiye'den yakın bir 

tarihte bir dosluk grubumuz Endenozya'yı ziyaret etmişti. Bu 

dostluk grubuna dahil bulunan parlamenterlerimiz Endenozya'da 

çok yakın ve içten bir sevgi görmüşlerdi, bu sıcak ilginin 

anılarını arkadaşlarım aynen muhafaza ediyorlar. Gösterilen 

bu içten ilgiiçin kendilerine ayrıca teşekkür etmeyi de bir 

görev addetmeh~m. Sayın başkanı TBMM'de selamlamaktan 

bahtiyarım . 

01-i.l 
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9 Mart 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETIİN KARADUMAN'IN TOBB BAŞKANI ALl 
COŞKUN'U KABULÜ SIRASINDA Y APTlGI KONUŞMA 

Odalar Birliği Başkanı ve yönetirnde üst düzeyde görev alan 
arkadaşlarımızın teşkil ettiği bir heyet bugün beni ziyaret ediyor. Yapılan bu 
nezaket ziyaretini teşekkürle karşılıyorum. Bildiğiniz gibi Odalar Birliği, iş 
adamlarımızdan oluşan müteşebbüsüsümüzün Türk Ekonomisinde ağırlık yeri 
olan bir kamu kuruluşumuzdur. Türk ekonomisinin proğramı istikametindeki 
gelişmelerinde bu üst düzey meslek kuruluşumuzun büyük bir payı vardır. 
Odalar Birliği'nin işçi kuruluşlarımızia ve hükümetimizle uyum içinde 
yapacağı müşterek mesai inanıyorum ki Türk Ekonomisinin olumlu istikamette 
vaki olan gelişmelerini daha da geliştirecek ve güçlendirecektir. 
Arkadaşlarımızın da bu anlayış ve düşüncenin içinde olduklarını kabul 
ediyorum. Çalışmalarınıda bu istikamette geliştereceklerine ınanıyorum. 
Kendilerine mesleki çalışmalannda başarılar diliyorum. 
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27 MART 1987 

PAKiSTAN MECLiS BAŞKANI TÜRKİYE'YE GELiYOR. 
--Konuk Parlamento Heyeti ile iki ülke ilişkileri gözden geçirilecek ve 

dünya sorunları ele alınacak. 

ANKARA-Pakistan Millet Meclisi Başkanı Hamid Nasır CHATTA, başkanlığında 

8 kişilik bir parlamento heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclis i Başkanı Nec
mettin KARADUMAN'ın davetiisi olarak 29 Mart-S Nisan tarihleri arasında Tür
kiye'yi resmen ziyaret edecek. 

TBMM Başkanlık Basın Müşavirliği 'nden verilen bilgiye göre, 
konuk parlamento heyeti, 29 Mart pazar günü İstanbul' a gelecek ve aynı 
gün saat 14' de İstanbul' da Cumhurbaşkanı Kenan EVREN tarafından kabul 
edilecek. 

İki ülke arasındaki resmi görüşmeler ise 30 Mart pazartesi gunu 
saat 10.30'da başlayacak. Pakistan Parlamento Heyetine CHATTA, Türk Par
lamento Heyeti' ne ise KARADUMAN başkanlık edecek. Resmi görüşmelerde 
iki ülke arasındaki ilişkiler gözden geçirilecek ve bazı dünya sorunları 

ele alınacak. 

Konuk Parlamento Heyeti Başbakan Vekili Kaya ERDEM, Genelkurmay 
Başkanı Org .Necdet ÜRUG ve Dışişleri Bakanı Vahit HALEFOGLU ile de gö
rüşecekler. 

Pakistan Parlamento Heyeti üyeleri Konyq. 
1 
İzmir ve İstanbul' da 

tarihi ve turistik yerleri de gezdikten sonra, 5 Nisa:n pazar günü Türki
ye'den ayrılacaklar. 

01J 3 
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29 MART 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN, TÜRKİYE'YE RESMİ 

BİR ZİYARETTE BULUNAN PAKİSTAN MECLİS BAŞKANI HAMİT 

NASIR CHATTHR'YI ESENBOGA HAVAALANINDA KARŞILAMASI 

SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

11 Pakistan Millet Meclisi Başkanı Sayın Hamid Nasır 

CHATTHA tarafından gerçekleştirilen ve bir hafta süreyle devam 

edecek olan bu ziyaret iki ülke halkı arasında dostane bir bağın 

milletlerimizin temsilcileri vasıtasıyla kurulmasını amaçlamak

tadır. Kardeş Pakistan'dan memleketimize gelen değerli misafir

lerimizi aramızda görmekten büyük bahtiyarlık duymaktayız. 

Burasını kendilerinin ülkesi addedebilirler . Kendi evle

rinde, kendi topraklarında gibi sayabilirler . Pakistan ile Tür

kiye arasında tarihi ve köklü bir bağ bulunmaktadır . Milletleri

miz çeşitli dünya meseleleri karşısında birbirlerine daima des

tek veren iki ülkedir. 

Parlamentolar arasında eskiden beri temaslar ve görüşme

ler sürmektedir . 1984 yılının ilkbaharında bir pa~lamento heye~ 

tiyle Pakistan'ı ziyaret ettim . Kendilerini tanımak mazhariyeti

ne erişmiştim . Bugün Pakistan Meclis Başkanını Türkiye'de gör

mek beni bahtiyar kılmaktadır. Parlamentolarımız arasında kurul

muş olan bu sıcak ilişkiler her iki ülke arasında inanmaktayım

ki, aramızdaki ilişkiyi kardeşliği, dostluğu güçlendiren önemli 

bir unsurdur . 

Chattha başkanlığında yapılan bu ziyarette, dostumuza 

ve kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum . 

Sayın Chattha' ya parlamento' nun değerli üyelerine hoş 

geldiniz diyorum ve proğramlarından memnun kalmalarını diliyorum . 
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30 MART 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN KONUK PAKİSTAN MECLİS 

BAŞKANI CHATTA ONURUNA VERDİKLERİ YEMEKTE YAPTIKLARI KONUŞMA 

Sayın Başkan ve Bayan Hamid Nasır Chatta 

Muhterem Pakistanlı Parlamenter Kardeşlerimiz, 

Değerli Misafirler, 

Türkiye'ye hoş geldiniz, bizleri mutlu kıldınız,eviniz

desiniz, ziyaretinizin en iyi şekilde geçmesini, verimli olması

nı içtenlikle temenni ediyorum . 

Muhterem Bayan Chatta, 

Pek zarif şahsınızda tüm Pakistanlı kadınları saygı ile 

selamlamak, mutluluğumuzu arttırmaktadır . 

Pakistanlı Kardeş Meslektaşlarımız, 

Pakistan ve Türk Milletleri arasında mevcut sağlam dost

luk duyguları konusunda sdylenebilecek sitayişkAr sdzleri fuzuli 

addederim . Milletlerimiz arasındaki bu samimi bağın, diğer her

hangi iki ülkeye nasib olmadığına kaniim . Bu bağ o denli güçlüdür 

ki, Pakistan ve Türk temsilcilerinin yekdiğer~nin milli menfa

atlerini rahatlıkla savunduklarına mükerreren şahit olma bahti

yarlığına erişmiş nadir ülkelerdeniz . 

Sayın misafirler, 

İlişkilerimizin gıpta edilecek bu düzeyini idame ettir

memiz, dosluğumuzun ticari, ekonomik ve kültürel muhtevasını 

zenginleştirerek giderek geliştirilmesini gaye edinmemiz biz 

Parlamenterlerin en kutsal gdrevlerindendir . Yakınlığımız, 

kardeşliğimiz bizleri atalete sevketmemeli, aksine ilişkileri-
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mizin daha da mükemmelleşmesi için enerjik gayretlerimizi daima 

etkileyen bir unsur olmalıdır . 

İki kardeş ülke olarak, uluslararası platformlarda i$tişa

re ve dayanışma geleneğimiz devam ettirilmeli, iki milletimiz 

arasındaki bu halisane ilişkilerin bölgelerimize ve tüm Dünyaya 

sinayet edebilmesi için çaba sarfetmeliyiz. 

Değerli misafirlerimiz, 

Pakistan ve Türkiye'nin dış sorunlarını karşılıklı ola

rak biliyoruz,elimizden geldiğince bu sorunların kalıcı ve adi

lane bir şekilde çözümünde birbirimize müzahir olmaya devam et

mel iyiz.Hudutlarımız dışında kalan müslüman kardeşlerimizin hak 

ve hürriyetlerinin savunuculuğunu birlikte yapmaya devam edece

ğimizden de eminim . 

Değerli Pakistanlı Kardeşlerimiz, Muhterem Misafirler, 

Sözlerime son verirken, Pakistan Devlet Başkanı Sayın 

Zia Ul-Hak, Sayın Meclis Başkanı ve Bayan Chatta, burada mevcu

diyetleri ile bizi şereflendiren tüm misafirlerimizin sağlık 

ve Türk ve Pakistan milletlerinin barış,güven ve refah içinde 

kardeşliklerinin ebedi olmasını içtenlikle dilerim . 

01 <1G 
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TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN 

FEDERAL ALMANYA ESKİ MECLİS BAŞKANI 

VON HASSEL'İ KABULÜNDE YAPTIGI KONUŞMA : 

3 NİSAN 1987 

Federal Almanya eski Savunma Bakanlarından Sayın 

Von HASSEL,yurdumuzu ziyaret etmektedirler . Kendileriyle Türki 

ye'ye daha önceki tarihlerde geldiklerinde tanışmış ve yararlı 

görüşmelerde bulunmak imkanını elde etmiştik . 

Bu defa Sayın Von HASSEL'le tekrar bir görüşme imkanı

n ı n doğ m asını memnuniyetle karşılıyorum . Bunu kıymetli bir fır

sat telakki ediyorum . 

Von HASSEL değer verdiğimiz bir Türk dostudur . Aynı za

manda Türkiye'nin meselelerine yakından aşinadırlar . Bu özellik

leri taş ıy an deneyimli bir politika adamı olarak Türkiye'nin 

gerek Federal Almanya ile ikili düzeydeki gerekse uluslararası 

düzeydeki meselelerinin çözümüne olumlu katkıda bulunabilecekle

ri inancını taşımaktayım . 

Bugün kendileriyle yapacağımız görüşmede çeşitli konu

lar üzerinde fikir testisinde bulunacağız. Sayın Von HASSEL'e 

yurdumuza hoş geldiniz diyor ve burada yapacakları görüşmelerin 

başarılı geçmesini diliyorum . 
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9 NİSAN 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 

ULUSLARARASI BASlN ENSTİTUSU DİREKTdRU 

İNGİLİZ GAZETECi PETER GALİNERD'İ KABULU 

SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA: 

'' Uluslararası Basın Enstitüsü Direktörü Sayın Galinerd 

Türkiye'ye gelmişlerdir. Temaslar yapmak amacı y la geldiklerini 

ö~renmiş bulunmaktayım. Bunun yanında beni de ziyaret etme arzu

sunu izhar etmişlerdir. Kendileriyle tanışmaktan memnun oldu~umu 

ifade etmek isterim. 

Türkiye, batı modeline uygun hür basını savunan bir ülke

dir. Bu nedenle~exlileriyle ·- çeşitli konular üzerinde durarak fikir 

teatisinde bulunmamazın faydalı olacağını düşünüyorum. Burada 

yapacakları temasların başarılı geçmesini temenni ediyorum. 

Gelecek yıl da Türkiye'de bir kongrelerinin olacağı-

.m .ö~re ndim. Bunu da memnuni yetle karşıladı~ımı ilave etmek 

isterim. Teşekkür ederim. 
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10 NİSAN 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTIN KARADUMAN'IN 

POLİS TEŞKiLATININ KURULUŞUNUN 142. 

YILDÖNÜMÜ NEDENiYLE EMNiYET GENEL 

MÜDÜRÜ SAFFET ARIKAN BEDÜK BAŞKANLI-

~I DAKi HEYETİ KABUL0 SIRASINDA YAPTI~I 

KONUŞMA: 

ll BugUn TUrk polisi, 142. kuruluş yıldanUmUnU kutlar-

ken hiç şüphesiz çok mutlu ve sevinçlidir . 

Bende yıllarca beraber çalıştığım bu camianın duyduğu 

sevinci ve mutluluğu tabii olarak paylaşıyorum. Sevinçle payla

şıyorum . TUrk polisinin ne bUyUk fedakarlıklarda, ne bUyUk kah

ramanlıklar kaydederek çalıştığını ve başarılı olduğunu yakından 

gören bir insanım . Mesleğim bana bunu yakından mUşahade etmek 

fırsatını vermiştir. TUrk polisi memleketimizin dirliği, dOzeni 

ve güvenliği için bUyUk bir feragat içinde birbuçuk asra yakla 

şan bir zaman, toplumumuza çok mUşkUl şartlar içinde çalışmasına 

rağmen bUyUk hizmetler vermiştir . 

Bunu TUrk toplumu her zaman takdirle kaydetmekte ve anmak

tadır . Ama ne varki, biraz ance ifade ettiğim gibi, çok elverişsi z 

şartlarda, çok mUşkUl şartlarda TUrk polisi çalıştığı için feda

karlıg~ın en Ust dOzeylerinde hizmetler vermesine rag~men, zaman 
yükSEk 

zaman aksayan, halkımız tarafından daha da seviyeye getirilmesi 

temenni edilen hususlar olmuştur. Ama memnuniyetle mUşahade edi

yoruz ki, bu aksayan yanler bUyUk bir süratle telafi ediliyor. 

Hepinizin bildiği gibi, bilgili ve gUleryUzlU Polis, TUrk 

toplumunun özlemidir. Bu dOzeye de gelmeye TUrk polisi layıktır. 

Gelecektir. Biraz evvel ifade ettiğim gibi son yıllarda polis 

teşkilatımızda getirilen destekler nedeniyle çok bUyUk bir geliş

me vardır . 

01.1 9 
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Bilgi ydnilnden, halka sempati ile yaklaşma ydnilnden çok bilyUk 

bir gelişme vardır. Şilphesiz bunda TBMM'nin size kazandırdığı 

desteklerle bu gelişmemizde Millet Meclisi Üyelerimizde bir 

pay sahibi olmuşlard:ın· Bunu tabii bir vazife olarak, yerinde 

bir gdrev olarak, TBMM ilyelerimiz yapmışlardır . Bundan sonra 

Tilrk polisini güçlendirmek için, daha ileri bir düzeye getir

mek için TBMM za nnedi yorum ki üstlerine dUşeni yapmak için geri 

kalmayacaktır. 

Polisimizin başarılı olduğunu gdrdilkçe biz de sizlerle 

iftihar edeceğiz. 

H~pi•irr.iziinı ·,.ba şa rı la rının giderek g üçlenmesini, büyümesini te
menni ediyorum ve 142 nci kuruluş yıldönümüzde ·i .~Sizi yürekten kut
luyorum . 
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13 NİSAN 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 

AMERİKAN TEMSİLCİLER MECLİSİNDEN 

5 ÜYEYİ KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI 

KONUŞMA: 

" . . Am e r i k a n T e m s i l c i 1 e r M e c l i s i n d e n b e ş ü y e d e n ol u ş:ı_n bir 

parlamento heyeti ülkemizi ziyaret etmektedir . Bugün ben de 

kendileriyle gdrüşme fırsatını elde etmiş bulunmaktayım . 

Sayın konuklarla tanışmaktan ve bir gdrüşme imkanının do~muş 

bulunmasından memnun oldu~umu, memnuniyet duydu~umu ifade etmek 

istiyorum . 

Ülkelerimiz aynı ittifakın içinde bulunmaktadırlar. 

Gerek ikil~ düzeyde, gerekse uluslararası düzeydeki sorunla

rın zaman zaman ülkelerin sorumluları ve yetkilileri tarafın 

dan karşılıklı olarak gdrüşülmesinin, meselelerin gerçek yan 

leriyle tanınması bakımından faydalı oldu~u kanısını taşıdı

ğırndan sayın konuklarımızın Türkiye'ye yaptıkları bu ziyaretin 

isabetini belirtmek istiyorum . 

Sorunlarımız karşılıklı olarak aydınli~a kavuşturulursa 

bunların çözüm yolunun da daha kolay bulunacağı kanaatındayım . 

Bu bakımdan bu ziyareti tekrar ifade etmek istiyoru m, isabetli 

bir kararla yapılmış bir ziyaret olarak niteliyorum. 

Kendi}erine tekrar ülkemize hoş geldiniz diyorum ve bu

rada yapacakları temasların başarılı olmasını diliyorum. 
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17 NİSAN 1987 
TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN TRT TARAFINDAN 

DÜZENLENEN 9 UNCU ULUSLARARASI ÇOCUK ŞENLİGİNE KATILAN 

ÇOCUKLAR! KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA : 

Sevgili çocuklar, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun 

düzenlediği Uluslararası 9 uncu Çocuk Şenliğine katılmak üzere 

konuğumuz olarak ülkemize gelmiş olmanızdan ve şu anda aramızda 

bulunmanızdan son derece mutluyuz. 

Geçen yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye çocuklar 

gelmiş ve yine burada bu çocuk konuklarımıza "Çocuklarımız" diye 

hitap etmiştim, bugün de size aynı şekilde hitap ediyorum; çünkü 

biz dünya milletleri topluluğunu bir büyük aile olarak kabul edi

yor ve büyük ailenin küçük fertleri olarak sizlere kendi çocukla

rımız nazarıyla bakıyor ve hepinizi sevgiyle bağrımıza basıyoruz. 

Bize bu imkanı temin eden, bu imkanı veren, bahşeden Türkiye 

Radyo ve Televizyon Kurumunun bu programını bu nedenle takdirle ve 

memnuniyetle karşılıyoruz. Sizlerin de bu programdan memnaniyet 

duyacağınızı tahmin etmek durumundayım, umuyorum ki bu programdan 

memnun olacaksınız. 

Bu program vesilesiyle, Türkiye'de, özellikle dostluk, kar

deşlik ve arkadaşlık ilişkilerinizi güçlendirmekte, kaynaşmakta ve 

dayanışma duygularınızı pekiştirmektesiniz. Kurulan bu dost[uk, 

kardeşlik ve sevgi bağı, inanıyorum ki, burada bir araya gelme

nizden olağanüstü bir güç kazanmıştır. Biz bunu bütün dünya ülke

leri sathında kaydedilmiş bir kazanç kabul etmekteyiz. 

Sevgili çocuklarım, hepiniz biliyorsunuz, dünyanın bütün 

ülkeleri asırlar boyu büyük bir gelişme ve kalkınma içindedirler. 

Dünyamız, artık birkaç asır önceki dünya de~il; büyük bir tekno

lojik ve kültürel gelişme sonucunda büyük hamleler yapılıyor, 

başdöndürücü bir hızl~ insan toplulukları gelişiyor, hatta uzayın 

fethi yarışına girmiş bulunuyorlar. 
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Yalnız, bütün bu gelişme hamleleri insano~lunun mutlu olma

sına yetmiyor, belki de mutsuzluğun kaynağı olarak başlamış bulu

nuyor; çünkü insan topluluklarının en büyük ideali olan dostluk, 

kardeşlik ve barış düşüncesi ve hedefi, hAla tüm dünya ülkelerince 

yeteri kadar ulaşılabilmiş bir hedef görünümünü henüz kazanmamıştır. 

İnsanlar, hala barışın, dostluğun ve kardeşliğin &.dffmnı çekiyorlar. 

İşte size bugünkü genç kuşaklar olarak büyük bir görev düşüyor; 

siz bugünkü kuşaklar olarak bu hedeflere ulaşma gibi yüksek bir 

sorumluluğu yüklenmakle mükellefsiniz, geleceğin barış ve kardeş

lik dünyası-ümit ediyoruz ki-sizlerin elinde kurulacaktır. Yani 

büyüklerinizin yapmak isteyip de yapamadıklarını, sizler, yerine 

getirme görevini yükleneceksiniz. Bu zorlu, ama o nispette de 

şerefli görevi yerine getirmede, şimdiden aranızda kurulacak dost

luk ve kardeşlik bağının ve barış fikriDin çok olumlu katkısı ola

cağına inanıyorum. O yüzden, bu programları memnuniyetle karşılı

yoruz, hep destekiiyoruz ve teşvik ediyoruz. Hatta daha da öte-

de, ben bu programların bir çocuk şenliği niteliğine kavuşmasını, 

bütün dünya uluslarının katılacağı bir Dünya Çocuk Bayramı haline 

dönüşmesini -sizlere- dilemek istiyorum. 

Barış, dostluk ve kardeşlik ülküsü sizin en büyük idealiniz 

olmalıdır, bunu diliyorum ve bunu diledikten sonra mutluluk, kar

deşlik ve dostlukla dolu bir dünyanın sizlerin eliyle kurulmasını 

temenni ediyorum ve ülkemizde bulunmanızdan duyduğumuz memnuniyeti 

tekrar belirterek hepinize sevgiler sunuyorum, hepinizi muhabbetle 

kucaklıyorum. 
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TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
HDLLANDA İKİNCİ MECLİSİ BAŞKANI DR . 

KIRK DOLMAN BAŞKANLIGINDAKİ PARLAMENTO 

HEYETİNİ ANKARA ESENBDGA HAVAALANINDA 

KARŞILAMA TÖRENiNDE YAPTIGI KONUŞMA : 

Hollanda ikinci Meclisi Başkanı Sayın Dalman Baş-

kanlığında bir Parlamento heyeti konuğumuz olarak bugün Türki

ye' ye gelmiş olmaları münasebetiyle büyük bir memnuniyet duygusu 

içerisindeyiz . 

Sayın konuklarımıza ülkemize hoş geldiniz diyor, kendi

lerini ülkelerindeymiş gibi, hatta evlerindeymiş gibi hisset

melerini diliyoruz . 

Ar z u ettikleri takdirde düzenlenen proğramın dışında da 

her türlü konuşma, gfirüşme ve ziyaretleri de yapabilirler . Bun

dan memnun kalacağımızı ve konuklarımızın arzularını yerine ge

tirirken zevk duyacağımı z ı belirtmek isterim . 

Dost iki ülke olan Türkiye ile Hollanda arasındaki iliş

kiler tarihin çok eski çağlarına kadar uzanmaktadır . Aramızdaki 

diplomatik ilişkilerin kurulması sanırım 17. asrın başlarına 

rastlamaktadır . Bunu dikkate alarak kfiklü ve derin bir maziden 

gelen bir yakınlığımız olduğunu sfiyleyebilirim . Son yıllarda 

sıcak bir biçimde gelişen ilişkilerimiz inanmaktayım ki bu de

fa, sayın Başkanın başkanlığında gerçekleştirdiği ziyaretle yeni 

bir içtihat kazanmış olacaktır . 

Sayın konuklarımızı bugün Türkiye'de aramızda gfirmek

ten duyduğumuz ba h tiyarlığı tekrar ifade ederek sayın Başkanı 

ve sayın parlamento heyeti üyelerini iyi dileklerimle selamlı

yorum .. 11 
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12 MAYIS 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 

HOLLANDA PARLAMENTO HEY'ETİ ONURUNA VERDİGİ YEMEKTE 

YAPTIGI KONUŞMA 

Sayın Başkan, 

Değerli Hallandalı Parlamenter Meslektaşlarımız, 

Muhterem Misafirler 

Ülkemize hoş geldiniz . 
Ziyaretinizin milletlerimiz arasında dostluk ve karşılıklı anlayışa 

olumlu katkılarda bulunacağı inancını taşıyorum. 

Buradaki temaslarınız ve gezilerinizi mütakip, kurucu üyesi bulundu

ğunuz Avrupa Ekonomik Topluluğunun en son adayı Türkiye hakkında gerçek bil

gilerle mücehhez olarak Hollanda'ya döneceğinizden eminim. 14 Nisan 1987 günü 

yaptığımız tam üyelik başvurusundan sonra memleketimizi ilk ziyaret eden Or

tak Pazar Ülkesi Parlamenterleri sizlersiniz. Türkiye'de demokrasinin kaydet

tiği gelişmeler, ekonomik potansiyelimiz ve toplumsal yapımız konularında 

olumlu izlenimler alacağınızı umuyorum. Türkiye'nin uzaktan tanıtımının her

zaman gercekleri yansıtmadığı , yanlış intibelar yarattığı kanaatindeyim. 

Bu kanaatim, sizlerden önce, 1986 yılında aralarında Holla~dalı Parlamenter

lerin de yer aldığı Avrupa Konseyi Mini Sesyonuna ve Kuzey Atıantik Asamblesi 

İstanbul toplantılarına gelen yüzlerce Avrupalı Parlamenter meslekdaşlarımı

zın bana naklettikleri izlenimlerden ve ülkelerine döndükten sonra Türkiye 

ile ilgili tutumlarında meydana gelen olumlu gelişmelerden kaynaklanmaktadır. 

Muhterem Misafirlerimiz, 

Hollandalılar ve Türkler, asırlar boyu sağlam ilişkiler içinde bulun

muş köklü tarih ve uygarlığa sahip iki millettir. 

Güncel dünyamızda ise, her iki millet gerçek Parlamenter demokrasiye 

ve bunun beraberinde getirdiği insan hak ve hürriyetlerine içtenlikle inanmış 

Parlamenter demokrasiyi vazgeçilmez bir hayat tarzı olarak benimsemiş toplum

lardır. 
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Birbirlerine destek olmaları, demoktarik dUzen içinde dayanışmaları, 

karşılıklı menfaatleri icabı olduğu kadar, gerçek Par.lamenter rejime bağlı tUm 

devletler camiasının gUvence ve istikbali yönUnden de yararlı ve zorunludur. 

Değerli Dostlarımız, 

TOrkiye'nin anarşik devirler ve demokrasisini inkitaa uğratan gUç dö

nemlerden azimle ve başarılı bir şekilde demokratik Parlamenter dUzene dönebil

diği, diğer Avrupa devletlerinin daha eski tarihlerde geçirdiği bu gUçlUkleri 

20 . asırda yaşayan bir devlet olduğu malumunuzdur . BugUn TOrkiye Cumhuriyeti, 

Batı Avrupa'nın gerçek demokrasilerinin savunmasında önemli sorumluluk yUklen

miş Kuzey Atıantik Paktı'nın ve aynı devletlerin inanç birliğini simgeleyen 

Avrupa Konseyinin de Uyesidir . Diğer taraftan, tek istisna dışında,Parlamenter 

demokrasi ile yönetilmeyen Ulkelerle komşu olan Türkiye'nin jeopolitik konumu da 

milletimizin gerçek demokrasi uğruna sarfettiği çabaları bir kat daha anlamlı 

kılmaktadır . Türkiye'nin hür Avrupa içinde yer almamasının, kendi rejimi ve is

tikbali için olduğu kadar, tUm Batı demokrasileri için de sakıncalı ve tehlikeli 

bir durum doğmasına yol açabileceği kanaeti ve inancını taşıyorum. 

Sayın Konuklarımız, 

Ankara'daki temaslarınızı mUteakip Diyarbakır ve İstanbul'da da temas 

ve gezileriniz planlanmış bulunuyor. Bu iki tarihi şehrimizde tarih, kUltUr ve 

sanat zenginliklerimizi de taniyabileceğinizi umuyorum . Tarihimiz ve kUltürUmüz 

hakkında edineceğiniz izlenimlerin, toplumumuzu gerçek veçhesiyle tanımak yönün

den çok yararlı olacağı inancındayım . 

Sözlerime son verirken, kadehimi, Sayın Başkan Dolman, kıymetli Hallan

dalı meslektaşıarım ve burada hazır bulunan misafirlerimizin sağlık ve mutlulu

ğuna; Türk ve Hollanda milletlerinin refah, demokrasi ve güven içinde istikbaline 

kaldır ı yorum. 
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TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 

TÜRKİYE İŞVERENLER KONFEDERASYON BAŞKANI 

HALİT NARİN BAŞKANLIGINDAKİ HEYETi KABULÜ 

SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

12 ·MAYIS 1987 

Lütfettiniz bana bir ziyaret yapıyorsunuz. Önce bu nezaketiniz nedeniyle 

size teşekkür etmek isterim . 

Ayrıca sizlerle beraber olmak fırsatını da bu vesile ile ele geçirmiş 

olduğum için bundan da memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum . İşverenleri

mizin işçilerimizle birlikte Türk ekonomisindeki ağırlıklı yeri malumdur. Sizler 

üretimin iki önemli faktörüsünüz. Türkiye'deki sanayi alanındaki çalışmalar sizin 

gayretleriniz, çabalarınız sonucunda başarılı bir şekilde büyümekte, hatta bu ba

şarılarınız ülkelerimizin sınırlarını bile aşmış bulunmaktadır. 

Biz sizin başarılarınızla övünüyoruz. Bu başarı biraz evvel ifade et

tiğim gibi işçilerimizin ve işverenlerimizin müşterek başarısıdır. Övünüyoruz 

çünkü dış ülkelere gittiğimiz zaman hep söylüyorum ihracatta Türk sanayisi yüzde 

75'lere gelmiştir. Bunun hakkını sizler veriyorsunuz. Bizde dış ülkelerde mille

timizin adına sizin yarattığınız güçle konuşuyoruz. Diyoruz ki bakınız artık ih

racatımızın içinde Türk sanayiinin payı yüzde 75'lere gelmiştir. İlaveten Türk 

sanayi artık yabancı mamullerle rekabet edecek bir düzeye ulaşmıştır. Bir reka

bet gücü kazanmıştır. Artık üretilen ürünlerin standardı çok yüksek . Bütün yaban

cı ülkeler bu ürünlerimize büyük rağbet gösterdiğine göre ihracatımıza bu kadar 

başarılı alabildik. Tabii bunu bütün yabancı ülkeler yabancı topluluklar da bi

liyorlar. Ama biz sizin bununla da yetinmemenizi, bu sınırları bile mutlaka aş

manızı bekliyoruz. Çünkü Türk Sanayicisinin gücü bu sınırları aşacak boyutlar

dadır. Bu potansiyele sahibiz öyle düşünüyoruz. 
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12 MAYIS 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 

HOLLANDA PARLAMENTOSU İKİNCİ MECLİSİ BAŞKANI 

SAYIN DR. KIRK DOLMAN ve BERABERiNDEKi HEYETi KABULÜ SIRASINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

" Hollanda İkinci Meclisi Başkanı Sayın Dalman başkanlığında, bir 

Hollanda Parlamento heyeti konuğumuz olarak dün Türkiye'ye gelmiştir . Sayın 

Konuklarımızı bugün TBMM ' de aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duymakta

yız. 

Bu ziyaretlerdeki amacımız, dost ülkeler olarak birbirimizi daha iyi 

anlamamıza ve daha iyi tanımamıza yardımcı olmaktır. Şüphesiz ki bir diğer amacı

mız da parlamenterler düzeyinde gerek ikili, gerekse uluslararası sorunların çö

zümüne olumlu katkılarda bulunmaya çalışmaktadır . Parlamenterler halk temsilcile

ridir. Bu bakımdan aralarında yapacakları temas ve görüşmelerde ortaya koyacakla

ları fikir ve düşüncelerini aynı zaman da temsil ettikleri halkların görüş ve 

eğilimlerini de yansıtmış olacağından biz bu tür ziyaretlere, bu tür temas ve gö

rüşmelere değer addediyoruz . 

Çünkü biliyoruz ki ülkelerin ve insanların uzaktan gerçek veçheleriyle 

birbirlerini tanımaları, sorunlarına yeterince vakıf olmaları çok zordur, hatta 

mümkün değildir. Nitekim dünyanın bazı siyasi çevrelerinde bir kısım gerçeklerin 

şayanı hayret bir biçimde çarpıtılmakta olmasına şahit olmaktayız. Bu yönden mil

letlerin gerçek veçheleriyle biribirlerini tanıyabilmeleri bakımından bu tür zi

yaretlerin çok faydalı olduğunu ifade etmekte ve bu nedenle sayın konuklarımızın 

Türkiye'ye yaptıkları bu ziyareti memnuniyetle karşılamış bulunmaktayız. 

Sayın konuklarımızı Türkiye'de yapacakları temas ve görüşmelerin başa

rılı geçmesini ve Türkiye'den olumlu izlenimler edinerek ayrılmalarını temenni 

ediyorum ve tekrar kendilerine hoşgeldiniz diyorum .. " 
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14 MAYIS 1987 

T.B . M. M. BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN TÜRKİYE 

SAKATLAR KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI ORHAN GÖKÇE 

VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ KABULÜ SIRASINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

Bildiğiniz gibi 10-16 Mayıs tarihleri arası Birleşmiş Milletler teş-

kilatınca sakatlar haftası olarak kabul edilmiştir . Bu nedenden dolayı biz de 

altı yıldanberi Türkiye'de bu haftayı düzenlemekteyiz. Bu haftanın düzenlenme

sindeki amaç, yine bilindiği gibi sakat ve özürlü vatandaşlarımızın sorunları

na toplumumuzun, kamuoyumuzun ilgisini çekmek ve bu sorunlarla bütün insanları

mızın ve kurumlarımızın yakından ilgilenmesini ve desteklerini esirgememesini 

istemek, bu arada bütün devlet kurumlarının merkezi idaresiyle, genel idaresiyle 

sakatlarımıza, özürlülerimize her türlü yardım ve ilgiyi göstermelerini sağla

maktır . 

Toplumumuzda son yılllarda sakatlarımıza karşı ilginin arttığını memnu

niyetle müşahade etmekteyiz . Ama bu ilginin de yeterli boyutlara ulaştığını söy

lemek mümkün değildir . Yapılacak birtakım yeni çalışmalar vardır, bunların ta

hakkuk etmesi lazımdır . Ben bunları şöyle düşünmekteyim; 

Önce derneklerimiz, fahri çalışan derneklerimiz devletin ve tüm kamu gö

revlilerinin daha büyük ilgisine ve desteğine mazhar olmaları . Ben fahri çalışan 

kurumların ortaya koydukları fedakar çalışmaları yakından izliyorum. Büyük bir 

takdirle karşılıyorum . Büyük fedakarlık duygusu içinde bu insanlarımız sakatla

rımıza yardımcı olmak için geceyi gündüze katarak çaba sarfetmektedirler . Onları 

sakatlar haftası nedeniyle hatırıamamak mümkün değil . Bu arada bütün takdir his

lerimizle kendilerinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum . 
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Bu tür derneklerin ve bu tür dernekler içinde yer alacak arkadaşlarımızın 

sayılarının giderek büyük bir hız içinde çoğalmasını temenni ediyorum. Ne kadar 

sakat ve özürlü insanlarımızın yanında yer alırsak toplumumuz onlardan o denli 

istifade eder . Çünkü görülmektedir ki, özel bir eğitim sayesinde sakatlarımızdan 

da toplumumuzun yararlanması pek ala mümkün olmaktadır. Hatta bazı alanlarda sa

kat vatandaşlarımız gördükleri eğitimden sonra sağlam vatandaşlarımızın düzeyin

de, hatta onları da geçerek topluma hizmet bakımından katkıda bulunmaktadır. 

Eğitimle çokşey halledilmektedir. Bu nedenle bu tür derneklerimizin sayı

larının artmasını ve içinde yer alacak fahri çalışacak v atandaşlarımızın da 

çoğalmasını yürekten diliyorum . Ayrıca mahalli idarelerimizin ve özellikle bele

diyelerimizin sakatlarımıza daha fazla yardım elini uzatması lazımdır . Belediye

lerimizin son yıllarda devletimizin büyük desteği ile çok büyük kaynaklara sahip 

oldukları bilinmektedir . O halde sakat ve özürlü insanlarımıza daha fazla yardım 

edecek seviyeye belediyelerimiz gelmiştir. Bu yardımı esirgememelidir .. 

Yardımın, mahalli idarelerimizin sakatlara yönelik y ardımın genişleye

bileceğini düşünüyoruz ve bunun tahakkuk etmesini temenni ediyoruz . 

Bir de kanun gereği, belli sayıda kurumlara sakat vatandaşlarımızın istih

dam edilmesi zorunluluğu vardır. Bütün kurumların kanunun bu hükmünü dikkate ala

rak elden gelen her türlü yardımı ve ilgiyi göstermeleri şayanı temennidir. Bazı 

kurumlarımızda bu ilgi yüksek bir tecelli göstermektedir. Bunu memnuniyetle müşa

hade etmekteyiz. Diğer kurumlarımızın da aynı ilgiye göstermeleri içten temenni

lerimizdi . 

Arkadaşlarımızın bugün bana yaptıkları bu nezaket ziyaretleri için ken

dilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum . Görüşmekten onlarında dileklerini din

lemekten memnun olacağım." 
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15 MAYIS 1987 

ES< İ 
TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN PARLAMENTERLERDEN 

KASIM GÜLEK'E KUZEY ATLANTİK AôSAMB~ESİ'NCE 

VERİLEN MADALYAYI TAKDİM TÖRENİNDE 

YAPTIGI KONUŞMA 

"Kuzey Atıantik Asamblesi, Sayın Kasım GÜLEK'e bir madal

ya verilmesini kararlaştırmıştır. Sayın Güıe~ büyük deneyimi olan 

bir politikacımızdır. Kendisi aynı zamanda politik yaşamının 

sürdüğü dönemlerde Beynelmilel ilişkilerde de ağırlığını ka-

bul ettirmiş , eski bir parlamento üyemizdir. 

Birçok uluslararası kuruluşlarda önemli görevler üslen

miş ve 1968-1969 yıllarında da, Kuzey Atlantik Asamblesi Başkan- · 

lığını deruhte etmiştir. 

Sayın GÜLEK'e Kuzey Atlantik Asamblesi bir vefa eseri 

göstererek bu madalyonun verilmesini uygun . görmüştür. Şu anda da 

bu görevi ben yerine getirmek durumundayım. Bundan dolayı da 

bahtiyarlık duyuyorum ve bu madalyaya layık görüldükleri için de 

ayrıca Sayın GOLEK'i tebrik ediyorum ••• " 
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18 MAYIS 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN 

GENÇLİK HAfTASI NEDENiYLE 

67 İL VE KKTC'DEN ANKARAYA GELEN 

LİSE öGRENCİLERİNİ KABULÜ SIRASINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

Sevgili evldtlarımız, Gençlik Haftası ~olayısıyle 

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk CumhuoiT 

yetinden Ankara'ya gelen siz genç evlAtlarımızla bugün Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde bir arada olmaktan soh derece bahtiyar

lık duymuş bulunmaktayım. Hepinize Ankara'ya, baş şehrimize hoş 

geldiniz diyor ve sevgilerimi, en iyi dileklerimi sunuyorum. 

Geçen yıllarda da bu salonda gençli~i temsilen Ankara'ya 

gelen genç evl~tlarımızla bir arada olmuş ve kurulmuş olan bu 

geleneğin korunmasını, hatta giderek daha değişik ve yeni boyut

lara kavuşturulmasını temenni etmiştim. Umarım ki, gençlik haf

taları dolayısıyle düzenlenen programlar her geçen yıl daha deği

şik, daha yeni veçhelere kavuşacaktır ve böylece daha çok ilgiye 

mazhar olacaktır. 

Bildiğiniz gibi 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiyemizin tarihinde 

İstiklal Mücadelemizin tarihinde çok önemli bir yer alıyor. Milli 

Mücadelemizin başladığı tarih olarak müstesna bir yer tutuyor 

tarihimizde. Büyük Atatürk Samsun'a çıktığı zaman 22 Mayıs 1919 

tarihinde merkezi hükümete verdiği bir raporda ilk defa milletin 

yönetimi ele almak arzusundan bahsetmiş, milli egemenlik ilkesi

ne değinmişti ve onu takiben de yine hepinizin bildiği gibi, saf

ha safha milli egemenlik ilkesinin gerçekleştirilmesi için çetin 

bir mücadele verdi. Samsun'u takiben Amasya, Erzurum, Sivas'ta 

çeşitli toplantı ve kongreler yaptıktan sonra, milli egemen-

liğin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisini 23 Nisan 1920 
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tarihinde Ankara'da ~urdu. Türk Devleti, milli egemenlik ilkesiy~ 

le yepyeni bir hüviyet kazandı. Bu tarihe kadar milli~gemenlik 

ilkesi yurdumuzda etkin bir ilke değildi, hatta Türk hukuk ta

rihinde o zamana kadar hiç yeri olmayan bir ilkeydi. 1921 ta

rihli Anayasamızda, yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuru

luşuyla milli egemenlik ilkesi Türk toplumunun değişmez bir umdesi 

haline geldi, sonuçta bu ilkeye dayalı olarak yeni Türk devleti 

kuruldu. 

Bu ilkenin ifade ettiği manayı çok iyi biliyorsunuz. Bu 

ilke millet ve devlet yönetiminde halk iradesinin hakim olması 

düşüncesini ifade ediyor, yani halkın kendi kendisini yönetme

sini ifade eden yüce bir ilkedir. 

Büyük Atatürk, 19 Mayıs"Gençlik Haftası"yaparak şunu 

amaçlamıştır; ilk defa 19 Mayıs tarihinde Samsun'da resmen ifade 

ve ilan ettiği milli ~ ~gemenlik ilkesinin yücellilmesini, ona sa-

h i p r çıkı lrmsım · T ür k ge n ç 1 i ğ i n e e ma n e t e tm e k , t e v d i e tm e k 

istemiştir. Gençlik haftasının esas amacının bu olduğunu düşün

mekteyim. Tabii milli egemenlik ilkesinin yanı sıra Türkiye 

Cumhuriyetinin kurulmasına etkili olan pek çok inkil~plar da 

vardır. O inkil~plarla birlikte milli egemenlik ilkesinin de 

korunmasını ve yüceltilmesini, bu yüce görevi Büyük Atatürk 

sizlere tevdi etmek istemiştir. 

Bu ilkeyi korumak, bu ilkeyi yüceltmek, en yüksek sevi

yede değerlendirmek hususunda üstünüze düşen görevleri noksansız 

yerine getireceğinize inanmaktayız; çünkü iyi yetişiyorsunuz, 

iyi eğitim şartlarına sahip bulunuyorsunuz ve Türkiyemizin 

tarihiyle bugünü arasındaki bağlantıyı iyi kurabilecek durumda

sınız, milli mücadelemizi ne kadar zor şartlar içinde yaptığı

mızı ve bu zor şartları yaşayan Türkiye, 'nin sonradan yeni Türk 

Devletini nasıl kurduğunu çok iyi bilmektesiniz. O yüzden İnkilap

larımıza ve mill! egemenlik ilkesine hiçbir eksiklik ve gedik 

arkada bırakmadan sahip çıkacağınıza yürekten inanmaktayız. 
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TOrkiye'nin geleceainde bilyUk sorumluluklar yUklanecek 

genç evlAtlarımızsınız. Bu sorumlulukları bihakkın yerine ge

tirebilmek için iyi yetişmeniz lazım geldiği Uzerinde durmaya 

gerek görmüyorum. Okullarımııda bu doarul~uda size en yilksek 

düzeyde eğitim verildiğinden bilgimiz var. Kendinizi bu bilgi

lerle mUcehhez kılarken, ahlak yönünden, fazilet yönünden de ör

nek insanlar olmaya gayret sarfedeceğinizi de bilmekteyim. Bu 

arada arkadaşlık duygusunu geliştirmeye de çok önem vereceğinize 

kaniyim. Arkadaşlık duygusu da toplumsal hayatın içinde çok yüce 

bir duygudur; hatta bazı dostluklar, arkadaşlıklar vardır ki, 

akrabalık bağlarından bile ileridir. Sizler gençlik haftalarında 

bir araya gelerek bu duyguyu da kuvvetlendirmak imkAnlarını elde 

ediyorsunuz. Yeni dostluklar, arkadaşlıklar kuruyorsunuz, birbi

rinizle kaynaşıyorsunuz, bir dayanışma aranızda doğuyor. Gönül 

diler ki, temenni eder ki, bu arkadaşlık bağlarınız, bugünlerde 

burada kurduğunuz bu arkadaşlık bağlarınız bütün hayat boyunca 

devam etsin. Bu hem sizin şahsi hayatlarınııda hem de kamuya 

karşı olan görevlerinizin yerine getirilmesinde size destek ola

cak çok önemli bir unsurdur. Burada kazandığınız arkadaşlık duy

gusunu, kurduğunuz arkadaşlık bağlarını dilerim ki hayat boyu 

sürdürürsünüz. 

Bugün sizleri burada toplu olarak görmekten bilyUk bahti

yarlık duyduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Sayın Milli 

Eğitim Bakanımızın lütfederek, bu nazik ilgiyi göstererek sizle

rin benimle Türkiye Büyük Millet Meclisi binamızda bir araya 

gelmiş olmasına imkAn tanımaları dolayısıyle kendilerine ayrıca 

teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve hem okul ha~atınızda, hem de 

okullarınızı bitirdikten sonra başlayacak hayat mücadelenizde 

hepinize Ustün başarılar diliyorum, hepinizin yanakların~an 

öpüyorum. 
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20 MAYIS 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 

KKTC-TÜRKİYE DOSTLUK GURUBU BAŞKANI 

EŞBER SERAKINCI BAŞKANLIGINDAKİ 

DOSTLUK GURUBUNU KABULU SIRASINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Meclisi ta-

rafından kurulmuş olan Dostluk gurubu Türkiye'yi ziyaret etmek

tedir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ülkemize gelen sayın 
Milletvekilierini aramızda g örmek bizleri sevindirmiştir. 

Kıbrıs'taki soydaşlarımızı temsil eden Sayın Milletvekil

leriyle TBMM üyeleri arasında mevcut olan bağların daha da güçlen

dirilmesini faydalı mütalaa ediyor, bunu teşvik etmek istiyoruz. 

KKTC kalkınma ve gelişme çabaları içindedir. Bu doğrultu

daki çabaların giderek kuvvetlendiğini ve h~z kazandığını memnu

niyetle müşahade etmekteyiz. ~alkınan her ülkede olduğu gibi 

KKTC'nin ekonomik ve sosyal alanda kaydettiği gelişmelerde bazı 

sorunların da doğması bu gelişmelerle birlikte bazı sorunların 

ortaya çıkması doğaldır. 

Dostluk guruplarımız arasında teati edilecek ziyaretlerin 

bu sorunların çözümüne yardımcı olacağı her yönden faydalı olacağı 

inancındayım. 

Değerli konu k larımıza Türkiye'ye hoşgeldiniz diyorum. Bu

rada yapacakları temas ve görüşmelerin başarılı geçmesini temenni 

ediyorum." 
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18.8.1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIGINA ATANAN 

ORGENERAL KEMAL YAMAK'I KABULU SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA : 

" Kara Kuvvetleri Komutanlığına yeni atanan orgeneral Sayın Kemal 
YAMAK, bugün bana bir nezaket ziyareti nde bulunmaktadırlar. 

Bu nazik ziyaret neieniyle kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. 

Silahlı kuvvetlerimizin önemli bir komuta kadamesine atanmış bulunan 
Sayın YAMAK'a bu yeni görevlerinin gerek kendileri için, gerekse memleketimiz 
için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni edi yorum. Ayrıca kendilerine başarılar 
diliyorum .. 
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24 . 8.1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN AMERİKAN TEMSiLCiLER MECLiSi ÜYELERİ 

THOMAS FOGLİETTA VE JERRİ HUCKABY BAŞKANLIGINDAKİ HEYETi KABULÜ SONRASINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

. . Ameraki Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisinden iki üye ile 
Temsilciler Meclisi üye yardımcıları, kongre üyeleri yardımcı ve danışman
larından oluşan bir Amerikan Kongre heyeti Türkiye'yi ziyaret etmektedir. 

Heyet üyelerini bugün TBMM'de aramızda görmekten memnuniyet duymaktayız . 

Bu ziyaretlerinin ülkelerimizin gerçek veçhesiyle tanınması bakımından 
faydalı olacağı inancını taşıdığımı belirtiyor, sayın konuklarımıza Türkiye'ye 
hoşgeldiniz diyorum . 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri pekçok alanda çıkarları 
birleşen iki dost ülkedir . Bu dostluğun hem dünya barışı için bir güvence 
olduğu kanaatını taşıyorum, hem de dünyamızın kritik bir bölgesini oluşturan 
Ortadoğu'nun huzur ve güvenliğine olumlu katkıları bulunan önemli bir unsur 
olduğu düşüncesini taşıyorum . 

Bu bakımdan Türkiye olarak, bu dostluğun güçlü bir şekilde ayakta 
durmasına önem atfediyor, her türlü sarsıntıdan korunması için gerekli dikkat 
ve özenin gösterilmesini de luzumlu addediyoruz . 

Misafirlerimizin yapmakta bulundukları bu ziyaretin ABD ile Türkiye 
aras ındaki dostluğa önemli katkıda bulunmasını ve bu niteliği kazanmasını 
temenni ediyoruz . Buradaki temas ve görüşmelerinin başarılı geçmesini ayrıca 
diliyoruz .. 
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8 EYLÜL 1987 

KANADA SENATO BAŞKANI YARIN ANKARA'YA GELİYOR 

ANKARA.- Kanada Senato Başkanı Guy CHARBONNEAU, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Necmettin KARADUMAN'ın davetlisi olarak ya rın Ankara'ya 
gelecek. 

TBMM Başkanlık Basın Müşavirliği'nden verilen bilgiye göre, Senato 
Başkanı CHARBONNEAU'yu getiren uçak, yarın akşam saat 18.40'da Ankara Esenboğa 
Havaalanında olacak ve KARADUMAN konuk Başkanı hava alanında karşılayacak . 

Konuk Senato Başkanı 10 Eylül Perşembe gunu temaslarına Anıt-Kabir'i 
ziyaret ederek başlayacak. CHARBONNEAU, aynı gün TBMM Başkanı KARADUMAN'ı, 
Dışişleri Bakanı Vahit HALEFOGLU'nu ve Başbakan Turgut ÖZAL'ı ziyaret edecek. 
KARADUMAN aynı akşam CHARBONNEAU onuruna bir akşam yemeği verecek . CHARBONNEAU, 
Başbakan Yardımcısı Kaya ERDEM ile de görüştükten sonra 12 Eylül Cumartesi 
günü Nevşehir'e gidecek ve Ürgüp, Görerne ve Uçhisar'ı gezecek . 

Kanada Senato Başkanı daha sonra İstanbul'a geçecek ve burada da 
tarihi ve turistik yerleri gezdikten sonra 15 Eylül Salı günü Türkiye'den 
ayrılacak. 
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10 . 9.1987 

TüRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN KANADA SENATO 
BAŞKANI G. CHARBDNNEAU'YU KABULU SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Kanada Senato Başkanı Sayın CHARBONNEAU ülkemizin davetiisi olarak 
dün Türkiye' ye gelmişlerdir . 

Kendileriyle tanışmaktan onur duyduğum sayın konuğumuzu bugün TBMM'de 
selamlamaktan bahtiyarlık duymaktayım . 

Coğrafi konumları itibarıyle birbirinden çok uzak bölgelerde bulunan 
Türkiye ile Kanada pek çok alanda yakın ilişkiler içindedirler . Özellikle 
her iki ülkenin de aynı savunma ittifakının üyesi olduklarını belirtmek 
isterim . 

Bunun doğal sonucu olarak her iki ülke de savunma alanında sıkı 
bir işbirliği yapmak zorundadırlar . Keza ekonomik ve ticarı ilişkilerini 
daima ön planda tutmanın gerekli olduğu düşüncesindeyiz . 

Ekonomik ve ticari alanda son yillarda somut gelişme örnekleri .. .. 
1 ortaya konlmakta, bunlar realize edilmektedir . Bunu memnuniyetle kaydetmek 

isteriz . 

Ülkelerimizin her alandaki ilişkilerinin geliştirilmesi, daha parlak 
aşamalara ulaştırılması içten dileğimizdir. 

Davetlimiz olarak Türkiye'de bulunan Sayın Başkanın Ankara'da yapacakla
rı temas 'I P- görüşmelerin ilişkilerimizin gelişmesine olumlu katkıda bulu-
nacağı kanaat ını taşıyorun. -. 

Ülkelerimizin kamuoylarının biribirlerini yeteri kadar tanıdığını 
söylemek imkanına sahip değiliz . Çünkü sözlerimin başında da ifade ettiğim 
gibi cğrafi konumlarımız itibari ile birbirine çok uzak iki ülkeyiz . 

Bundan dolayı bu tür ziyaretierin özellikle yüksek düzeyde teati 
edilen ziyaretierin ülkelerimizin birbirini tanıması açısından faydalar 
sağlayacağı kanaatındayız ve bu nedenle bu tür ziyaretierin yoğun bir biçim
de sürmesini temenni ediyoruz ve bunu teşvik etmek istiyoruz . 

Değerli konuğumuzun Türkiye'de yapacakları temas ve görüşmelerin 
başarılı geçmesini diliyorum ve ülkemizden olumlu intibalarla ayrılmala
rını temenni ediyorum . 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
KANADA SEN ATO BAŞKANI G.CHARBONNEAU VE EŞİ ONURUNA VERDIGİ 

YEMEKTE YAPTIGI KONUŞMA 

Sa y ın Başkan 

Sayın Bayan Gu y CHARBONNEAU 

10 EYLÜL 1987 

Dost ve müttefik Kanada'nın mümtaz temsilcisi olarak Zat-ı Alinizi 
Türki ye'de ağırlamaktan duyduğumu~ mutluluğu ifadeyle sözlerime başlamak 
istiyorum. Bu vesileyle belirtmek isterim ki, muhterem eşinizi eşimle bir
likte ülkemizde ağırlamak fırsatını bulmuş olmamız da mutluluğumuzu bir 
o kadar daha arttırmıştır. 

Sayın Başkan 

Türkiye'ye yapmakta olduğunuz bu ziyaretin ülkelerimiz arasında 
mevcut yakı n dostluk ve işbirliğinin daha da gelişip güçlenmesine yardım
cı olacağına inanıyorum . Türkiye ve Kanada, batı camiası içinde aynı ideal 
ve değerlere bağlı iki ülke olarak NATO ittifakı içinde kader birliği yapmak
ta, siyasi alanda yakın işbirliği içinde bulunmakta, ekonomik ve kültürel 
alanlardaki ilişkileri ni geliştirmeye çalışmaktadır . 

Ancak bu elverişli ortama rağmen iki ülkenin sahip olduğu potansiyel 
de dikkate alındığında, ilişkilerimizin arzu edilebilir bir düzeyde olduğunu 
söylemek mümkün değildir . Bu bakımdan Türkiye'ye yapmakta olduğunuz bu 
ziyarete önem atfediyor yalnız Parlamentolarımız arasında değil, iki ülke 
arasında her alandaki bağları güçlendirme doğrultusunda atılacak adımlara 
bir başlangıç teşkil etmesini diliyoruz . Bilindiği gibi Kanadayla birlikte 
aynı savunma ittifakı içinde yer alan Türkiye bu örgütte batının savunması 
için büyük sorumluluklar yüklenmiş bir ülkedir . NATO sınırlarının l / 3'nin 
sorumluluğunun Türkiye'ye ait olduğunu belirtirsek, bu sorumluluğun boyutu 
hakkında sanırım ki, k~fi derecede fikir vermiş oluruz . Ülkemiz bu alanda 
üstlendiği yükümlülüğün gereklerini, sahip bulunduğu kaynaklarının çok 
üstünde bir özveriyle yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu bakımdan, Türkiye'nin 
örgüte dahil ülkeler tarafından her yönden desteklenmesini, taşıdığı büyük 
yükü n makul bir ölçüde hafifletilmesi açısından temenniye aeğer buluyoruz . 
Özellikle bu desteğin, hızla büyüyen ihracatımıza . dış pazarlarda çeşitli 
mülahazalarla konan kısıtlamaların alabildiğince yumuşatılması şeklinde 

tecelli etmesi başta gelen dileğimizdir . 

Bu ziyaretinizin Türkiye'ye tanımak ve bizim de ülkemizi sizlere 
tanıtmak yönünden müstensa bir fırsat teşkil edeceğine inanı yoruz . 
Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na tam üye olarak - katılmaya hazırlandığı bir 
dönemde ülkemizin her yönüyle ve gerçek veçhesiyle tanınmasının taşıdığı 
önem büyüktür . Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na tam üyelik başvurusu ile 
dünyaya vermek isteğini mesajlar vardır . Türkiye bu kararı ile herşeyden 
önce batı ile doğu arasında köprü durumundaki konumu, büyük ekonomik 
potansiyeli, verimli taprak ve insan kaynağı ile batı ülkelerinin ulaştığı 
ekonomik düzeye ulaşmak arzusunu ortaya koymaktadır. Ekonomimizdeki statik 
düzen ve geleneksel dar boğazlar, alınan önemli reform tedbirleriyle aşılmaya 
çalışılmakta, Türk toplumunun belirlenen büyük gelişme hedeflerine ulaştırıl
masına gayret gösterilmektedir. 
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Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na tam üyelik için yaptığı başvurunun 
üzerinde durulması gereken çok önemli bir yönü de Türk halkının demokrasiyi 
vazgeçilmez bir yaşam biçimi olarak seçmesi, demokrasi idealine ulaşma çaba
larını sürdürmesi ve sürekli geliştirilmesi hususundaki sarsılmaz inancını 
aitaya koymasıdır. İnanmaktayızki Türkiye'nin Avrupa Topluluğu içinde yer 
alması milletimizin demokrasiye bağlılık inancını güçlendiren değerli bir 
etken olacaktır . 

Türkiye'nin Avrupa Topluluğu içinde yer almak arzusunun bu çerçevede 
değerlendirilmesi gerektiğini ve bu arzunun batı ile aramızdaki geleneksel 
ilişkilerimize yeni bir boyut kazandırmayı, ilişkilerimizi her alanda daha da 
güçlendirmeyi amaçladığını özellikle vurgulamak isterim . Kanada ile olan 
çeşitli alanlardaki ilişkilerimizin bu gelişmelere paralel yeni boyutlar 
kazanması ve çok daha güçlenmesi en samimi dileğimizdir. 

İnanıyoruz ki, böyle bir gelişme yalnız ülkelerimizin çıkarlarına 
hizmet etmekle kalmayacak, NATO'nun Güney-doğu kanadında stratejik bir konumu 
olan Türkiye'nin sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşmak için sarfettiği yoğun 
çabalara olumlu katkıda bulunacak ve bölgede bir istikrar unsuru olarak 
kalmasını ve bu etkinliğini sürdürmesini mümkün kılacaktır. 

Sayın Başkan, 

Sizi ve Bayan Guy CHARBONNEAU'yu içten duygularla selamlıyor, 
ziyaretinizin başarılı geçmesini diliyor, kadehimi Türkiye-Kanada dostluğuna 
ve milletlerimizin mutluluğuna kaldırıyorum . 
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18 EYLÜL 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN PARLAMENTO 
MUHABİRLERİ DERNEGİ YÖNErtM KURULUNUN PLAKET VERMESİ 

NEDENtYLE DÜZENLENEN TÖRENDE Y APTlGI KONUŞMA: 

PMD BAŞKANI ERCAN SAN : " .. Görev süreniz içinde mesleğimiz 
mensupianna gösterdiğiniz yakın ilgiyi somutlaştarmak istedik. Bu plaketimizi 
lütfen kabul buyurunuz." 

TBMM BAŞKANI KARADUMAN : " .. Başkanlık görevimin sona 
ermekte olması münasebetiyle bana lütfettiğiniz bu plaket için sizlere en içten 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu plaketi kıymetli bir hatıra olarak saklayacağım 
ve mana değeri yüksek bu hatırayı hep gördükçe sizleri şükran ve sevgiyle 
anacağım. · 

Müsade ederseniz ben de size bu münasebetle medisimize ve sizlere 
ilişkin bazı duygu ve düşüncelerimi birkaç cümleyle ifade etmek ve yansıtmak 
isterim. 

ı 7 .Dönem TB MM, dört yıllık bir çalışmadan sonra bildi.ğiniz gibi 
erken seçim kararı alarak yasama dönemini sona erdirmiştir. Ulkemizin 
demokratik gelişme sürecini oldukça kritik ve hassas aşamasında 
inanmaktayım ki yüce meclis demokrasiınİzin gelişmesine önemli ve olumlu 
katkılarda bulunarak ve yoğun ve verimli bir çalışma yaparak tarihi 
misyonunu tamamlamıştır. 

Hiç şüphesiz yüce meclis bundan sonraki dönemlerde de 
demokrasimizin geliştirilmesi ve ülke sorunlarına çözüm bulunması yolundaki 
çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürecektir. Buna inanmaktayım. 
Türkiyemizin. Ülkemizin aydın bir geleceği vardır. Bu sarsılmaz inancımızdır. 
Bu inancın her zaman canlı tutulması, güçlü tutulması gerektiği kanaatını 
taşıyorum. Bunu da bu vesileyle vurgulamak, belirtmek istiyorum. 

ı 7 .Dönem TBMM, ülkenin sorunlannı çözmek amacıyla çalışmalarını 
sürdürürken. çeşitli çalışmalar yaparken ve bu arada demokrasiınİzin 
geliştirilmesi doğrultusunda önemli kararlar alırken, değerli basınımızı yani 
sizleri hep yanımızda gördük. Bunu sadece tasvip anlamında söylemiyorum. 
Zaman zaman, yer yer haklı ve uyancı nitelikte eleştirileriniz de oldu. Ama 
bunlar bize yol gösterdi, yolumuzu aydınlattı diyebilirim. Bu eleştirilerden 
büyük ölçüde istifade ettik. Hatta bunlar bizim için azımsanmayacak bir destek 
de teşkil etti. Bunu da özellikle vurgulamak isteriz. Takdir edersiniz eleştiri 
insanları yolunu aydınlatan bir güçtür. Eleştiriye kapalı insanlar bu güçten 
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istifade edemezler. Biz bu güçten yararlanabilmek için eleştirilere daima açık 
olunması gerektiği fikrini paylaşanlardanız. 

Parlamento muhabirlerimizin, değerli basınımızın bir parçası olarak 
parlamemomuzda çok önemli bir yeri vardır. Geceyi gündüze katarak çalışan 
siz arkadaşlanmız burada fedekar basın camiası temsilcileri olarak dört yol 
süreyle çalıştınız, vazife yaptınızı. Hem mesleklerinizi üstün bir çabayla. hem 
de yüksek bir saygınlık içinde yürütmeye çalıştınız. Sizlerle beraber olduğum 
dört yol zarfında hep bunu müşahade ettik. Hatırlarsanız burada yaptığınız bir 
araya geldiğimiz bir görüşmede, parlamento muhabirierinin saygınlığının 
parlamentonun da saygınlığını arttıncağını, yükselteceğini söylemiş ve bunun 
üzerinde durmuştuk. Şimdi 17 .Dönem Millet Meclisinin görev süresi 
tamamlanmaktadır. Şu sırada artık rahatlıkla söylebilirim ki. siz kıymetli 
arkadaşlarım mesleğinizin bence çok önemli olan bu hassas yönüne gerekli 
dikkat ve özeni fazlasıyla gösterdiniz. Böylece topluluğunuza saygınlık 
kazandırdınız. Bunu söyleyerek bir hakkı teslim etmiş oluyonım. 

Bu nedenle de siz arkadaşlarıma teşekkür etmeyi zevkli bir görev 
saymaktayım. Bunun yanunda parlamento çalışmalarını sürdürürken hem 
parlamento olarak, hem şahsen ben başkan olarak daima desteğiniz gördür, 
ilginizi ve desteğinizi bizden esirgemediniz. Buna da aynca müteşekkirim. 
Meslekte hizmet kuraldır. Şüphesiz ki memleket ve millete hizmet yapılırken 
bütün güçler bir araya gelirse. bütün güçler birlikte olursa ve mütün güçler 
birbirini destelderse daha büyük hizmetler yapılma şanşı doğar. Bu bakımdan 
bana şimdiye kadar verdiğiniz, esirgemediğiniz destek hizmetlerimizde bir 
kuvvet teşkil etmiştir. Buna da aynca teşekkür etmek istiyorum. Benim sizler 
için temennim şudur, başarılı meslek hayatınız bu parlamento çatışı altında 
sürmelidir. Gerek meslek hayatınızda, gerekse özel yaşamınızda hep başarılı 
olmanız en içten temennimdir." 
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BÖLÜM III 

TRT VE BASINA DEMEÇLERİ 
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12 MART1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN ERZURUM'UN KURTULUŞ BAYRAM! 

NEDENiYLE "ERZURUM TARİHİ ARAŞTIRMA VE TANITMA DERNEGİ" TARAFINDAN 

ÇIKARILAN ÖZEL GAZETEDE YAYINLANAN MESAJ! 

Erzurum Tarihini Araştırma ve Tanıtma Derneği tarafından y ayınla
nan bu özel gazete vasıtasiyle tüm Erzurumluların kurtuluş bayramlarını 
yürekten kutluyorum. 

Bundan 69 yıl önce cesaret ve mertlik timsali Erzurumlular, bir 
yandan içteki, bir yandan da işgalci düşman birliklerine karşı kahramanca 
mücadele vererek Erzurum'un sonsuza dek Türk topraklarında kalmasını sağ
lamışlar ve tarihimize altın sayfalar ilave etmişlerdir. Erzurumluların 
kahramanlıkları Aziziye Tabyası'nda Nine Hatun ile destanıaşmış ve abide
leşmiştir. 

Dadaşlar diyarı Erzurum, Doğu Fatihi Kazım Karabekir Paşa komuta
sında da milli mücadelemizde örnek alınacak kahramanlıklar göstermiştir. 

Erzurumluların bayramını bir kere daha kutlarken, birlik ve bera
berliğimizi korumamızı diler, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle 
anar, tüm Erzurumlulara saygı ve sevgilerimi sunarım. 
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23 MART 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN, 
KEMALİST ATILI M DERNEGİ 'NİN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 

ÇOCUK BAYRAMI NEDENiYLE ÇlKARDlGI DERGİNİN ÖZEL SAYISI İÇİN 
TURGUT ÇAKIR'IN SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 

SORU Bi ri nci sorumuz, dünya da demokratik rejim le yönetilen 
ülkelerin yasama organı olan meclislerinde "Egemenlik kayıtsız 

şartsız milletindir" sözlerinde anlamını bulan ve bu denli inanarak 
söylenmiş egemenlik anlayışı, milletine ve onun temsilcilerine olan 
sarsılmaz güven açıklıkla ortaya konulmamıştır. Yüce insan Atatürk, 
"Egemenl)k kayıtsız şartsız milletindir" derken acaba n ey i amaçlam ış 

tır? Egemenlik nedir?, kısaca açıklar mısınız? 

BAŞKAN Büyük At atürk, bütün mücadelesini milletin gücüne, 
milletin yüksek kuvve tine daima inanar·ak sürdürmeyi öngörmüştür. 

Başanya ancak bu yoldan ulaşılabileceği kanaatını hep hayatı 

boyunca taşımıştır. Bunun tar-ih sayfaları karıştınldığı zaman 
pekçok örneğine rastlamak mümkündür. Daima millet iradesinden 
bah setmiştir, millet iradesinin yüceliğinden söz etmiştir. O yüce 
gücü yanına alan yönetimlerin daima başan ya ulaşacağından bahset 
miştir. Ama, bu güce ter s düşen, bu gücü ya m n a bü yük bir kuvvet 
olaı· ak almak isteme ye nl c rin de akıbetinin hü sran olacağını hep 
vurgulamıştır . 

1921 Anaya sas ı çıktığı s ıralarda, Atatürk, bir toplum n e 
zamanki egemenliğini, egemenlik haklarını başka s ının e line teslim 
edeı· . o toplum katiyen başanya ulaşamaz. Toplumun kader-inde 
ve t a lilıinde etkili olacak yegane güç milletin irades i olmalıdır 

demiştir. O zaman egemenlik gücünün . menarktan alınarak millet e 
mal edilmesi düşünce s ini savunmuştur . Zaten bildiğiniz gibi millf 
egemenlik düşüncesi de bu anafikirden kaynaklanan yüce bir fikirdir, 
yüce bir düşüncedir. Mücadele, insanlık tarihi ile eşdeğerdir. 

İnsanlık tarihinin başlangıç noktasından itibaren monarşik yönetimlere 
karşı insan toplulukları daima bir mücadele açma e.~ilimi içinde 
olmuşlardır. Bu monarşik yönetimler kah adil olmuştuı· , kah keyfi 
olmuştur, çeşitli şekillerde tecelli etmiştir, ama in s an toplulukları 

da bu yönetimlere karşı daima bir mücadele açmaktan da geri 
kalmamışlardıı- . ll ele hele ilerleyen zamanla birlikte insan toplulukları 

ekonomik ve sosya l a lunda gelişmeler kaydetmeye başlayınca, bu 
nıü ccı d e le daha bUyük bir kapsam kazcınmıştır. İnsan topluluklun 
ekonomik ulanda, sosyal alanda yeni kuvvetler kazandıkça yönetime 
katılrnu arzusunu, eğilimini oı· taya koymuşlar ve bu eğilimi, yönetime 
kntılın<ı eği limi kazanılan güçle orantılı olarak arttığı ve kuvvet 
kazandığı göı· ülnıliştür. Zaten rnillf egcıneıı lik düşünce s i d e bu ,gelişme-

lerde n kaynaklanrnıştır. Nilekim bu gelişme l e r· kuvvet kazandıkça 

tarih sahnesinden birçok imparatorlukların silindiği görülmüştür . 
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Bunların yerine hep halk topluluklarının iradesinin hakim olduğu , 

yönetimlerin geldiğ i müşa ha de edilmiştir . Pek çok misal verilebilir; 
Ha bsburg Ha ne da nı, Roma nofla r, Hohenzolen ler, son ola ra k da bizim 
Osmanoğulla n Ha ne da nı, b..ınlann dikkat çekici birer örneğidir . 

Biz de bu mücadele 19 uncu asırda başladı. 19 uncu asra 
ka dar monarşik yönetime karşı bir gelişme Türk toplumunda görill.rrarıiş
tir . i lk ha re kat 1808 1 de akdedilen senedi ittifakla ortaya konmuştur 
denebilir. Aslında bu , hükümdara karşı bir hareket olarak tasvir 
edilemez, ama hükümdarın hak la rının belli bir ölçüde ta h d idi anlamın
da organize edilen ilk harekettir . Bu bakımdan bizim siyasi tarihimi
zin yen i gelişen bir safhasıdır, 1808 1 de akdedilen senedi ittifak. 
Sonra bildiğiniz gibi 1876 Anayasası gelmiştir . Ondan önce bir 
gel iş me aşama sı da ha vardır, 1839 Gül ha ne Ha dduhüma yü n ü, 1856 
İ s la har Fermanı bunlar hep demokratik alandaki gelişmeleri hazırla
yacak zeminin hazırlanmasına yönelik hareketler olarak kabul 
edile b ilir, ama ilk pa r la men to hayatı bildiğiniz gibi 1876 yılında 

Türkiye 1 de baş la mıştır, Os ma n lı İ m pa ra tariuğunda başlam ı ştır ve 
ilk defa hükümdarın yetkilerini bir ölçüde yasal yoldan tahdidi 
gündeme girmiştir . Ama, hükümda rı n yine dakunulma zlığı söz konusu
dur. Millf egemenlik ilkesinin etkili bir biçimde Türk siyasi tarihinde 
devreye girebildiği söylenememektedir; fakat bir ~geçiş noktasıdır; 

pa dişa h ın egemenliğin den millet egemenliğine bir geçiş nokta sı . 

bir ara rejim kabul edelim 1876 Anayasası ile kurulan rejim ve 
1876 y ılı müteakip 1909' da Ana ya s ada bir değişiklik bazı değişiklik-

ler yap ılmış, onlardan bir maddesi .. ..... saltanatın ekber evlada 
intikal edeceğine ilişkin bir hüküm vardır 1876 Ana yasasının . yani 
miras yoluyla. tevarüs yoluyla yine egemenlik hakları babada n 
oğu la intika ı etmektedir. 1876 Ana ya sa sı yine bu sistemi korumuştur. 
Ama bildiğiniz gibi Millet Meclisi vardır, Ayan Meclisi vardır, 

Me b usa n Meclisi vardır . Me b usa n Meclisinde soru, gensoru gibi 
müesseseler yer almaktadır . Bunlar işletilebilmektedir; ama belli 
şartla rla . Yine padişahın müsaadesiyle bir kanun teklifi yapıla bilmek
tedir , ama yine hükümdarın müsaadesiyle, y ani bir tahdid içinde 

bütün bu çalışmalar. 

Ya ın ız hep gelişmeler ileriye doğrudur . 1909 1 daki ola yı 
şöyle vurgulamak istiyorum: Saltanatın ekber eviada intikal edeceği, 

egemenliğin ekber eviada i ntikal edeceği hükmü altına bir ilave 
dc:ıha, ilave bir hüküm daha getirilmiştır . l909'daki yeni düzenlemeyle . 
Padışah Mebusan Meclisinin huzurunda yemin eder . Anayasanın 

getirdiği haklara sadakat göstereceğine ilişkin yemin eder . Demek 
kı, millf egemenlik düşüncesine doğru meydana gelen gelişmeler 

anık toplumu öyle bir noktaya getirmiştir ki, Padişah Millet Meclisinin 
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ön ünde artık yemin etme noktasındadır. Bunlar hep 1921 yılında 

çıkarılan, 1921 Anayasasında yer alan millf egemenlik ilkesine 
doğru gelişmelerdir, olumlu gelişmelerdir. 

Zaten Büyük Atatürk 'de hayatı boyunca bu fikirlerle fikriyatı

nı beslemiş ve güçlendirmişti, özellikle ] ean ] ak Roussea u' yu çok 
geniş boyutlar içinde okumuştu, Jean jak Rousseau 'dan çok büyük 
ölçüde mülhem olmuştu ve bu nedenle Millf Mücadelenin başlangıcına 

hazır birtakım fikirlerle gelmişti; millf egemenlik ilkesini etkili 
kılacak bir fikrf hazırlık içinde gelmişti. Bildiğiniz gibi Samsun' a 
ayak basar basmaz da millf egemenlik ilkesiyle mü ca de lenin başladığı
nı ilan etmişti ve aşama aşama Millf Mücadelenin her safhasında 

evvela Amasya' da, sonra Erzurum' da, sonra Sivas hep millf egemenlik 
ilkesini topluma mal etmeye yönelik çalışmalar yaptı, beyanlarda 
bulundu, açıklamalarda bulundu, değerlendirmelerde bulundu. 

Kısaca sı, millf egemenlik ilkesi Millf Mücadelemizin bay ra k 
fikri olmuştur, yani muharik kuvveti olmuştur ve toplum bu fik i r 
etrafında birleşerek muaffakiyete ula şa bilmiştir. Eğer milletin ira d es i 
artık toplumun kaderi üzerinde etkili olamasaydı, bir başka iradeye 
millet kaderini terk etseydi, Millf Mücadele sırasında da millet 
olarak başa rı ya ulaşmamız kanaatimce mümkün olamazdı . 

SORU Efendim, ikinci sorumuz egemenlik nüfus ve ilke 
ile birlikte devleti meydana getiren unsurlardır. Devletin meydana 
gelmesi için önce toprak lazım , sonra topraklar üzerinde yerleşm i ş 

insan . insanlar üzerinde siyasal otoritenin kullanılması gerek li 
olduğuna göre, devletin içinde egemenlik kime ait olacaktır, kısaca 

bilgi verebilir misiniz? 

BAŞKAN Sizin de belirttiğiniz gibi, devletin üç ana unsuru 
var, toprak, insan topluluğu, bunlara maddf unsurlar denmektedir 
literatürde; üçüncü unsur ise egemenliktir. Bi r başka deyimle devle t i 
devlet yapan esas unsur, üçüncü unsur olan egemenliktir ve bu 
devletin manevf unsurudur, bu unsur olmadan devlet olmaz. Bi r 
ülkenin toprağı olur, o topraklar üzerinde y aşayan insanlar da 
bulunur, ama bu insanlar eğer o topraklar üzerinde egemenli k 
haklarına sahip değillerse yahut da egemenlik hakkına sahip olan 
bir kişi o toplumun bünyesinden çıkmamışsa, o ülke egemen b i r 
ülke değildir; olsa olsa bir sömürgedir diy e söylenebilir, tar i f 

edilebilir . 

Egemenlik ha k kı nı n doğuşu 

uza y an bir düşünce sistemi. Tarihin 
ş u rı u gör ü y o rl a r ; hükümda r la r h ep 
hakkını kullanmaya yönelmışlerdir 

tarihin çok eski çağlarına kadar 
ilk çnğlarından itibaren in s anl a r 
teokratik kaynakll bır egemenl i k 
ve Avrupa'da kurulan pek çok 
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devlette önce kilise aracılığı ile egemenlik hakkı Tanrıdan hükümdarla-
ra intikal ettirilmiş, öyle yorumlar yapılmış, öyle uygulamalar 
sürdürülmüş, bir süre sonra da hükümdarlar kendilerini daha 
kuvvetli hissetmeye başladıkları tarihlerde kiliseyi de aradan 
çıkarmaya teşebbüs etmişlerdir ve egemenlik hakkının doğrudan 

doğruya Tanrı tarafından kendilerine verildiği düşüncesini artık 

benimseyerek topluma yaymaya ve onu etkin kılmaya çalışmışlardır. 

Tabif bu dönemlerde pek çok feylesoflar da yetişmiştir. 

Bu feylesofla rı n bazıla rı Ta n nsa l kökenli egemenliği savunmuşlardır, 

(Fransa 'da Jean Bodin, İngiltere'de Hob b es gibi) fakat bazı düşünür
ler ise daha ileri tarihlerde artık millet egemenliğini savunma 
norfıtasına gelmişlerdir ki, bunların da başında Jean J ak Roussea u 
geliyor . Jean Jak Rousseau zaten ifade ettiği fikirlerle biraz da 
1789 Fransız büyük ihtilalinin zeminini hazırlamıştır . 

İlk defa 
millet iradesine, 
savunmuştur; yani 
anlayışına karşı 

Jean ]ak Rousseau, egemenliğin halk iradesine, 
genel iradeye dayandınlması gerektiği görüşünü 

Tanrısal kökenli, teokra tik kökenli egemenlik 
çıkmıştır . Jean ]ak Roussea u soyut bir kavram 

olan genel iradeyi, bölünmez, devredilmez, zaman aşımına uğramaz 

bir irade olarak tarif etmektedir ve yine Jean ]ak Rousseau 'ya 
göre; Millf irade bu soyut bir kavram olan genel iradenin de bir 
yansımasıdır . Millet, eski çağlar demokrasilerinde olduğu gibi, 
Atina demokrasisinde olduğu gibi küçük toplumlar halinde bir araya 
gelip, bizzat kararları alıp icra edemeyeceğinden, haliyle milleti 
temsil eden insanlarda n oluşa n grup la rı n egemenlik hakkını kullanması
nı savunmuştur ve böylece millf egemenlik düşüncesinin temel fikrini 
Jean Jak Rousseau ortaya koymuştur. 

1789 Fransız ihtilali bu fikirlerden büyük ölçüde esinlenerek 
yapılmış ve halk iradesinin monarşik iradeye galebe çalması 1789 
ihtilali ile sağlanmış; fakat orada da yine bir elit sınıfa seçim 
hakkı tanınmak suretiyle, millf egemenlik ilkesinin tabana kadar 
indirilmesinin gerçekleştirilmesi 1789 ihtilalini müteakip tahakkuk 

ettirilememiştir . 

Nihayet, bu millf egemenlik düşüncesi ve kavramı üzerindeki 
gelişmeler 19 uncu asır boyunca da sürmüş, 19 uncu asırda Avrupa' da 
bu düşünce daha büyük biı· zemin bulmuş . artık Avrupa ülkelerı 

demokrasi yolunda. millf egemenlık ilkesini geliştirme yolunda 
önemli adımlar atmaya başlamışlar . 20 nci asır ise, tamamiyle 
dünyanın sahip çıktığı bir fikir halinde millf egemenlik düşüncesinin 

getirildiğini göstermiştir . Bizde 20 nci asırda bildiğiniz gibi 20 
ncı asrın ilk çeyreğınde bu yüksek idare düşüncesıni toplumumuza 
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mal etmiş olduk ve bunun da ilk yazılı belgesi 1921 Anayasasıdır. 

Hatta 24 Nisan 1923 tarihli bir Meclis kararı da vardır, bir ölçüde 
1921 Anayasasının temelini oluşturmaktadır; Meclisin kurulduğunun 

ertesi günü 24 Nisan tarihinde Millet Meclisi bir karar alarak, 
egemenliğin millete geçmiş olduğunu vurgulamıştır . 1921 Anayasası 

da bunun sistematize edilmesi olarak düşünülebilir. 

Şimdi sozu şöyle taparlayalım, milli egemenlik ilkesi tarih 
boyunca çeşitli kaynaklardan mülhem olmuştur . Eski tarihlerde 
teokra tik kaynaklı olarak ortaya çıkmıştır, sonra bu kaynağın 

halka dayandınlması Fransız ihtilalinden sonra aşama aşama 19 
uncu asırda ve 20 nci asırda gelişmiş ve 20 nci asırda en yüksek 
gelişme noktasına ulaşmıştır diyebiliriz . 

SORU Efendim, soruların cevapları hemen hemen birbirini 
tamamlamış oldu . Ben, bunların dışında bir soru sormak istiyorum . 

Günü 
Günü 
bir de 

Şimdiye kadar 23 Nisan 'ı kutluyoruz . Bir de Dünya Çocuklar 
olarak bize bilgi verebilir misiniz? Yani, Dünya Çocuklar 
ile 23 Nisan arasındaki ilişki, bağlantı nasıl olmalıdır, 

ila ve nasıl olacaktır? 

BAŞKAN Bildiğiniz gibi, milli egemenlik düşüncesiyle demokrasi 
düşüncesi eşdeğerdir, eş anlarndadır . Milli egemenlik düşüncesinin 

hakim olmadığı bir toplumda demokrasiden söz edilmesi mümkün 
değildir. Demokrasi de, insan toplulukla rının uygarıaşma yolundaki 
en ileri aşamasıdır . Şu halde, bütün toplumların bu ileri aşamaya 

ula şma sı, bütün insanlığın ortak özlemi olmalıdır . Bugün demokrasiyi 
gerçekleştirmiş toplumlar var, bu aşamaya henüz gelernemiş toplumlar 
var ve bu aşamaya gelernemiş toplumların sayısı daha fazladır . 

Bu bakımdan, milli egemenlik düşüncesini daha geniş bir tabana 
yayabilmek için toplumlararası ilişkileri güçlendirmekte büyük 
yararlar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır . Toplumlar arasındak i 

ilişkileri genç kuşaklar daha sağlam bir temele dayandırıla bil ir . 
Özellikle istikbalde sorumluluğu yüklenecek kuşaklar ki, onlar 
çocukla rımızdır, bizim çocuklarımızdır ve dünya çocukla rı dır. Bunlar 
arasında kurulacak çe şi tl i bağıantılar, bu genç kuşakla rı birbirine 
yaklaştırmaya, daha çok kaynaşmalarını sağlamaya medar olur 
ve böyle ce bizim emanet ettiğimiz, çocukla rımıza emanet ettiğimiz 

millf egemenlik düşüncesi ki, bildiğiniz gibi, Atatürk 'ün bu bayramı 

aynı anda çocuk ba yramı yapmasının altında yatan bir anlam 
da budur . Bu yüksek kavramın gelecekteki savunucuları çocuklarımız 

olacaktır. O halde, öncelikle çocuklarımız1 bu düşünce istikametinde 
yetiştırmeli, eğitmeli, onlara bu yüksek düşüncenin geniş anlamını 

bütUn boyutlarıyla tanıtmaya çalışmamız lazımdır ki, bu yüksek 
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ilkenin, bu yüce ilkenin gelecekteki savunucuları çocuklarımız 

olsun . Bizim çocuklarımız bu kavramı benimseyip, özümseyip onun 
sa vunucusu ha line geldikten sonra, toplumumuzda onun birer bayrak ta rı 
haline geldikten sonra yalnız toplumumuz içinde gösterecekleri 
etkinliklerle ka lmamalı, dünya çocuklarıyla kuracakları bağlantılarla 

da onlara bu yüksek mefkürenin yansıtılması, benimsetilmesi yolunda 
da bir çabanın içine girmelidir . 

Bu iletişim, bu bağlantı dünya çocukları arasında bu yüksek 
mefkürenin gelişmesine de yol açabilir . Ben böyle düşün üyerum . 

SORU Sağolun efendim . 

Sa yın Başkanım, verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür 

ederiz . Bizi aydın la ttınız . 

BAŞKAN 

SORU 
var mı? 

Rica ederim . 

Topluma iletmek istediğiniz kısa ve öz bir mesajınız 

BAŞKAN Toplumumuz 1920' de Türkiye Büyük Millet Meclisini 
kurduktan sonra çeşitli mücadeleleri sürdürerek bugünlere gelen, 
bugünkü gelişme noktasına ulaşan bir büyük topluluktur . Tabii 
toplumumuzun bu gucu, bu kuvveti yalnız 67 yıla sığdırılırsa yanlış 

bir değerlendirme olur . Tabiatıyla gücümüzü zengin ve engin tarihimiz
den alıyoruz, Türk devletinin zengin bir tarih tecrübesine ve birikimi
ne sahip olmasından alıyoruz; Ama bu zengin tarih tecrübesinden 
ve birikiminden faydalana n Türk toplumu, bir de büyük bir dinamik 
yapı taşıyan bir toplumdur . Bu yapısıyla bu zengin tarih tecrübesini 
de sentez edince, o iki büyük unsuru kaynaştırınca 67 yıl boyunca, 
bütün cumhuriyet dönemince hep başa rı lı olmuştur. Ta bii sorunlarımız 

var . Sorunsuz bir toplum olmaz; Ama dikkat edilirse hep bu sorunları 

aşa aşa daha ileri noktalara gelmekteyiz . 

Bu arada, ta bii Türk toplumunun en yüksek mefküresi 
demokrasi mefkuresidir . Demokrasi mefkuresi de, sözlerimizin başında 

be 1 irttiğimiz gibi, mi llf egemen lik yüksek kavramı na da ya nmaktadır. 
İkisi eşdeğerdir. Bu 67 yıl boyunca Türk demokrasısı çeşitli aşama

lardan geçerek çeşitli. gelişme noktalarını arkada bırakaraK, zaman 
zaman da duraksamalar göstererek, ama hep ileriye g i derek bugünkü 
gelişme noktasına ulaşmıştır . Demokrasi mefkuresini en yüce mefküre 
olarak kabul etmeli ve ona sımsıkı bağlı kalmalıyız. Ben i nanmaktayım 

ki, demokratik bir toplum olarak Türkıye, ekonomik, sos y al ağırlıklı, 

kültürel ağırlıklı meselelerini de yine bu sıstem içerisinde en i y i 

O.t8l 
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büyük çozume kavuşturacaktır, yine bu sistem içinde en başarılı 

hedeflere ulaşabilecektir . 

O yüzden 23 Nisan 'ların Türk tar i hinde yeri önemlidir. 
Her 23 Nisan' da bu düşünce geniş programlar içinde değerlendirilme li, 
genç kuşaklanınıza anlatılınalı, bu düşüncenin yüksek manası uygulan
maya, açıklanmaya, izah edilmeye çalışılma lı ve bu y üksek mefkure 
ile çocuklarımızın düşünce sistemleri beslenmelidir. 

SORU : Efendim çok çok sağolun . 

....................... Birliği adına ve 
gösterdiğiniz için çok çok teşekkür 

sunarız efendim . 

o 18 .-J 
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1 Nisan 1987 

TÜ RK İ YE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
PARLAMENTO DERGİSİ 'NİN NİSAN 1987 SAYISINA 

YAZDIKLARI MAKALE 

Türkiye Büyük Millet fl1eclisi 'nin kuruluşunun üzeı-inderı 

67 y ı l geçmiştir. Türkiye Bü yük Millet Meclisi 'nin kurucusu ve 
ilk başkam Büyük Önder Atatürk 'ü ve I. Meclisin vatansever üye lennı 
bu ves il eyle milletçe b ir keı·e daha minnet ve şükranla amyoruz. 

23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Bü yük Millet Meclisı. 

iki yönüyle milletimizin geleceğinde etkili olmuş, adeta kaderin i 
değ işti rmişt ir. Öncelikle ş unu belirtmek gerekir ki, milli mücadelemize 
mu tlak manada hakim olarak aldığı kararlarla sav aşın kaderini 
etkilemiştir. Bu yönüyle kurtuluş savaşım yapan ve ülke yi zafere 

ulaştıran mec listi r. Zaten bu yüzden değilmidir ki, mill i mücadelemiz 
s ı ra s ı n da or d u 1 a n m ız . Tür ki ye Büyü k ı. i i ll et M e cl i s i or d u 1 a rı d i ye 

n it el e n d i ri 1 m i~ tir . 

Öte vandan . siyasi tarihir:ıizde bir inkila p acidedilecek 

olc:ın milli egemenlik ilkesinin Arıayasc:ı Hukukumuz a g~rmesi. Türk 
:oplur:, ve devlet hayatına kazandırılması, l. Türkiye Büyü k t.:illet 
hieclisi dönemine rastlamaktadır. 1 . Türkiye Büyük Millet l\~ec lisı . 

ülkemızde ilk defü. mı ll i egemenlik düşü!'1cesinin devlet yöne~~iTıir:e 

hakir.: olması ilkesini gerçekle~tirmışt ir . 

i ns.:ı n topluluklarının bu yüce hedefe ulaşmasının i.örıl-: i 

çağlar boyunc.:ı s ü rdürülen çetin r.:ücadele1er sonucundu serçekle~. tırı-

lebildiğı ve bu soylu r.;ücadelenın b.:ızı toplumlarda hala de var.. 
ettıği bilinmektedir. Uğruna asırl a r boyu ölüm, kal1m pahc;sırı<. 

çeti n mü ca d e 1 el er ver il e : ·ı b u yü c e i lk e :ı i n Tür k to? i ,. :rı u rı a ka z a n d 1 rı ı rr, a -
sının onuru, başta Bü yük Atatürk oır.ıok üzere ı. Türkive Büvü k 

r. ~ illet Meclisi 'ne ve onun vatansever üyelerıne aittir. O nedenl e. 

r.ıılletimiz her 23 Nisan'da yerınde bır kararia Türkiye Büyüh: /\:ille; 
Me::lısi 'nin kuruluş y1ldcnümlerinı "~! illi Egenıen1ik" bavramı o i c.rak 

kutlar:ıaktadır . 

ŞüpheSiZ ki, bayrama a ynı zamanda çocuk bavramı adı 

verılmesınin özel bir anlamı vardır. Bununla. "M illi Egemenl i l'' ' 

~ibı vüce bit ilkeyi gelecekte de ğerl en d i !"me ve sa vu n r.ı <ı gö re·.- i nı n. 

v<Jrının sorumluluğunu vük1enec ek Türk çocuk1arınc. aıt o l du .~ u 

vurgulo n mak ı~tenmiştır. 
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Türkiy e Büyük Millet Meclisi 'nin kuruluşuyla "Milli Egemenlik" 
i l k e s i n i n An a y a s a H u k u k u m uz d a k i y e ri n i a 1 m a s ı , d ev 1 eı h a y cı tı rrn z ı n 
temel felsefe:-i haline gelmesi, hiç şüphesiz demokras imizin de başlan-

gıcını teşkil etmiştir . Demokras iye geçışımiz ülkemiz yönün den eşsiz 

ve büyük bir atılımı ifade eder. Çünkü demokrati k toplumlarda 
amaçlanan hedef, daha yüksek u yga r1ık düzey ine ulaşmak ve daha 
yüksek mora l değerlere sahip olmaktır. Gelişme yolunda ola n her 
top lum bu yü(:e değerlere ula şma m n çaba sı ve mü ca delesi içi ndedir . 

Onun içind ir ki,. milletimiz demokratik yönetimi vazgeçilmez bir 
yaşama biçim i o l arak benimsemiş ve kabul etmiştir . 

Milleurniz 67 yılda demokra tik hayana er .. :;ır, deneyimler 
kaza n mı ştır . Artık toplu mu muzun zama n zama n çözüms üz gib i göı·ünebi 

lecek konularleı kaı-şı karşıya gelmesinden endi;ıeye ve :.Zötümserliğe 

düşmerrıek gerekir . 67 yı ldır görülmüştür ki, erı zo r gözüken sorunlar 
bile halkımızır. hakemligind e en sağhklı çbzüml en kavuşr:i akuı. 

rr.ılletimiz zengi n tarihinden kazarıdığı şaşmaz sa,Çduy-..:suyla e:-ı 

uygun ve geçerli çözüm1eri bu1abilmektedir. 

Onun için şanlar ne kadar elveriş:-iz o1un5 c1surı, ı . ~il1i 

E g e m e n li k i 1 k e s i n e o 1 a n i n a n c ı m ı z d a e n k ü ç ük b i r s a r s ır ı t ı v e a z a 1 m a 
olm amall , er. zor hatla iç inden çıkılrr.az gibi göı·ünen ülke so;u;ıla;ı

r.ırı bile, bu vüce ilke çe:-çevesind<: çözülrr.esi. b ir c::.:yasal kurc;J. 
bir yaşanı fel::efesi hcline getirilnıe:idı:-. Çünkü, her tü:·}ü haşannır, 

ve gelişmenin yıne bu s i ster.. içinde ger-çekleştirildi~, i b;lir,mei-:.tedır. 

Demokra si . insanları n bugün e kcıdar kurduğu siyasôl sis"temle

rin en soyl usudur . Yczlaşuğındeı bilE J:usuı·le;rı, diğeı· ~isıer:ılerın 

zararlanndan daha az zahmeıle gıderilebilir. Mille1ir:ıiz bu dü~ünce;· ~ 

benimsemişt ir v.:: bu yüzden milli egemenlik 1lkesınE' ~arsılr.·.az biı· 

inançla ba ğlJ dır. Bu nedenle topl umumuzu n çeşitl i kesımlerinde

sorum1u1uk yükienmiş bu1una-:-ı bütün aydın1arımızır, rrı d ~ ı egemenlik 

mefkuresirı i güçlendirme yolunda süı-ei-:li ç aba sarfctme1erir. : kcıçınılr:.az 

b i r görev saymakiayız. 

Bu dilek VC' dü~üncelerle "Mıl lı Egemenlik ve Ço.:uk" bEıvramır.ıı

zın milletir.ıız e kutlu- C'ir.ıc;sını d i1iyoru l'ii . 

N e c m n t ı r ı t: /, f: lll HJ h i 1\ ~. 
l ü r }.: 1 y ( r~ ij V ü ı .. t. ~ ı ı ı rı M (' ( ı ı ~ : 

]\~ı ~ . i : if lll 

0'18 ·.1 
r·. 
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18 NİSAN 1987 

TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
PARLAMENTO MUHABİRLERİ DERNEGİ'NİN YAYINLADIGI 

BASIN BALOSU GAZETESiNE VERDİGİ DEMEÇ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin 17. 
başladıktan sonra bizi m de parlamentoda, basın 

mızla teşri. ki mesaimiz başladı. Bugüne kadar 
devam etmiş gelmiştir. 

dönemi çalışmalarına 

mensubu arkadaş la rı
da bu teşriki me sa i, 

Burada bir işbirliği ha vas ı içeri s inde çalışıldığını memnuni
yetle m üşa h ade ettiğimi öncelikle belirtmek isterim. Gerçekten Parlamento 
Muhabirleri Derneği' nin mensubu olan gazeteci arka daşlarımız par
lamentonun bir parçası olarak şevkle ve heyecanla görev yapmaktadır
lar. Kendilerini hiçbir zaman parlamentonun bütünlüğü dışında ne 
düşünmektedirler, ne de hissetmektedirler. Biz de sizlere o nazarla 
bakıyoruz. Bu bütünlükten sizleri katiyen ayı rm ayı düşünmüyoruz. 

Çünkü, burada önemli bir görev ifa ettiğinizi, büyük bir sorumluluk 
yüklendiğinizi biliyoruz. Bu nedenle si.ze her türlü kolaylığı göstermeyi 
bir görev addediyoruz. Çünkü biz sizin görevlerinizi ne kadar kolay
laştırırsak hizmetlerinizde o kadar başarılı olursunuz. Sizin başarılı 

olmanız memlekete verilen önemli bir hizmettir. 

1984 yılı başından itibaren diyelim, -bundan önceki bir 
iki ayı hesaba katmazsak,- demek ki 3 yılı aşkın bir süre içinde 
birlikte çalışıyoruz. Ben, pa rla men to mu ha biri ola rak çalışan arka da ş
la rımızın me sa i sin i fevkalade başa rı lı gördüm. Bugüne ka dar arka da ş
ların olumlu bir yaklaşım içinde bulunduklarını, vazifelerini üstün 
bir gayretle ifa etmeye çalıştık la rını ve iyi niyetli olduklarını 

gördüğüm için, ben de onlara her türlü kolaylığı göstermeyi, onlara 
her alanda yardımcı olmayı vazife ka bul ettim. 

Tabii çeşitli ihtiyaçlarınız olmuştur . Bunlar zaman zama n 
benim önüme çıkmıştır. Bunları çözme~ her türlü imkanı parlamentc 
muhabiri arkadaşlarımızın lehine kullanmaya çalıştı k. Bunu memnunı

yerle yaptık. Bilhassa vurgulamak isterim . Bundan böyle de elimizdek :. 
imkanlar içinde parlamento muhabiri arkadaşlarımızın çalışmaların ı 

kolaylaştırmak yolunda olacağız. Bu bizler iç i n bir vazifedir. Sizi:. 
yönetiminizde şimdi bir değişiklik oldu. Parlamento Muhabirler: 
Derneği 'nin başına yeni bir yönetim geldi. Eski arkadaşlarınızl .:; 

orta k bir çalı şma düşüncesi içeri sindeydik , onlar da bu düşüncey ·. 

paylaşmışlardı, çalışmışlardı. Sizler de bizim içimizden arkadaşla-

rımızsınız, 

a yn ı şekilde 

henizi tanıyoruz . Sizler bizi 
verimli bir çalışma içinde 
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Şüphe et mi yorum . Hatta hatta çalışanlar birbiderinin çalışma ala nın
da k i başa n la rı n ı geç erek me sa ilerini sürdürmelidirler ki, bu alanda 
bir gelişmenin. daha büyük başanlara gidişin bir işareti ortaya 
konabilsi.n . Bunu yapacaksınız. buna da inanıyorum. Ben genelde 
Millet Meclisi Başkanı olduğum süre içerisinde size açık olmayı 

y eğledi.m. ka na lı ka lma k ta n imtina ettim. Ne kadar açık ola bilirsek 
sizınle olan i rtibatlarımızı sıcak ve yakın bir çerçeve içerisinde 
sürdürebilirsek, hem biz görevimiz bakımından rahatlarız. görevimizi 
daha iyi. ifa ederiz, hem size yardımcı oluruz. Bu karşılıklı iki 
grubu n çalışmalarını ra ha tla ta n bir unsurdur. Bu nedenle ben öteden 
beri bu düşünce içinde ola n bır i nsa n ola rak, bu yolu tercih ettim. 
Ama bilemi yorum . buna rağmen bazı istekleriniz vardır ki, belki 
yerine getirilememiştir. Bundan do la yı da bu istekler gene bana 
i. ntikal edecektir, bu talepler devam edecektir. 

SORU · " Parlamentonun yeni olması sebebiyle tabii ki bazı 

karşılıklı ihtiyaçların karşılanmasında müşkila r çektik. Sonra sonra 
rayına oturmaya başladı. Arkadaşlar:mız arzularını ve isteklerini 
bu şahsi görüşmelerde belki orta ya koyacak tır . Komisyonlardan, 
gruplardan zamanında bilgilerin aktarılması veya açıklamalar:n 

zamanında yapılması gibi şeylerdir. Çalışma düzeni konusunda da 
gerekli tedbirleri alıyoruz . Bizim arkadaşlarımıza şu röpörtaj içerisinde 
özellik le ka pa l ı ola n komisyon la rı n düzenli açıkla ma yapma sı düşün ül
mekte midir ?" 

KARADUMAN : " .. Komisyon çalı şma l a rı hakkında süratle bilgi alma yı 
istiyorsunuz .. " 

SORU :" .. Gene ll i kle Komisyonlarda n saat birde, ikide sözlü veya ya-
zılı açıkla ma. yapılma sı, basın bürosuna gönderilmesi.. .... basın 

bürosunda ki a ·rkada ş la rımızın da ğı tım yapma sı ..... " 

KARADUMAN Bunları ben şimdi sizden öğreni yorum. Bana bugüne 
kadar bir istek intikal etmedi. Ama tabii komisyon görüşmeleri kapalı 

y apılıy or. Şüphesiz siz de komisyon çalışmaları hakkında bilgi. edinmek 
i steyeceksiniz . Bu ga y et doğaldır. Ama birtakım tıkanmalar var 
mı ? onu bilemi y orum. Onun i ç i n de sizden öğren i yorum . Bunun üzer i. ne 

gide li m .. 

Tabii bu 
bir ça l ışma yapılıyorsa. 

bllg i edinmek istemeniz 
kadar süratle verilmesi 

gayet normaldir. Büyük Millet Meclisi' nde 
bunun sonucu hakkında süratle ve sıhhat l i 

gayet doğaldır. Bi.lginin mümkün olduğu 

çok tabiidir. Açıklama y ı komisyon yapacak 
r ab ı i. Bunun üzerinde dururuz. durma l ıyız . 
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·' 
SORU : tl •• Bir de balo gazetesinde açıklanmasında yarar olur. 
Bizim kulağımıza gelen bir konu daha var. Grupların, Meclis kulisinin 
belli saatlerde basına ka patılma sı konusunda Başkanlığa tazyik 
ediliyormuş gibi dedikodu var .. tl 

KARADUMAN :tl •• Efendim, şimdi bu talepler yen i değildir . Eskiden 
beri bu talepler bana geliyor. Ama şunu söyleyeyim ki . giderek 
bu talepler yoğunlaşıyor. Bunu da bel irteyim . Yoksa bu taleplerin 
bana intikali yeni bir hadise değildir. Eskiden beri bir rahatsızlık 

duyulduğu ifade ediliyor ve bana bu yolda talepler geliyor . Bunlar 
son aylarda ifade ettiğimiz gibi biraz yoğunluk kazandı. Ben aslında 

sizinle ilk yaptığım görüşmede de bu konudaki düşüncelerimi açıklamış

tım. Bunun yine Parlamento Muha birleri Derneğ i aracılığı ile disipline 
edilmesinden yanayım, yani ben bu yolu tercih ediyorum . Zaten 
bunu ilk görüşmelerimizde de ifade etmiştim. Bir araya gelip bazı 

konuları görüşmemizin fa yda lı olacağını söylemiştim . Ama bir imkan 
bulama dım bugüne kadar. Yakın bir tarihte oturup bunu görüşürüz . 

Henüz sizin kura llarınız, bizim sizden isteklerimiz, yönetim olara k 
nelerdir, onları bir konuşmak istiyorum zaten . Bu konuya da o 
zaman değineceğim. tl 

SORU 
biliyorlar." 

Tabii arkadaşlarımız sizin yasakçı olmadığınızı 

KARADUMAN : " Yasaklamaya gidilmesine taraftar değilim . Toplumun 
meselelerini kura cağı sağlıklı geleneklerle çözme si lazımdır. Demek ra si 
inancı bunu gerektirir . Gelişmiş ülkelere toplurnlara bakınız. 

Birtakım müeyyidelerle, yasaklarla neticeye gidilmesi yöntemleri 
ya va ş ya va ş geçerliliğini yiti rmiş ve toplum un koyduğu törelerle 
mesele leri n çözümü yoluna girilmiştir. Bu demokratik gelişmenin 

ta bii bir sonucudur . Onun için düşün üyerum ki, bu de:nokra tik an la yı ş 
içinde bi rta kım sorunlar varsa ki, (her toplumda sorunlar ola bilir ) 
bu sorunları demokratik toplumda yer alan organların koyacağı 

disiplinlerle çözelim. Dışa ndan gelen yasaklarla değil, dışa rı dan 
gelen müdahalelerle değil. Toplum içerisinde sorumluluk yüklenmiş 

organların koyacağı kurallarla, bunların oluşturacağı törelerle 
çözelim . En sağlıklı yol budur, en demokratik yol budur . Bir küçük 
meselede bile konuya böyle bakmamız lazımdır diye düşünüyorum .. ·· 

SORU 11 
•• Parlamentonun başından bugüne ka da rki me sa isi n i 

değerlendirir misin iz? Verimli çalıştığı kanaatinde misiniz ?" 

KARADUMAN : ll .. O konuda da bazı fikirlerimi i fa de ede yi m. Pa rla mentc 
1984 yılından itibaren bugüne kadar kanaatimce çok yoğun bir çalışm ;J 

yaptı. Pek çok ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki meseleler e: 
yaklaştı ve çözüm getirdi. Tabii , bu çözümler de çıkartılan kanunlarl c. 
olmuştur. Bu arada tenkitler de oldu. Parlamento süratle çalışıyor. 

hatalar olabiliyor . Zaman zaman hatalar yap1ldı. Aslında her çal1şm <J 
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düzeni içinde, ortaya konan faaliyetler içinde, birtakım hataların 

da yapılması doğaldır. Bunu biraz kaçınılmaz kabul etmek lazımdır. 

Çalışmanın olduğu yerde hata da olacaktır. Ama önemli olan bu 
ha ta la rdcı n, ku surlarda n mümkün olduğu ka dar sa kı na bilmektir. 
ll ata varsa bunları asgariye indirmektir. Yalnız bir noktayı gözden 
ırak tutmamak gerekiyor. Bu da şudur; biliyorsunuz 1980 yılından 

itibaren bir ara dönem geçirilmiştir. l980'den önce çok vahim olaylar 
nedeniyle parlamentoda dahi zama n zaman büyük tıkanma 1 ar meydana 
gelmiştir . Kabul etmek lazınıdır ki, uzun periyatta parlamento layıkf 

vechile verinıli olamamıştır . Uundan dolayı 1984 yılından itibaren 
çalışmalarına başlayan yeni parlamento hızlı, yoğun bir çalışma 

yapmakla karşı karşıya kaldığından süratli bir çalışma yapılmıştır. 

Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, pek çok alana müdahale 
edilmiştir . Ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal pek çok kanun 
çıkarılnnştır . Tabii bu süratli çalışma düzeni, ihtiyaçların ortaya 
çıkarttığı bir netice idi. Bu nedenle parlamento süratli çalışmıştır. 

Netice itibariyle süratli çalışılmıştır, verimli çalışılmıştır, ülkenin 
pek çok ihtiyacına el atılmıştır. Deva bulunmaya çalışılmıştır. Ama 
bu arada ha ta larda olabilir. ll ata larda n mümkün olduğu ka dar sakınmak 

ve bunu asgariye indirmek de lazımdır. Bunun da bilinci içinde 
bulunmak gerekir, şahsi ka na atinıe göre. Ve dikkat ederseniz 1987' den 
sonra bu yoğun çalı şma biraz hızını kaybedecektir. Çünki pek çok 
alana ilişkin meseleler üzerinde durulmuştur. Bunlarla ilgili kanunlar 
çıkarılmıştır . Bundan sonra yapılacak olan sağlıklı demokrasimizin 
son halkasını teşkil edecek 1988 seçinılerini başarıyla yapmak ve 
ülkeyi yeni bir huzur ortamına ulaştırmaktır. Daha huzurlu, daha 
denıok rat bir ortama 1988 seçimlerinin başarıyla yapıla rak ülkenin 
ulaştırılmasıdır. A rtık bundan sonraki zaman, 1988 seçimlerinin 
başarıyla geçmesi yönünde yapılacak çalışmalara yönelik olacaktır. 

Siyasal alanda, demokrasiyi geliştirme yolunda şimdiye kadar önemli 
adımlar atılmıştır. Tabii meclisten toplumumuzun çok önemli beklentileri 
var. Ama önemli adımlar atıldığını da burada vurgulamak, bunlara 
da işaret etmek lazımdır. Zaten kanaatimce en önemli adım bu meclis 
kurulduktan sonra, 1984 senesin in Mart ayında yapıla n ma hal li 
idareler seçimlerine bütün partileri iştirak ettiren kanunun çıkartılması 

olmuştur. Biliyorsunuz, 1983 seçimlerine Türkiye sınırlı partilerle 
girdi. Am a ilk defa bu meclis bu sınırı kaldırdı. Hem de 4 ay gibi 
kısa bir zaman içinde ülkeyi demokratik ortamın ana koşulu olan 
çok partili sistemin kuralları içinde mahalli idareler seçimine getirdi. 
Hemen arkadan ara seçimleı-i yapıldı. Eylül 1986 tarihinde yapılan 

ara seçimlerine de, aynı felsefe içinde girildi ve bütün partiler 
bu seçimleı· e katıldı. Demokratik bir seçim yapılarak halk iradesinin 
en iyi bir biçimde ortaya konulmasına zemin hazırlandı. 

Öte yandan, sıkıyönetim le ülke yönetilmekteyken 1984 yılından 
itiba ı· en ba ~la ya n çalı şma la rJ a rneclis peydcrpey sık ı yöneti m bölgel erini 
cızaltma yoluna girdi. Sonunda çok cuzı bir· vilayctte sıkıyönetim 

knlmış oldu. Artık sıkıyönetimsiz bir Türkiye sözkonu s u. I3unlar 
tabii siycı s al alancl<ı atılan önemli adınılardır. Ayrıntıya fazla giı· medi.m 

ama bunlar· önemli olduğu için bunları vur·gulamak istedim .. " 
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18 NİSAN 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTİN 
KARADUMAN'IN MİLLİ EGEMENLİK KONUSUNDA 

YANKI'DAN FUL EKESAN'IN SORULARINA VERDİGİ 
CEVAPLAR 
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14 NİSAN 1987 

Y ANKI: Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatırken Meclisi toplamış 
olması ulusal egemenliğe verdiği önemi gösteriyor. Sizin ulusal egemenliğe 
bakış açınız nedir? 

KARADUMAN: Milli mücadelenin başlaması ile Atatürk'ün yaptığı 
uygulamalar, önümüzde iki önemli noktayı çıkarmaktadır. Bunlardan birisi 
savaşın kazanılması, diğeri ise artık hükmünü yitirmiş olan saltanat idaresine 
son verilerek onun yerine milli egemenliğe dayalı yeni demokratik devletin 
kurulup ikame edilmesidir. Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı zaman 
bütün geleceğe yönelik politikalarını, bu iki gayeye dayalı olarak oluşturdu. 
Anadolu topraklarını işgale başlamış olan düşmanla çatışmayı, hemen savaş 
sahnesine kuvvetleri sevketmeyi düşünmedi. Çünkü biliyordu ki bir savaşın 
kazanılmasında en önemli unsur, millet unsurudur. Milletin organize edilerek, 
bütünleştirilerek savaşan kuvvetlerin arkasında yer almasının sağlanması 
önemlidir. Bu nedenle milletle bütünleşmeyi ve o gücün organize edilmesini ön 
plana aldı. Samsun'u müteakip Amasya ilk durak oldu. Bildiğiniz gibi orada 
tarihimize önemli bir Kurtuluş Savaşı belgesi olarak geçen Amasya Tamimini 
yayınladı. Amasya Tamimi, bir nevi Anadolu ihtilalinin ilk göstergesiydi. 
Hemen arkasından Erzurum Kongresi toplandı ve bu kongre de Misak-ı 
Milli'nin temellerini attı. Bağımsızlık irademizi tüm dünyaya duyuran ilk 
kongre oldu. Arkadan milli bir kongre diyebileceğimiz Sivas kongresi 
toplandı. Sivas Kongresinde Osmanlı yönetiminin artık tarihe karıştığı, bunun 
yerine milli devletin kurulmasının kaçınılmaz bir sonuç haline geldiği 
belirlendi ve tescil edildi. Arkasından da 23 Nisan 1920'de toplanan TBMM ile 
yeni Türk Devleti kuruldu. Cumuhriyetin temelleri atıldı. Filhakika 
Cumhuriyet bundan yaklaşık 3.5 yıl sonra kuruldu ama aslında temelleri 23 
Nisan 1920 tarihinde atılmıştır. Çünkü büyük Atatürk, padişahın ve halifenin o 
tarihlerde hukuki durumunun tartışılmasını uygun görmemiştir. Bunun zararlı 
olacağını düşündüğü için bu tartışmaları hep daha ileri tarihlere erteledi. Daha 
sonra ıse 1 Kasım I 922 tarihinde saltanatın kaldırılması bir kanunla kabul 
edildi. 

Bu yüzden o tarihte cumhuriyetin kurulmasına gidilmesi henüz üç yıllık 
bir ertelemeden sonra 29 Ekim 1 923'de cumhuriyet ilan edildi. Atatürk, bu iki 
yüce hedefe ulaşırken millet O'nun arkasındaydı. Milleti bütünleştirmişti ve 
anadolu'da yeni bir ruh yaratılmıştı. Bazı yazarlarımız buna bir anlamda " 
Anadolu lhtilali"de dereler. Bu doğrudur, ben de bu değerlendirmeleri 
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paylaşıyorum. Burada iki önemli noktanın ortaya çıktığı görülüyor. Birincisi 
bu bütünleşme sayesinde, milletin yüksek gücüne rağmen dünya devletleri 
önünde büyük bir savaş kazanıldı. Ve bu müstesna bir zaferdir. İkincisi savaş 
sürerken demeokratik devlet kuruldu, yani halk iradesine dayalı devlet 
kuruldu. Bu iki yüce hedefin arkasında halk topluluklannın yarattığı üstün güç 
yer almaktadır.Milletin ortaya koyduğu potansiyelle hem savaş kazanıldı hem 
de milli egemenlik ilkesi Türk yönetim sistemine hakim kılındı. Atatürk bütün 
gücünü milletten aldı. Milletten gelecek yüksek iradeye daima çok değer verdi. 
Bence başarılarının altında yatan en önemli nedenlerden birisidir bu. 

Y ANKI: Atatürk'ün Meclis'i kurduktan hemen sonra muhalefet 
gruplarının oluşmasını istemesi, O'nun çok partili demokratik rejime geçmeyi 
daha milli mücadelenin ilk yıllannda tasarladığı anlamına gelir mi? 

KARADUMAN: Doğrudur, bu görüşü ben de paylaşırım. Henüz 
savaş devam ederken Mecliste " birinci, ikinci grup" diye gruplar oluşmuştu. 
Bu da muhalefetin yavaş yavaş meclisin içinde oluştuğunu hatta teşvik 
edildiğini gösteren işaretlerdir. Atatürk, bir de bunun en güzel örneğinin 1924 
yılında vermiştir. Cumhuriyetin kurulmasından yaklaşık bir yıl sonra 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını teşvik etmiştir. O 
tarihlerde kendisine basının bir suali olmuştur. "İkinci, üçüncü partilerin 
kurulmasını uygun görüyor musunuz?" diye. bu suali, "Çok tabii 
karşılıyorum" diye cevaplandırmıştır. Atatürk, demokrasiye gerçekten inanmış 
büyük bir liderdi. Zaten bu inancı , Türk demokrasisinin de sağlam temeller 
üzerinde kurulmasına zemin hazırladı. Türk demokrasisi zaman zaman 
sarsıntılara maruz kalmıştır. Ama temeli sağlamdır. Çünkü bu sağlam temelin 
altında Atatürk'ün attığı sağlam harç vardır ve milletimizin demokrasiye karşı 
olan yüksek inancı vardır. Terakkiperver Fırka harekatının 
muvaffakiyetsizliğe uğramasından, yani 1925 yılında kapatılmasından sonra 
Atatürk'ün yaptığı ikinci deneme de Serbest Fırkadır. 

Bu deneme beş yıl sonra 1930'da yapılmıştır. Bu da yine bilinen 
nedenlerle muvaffak olamamıştır. Ama bütün bu denemelerin sonucunda 
Türkiye çok partili hayata 1945 yılında gelmiştir. Toplumun, cumhuriyetin o 
döneminde kazandığı birikimlerle çok partili hayata geçişte fazla bir sarsıntıya 
düşülmemiştir. Çok partili hayatın Türkiye'de fazla sarsıntı yaratmadan 
kurulabiimiş olmasının altında yatan önemli bir neden de budur. Bu itibarla 
Atatürk'ün çok partili hayatı ilke olarak benimsediğini çok rahat 
söyleyebiliriz. Tarihi gelişmeler hep bunu kanıtlamaktadır. 
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Y ANKI: TBMM'nin bu 67 yıl içerisinde iki kez feshedilmiş olmasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

KARADUMAN: Şüphesiz ki milli egemenlik ilkesinin hakim olduğu 
bir ülkede demokrasi herhangi bir kesintiye maruz kalmadan hükmünü 
slirdlirmeli, varlığını slirdlirmeli. Kesintisiz bir demokrasi idealimiz olmalıdır. 
Bu itibarla demokrasiınİzin iki defa kesintiye uğramış olmasını demokrasimiz 
hesabına şliphesiz ki bir kazanç saymak mlimklin değildir. Ama dlinya 
tarihinde demokratik alandaki gelişmeleri, verilen mücadeleleri gözünlinde 
bulundurursak görürüz ki demokrasilerin kurulması kolay olmamıştır. Uzun, 
sabırlı, kararlı mücadeleleri gerektirmiştir ve iilkelerde zaman zaman ve yer 
yer kan da dökülmüştür. Demokrasi kolay ulaşılabilecek bir ideal değil bunu 
belirtmek istiyorum. Bu bakımdan Türkiye'de demokrasi alanındaki 
gelişmeleri hep ileri hedeflere doğru kaydedilen gelişmeler olarak görmeyi 
dileyelim. Bu arada tekrar meydana gelmiş kesintiler, duraksamalar şliphesiz 
ki toplumumuz açısından bir kayıptır. Artık bundan böyle geriye değil ileriye 
doğru bakmalı ve çok uzun ömürlü bir demokrasiyi ülkemizde yerleştirmenin 
şartları üzerinde ittifak etmeliyiz. 

Y ANKI: Meclis'in belli süreler içerisinde kapalı kalınasının sebepleri 
neler? Bu sebepler, yasama yetkisinin Meclisten alınıp başka kurullara geçici 
olarak verilmesini gerektirecek kadar ağır ve önemli midir? 

KARADUMAN: Bu sebepleri benim şu anda izah etmemde bir yarar 
gönnüyonıın. Müsade ederseniz bunun değerlendinnesini tarihe bırakalım. 

Y ANKI: Aradan 67 yıl geçmiş olmasına rağmen ulusal egemenlik 
ilkesinin hala tam olarak işlemediğini ileri sUrenter var. Bu görüşlere katılıyor 
musunuz? 

KARADUMAN: Ben bu goruşe katiyen katılınıyorum. Milli 
egemenlik ilkesi Türk toplumunda bütün etkinliğiyle sürmektedir. Milli 
egemenlik ilkesi, toplumumuzda hakim ilkedir. Bunun dışındaki görüşleri 
katiyen paylaşaınam. Milletin iradesinden daha üstiin bir irade Türkiye'de 
yoktur ve olmaması da lazımdır. Zaten seçimler, milli iradenin yenilendiği 
dönemlerdir. Seçimlerle millet iradesi tecelli ediyor ve ona göre devlet 
yönetimine istikaınet veriliyor. 

Y ANKI: Milletvekili sayısının 400'ün üzerine çıkarılması yolunda 
eğilimler var. Buna katılıyor musunuz? 

KARADUMAN: Ben şu anda böyle bir ihtiyacın olmadığı 
görüşündeyim. 400 milletvekiliyle yasama çalışmalarının slirdüriilebildiği 
kanaatindeyim. Milletvekili sayısının 400'ün Uzerine çıkmasını gerektiren 
mlichir bir sebep bulunduğunu sanıyorum. 
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21 NİSAN 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTİN 
KARADUMAN'IN "MİLLİ EGEMENLİK HAFTASI" NEDENtYLE 

TRT'DEN MESUT MERTCAN'IN SORULARINA VERDİGİ 
CEVAPLAR 
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Sayın Seyirciler, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 67'inci yıldönümü 
dolayısıyla düzenlenen Milli Egemenlik Haftası yarın başlıyor. 

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Milli Egemenlik haftası dolayısıyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Amasya'da yarın Milli Egemenlik 
ve Amasya Mülakatı konulu bir bilimsel toplantı yapılacak. Bu toplantıyı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Necmettin KARADUMAN bir 
konuşmayla açacak. 

Milli Egemenlik Haftası dolayısıyla çeşitli illerde de konuyla ilgili 
bilimsel ve kültürel toplantılar düzenlenecek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu da özel gündemle 
toplanacak. Genel Kurulda siyasi parti genel başkanları ile davet edilen yabancı 
parlamenterlerden en kıdemlisi konuşacaklar. 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Binasında yapılacak toplantıda da 
23 Nisan 1920'nin anıları dile getirilecek. 

Sayın Seyirciler. .. 

Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Necmettin 
KARADUMAN'la birlikteyiz. 

Sayın KARADUMAN ... Bize, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
siyasi tarihimizdeki yerini ve etkilerini anlatır mısınız? 

TBMM Başkanı Necmettin KARADUMAN-Hay hay 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin siyasi tarihimizde çok özel bir 
yeri vardır. Bunu belirtmek, etkilerini anlatabilmek için birkaç nokta üzerinde 
bilhassa durmanın gerekli olduğu düşüncesindeyim. 

Yeni Türk Devletinin kurulması üzerindeki etkilerine önce değiney im. 
Yeni Türk Devleti, 23 Nisan 1920 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Gerçi o tarihlerde saltanat henüz 
kaldırılmamıştır, ama fiilen ve tamamen hükmünü yitirmiş durumdaydı. 
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Egemenlik gücü, Birinci Meclis'in kurulmasıyla padişahtan milletimize 
geçmişti. Büyük Atatürk, zafer kazanılıncaya kadar, padişah ve halifenin 
hukuki durumunun tartışılmasında bir yarar görmemiş, aksine zararlı 
olacağını düşünerek uygulamaları ona göre yönlendirmişti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu günün ertesinde yani 24 
Nisan 1920 tarihinde Millet Meclisi toplanarak aldığı "1" sayılı kararda, yeni 
devletin milletin hakimiyetine dayalı olarak kurulduğunu ve Millet Meclisinin 
üstünde hiçbir güç ve kuvvetin bulunmadığı ilan etmiştir. 

Bir düşünürümüz bu konuda şunları söylemiştir: Bu kararla Türkiye 
Büyük Millet Meclisince milletin işlerine doğrudan doğruya el konarak hukuk 
yönünden milli egemenlik kurulmuştur. Bu olay, Türkiye Cumhuriyetinin 
kuruluşunun ilk tarihsel ve yasal aşamasıdır. O gün adı söylenmeyen ve biçimi 
bakımından milli egemenliğe dayanan, cumhuriyet niteliğini taşıyan yeni bir 
devlet kurulmuş oluyordu. 

Atatürk de bu konudaki fikirlerini Büyük Nutuk'ta şöyle açıklamıştır: " 
Efendiler, bu esaslara dayanan bir hükümetin mahiyeti kolaylıkla anlaşılabilir. 
Böyle bir hükümet, hakimiyeti milliye esesasına dayanan hak hükümetidir, 
cumhuriyettir." 

Görülüyor ki, cumhuriyetin temelleri 23 Nisan 1920 tarihinde atılmış, 
ama o günün şartlarının yarattığı ve biraz önce izah etmeye çalıştığımız 
nedenlerle, cumhuriyetin hemen kurulması cihetine gidilmeyerek, bunun için 
üç yıl daha beklenilmesi uygun görülmüştür. 

İkinci önemli saydığımız nokta şudur: Birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclisi büyük bir dirayet ve hakimiyetle, cesaretle milli mücadelemize hakim 
olarak savaşın kaderini de etkilemiştir. Bu yönüyle, savaşı başarıyla sürdüren 
ve hedefine ulaştıran Meclistir. Bundan dolayıdır ki, milli mücadelemiz 
sırasında ordularımıza haklı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları 
denmiş tir. 

Neticede özetle şunlan söyleyebiliriz: 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, verdiği örnek mücadeleyle, bir 
taraftan savaşı sürdürüp hedefine ulaştırırken, bir taraftan da o günün çok 
müşkül şartlarında, savaş şartları içinde, milli egemenlik fikrine dayalı 
demokratik devleti kurma başarısını göstermiştir. Bu, dünya tarihinde çok 
ender rastlanan başarılardan biridir. 
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Sayın KARADUMAN, " Milli Egemenlik" ilkesinin Türk toplumuna 
kazandırılması konusunda birinci Meclisin katkıları ile ilgili bilgi verir 
misiniz? 

TBMM Başkanı Necmettin KARADUMAN: Birinci Meclis, 
toplulumumuzun devlet anlayışına yepyeni bir düşünce kazandırmıştır; o da, 
siyasi tarihimizde ilk defa toplum ve devlet yönetime, toplum ve devlet 
hayatımıza halk iradesinin hakim olması ilkesidir. Milli egemenlik ilkesi diye 
ifade ettiğimiz ve büyük bir inkılap niteliğinde gördüğümüz bu yüce düşünce, 
aynı zamanda demokrasiınİzin de temelidir. Demokratik yönetim böylece 
ülkemizde kaynağını, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan almıştır. 
Bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin verdiği çetin mücadeleye borçlu 
olduğumuzu belirtmek isterim. Bu sonuçta, şüphesiz ki büyük Atatürk'ün milli 
egemenlik ilkesinin, milli egemenliğe ilişkin fikirlerio yayılması konusundan, 
toplumumuza bunların mal edilmesi konusunda sürdüregeldİğİ büyük 
mücadelenin, olağanüstü çabanın çok büyük payı vardır. Kısaca şunu 
söyleyebiliriz: Büyük Atatürk, milli egemenlik ilkesinin başmimandır. 

Milli egemenlik ilkesinin bugünkü toplumumuzdaki yeri ve etkisi 
nedir? 

TBMM Başkanı Necmettin KARADUMAN: Milli egemenlik 
düşüncesi, ülkemizin siyasal ve sosyal hayatında yeni bir çığır açmıştır. O 
tarihten bugüne kadar kaydedilen bütün gelişmelere, bu yüce ilke esin kaynağı 
olmuştur. Milli egemenlik ilkesi, bugünkü demokratik toplumumuzun da temel 
felsefesidir. Öyle olması çok tabiidir; çünkü milli egemenlik düşüncesiyle 
demokrasi eşdeğerdir. Milletimiz demokrasiyi vazgeçilmez bir yaşama biçimi 
olarak seçtiğine göre, milli egemenlik ilkesini yüksek bir mefkure haline 
getirmiş olmasını çok tabii kabul etmek lazımdır. 

TBMM Başkanı Necmettin KARADUMAN: Milli egemenlik ilkesinin 
ifade ettiği anlam itibariyle toplum ve devlet hayatımız yönünden ne büyük 
değer taşıdığını ve siyasi tarihimizde büyük değer taşıdığını ve siyasi 
tarihimizde büyük bir inkılap niteliğinde yer aldığını biraz önce anlatmaya 
çalışmıştım. Bu yüce ilkenin bugünkü kuşaklarımıza, halıralarında iz bırakacak 
bir şekilde daha geniş boyutlarda anlatılmasının ve tanıtılmasının, sık sık 
vurgulanmasının gerekli olduğu düşüncesinin taşıyorum. Bu doğrultuda 
yapılacak çalışmaların, milli egemenlik ve demokrasi kavramları üzerindeki 
inceleme ve değerlendirmeleri teşvik edip yoğunlaştıracağı, böylece 
demokrasimize güç ve kuvvet kazandımcağı inancındayım. 
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Milli egemenliğin tecelli ettiği en yüce organ olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, bu yüzden, bu amaca yönelik 
programlar düzeniernekte ve bu tür programların düzenlenmesini teşvik 
etmektedir. 

lnanmaktayım ki, bu programlar her geçen yıl biraz daha gelişecek ve 
milli egemenlik ilkesinin, toplumumuzun bütün kesimlerinde daha geniş 
boyutlarda tanınmasına ve benimsenmesine yardımcı olacak, katkıda 
bulunacaktır. 
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23 NİSAN 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTİN 
KARADUMAN'IN ANKARA RADYOSU ÇOCUK KULÜBÜNDEN 
BAZI ÇOCUKLARlN SORULARINA VERDİKLERİ CEVAPLAR 
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ı - :cclis ı.1 <:ı ; l: ._ı nı ~.ayın l;t:!'-.:l 'ı...: ttin ı~ <.t r ~ı<, uı ı. t.ln ' ın CJC: ı: jınc..l 2 yız . 23 l.i i :Jun dola-

Efcııüiın 1 bu •JÜıı 23 j , j sun 1 ._i;:i.n J, l..ı.l T omli ııız . 23 ı. isun 1920 1 de 

Büyük f.lillet ı -ıeclis i ilk deı: u 1\ıı ; :; ! ru • c~ ;, :_, L .. ıı ttt ı.:_; Lı . Biz o gLiıı dc ı üer i 

67 yılclır buÇJi.imi bt:ıyr<:ık o l arc.i~ ~ :..u tl u~ oruz . Du bc.~ yrunı<:. 1 ııe ı.::en 1 "Ulusal 

Egemonlil:. ve ç , _. cuk D<:ıyranıı" cicnillyo ı:- 1 blzc .:: nl.::.tır . ! ı.sınız ? 

zon) 23 ı,lsan 1920 ·c - rild. iı"!m 'l'ÜrLiyL: ,.:.ii:,rl.il:. l lill'-'t Locli..,.i.nin l:.u.cu-

luş günüuür 1 hı=uı C.e i- eni bir 'l'Ürl~ Lıc vl ı2l:.inln (~o0u::;: '}ÜnJdiir . Du n8cic.mle 1 

23 Uisan tarihinin : ~endi trı :.: i L iı.ıiz i ~~· lıH .. t2 t--r;];: i .. i.:.stc :..::rw bi.ı:- '/-.!ri v<:ır L' ır . 

:ı.· eni bir 'l'Ürl: u cvlc L:i liecll...;in ! ~ ; J ~ u .l.u; :; ::.~ · ] ~ ı .. j ... - ıi ~:te j:u;:ulııi tı '.: ve •rUrJ:.i~'C 

Büyük H illet 1-jeclisi l:urduUu yeni ( evle l.: l e İ s ·tikl~l G<:ıv<:ı.}ını 1x.ı:,: l<:ıtr.ıı:;-

tır . 

Bu ~~urulan yeni •._.evle tin iki () :_; ,·ll i ·~ i v~rdır w Bu ö~ r: ll:'. J~ler 

çol-:. anlumlıöır . .ı3unl.::ırtl n Lir is i , bu ( !.-:o vlc tin t~:ı . ! aıııen lı~ılk c ·::ıc nıenli ·~irıe 

dayalı olarak kuı: ulmu .~ olıwısı ve yöııe tiıııinl halk ir.ıcle"'irıe day<:.. lı olarc:ık 

sürdürmes i ; bir cl~..: bu c.lcvl tin i stikl l ~<.-ıva ~· ı nı .:;; i; rc :i..ir! ıe:.ıi ve l.JL:ı .; arıyl.::ı 

~wııu crdin:e3i. Du iki özclli ·;.; i ııc · eııiyle 23 L.i.s.:ın t cı dı lıinin t<:.ıri1Ü i,d. z 

iç.i.ı d~ çok üııeıııli . bir yeri buluü .. ı cı J~tc:ıdır . 

lJu no ~denle 1 biz bu L:ıı: ihi her ~ ·ıl l.ıir ;Jc:·yr<:I'J\ ·JÜıı i.; ola:ı:· c.ık. 

l:u tluyoru~ ve !Jiltllijiniz 'Ji : ıi 1 bu .Lı l '., 'r<.ıı..a d 1 Ulu.s .::: l ~gellı~Jrıl il: ve çocuk 

Bayraıııı d iyoruz . ulu.J<:.ı l L :J Ü i o iCiıll~ . ._,; ı 1 ' l.' C:oı .. ı _1.!.·, urnz i çi..iııbi 1 ul u .. : ..ıl Ggeı;ıcn-

li•Jiııılz 23 lois<:.ııı 1920 tt:ırilıinı.:ıe L<.!Cli::; Lıı : : ..ı 4· ulııaJıyJ.._ 1: .;: , ;~. ııılıııı.;tır~ ilk 

defa 'l'iirk toı : .Lur.1 v._ üevl,.,. ·, ''"L. 'n -ı u' Ll , . ı· ; ...,,... J'll ·ı · · '"" • '-':ı« .. ~c ;; · '--'- - ~e .)' ı.:::-.ı · J. lıt .:: •Jirı· i :; tir . 
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Bundan do li::. yı :U.:ıyramü 11 Ulus c..l l~ cJ O ıı ll::nli !: j)cı yra ını 11
l . i y oruz . 

11 ç ocuk D.:ıyramı 11 c iyo ruz ; çünb.i 1 ulu sa l cgow .. :mlik ';)ibi yücG 

bir il'J:cnin ge l GcGkte , hG L• yüce JJir no l~t <. : da doruk noj:U,.;; ın dc..ı tutulrıı c:.; ı , 

bugüni.in çocul ~li:ı rı }- arının tj e . ıç lcr i }'c t· i . .s;, ı i ~: o lgun ı ·. o.ı: lum üyc l ,:1ri t.:ır c:ı-

luk y ül:le n ccc!: iıı :>c.. ııL.n: ı Cır . ı.3 u ~ .: .:ı :~ ıı.ı · :c..: ıı , ...;[ i :, ül: lll .:, ('i rl: , ı _, ;_ yr~rııı c, ~ · ııı 

l ı ı a k i r; iıı bu iJ<.:ıyr<.ıllll c:ıynı Zü!ılc:l ll (~ CJ ·,:oct:J : ua ~TiJIU olc:: r <.ıJ: : :u tJ. <.:nwyı U}' j Ull 

.J .. JH U - 'l'c,;ol:l:ür ' !'.~·:-r iz e .J: om.- iın. 

Lill. i eg eı ıı •~nlil: n e Ccr.ıc1: S <:ı yın ~ a;. ; :~m 1 lli tfen bunu dc:ı açık-

lar ınısınız ? 

DGn i::ıiruz önce size yuı:-ı tı ij ıın açıl:lamadc:ı IJuna Lir n GI::ız e r:ıeÇ,) in ı . t i:;t im . 

U i lli e~cıncnl i ı-., devlet ~~ i:ineti ııiııe ·: -. o~ ı lurıı ~~önc tirün2 1ı .: l l;:: 

n 
iradGsini/ınillet iradesin in hal:irı1 olrlla sı <: rıluıııına CJGli yor . Diliyor s u-

'\ nuz , ·ı :opluml a r t ar ih ·;.:ıo~,ı'u nca gen c h lQ J ;\:.ti\n l: i: n;.-c::ıda ı ~ıonor·. i clcd i i_j ir. ı iz 

_tek elt.len ::..ıir yönetirole J Ön o til .ı i :; l on:ir . Yine d2 l.: c·pJ unılc..r ın L<:.c:ierine 

yörıotinıler:ine 1 hli ~:i.imdan rı ir ;~Ce ;>i lıüb.iuC.:. rla:ı:- ın ir .:ı deleri lı a l ~iın olıı-.u!]-

tur v e topluınlc::ır <;ok eski çt.ızjlardan i ti:-ı.:ırcn tek elden ic.1;:,relere b:: r :_;ı 

b ir mi.icaüele çı yrı açma eSjiliıılini ·;JC:is tenıı i.c: le rcJ ir . Du ınüca r.1cle , bütün 

c1linyada uzun turih b o yunca çe .} i tl i _;: e:~il lerc.1e si.i regel ırı i ;.·tir . 

Dizde de ı·ıü];:i..ir: ıda rırı t e k cl r:',en i darcsinG J : c:.r :; ı b ir ıni.icadele 

1 9 u ncu asırda lı<:ı:: larn :ş ve nih<:~tet .1Ju mücı:;uele 23 :c: isan 1920 tarihinde 

c.1oruk nol~tcı s ın.::ı ul a :; rııı!J ve o tl1rihte · ı 7:illi ec:Jeı ı .i nlik ill:e:>i 'l'Ü.rk de v let 

v e top lwn lı<.y<:ı tına hcıl:im olıı 1 u .~: tur . ~ cı ni ; ; ·<·lk yöne tiıı!i rııi llet yöneti ın i 

rı.illetin J~~ücrine rııilJ.~tin yÖnetililine r:ı r-tık e0eıııen olıııu -:;. tur : ılıillet 
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yöolcrı.dirr. ı ı3 h<:ıklanı ve :·e t; ;:i!.lini J~;.; z<..ııı · ı ;_: tır. Du ilkey e 1 nülli egeı;:en

lik ilkesi 1 bu ;~<:ıvrama r.ı i.lli e ·JCıı;enlik Lavr<:ımı L1eıııel:tcyiz. 

~aten 1 l ıe :: inizin biJ.diiji rJ ilıi 1 'l'ÜrJ::.iye ınilli eıJerııcnlik il

l~e:.;ini ·<:oplum h<:ı y.::ı tına erJeıııen ~:ılnı.::ıl:.L.ı ,:: .. cınol~r~ ... ; i ye cie •jirmi :;tir. Za

ten J.cıııol~ru.sinin ana ..;- c:.rtı ill;: ~:c.ırtı 1 ı :ıilli C'jet::enlil~ ill:.ı::sinin o top-

lum bünyesine ~'erle:.;mıi:..; olııı.:: .s ın r.~<:ı n L.::ıyrı;;;];:lanır . Dmııokr;:;siyle uir an

l.:.ırııd.:-, milli egemenlik e ._:de<Jerc.1ir . 

Di:::c1c rı ıllli e<Jeın:::nJ.i}:. ilLe,;..; i n in tı:ı .·lwıı 1:.:.ı~· c. i: ın.:ı lı<.:l~ inı ol-

de:: n, rııilli cgeı.ıcnlil:. ill:e .3inin 'l'i.!rl :. ·i.:.o . lurı·, lk~ .. ,;, ::ı ııckı ) <::enıo ~ :r<:ısiıııi.:::in de 

l~<.ıync:ı<Jı olmc::sı i t.i.bcıriyle çok ıııii. atemı;~ >ıir ~:eri varöır. 

:;uRJ- Pel~i e _:e ı! ~~ irr. J çol:. tc_, ,:;.~:ür e<.:;criz . 

Efendim , 67 yıl :ıuyuııca T~ir ;~iye :Jiiy ül:. i.ıillet Hecli:::;ini n 

J:aç :Sa !) l~anı oldu 1 siz k<.ıçıncı Bi'.ı:~:L:.;u~;; .ı ··. ız ? 

67 yıl Loyunca Ti..irkiye I.ıi.iyük il i l let l ı e c ;lia inae 14 b.~.; i)ü .·;L:ml ıl-. :,.·ap

tı: i.) en, 14 ii ncü B ;:ı :,d:.uuırn . 

:iCJRU - 'I'e:_:t::kk.i.ir cuı::r ı:::. 

ı::-.:en.C:~.i.rıı , Dc: •. ;: :.~.n < J l c1u;_jurı u z ·Jijr;:: 

lıeyecanlanı.ıı :,; ı.ııyclınız ? 

'l' Lir~ :i:-.t". ~ n\Jyij:~ :üu .. : :'i' 

'' ~.ıı:.l.ı~·o-c ı.ıu::..:u: ll.l2? Çol~ 

........ ~ı.\ .ı . l ~ ~C .. :·., ... ·i n - ... ' ', ·- ·L 

J.;a:):c:.. ıt ol,)lıiJ Ulll •JÜni.i l<:ılJi.:.ı L·.ıyL..ı .i !<..ı tır lı. o n.:u :ı . t;Unb.\ , bcni,·ıı c<e lıa tır mnU.c:, 

bu o lc: yın rnüs I:(J::;n.::ı ~;ir :..'eri vc,r::lır. çi;ııb;i 1 Ti.!r:~iyc Gü~ · üJ~ i·. illet i·!ecli

si i3c:ı ·.<c<:ın lı ·j ın.:ı seçilı :ıel;: ~~ ü::.-'iıC~J iz 1:.i i . ıir ili_:.-.n i çi n çok gurur verici 

onur verici Lir heıd.:l..s •.:d ir . Bu rı .;C~nle, ~;,en de Da._; ::nn seçi_l<liÇjim ::!ar,ıan 

bu y::reZli göreve •rür1;:i :,re Bü::.·ül:. ~ ~ iLlet l·iGclis inin beni la yıl~ 'JÖrnıesi 

itili .:: ri:ı·l'? <~:ol~ onur d u:_ .u ·i Lunı . 
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dU ; Urunü g mU ydUnUz ? 

'l'lİH : İYr: Bd'iÜI ~ lıİ LL .::'l' ll ı~Cı.J ::>I ;, ::J.l,I i.CC . .::1"l'.il 1:.~.;J ,DJ!ii\lı- Ço cuk-

ı~en Bc:ı .;L:ı ıı ol D cD ij ınıı c ' Ü.~~ ü : ınıeınir; tim . J,ııı c:. , ç:ocul:1:cn he ,_) y~)nnt.i.ci olma~'ı 

hatırımdc:ı n geçiı:-irc'.im v e bu Drzuınu d<ı ger ç:cl:lc:jlirc'ı inı . çünb.i , ol~ul l ar ı 

bi tirdik ten sonra yüknek talwi linti cüıııc:;:.ıl<::ı :. ı1-:.tan ~;oııra lıc.ycıt<:.ı ben <.le :Dir 

yönetici ol c:ır.:ık bt:.ı şl <ıdım : böy l e c e bu <.ır:.:urnu (jerr;; .:;kloştirı :ıi::: o l c1um . 

Yoks a , 1'ilrkiye l.:lü y ül~ I .illet lJeclisi D <::ı .;; ~a nı o lrn;:ı ~·ı .-·ı.i } Ünr.ıediın ~ 

ama , 'l'Ürki~'G ı::; i.i yük Nil le t ı ıeclini D.:_ l:,ırı lı<jı da bir :_·ük ::; ek yönetim nokta-

sını i fade otı.ıektedir . O bal: ıı ııc.Ja n , 1ıir .:ınlc::ıında çok genel ol a rak ı.'.iL; ün-

ceınin bir ::•arçası olarak bunun d .:ı tc:ılıal:kuk c~ tnıi~; old u •junu s öyle~:ebili-

rim . 

SORU- rl'e :;ekkür eder iz . 

E f endim , rrürkiye Büyük !-iillet l'leclisi Ba:_ıb:ınının g örevleri neler-

dir , b unu da anlcıtır mısınız bize ? 

rı•üruCİ YE BÜ.ı.Ül{ UİLLET ! li.;CLİSİ -_r,,~ ~:i\i·:r ı::-:C:iE'r'l'Ü, ıV.1lv\D.r.ilüi - Türl~iye 

Büyük Millet ~eclisi na ;;!~cı nının çe0 i t l i <JÖrevler i vcırdır . J3unlc:ırı , Ana-

yasa ve Türkiye Düyük Nillet 1-ıeclisi İçti.izüyü tc.ıyin e u iyor . I3unla:i::ı size 

];ısaca .g öylc sıralayayım : ö nce 1 Türkiye Düyi.ik !·: illet i·ieclia i na ·_.;] ~anı Hec

( ) lis dışınd<.ı 'rürkiye Büy \.il~ Hillet l · ıeclisini ;: cııls il eder : ya ni 
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Bu, Ba:;ıkFı.nın tem s il görevidir , Bundrıu bayka , Baııka•1 , Ti.i.rkiye BLlYilk 

Millet r!leclis:i.nm Genel Kurul to1ılaııtıları ;ıa Başkan lık yapar . Yani , 

o topları liıları yöne tir ; ama 'l'Urlciye IJü~ Lil<: I.lillet l\1eulisi Başkanının 

pele çok görevi olduğu i ç i n , bu t oplru-ltıları her zaıııarı ,y-öııe tı ae iıııkfu: ı

nı bulamaz . Du yüzden t oplantıları , Ba:;ka!l auına bat~ka.ııvek illeri ge

nelde yüri.iliürler ve h an e i t oplantı~ 1 ~ıı.u1~.i ı.x ... şl::anvekilin :i.n yöııetece

[!; ini ele Türkiye Büyük fnillet Lleclisi i:qka~ıı - t?...Yin ed e r . 

Bun dan başka , Barykaıı , bu topln~ı tılania tutul:ı · ı tut11iıakların 

u ere· i ha line gclırıes :in i n şartlarını hnzı rlar ' çalı şaillarıü bu l?.la~cln. 

yaptı ~ı çalı~ ınalurı denetler , lllillet J.IeclüJi Başlcu..ııı , llu~)l~an lı lc Dj -

va•ıı ve Daııı g ı ııa Kurult.UtlUl <la uüıılca·ı lı t,ıı ıı .y·apar . Du iki orgaııın [:Ö 

revleri !'.!illet 1\Jecli:::i İçtLtzü;;i..Lnde belirtil ;;ıiı;ıtir. 

Htmlardan başka , Bac~ka1~ , l:Iill e t ı .ıecl isiı ıi t aııı tı c ı çalı ş ı nalEl

r ı or~:;:mıi z e eJ.er , Millet 1\[eclis iı• i '1\l.rlc l;aııwı.t u.ı a , dünya lcanıuo;y'Uııa 

tanıtıııalc için çeşitli yayıılları'1 yapıl · ııus ı i çin çalı sıı .ıalar prograrcı

lıır , J,·ıeclisilf ida ri , wali ve kr)lluk i~ leri vardır ; bunları birçok 

ı;1e ı;ıurlar ve görevliler ,J' erijıe ge ~iı·irler. Bu iş l er ele I.l illet l.leclisi 

Başkanının clenetimincle sürclürülür . Dolayı sıyla , Millet Meclisi Baş· 

kanı bu çalı şırtalurı cla ,yalandan izler ve denetler . Ayrıca , Weclis 

Başkunı ~ Millet Meclis inde ya::;aına a l a ıınJ.a çalı şan çeşitli koı:üsyon

lar vardır , bu komisyonların çalıqnıalarını da de.ı ıe !;ler . Oıı.ların ve~

riınli bir şeldlde sürdürülınesinc katkıda bulunmaya çalışır . 

Millet Meclisi Başkanı ~ ayrıca , Anayasada , kanunlarda ve İç

tUzülcte kendisine verilmiı;ı olo.n diğer -Bu a'llnttıklarınıın dışı:rıda

görevleri de yerine getirmeye çalışır . Uillet Meclisi Başkanı , bir 

de Cumhurbaşıcanı yurt clışında oiduğ-u zaınan , Cumhurbaşkanına vekalet 

eder . 

Baryleanın görevlerini kısaca bu _ şekilde özetleyebiliriz . 

SORU- Teşe~Ur ederim efe;ldirıı. 

Sizin g-örevleı•inizi öğrendik . Dize bir de TLirlci.re Büyük I;Iillet 

meclisinin görevleriJ;ıi ve nasıl çalı ş tığını anlatır ınısııuz? 

Tfm(İYE BÜYt.iK MİI,LET r:!ECLİSİ BA.<=ıKANI !-illCfi'!Tö;TTİN KARJ\DUMAN.:.. Tü ı~-
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lciye Büyük Millet Il[eclisi iki arıamalı bir çalışına yapar. Bw.ıların 

birinci aşaması komis yonlarda süren çalışrııalardır ; ikinci a~anmsı ise 

TUrlciye DU.yLik lllillet Meclisi Genel l~urul"Luıda silren aşaıııadır. r.1illet 

Meclisinin ana görevleri yasaıım faa:Liyotlerü1i uUrdUrrııelc tir . Bildi

ğiniz gibi , TUrlciye ' de toplumu yöneten kanunlar vardır , t oplumu yön

lendiren kantınlar vardır , Bu kanwıları 'fürki.te DüyLU< fılillet Meclis i 

çıkartır , Biz bmıa , 11-irlciye BLiylil< I•Iillet f,Jeclisinin j 'asarna çalışmala

rı diyoruz. Millet f.iecli3 irıin en önei.1li g.ürevi yasru ııa ç;alışınaları 

yapmaktır . Biraz evvel ele söylecli i!; im gibi , bu çalışnınlar evvela icJ 

misyonlo.rda barılar , yasruna. çalışmalo.rı iç· ill, eliğer nıilletvekilleriu

deu Millc~t Meclisi Başkanlı ğına kaınm teleli [leri yapılır , ya da hü

küıne tte;ı ka.ınu1 tasarısı Revlr: edilir. Du teklif ve tasarılar önce 1co-

misyonlarda görüşi.ilür; soHra Geııel I~ttı"ltltla tekrar bunlar üzerinde 

bir t.örü:::;ınıc yapılır ve Genel Kunllu:ıı (\ylanyla bunlar lcı:ınunlaşıııış 

olur ; böylece yasalar çıkartılmış olur . 

l'11ec lif3in ilcinci öııeınli çalışıııası da d ene ti111 çalışınasıdır , Hü

kümetin yaptığı çalışmaları , bU.tün ayrıntılarıyla,l:lillet l'rleclisi cle

netlr~r ve bw1u da çe§ i tl i. yollar ve usullerle y e r i.ne getirir. Btuıla
, -t)"-k_lo..ıo'\dO:..) 

rııı ayrıntıları zaınanıııı ıııUsaade etıilediL~i içirı, s i ze fazla bilg·i 

veremiynruı rı , 

SOHU- Teşelcldir ederim efendi r ı, 

Du Itleclis binas ı çok e,üz el ve bil.J•iilc bir bina ; burası ne za.ı;ıa..ı 

yapılmış , yapılıııası ne kadar sürıııü~; ; mirıı.a.r i öz ellikleri halck!!..nda 

biz.e bilgi verir misiniz? 

TÜR~İYE DÜYLİK IviİLLı-::T I,'JECLİSİ BA8~ ANI fll!:Cl :lliTTİN 1~1\.RADUJ\w-i- Tür

leiye Büyük Millet l'.ieclis i binasının yapıl;;ıasına 19]9 yılıı1cla başlan

mış . Projesini Holzıneister isimli bir Avusturyalı mimar yapmış . Bir 

yarışma açılmış , bu yarı~mada üç eser yer almış ve bunların içinele 

Holzrneister ' e ait eseri DüyUk Atatürk r>eçnı i ş , be {teı1ıni ~~ , bunu uygurı 

görmüş . Yani bu binanın projesi Büyük Atatürk tarafından Geç ilmiştir. 
rı 

Atatürk ' Un ölümünden bir yıl sonra , 1939 yılında da bu binanın in-

şaatına başlanmış. Araya İkinci Cihan Savaşının girmesi nedeniyle , 
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binanın inşaası çok uzun sürıııiiş ve niha,yet 1960 yılında bina bi ti

rilmiş ; 1961 Ocak ayındarı itilJaren de 1'ürlciye HUyilk Il1illet Meclis i 

bu bi.ııaua çalışrı1e.ya başlamış, 

liliınari ö~ellikle.ı:·ine gelince : Dinn , al~ırba::ılı , nat;laın , daya

nıklı bir mimari özellik tia~ırııo.lctadır. Du özellilcleriy ~ e , 'Nrkiye Cur:l

huriyetinin oonsuza dek sürecek olan vo.rlıJ;ını siıııgelenıelcteuir. Bi-

nanın mimarı. bir yabancı ulr.las ına rui.jı;en , 1'i.irkiye 1 yi çok iyi ta-

nıyordu , birçok da yapılar yupı : ıış tı TUrl-:iye ı de. 

Ayrıca , bu bina.nııı inşaatında bi.i,yük ölçHde yerli malzeme kul

lanıldı. Bundon başka, t;enç Türk mimarları cla , binanın proje aşama

sındaıı ~ yapım a:;ıa.ınasıııa lcadar bütün ço.lışı :m aşruııalarınc1a Ilo lzıııeis

ter 1 in yanında yardımcı olarak yer aldılar . Bu nedenle , bina..rıın 

ınill1 bir mimari karaleter lmzundıe;ını s()_rleyebiliriz . 

SOnU- Teşekkür ederiz . 

Efendim , J·,ıeclis te görevli r:• l:=tr~tl~ kaç lcişi var acaba? 

TÜIKİYE DJYÜK MİLLET MCCLİSİ Bı\.~iCArTI ITECLir.T'fİN KAnADUI:lAN- I~iec

liste şu anda görevli olarak l 260 iıwan çalışıyor . Bunların bir kıu

mı memur , bir kısmı da hizıııetlidir . 

sonu- 'l'ec;ıekkilr ederiz . 

E:fendiın , sizdeYJ. son r)larak rica etsek , 23 l'li ::anla ilg ili bir 

hatırunızı bize anlatabilir ırıi:::-ı iı1iz? 

TVRCİYB DÜ-YUIC IoJİLLl~T T. l!<;CLİS İ JJA~LAiU Jrl: CI.'i.::'l"fİN KAH.ADUJ,LUI- 23 

Nioan lıutırcı.ın olarak , l'.Iille ~ I.leclisi DD.şlcanı olU.uğt.u .1 U.öneı.ıd elci 7JD.tncuı

da , Gi~o r,nınu mılatabiliriın : 23 ITi :>arı prr•i;r(:t.jı ıları ! tı lcu ~lurkeı ı , 23 Hi

r3anlarrla , -programa göre çe ;ı i tl i faal i.Y e ~lc :c bm·adrı. J c•p 1. lırlcen , bir de 

Dirinci 'l'lirkiye BLUük J.1ille t; J:lcclisi Dinasıila r;ideı·iz. Oraclu. , Birinci 

13üyülc Millet; l'llcclisi U.Y <Üe ..:'iııin hatırularıııı yad cueriz ; baş ta Bü,Y'Ülc 

Atatürk olmale üzere , ı;ıeııılelcetiıni:::e , ı ııilletiıııiz.e bU,{ülc hizmetler yap-

rnış olan o de terli insaılar :L hiirr.ıe tl c , rıa,:n; ıJln R.narız , Ben ') raur-ı. her 

anua tioplmı tiısı sırusınıla bir konur,ııııa .Yup! !lt:ı.k tin..J ı ırı . Bu konuşmay ı ya

parken , . ben ve a:ckadaşlarıın , lce,ıcl:i..ııi:d_ hep o l.ii ri n c i Meclisin ul vi 

havası içlııue hissederiz ; S8.ı1ki O elliıleri yaş1.J'Orl'IUŞUZ duygusunu içi

r.lizde lıep duyarız . İr-;ıte bunu hP.n ~ ?) Ni cı a•ı_larH a.i t en ır: kıyrrıetli bir 
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hatıra ol::ı.r:J.lc lco.uul etııtekteyin . 

~onu- reki e L'ımcl:i.Jıı , :-=J ize r~f)l( l;e;-el·:lcür euijuruz . 

•.rüa~ İYB Bir:ı:ülC r:ıir,LE'l' L~~CLİ3 İ ı;.'\;); :'JH H.ıi;CT.~TTİI'r !~ AlltillUWUT- I3e!ı 

te ş elele ür ederiııı . 
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15 Mayıs 1987 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN, 

GÜNEŞ GAZETESi'NDEN GÜROL SÖZEN'İN SORUSUNA VERDİGİ CEVAP 

SORU: Tarihi mekanların canlı tutulmasını amaçlayan kültür etkinlikleri Tür

kiye Büyük Millet Meclisi kapsamında yer alan Aynalıkavak Kasrında da bu y ıl bir 

konser ile gerçekleştiriliyor. 

Geniş anlamda böylesine kültür olaylarının tarihi mekanlarda gerçekleş

tirilmesinin sizce önemi nedir? 

CEVAP: Çağımızda tarihi ve kültürel mirasın süreklilik kazanması ve canlı bir şe 

kilde yaşatılabilmesi için bu mirasın çağdaş gereklere uygun bir biçimde doğru 

kullanılması gerekir. Tarihi ve kültürel mirasıarına değer veren ve bu mirasın en 

iyi biçimde kullanılması için önlem almış bulunan milletler, bu anlayışlarını ege

men kılmanın değişik yollarını sürekli denemektedirler. 

Bu milletlerin sahip oldukları değerli kültür varlıklarını, çağımızın 

önemli sanat etkinlikleri ile ünlü sanatçılarına açmaları, sonuçta, hem bu kül

tür varlıklarını halka açmak, hem de tarihi tekrar canlı tutmak, y aşatmak imkanı

nı sağlamaktadır. 

Böylece, önceki değerleri, varlıkları bilen ve özümlemiş olan sanatçıların 

yeni ürünleri de, daha do yurucu ve temsil edici bir nitelik kazanmaktadır . 

Sanatsız ve sanatçısız bir toplumun kısırlığı yanında, sanat değerlerini 

kamunun görgüsü ve bilgisi dışında tutmanın, milli kültürümüzü zedeleyecek bir 

davranış olacağı düşüncesindeyiz. Milli Saraylarımıza bu açıdan bakmak istiyor 

ve belirttiğim biçimde değerlendirilmesini öngörüyoruz. Milli Saraylar'da uygula

malar bu yönde başlatılmıştır. Sanıyorum, bu yılki girişimler daha da yoğunluk ve 

yaygınlık kazanacaktır. 

Süren ve giderek artan kamuoyu istek ve ilgisinin bu alandaki çabaları 

destekler nitelikte olduğunu görmek sevindiricidir. 
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18 Ağustos 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN, 

DAILY NEWS GAZETESi'NDEN EMEL AKTUG'UN SORULA RINA VERDİGİ CEVAPLAR 

SORU : Ye ni yasama döneminde, yani son beşinci yılda TBMM olarak neler 

yapacaksınız? Yeni çalışmalar için bir programınız var mı? Bir de Anayasanın 

84'üncü maddesi ile ilgili ~üşünceleriniz nedir? 

CEVAP : Bildiğiniz gibi TBMM 4 üncü Yasama yılı çalışmalarını tamamladı. 

1 EYLÜL 1987 tarihinde beşinci yasama yılına başlayacağız. Ve arkada bıraktığı

mız 4 üncü yasama yılında geride bıraktığımız yasama yılında TBMM çeşitli konu

lara ilişkin pek çok yasa çıkardı . Bunların kanun olarak sayısı 93'tür. Bir ön

ceki yıla oranla 17 adet daha fazla yasa çıkarılmıştır. Kanunlar genellikle ma

li, ekonomik ve ticaridir. Ayrıca, sosyal içerikli ve kültürel konularda yasala

rımızın içindedir . Ayrıca, 14 kadar da milletlerarası anlaşma çıkarılan kanun

larla onaylanmıştır. TB MM denetleme faaliyetlerini de gerçekleştirmiştir. Bir de 

önemli saydığımız Meclis İçtüzüğü üzerindeki çalışmalardır. Tüzüğün ll4'üncü mad

desi görüşüldü, diğer maddelerinin de önümüzdeki yasama yılında görüşülüp tamam

lanacağını ümit ve tahmin ediyorum . 

TBMM'nin 17 nci döneminin son yasama yılı olan bu yıl memleketimizin ih

tiyacı olan kanunların çıkarılmasına devamedılecektır.l988 yılını da içine ala

cak çalışmalar için de en önemli konunun 1988 yılında yapılacak genel seçimlerdir. 

1983 yılı 6 Kasım'ından itibaren çalışmala rını sürdüren TBMM bu yıl da milletin 

yararına çeşitli yasalar çıkaracak ve aynı zamanda Meclisi seçime götürecektir. 

Demokrasinin gelişmesi için TBMM tedbirler alacak ve bunları da uygulamaya ko

yacaktır . Bu tedbirler gelişmeyi sağlayacaktır. Bütün amacımız, demokrasimizi 

en verimli şekilde geliştirmek ve kurmayı başarmaktır. 1983 seçimlerinden sonra 

bir mahalli idareler ve bir de ara seçimi yapılmıştır . Bazı belediyelerin seçim

leri devam etmektedir . Ve hepsi demokratik bir şekilde yapılmaktadır . Bunu mem

nuniyetle kaydetmek lazımdır. 
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1988 yılında yapılacak veya da ha erken yapılacak seçimleri başarılı 

bir şekilde sona erdirmek, kanaatime göre, en önemli meselemizdir. İnşallah 

Türk toplumu bunu da en yüksek düzeyde başarmayı gerçekleştirecektir . 

SORU: Erken seçim olacağı kanaatinqe misiniz? 

CEVAP : Erken seçim, Millet Meclisinin vereceği bir karardır . Herhangi 

bir tahminde bulunmayı uygun görmüyorum . 

Bir de Anayasanın 84 üncü maddesini sormuştunuz. Bu maddenin üzerindeki 

son sözü genel kurul söylemektedir . Daha önce başkanlık divanında, ondan sonra 

da karma komisyonda görüşülmüştür . Şu anda genel kuruldadır. Dediğim gibi 84 üncü 

maddeye giren milletvekilleri hakkındaki kararı genel kurul verecektir . 

SORU : 1988 yılında hem genel seçimler var ve hem de mahalli idareler se

çimi var. Halkı devamlı seçim atmosferinde tutmamak ve iki masraf yapmamak için 

iki seçimin birleştirilmesini siz düşünür müsünüz? 

CEVAP : Bugüne kadar benim hatırladığıma göre, mahalli idareler seçimi 

ile milletvekili seçimleri hep ayrı tutulmuştur . Önümüzdeki dönem böyle bir ih

tiyaç doğar mı bilemiyorum . 

SORU : Şu anda atmosfer çok yüksek, biliyorsunuz önümüzde referandum 

var. Daha sonra genel seçimler ve mahalli idareler seçimi var. Hep bunlar büyük 

masraflar yüklüyar bütçeye. Bu konuda ne diyorsunuz? 

CEVAP : Millet Meclisi iki seçimin birleştirilmesi istikametinde karar 

verirse, bence mahzur yok . Ama, bugüne kadar genel seçimler mahalli idareler se

çiminden ayrı yapılmıştır. Ve vatandaş ikisine de ilgi duymuştur . Halkımız mahal

li idareler seçimine ayrı bir hava içinde bakmıştır . 

SORU : Dar bölge seçim sistemi için ne diyorsunuz? 

CEVAP : Dar bölge sistemi bildiğiniz gibi bazı demokratik ülkelerde uygu

lanıyor . Zaten mahalli idareler seçimi dar bölge şeklinde uygulanıyor . Ama genel 

seçimler için düşünülebilir . Tartışılan bir konudur, olgunlaştırılması gerekir. 
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SORU : Meclisin diğer hizmetleri için bir şey söylemek ister misiniz? 

Mesela, milletvekilleri için alınacak sekreter ve diğer personel hakkında . 

CEVAP : Parlamenterlerimizin daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için 

çalışmalar yapıyoruz, sekreterlerini arttırmak gibi . Aslında, Millet Meclisi Teş

kilat Kanununu değiştirmek istiyoruz. Bu Kanunun değişikliği gerçekleşir 3e, ye

ni kadrolarla, yeni seksiyonlar kurulacaktır. 

SORU : Meclisin inşaatı ne zaman bitecek? Bir hayli uzadı da . 

CEVAP: Önümüzdeki sonbahara bitecek . Hem Meclisteki inşaatlar hem de 

lojmanlar . 

SORU : Yeni bir yasa ile milletvekili sayısı çoğaltılıyor. Bu lojmanlar 

yetmeyecek o zaman ne yapacaksınız? 

CEVAP: Yeni sayıya göre 50 lojman daha yaptırmamız gerekecek. 

SON BİR SORU : Başkan olarak referandumdaki oyunuzun rengini söyler mi-

siniz? 

CEVAP : Biliyorsunuz, aylar gizlidir . Referandum öncesinde herhangi bir 

beyanda bulunmak istemiyorum . Yalnız şu kadarını söylemek isterim : Muhakkak ki 

milletimizin vereceği karar en doğru karar olacaktır . Bu karara hepimizin saygı 

duyması gerekir . Ve milletimiz de her zaman olduğu gibi en isabetli kararı vere

cektir . 

SORU : Referandumdan sonra, evet'de olsa hayır'da olsa Millet Meclisi çok 

hareketli olacak, elektrikli durumlar yaşanacak . 

CEVA P: Elektrikli görüşmeleri doğal kabul etmek lazım . Zaman zaman heye

can ve mücadele dozunun yükselmesi demokrasinin gereğidir. Yeter ki, demokratik 

teamüllerin dışı n a çık ı lmasın, bunlara saygı gösterilsin . 
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29 Ağustos 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN, 

MİLLİYEl GAZETESi'NDEN DERYA SAZAK'IN 

SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 

SORU : "1 Eylül'de açılacak olan TBMM'nin bu y ılki yasama faaliyetleri 

seçim atmosferi içinde geçecek gibi görünüyor . Sizin, seçime doğru TBMM üyele

rine yönelik bir mesajınız olacak mı? Yeni yasama dönemini açış konuşmanızda 

bu konuya değinecek misiniz?" 

CEVAP: ·~eç im atmosferinin gerek parlamento içindeki ilişkileri, gerek

se yurt sathındaki siyasi faaliyetleri etkilernesi doğaldır . Siyasi tansiyonun 

dozunun zaman zaman yükselmesi, parlamento toplantılarının he y ecanlı biçimde 

y apılması, Meclis'in çetin müzakerelere sahne olması, demokrasinin doğası gere

ğidir. Bundan ürkmemek lazımdır . Yeter ki, bu faaliyetler sürdürülürken, de

mokratik sistemin uygar ilişkileri içinde kalınmaya özen gösterilsin." 

SORU : "Referandum nedeniyle meydanlardaki gerginlik, Meclis faaliyetlerini 

nasıl etkileyecektir?" 

CEVAP : "Halkoylaması öncesinde siyasi tansiyonu yükselten bazı geliş

meler gözlenmektedir . Siyasi tansiyonu yükselten bu gelişmeleri her yönden sa

kıncalı buluyoruz. Bunlardan doğacak çekişme ve çatışmaların toplumumuzun sosyal 

ve demokratik bünyesinde telafisi imkansız yaralar açacağını hiç hatırdan çı

karmamak lazımdır . Milletimiz, çok büyük çoğunluğuyla siyasi alanda sert tar

tışmalar yapılmasının, tansiyonu yükseltici hareketlerin sürdürülmesinin tama

men karşısındadır . Milletimizin bu genel eğilimini dikkate alarak bütün siyaset 

adamlarımızın ve bütün kurumlarımızın tartışmaları sertleştiren davranışlardan 

sakınmaları gerektiği düşüncesindeyim. 

Demokratik alanda sağlam temellere dayalı aydınlık bir geleceği hep 

birlikte el ele vererek kurmak zorundayız." 
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YASAKLI LiDERLER VE PARLAMENTO 

SORU : "Yasal<lar kalkarsa, eski liderlere parlamentonun k apısı açılır

sa, bu durum günlük siyaseti nasıl etkiler?" 

CEVAP : "Bence mesele yi şöyle yorumlamak lazım . Halkoylaması sonucunda hal

kın bir kararı ortaya çıkacaktır . Bu evet ya da ha yır şeklinde tecelli ede

cektir . Her iki şekilde de bu karara saygı duyulması gerekir . Bu oylamanın sonu

cu nasıl tecelli ederse etsin, bunun Türk toplumunun demokratik geleceğini men

fi yönde etkilerneyeceği kanaatindeyim." 

SORU: "İki halde de demokrasi kazanacaktır diyebilir miyiz? Yani evet 

çıksa da." 

CEVAP: "Halkoylaması zaten demokratik bir müessesedir." 

ÜLKEYi SEÇiME GÖTÜRMEK 

SORU: "1983 seçimleriyle kurulan parlamento, l Eylül'de artık son yasama 

dönemine giriyor. Sizce demokratikleşme yolunda bu Meclis, fonksiyonunu yeri ne 

getirebiidi mi?" 

CEVAP: "Şöyle, arkada bıraktığımız dört yı la bir göz atarsak, demokratik 

alanda bu parlamento ile azımsanamayacak bir mesafe alındığını hemen görürüz . De

mokrasimizin yeniden inşa aşamasında TBMM'nin on yedinci dönemi büyük sorumluluk

lar yüklenerek önemli hizmetler yapmıştır. Şimdi hedef, ülkeyi seçime götür

mektir. Bu yıl parlamento son yasama dönemi geçirecektir. Bu yasama yılında da 

geçmişte olduğu gibi hızlı tempo ile çalışılacağını tahmin ediyorum. Ama önü

müzdeki yasama yılında ülkenin en önemli meselesini genel seçim teşkil edecek

tir. Milletimizin de her zaman olduğu gibi önümüzdeki yıl ( 1988 )ya da daha er

ken bir tarihte yapılacak genel seçimleri başarı ile sona erdireceğinden ve şaş

maz sağduyusuyla sağlıklı kararlara varacağından eminiz ." 
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ERKEN SEÇiM i HTiMALi 

SORU : "Ufukta bir erken seçim ihtimali var mı ? " 

CE VAP : "Şu anda bir ş ey söylemek için zaman erkendir . Oluşacak şartlara 

göre parlamento bir erken seçim kararı verebilir. Ama bu karar tamamen yüce 

Meclis' e ai t tir. Ş u anda bir fikir beyan etmek kanaatimce erkendir . " 

SORU: "Oluşacak şartlar derken, 6 Eylül'ü mü beklemek gerekir düşün

cesindesiniz ?" 

CE VAP: "Yalnı z ona bağlamamak lazım . Ülkenin si yasi gündemini etkile

yen pek çok şartlar doğabilir . Bu bakımdan şu veya bu nedene bağlamayı uygun 

görmüyorum . " 

TRANSFER BEKLENTiSi 

SORU : "Bu dönemde miletvekilleri çok sık parti değiştirdiler, trans

ferl er oldu. Meclis ' te ki bu sancı y ı ne ye b a ğ lı y or§ '.U.f,lJ.LZ ? " 

CEVAP : "Ben bu değişimleri büyük ölçüde dönemin özelliklerinden kay 

naklanan bir sonuç olarak kabul edi yorum . 1983 seçimlerine sınırlı sayıda parti 

katılmıştı . Parlamento açıldıktan sonra bu partilerden birisi hukuk hüviyetini 

sona erdirdi . Birisi bir başka partiyle birleşerek yeni bir hüviyete büründü . 

Tabii bu yapısal değişiklikler de, milletvekillerinin siyasi kanaatleri doğrul 

t us unda bazı parti değiştirmelere yol açtı . " 

SORU : "Referandumdan sonra transferler hız kazanabilir mi ?" 

CEVAP : "Tabii, milletvekillerinin sık sık parti değiştirmelerini tas-

vip etmek mümkün değildir . Bu yüzden önümüzdeki dönemde transferlerin mümkün ol

d u ğ u kadar az sayıda yapılması önemlidir . Zannediyorum ki, geçen yılki kadar 

büyük ölçüde transfer olmayacaktır ." 

SORU : "Anayasa' ya bu amaçla konan 84 . madde de transferlere engel olama-

dı ." 
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1 Aralık 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 

TBMM DERCİSİ'NİN KASIM 1987 SAYISINA YAZDIGI MAKALE 

DEMOKRASiMiZDEKi GELİŞMELER 

Demokrasi, bir düşünürün dediği gibi, insanların bugüne kadar y arattığı 

siyasal sistemlerin en soylusudur (1 ) . Daha yüksek uygarlık düzeyine ulaşmayı 

ve daha yüksek moral değerlere sahip olmayı amaçlayan bu sistem, toplumların 

gelişmesi yolundaki en önemli aşamadır . 

Ülkemizde demokrasi ülküsü milli mücade1emizle doğmuştur. Milli Müca

delemiz milletimizin varlığını kanıtlayan, hür ve bağımsız y aşama iradesini 

vurgulayan yüce bir hareket olduğu kadar, ülkemizdeki demokratik yönetimin baş

langıç noktasını teşkil etmesi itibariyle de ayrıca y üceliğe layıktır . Demok

ratik hareketin Türkiye'de doğmasından önce, 100 yılı aşkın bir zamandan beri 

ülkemizde bu alanda mücadeleler verilmeye başlandığı, bu çabalar sonucunda si

yasal tarihimizde demokratik zemine temel olacak önemli gelişmelerin kaydedildi

ği bilinmektedir. Zaten siyasal açıdan tümüyle yeni olan hiçbir şeyin bir anda 

ve bir yerde kendiliğinden ortaya çıktığı söylenemez. Bu oluşum ve birikimler 

doğaldır ki, daha ileri bir hareketin, daha radikal bir gelişmenin doğmasına yol 

açacaktır . İşte, toplumumuz bu ileri hareketi Büyük Atatürk'ün önderliğinde baş

latılan milli mücadelemizle gerçe~leştirmiştir . 

Demokrasi ülkümüzün simgesi olan "Milli ~gemenlik" ilkesi, milli mü

cadelemizin bir ürünü olarak il k defa 1921 Anayasasında yer aldıktan sonra, ar

dından gelen tüm Anayasalarımızın değişmez kuralı haline gelmiş ve Anayasalarımı

zın hepsinde Devletimizin temel felsefesi olduğu önemle vurgulanmıştır. 

Gücünü ve kaynağını milli mücadelemizden alan demokrasi ülkümüz mille

timizin şaşmaz hedefidir. Demokrasiyi vazgeçilmez bir yaşama biçimi olarak ka

bul eden milletimiz, bu hedef doğrultusundaki çabalarını hızla ve aralıksız bir 

biçimde sürdürmektedir. 
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Toplumumuzda demokratik yönet imin zaman zaman bunalımlarla karşı kar

şıya kaldığı bir gerçektir . Ne var ki, milletimiz demokrasi ülküsünü içten be

nimsediğinden, onu vazgeçilmez bir yaşama biçimi haline getirdiğinden, bu 

bunalımları kısa zamanda aşarak demokratik toplum düşüncesinde birleşmeyi ve bü

tünleşmeyi başarmıştır. Amacımız demokratik yönetimi bütün unsurları ve mües

seseleriyle gerçekleştirmek, her ne sebeble olursa olsun demokratik toplum ül

küsüne gölge düşürmemektir. Demokratik her toplumda doğması mukadder bunalım

ları her ileri toplumda olduğu gibi milletin iradesinde ve hakemliğinde çözüme 

kavuşturmayı demokratik bir gelenek haline getirmektir. 

1983 yılı 6 Kasım seçimlerinden itibaren ülkemizde yeniden işletilmeye 

başlanan demokratik sürece hakim olan temel düşünce budur. Bu ana hedef doğ

rultusunda 6 Kasım 1983 seçimlerinden sonra oluşan l7 . dönem Türkiye Büyük Mil

let Meclisi'nin demokrasi ülküsünü geliştirme yolunda önemli adımlar attığını, 

bu amaçla pek çok yasa çıkardığını ve kararlar aldığını memnuniyetle söyleye

biliriz. Bunların kısaca gözden geçirilmesi, atılan adımların önemini göster

meye yetecektir : 

1- Şüphesiz ki, 17 . dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulur kurul

maz aldığı ilk ve en öneml i karar, ülkemizdeki tüm siyasal partilerin önce 

yerel seçimlere, sonra da ara seçimlere katılabilmesini sağlayıcı yasal düzen

ıemelerin yapılmış olmasıdır. Böylece basınımıza mal olan parlamento içi, par

lamento dışı partiler deyimi sona ermiştir. 

2- 2969 sayılı yasayla getirilen eski siyasi parti yöneticilerine iliş

kin yazılı ve sözlü beyanat verme yasağı 3271 sayılı yasayla kaldırılmıştır. 

3- Bazı siyasal yasakları içeren Anayasanın geçici 4 .maddesinin belir

lenen tarihten önce kaldırılması için Anayasa'd a yapılan değişiklikle halk 

oyuna başvurulması yolu açılmıştır. Bunun sonucunda 6 Eylül 1987 tarihinde ya

pılan halk oylamasıyle Anayasanın 4 .maddesinin belirlenen tarihten önce kaldı

rılması kabul edilmiş ve böylece toplumumuz demokratik alanda çok önemli bir 

başarı daha kaydetmiştir. 
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4- Yine Anayasa'da yapılan bir başka değişiklikle, 20 yaşına giren her 

vatandaşımıza oy kullanma hakkı tanınarak, genç seçmenlere ve dolayısıyla ka

tılımı artırmaya yönelik ileri bir adım atılmıştır. 

5- Pasaport y asasında 3280 sayılı yasayla y apılan değişiklikle, yabancı 

ülkelere gitmeleri mahkemelerce yasaklananlar dışında kalan sanıklara pasaport 

veya pasaport yerine geçen seyahat belgeleri verilmesi sağlanarak, seyahat öz

gürlüğüne konan önemli bir sınırlama böylece ortadan kaldırılmıştır . 

6- Cezaların infazı hakkındaki yasada 3267 sayılı yasayla yapılan deği

şiklikle toplumun af beklentileri bir anlamda cevaplandırılmıştır. 18.3.1986 

tarihinde yürürlüğe giren bu yasadan 30.9 .1986 tarihi itibariyle 31888 hüküm-

lü yararlanmışt ır ki, bu o tarihte cezaevlerinde bulunanların %7l'ine tekabül 

etmektedir . Yine bu yasayla ölüm cezaları müebbet hapse, müebbet hapisler 20 yıl 

ağır hapse çevrilmiştir. 

7- 12 Eylül 1980'den öneeye ait toplumsal yaraların bir ölçüde sarılması 

amacı y la bazı istisnalar dışında memurlara verilmiş olan disiplin cezaları 3249 

sayılı yasayla affedilmiştir. Bu aftan öğrenciler de yararlandırılmıştır . 

8- 6 Kasım 1983 tarihinde yurdumuzun tamamında sürdürülen sıkıyönetim 

uygulamasına seçimlerden sonra yer yer son verilmiş ve nihayet 19 Temmuz 1987 

tarihinde sıkıyönetim uygulaması tüm yurttan kaldırılmıştır . 

9- işkence, iddialarının içte ve dışta yoğunlaşması üzerine tüm partile

rin katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özel bir komisyon kurulmuş ve 

bu komisyonun askeri ve sivil cezaevlerinde ve tutukevlerinde yaptığı inceleme

ler sonucunda düzenlediği raporlar üzerine cezaevleriyle, tutukevlerinde gerekli 

önlemlerin alınmasına önemli katkıda bulunulmuştur. Ayrıca, yurdumuzu ziyarete 

gelen yabancı parlamenterlere ve parlamento heyetlerine bu konuda istedikleri 

incelemeyi, istedikleri cezaevinde yapabilmeleri için her türlü kolaylık göste

rilmiş ve gösterilen bu kolaylıklar mesnetsiz bir çok iddianın çürütülmesi bakı

mından yerinde olmuş, fayda sağlamıştır. 
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Parlamentomuza ilişkin bu düzenlernelerin dışında ülkemizce demokratik 

alanda atılan daha başka olumlu adımların da olduğunu belirtmek gerekir. Bun

ların şöylece sıralanması mümkündür. 

1- Beş Avrupa ülkesinin Türkiye aleyhinde Avrupa İnsan Hakları Komis

yonu'na yaptıkları başvuru, uzlaşma yoluyla çözüme kavuşturulmuş, böylece Tür

kiye, Avrupa Konseyinin gündeminden çıkarılmıştır. 

2- Ülkemizce Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na kişisel başvuru hakkı ta

nınarak, Avrupa Konseyi statüsü içinde uluslararası hukuk alanında önemli bir 

adım atılmıştır. 

3- Yoğun iç ve dış temaslar sonucunda Türk parlamenterlerin Avrupa Konse

yi parlamenterler meclisindeki yerlerini almaları sağlanmıştır. 

4- Bunun sonucu olarak 1986 Kasım'ından itibaren Türki ye Avrupa Konseyi 

Bakanlar Konseyi dönem başkanlığına getirilmiştir. 

5- Avrupa Konseyi Mini Session toplantısı 1986 yılında Türkiye'de gerçek

leştirilerek, ülkemizin demokratik alanda kaydettiği gelişmelerin geniş ölçekler

de ve gerçekçi bir biçimde Avrupalı parlamenterlere tanıtılması sağlanmış ve bu 

toplantı ülkemizin her yönden tanıtımında çok olumlu katkıda bulunmuştur. 

Hiç şüphe yok ki, demokratik alanda sürdüregeldiğimiz bu gelişmeler hızla 

daha ileri hedeflere ulaşmak ve demokrasimizi bütün unsurları ve müesseseleriyle 

en ileri düzeyde gerçekleştirmek amacına yöneliktir. 17 . dönem Türki ye Büyük Mil

let Meclisinin her alanda aşama, aşama aldığı çok önemli kararlarla Türk toplu

munun amaca büyük ölçüde ulaştığı açık bir gerçektir. 

Demokratik gelişmeden söz ederken vurgulanması gereken önemli bir noktayı 

görmezlikten gelmemeliyiz. Demokrasilerin, elverişli manevi ve fikri ortamın 

oluşturulmasıyla ve bu ortamdan gücünü alan köklü ve s~ ğ lıklı geleneklerin ku

rulmasıyla yaşama şansını kazandıkları ve uzun ~rrürr~ - ot dukları siyasal ve top

lumsal pek çok deneyimle sabittir. Binlerce yıldan ber i yaşanan bu gerçek tari-
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hin şaşmaz y argısıdır. Demokratik toplumların kazandığı bu çok değerli dene

yimlerden yeterince y ararlanmamız, inanı y oruz ki, demokrasimizin geleceğinde 

yeni ufuklar açılmasına, demokrat i k toplum ülküsünün daha da güçlenmesine 

y ardımcı olacaktır. 

(1 ) Prof.Dr. Leslie Lipson, Demokratik Uygarlık. Sayfa: 5 
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3 EYLÜL 1986 

TBMM BAŞKANI SA YlN NECMETTİN KARADUMAN'IN 
BAŞKANLIK DİV ANI TOPLANTISINDAN SONRA BASlN 

MENSUPLARINA YAPI GI AÇIKLAMA 

Başkanlık Divanı dün yaptığı toplantısında çeşitli konuları görüşerek 
karara bağlamıştır. Bunlardan kesinleşeceğinin ilginizi çekeceğini tahmin 
ediyorum. Bu konularda benden bilgi isteyeceğiniz tahmin ediyorum. Birisi 
Sayın Cüneyt CANVER'in Millet Meclisi Başkanına verdiği ve Başkanlık 
Divanı'na intikal ettirdiğimiz dilekçeye ilişkindir. Diğeri de Başkanvekilliği 
bir Başkanvekilliği ile bir İdare Amirliğinin HOP ile DYP arasında 
dağıtılınasına ilişkin konudur. Bunlar hakkında Başkanlık Divanı şöyle bir 
karar vermiştir. Sayın Cüneyt CANVER bize yaptığı müracaatta anayasa'nın 
geçici 15.maddesinin yorumlanması yolunda bir istekte bulunmuştur. 
Başkanlık Divanı verdiği kararda TBMM'nin yorum yetkisinin 1961 Anayasası 
ile kaldırıldığını ve bu nedenle TBMM Genel Kurulu yorum yapamadığı için 
Başkanlık Divanının da her hangi bir kanunu yorumlanması cihetine gitmesinin 
mümkün olmayacağını esasen kanunlar ve içtüzükte kendisine vermiş böyle bir 
görev bulunmadığını karara bağlamıştır. 1924 Anayasası'nın hatırımda 
kaldığına göre 25 ya da 26 ncı maddesiyle eski gazeteci arkadaşlarımız basın 
mensubu arkadaşlarımız hatırlayacaklar, TBMM Genel Kurulu'na verilmiş bir 
yorum yetkisi vardır ve 1961 yılına kadar da TBMM'ne çeşitli konularda 
TBMM'ne tanımamayı daha uygun görmüş ve bu Anayasa 61 Anayasası böyle 
kanunlaşmıştır. 82 Anayasasında da yoruma ilişkin yeni bir hüküm 
getirilmemiştir. Bundan böyle 1961 yılından beri Türkiye Kanunların yönetim 
TBMM'de kanunların yorumu yolunda bir karar çıkmamaktadır. Bu durumu 
dikkate alan Başkanlık Divanı her hangi bir kanun maddesinin yoruma mezun 
olmadığını karara bağlamıştır. Ancak Sayın CANVER doğrudan doğruya 
müracaatını Başkanlığa yapmıştır. Başkanlık esasen Başkanlık Divanı'nda 
istişari mütalaa istemiştir. Ben kendilerinin bana yaptıkları yazılı müracaatı 
yine yazılı olarak cevaplayacağım. Başkanlık Divanı'nın aldığı bu kararı 
bildireceğim. Geçici 15.maddeyi yorumlanması hususunda Başkanlık Divanının 
kendisini mezun görmediğini bildireceğim. Ayrıca konunun Genel Kurula 
intikali halinde son sözü bu konuda Genel Kurul tarafından verileceğinin 

0221 

TBMM KUTUPHANESI



söyleneceğini, kesin yargıya orada varılacağını, TBMM'nin yorum yetkisi 
bulunmakla beraber önüne gelen konular itibariyle bir tavır da ortaya 
koymasının sorumluluğu vardır. Bu bakımdan Genel Kuru'la gelen her hangi 
bir konu hakkında TBMM tavrını değerlendirmesini ortaya koyarak ona göre 
bir yargıya varmasının bir karara varmasının mümkün bulunduğunu kendisine 
göndereceğim, yarın da açıklayacağım. Bu konuya ilişkin bir sualiniz varsa 
onu da cevaplandırmak isterim. 

Son sözü Genel Kurul mu söylecek? 

Efendim biliyorsunuz, TBMM'nin denetim yolları Anayasanın 
98.maddesinde gösterilmiştir. Bu arada Meclis araştırması da bu yollardan 
birisidir. Bu müessesenin çalıştırılması suretiyle konunun her zaman 
TBMM'ne getirilmesi imkanı vardır. Keza denetim alanlannın birisi daha önce 
eski Maliye Bakanı hakkında bir soruşturma vesilesiyle TBMM Genel 
kurulu'na intikal ettirilmiştir. Zannediyorum bu yılın başlarındaydı ve o 
zaman TBMM bu konuyu tartışmıştı. Geçici 1 5.madde bir Bakan hakkında 
açılan soruşturmaya mani olabilir mi, olamaz mı tartışması Yüce Meclis'te 
yapılmıştır ve neticede geçici 15.maddenin böyle bir soruşturma görüşmesini 
yapmaya mani olmadığı gerekçesiyle dağılınıştı Meclisin kararıyla. Cevap 
olarak bir Meclis araştırması da Meclis araştırması halinde konu TBMM'ne 
intikal ederse yine TBMM konuyu görüşerek bu konudaki tavrını ortaya 
koyar. 

İzin verirseniz Sayın Şahinkaya'nın durumu biraz özel. Şu 
açıdan Meclis'in acaba onun dokunulmazlığını kaldırma yetkisi var 
mı. Çünkü Milletvekili değil, kendisi eski bir Bakan da değil. Ama 
dokunulmazhğı var? 

Efendim şöyle diyeyim. Tabii bütün konular, konu eğer Meclis'e 
gelirse Meclis'te tartışılması yine böyle tartışılması ve bir yargıya varılması 
imkanı vardır. Yani benim şahsi görüşümü söylüyorsanız onu ayrıca 
belirtirim. Sormak istiyorsanız onu da ayrıca belirtirim. Şimdi onu hemende 
belirteyim hatta. Bir Bakan'ın durumundan şahsi kanaatime göre, o dönemde 
görev yapmış bir MGK üyesinin farkı yoktur, şahsi kanaatime göre. Ve şahsi 
kanaatime göre, bunu defaten açıkladım, geçici 15.madde yalnız özellikle 
vurguluyornın muhterem arkadaşlarım, benim bu görüşüm şahsi görüşümdür, 
bağlayıcı nitelikte bir görüş olamaz. Çünkü TBMM Genel Kurulu son sözü 
söyleyecek organdır. Benim bu görüşüm takdir edersiniz ki TBMM Genel 
Kurulunun alacağı bir kararı bağlayıcı nitelikte değildir. Bunun altını çizdikten 
sonra şahsi görüşümü, açıklamaya devam ediyorum. 
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O dönemde görev yapmış bir Bakan'ın, ya da bir MGFK Üyesi'nin 
şahsi kusurlarından doğan durumların incelenmesine ve bir denetim konusu 
içinde araştırılmasına Anayasanın geçici 1 5.maddesi m ani değildir. Ve bu 
maddenin uygulanmasında da yine şahsi kanaatime göre bir Bakanla bir MGK 
üyesi farklı statü içinde değildir. Aynı statü içindedirler, şahsi kanaatime göre. 

Geçici 1 5.madde özellik bu noktayı vurgulamak isterim, Kurul.. .......... 
de verilen kararların yapılan tasarrufların bir soruşturma konusu 
olamayacağını elbette bilir. Yani MGK olarak verilmiş kararlar yapılmış 
tararruflardır. Bakanlar Kuruluyla verilmiş kararlar yapılmış tasarruflar, 
hatta danışma Meclisi olarak verilmiş kararlar yapılmış tasarrufları istihlaf 
etmektedir. Bu konuların bu organların birlikte aldığı kararlar yaptığı 
tasarruflar geçici 15.maddenin şumulü içindedir. Bunun dışında bu kurumlar, 
üyelerinin şahsen yaptığı tasarruflardan doğan bir takım iddialar olursa 
bunların incelenmesine geçici 15.madde mani değildir, şahsi kanaatini 
taşıyorum. 

Bu konuda verilecek bir Meclis araştirması önergesini siz 
Başkanlık olarak Genel Kurula yollayacak mısınız? 

Gayet tabii, gayet tabii. Her hangi bir Meclis Araştırması önergesi gibi 
Genel Kurul'a intikal ettirilir.Tabii verildiği takdirde. Farklı diğer Meclis 
Araştırmalarının önergelerinden hiçbir farkı yoktur. Evet, başka bir sual var 
mı acaba? 

15 nci madde konusunda goruş almak üzere Başkanlık 
Divanına başvururken, 84.madde konusunda neden şahsen hareket 
ettiniz? 

Evet, şimdi farklı bu ... Orada kanun bize görev veriyor, lçtüzük 
görevi. Tabii lçtüzüğün görev verdiği yerde biz bir tavır ortaya koymaya 
mecburuz. Aynen Genel Kurul gibi. Nasıl ki Genel Kurul daha spesifik bir 
olay ortaya koyarken herhangi bir konuda yorum yapamaz, Başkanlık Divanı 
yorum yapamaz diyoruz; bu da onun gibidir. Önümüzde bize lçtüzükle 
verilmiş bir görev varsa, onunla ilgili bir konu gelirse orada tavrımızı ortaya 
koymak zorundayız. Nihai bir karar, yani lazım-i icra bir karar almak 
zorundayız. Fakat bu konu o türden bir konu değil ve içtüzükle Başkanlık 
Divanı ve Divana verilmiş görevler cümlesinden değil. O itibarla bir yoruma 
girmiyoruz ve Genel Kurul'a giremez diyoruz, ama Genel Kurul'un önüne 
geldiği zaman, Genel Kurul'un vazifesidir bir araştırma önergesini incelemek. 
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Karar ittifakla mı ahndı acaba? 

Bir arkadaş hariç. Fikri SAGLAR, yani benim görüşleriminde Divan 
kararında açıklanmasını, yoksa yorum yapamaz görüşüne o da katıldı. Yorum 
yapamaz görüşü oy birliği ile alındı. Ama benim şu açıklamalarıının da 
Başkanlık Divanı kararına eklenmesi düşüncesini savundu arkadaşımız. Fakat 
bu konuya diğer arkadaşlarımız katılmadılar çünkü dilekçe bana verilmiştir ve 
müracaat bana yapılmıştır. Yorum yapamaz, yapılamaz görüşünü Başkanlık 
Divanı'nın aldıktan sonra ben Başkanlık olarak şahsi görüşümü kendisine 
duyurabilir. Ve size açıkladığım bu hususları da yazıyla kendisine ifade 
edeceğim. 

Peki. Sayın CANVER'in başvurusu Zat-ınıza yönelikti, 1924 
Anayasası'nın durumu açık olduğuna göre, neden durumu Başkanlık 
Divanı'na havale etme gereğini duydunuz? 

Tabii. O suail de haklı bir sual buluyorum. Şunun için Başkanlık 
Divanı'na götürdüm. Konu Türk kamuoyunu çok yakından ilgilendiren bir 
konudur. Şahsi takdirirole şahsi görüşlerimle hemen neticeye bağlanmasının 
uygun olmayacağını düşündüm. Daha değişik platformda konunun 
tartışılmasında fayda mülahaza ettim. O nedenle Başkanlık Divanı'na istişari 
mütalaa alma yetkim olduğu için konuyu götürdüm. 

DYP Partisi ile HDP arasındaki Başkanlık Divanı üyeliklerinden bir 
Başkanvekilliği ile bir İdare Amirliğinin dağılımı konusuna gelince, bu konuda 
da bir Anayasa Komisyonu görüşünün alınması kararını arkadaşlar ittifakla 
aldılar, verdiler. Konuyu Anayasa Komisyonuna da sunacağız. Konuyu görüş 
aldıktan sonra Genel Kurula indireceğiz. 

Buna rağmen ittifakla arkadaşlar önemli bir konu dediler. Çünkü biz de 
Başkanlık olarak bu konunun açık, yeteri kadar açık olduğunu düşünüyoruz. 
Başkanlığın görüşü budur. Kuvvet oranlarının herhalükarda nazı dikkate 
alınması lazım geldiği düşüncesini taşıyoruz. Karşı görüş bunu paylaşmıyor. 
Karşı görüş diyor ki, iki yıllık, üç yıllık sürelerdir. Bu süreler boyunca Divan 
Üyeliğinin devam etmesi lazım gelir. 

Buna rağmen benim görüşüm, aksine olmakla beraber Başkanlık Divanı 
ittifakla bir de Anayasa Komisyonu'nun alalım, çünkü konu önemli bir 
konudur, öylesine önemlidir ki, eğer aksi görüş hakim olursa yıllardan beri 
süre gelen tatbikat değişecektir. Bu bakımdan Anayasa Komisyonu'nun bir 
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görüşünü de alarak bu meseleyi kökünden çözüme bağlamanın daha uygun 
olacağını arkadaşlarımız savundular. O nedenle ben de bu görüşe katıldım. Bir 
de Anayasa Komisyonunun görüşünü alma yoluna giriyoruz. 

Siz bu görüşte değilsiniz, değil mi efendim? 

Ben değilim, ben değilim evet. Benim görüşüm eski tatbikatın sürmesi 
yolundadır. Açıktır görüşüm. 

Anayasa Komisyonuna bir süre tanıdınız mı? 

Şöyle efendim, hayır, süre tanımadık ama, ben hemen seçimden sonra 
konunun görüşülüp bir karara bağlanmasını rica edeceğim. Tabii, uzun boylu 
beklerneye ve tahammülü olan bir mesele değildir. 

Siz aksi görüştesiniz değil mi? 

Ben değil, arkadaşlar öyle düşündüler. Ben meseleye çözüm 
bulunmasından hemen yanaydım. 
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8 EYLÜL 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN Y ANKI 
DERGİSİ'NİN SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 
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Y ANKI: TBMM, yeni yasama yıhna, 6 Kasım seçimleri 
sonrası tablodan çok farklı bir şekilde giriyor. Bu Meclis'in ilk 
toplandığı sıradaki ana muhalefet partisi kimlik değiştirdi, öteki 
muhalefet partisi ise kendini feshetti. İlk günkü şekliyle yalnızca 
iktidar partisi var. Bu arada Anayasa'nın 84.maddesine rağmen 
parti değiştirmeler, transferler oldu. Böyle bir tabloda girilen yeni 
yasama yılı ile ilgili olarak sizin değerlendirmeniz nedir? 

KARADUMAN : Gerçekten normal zamanlarda görülmeyen bir 
gelişmenin şahidiyiz. Bu da 6 Kasım 1983 seçimlerinden sonra TBMM'nin özel 
şartlarının bir sonucudur. İki muhalefet partisi bugün artık Meclis'te yoktur. 
Bir iktidar partisi, Meclis'e girdiği gibi, faaliyetini, çalışmalarını 
sürdürmektedir. Muhalefet partilerinden birisi kendisini feshetmiş, bir diğeri 
de diğer bir partiyle birleşrnek suretiyle yeni bir oluşum içine girmiştir. Bu 
durum, bağımsız milletvekillerinin de sayısının artmasına mucip olmuştur. 
Sayıları artan bağımsız milletvekillerinin bir kısmı diğer partilerin içinde yer 
alma gereğini duymuşlardır. Bunları, sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, 
Meclis'in oluşmasındaki özel şartlara bağlamak gerekir. Sanıyorum, 1988 
seçimlerinden sonra Meclis içinde bu kadar, parti değiştirmeyi mucip bir 
durum doğmayacaktır. Ben, 1983 seçimlerinden sonra oluşan bu tabioyu biraz 
da eşyanın tabiatma bağlıyorum. 

Aslında bu kadar oluşumdan sonra, yani iki muhalefet partısı 
hüviyetlerinde meydana gelen değişikliklerden sonra Millet Meclisi üyelerini 
değişik yaklaşımlar içinde görmeyi, biraz doğal kabul etmek lazımdır. Çünkü, 
yeni oluşumlar karşısında, milletvekilleri de kendi siyasi düşüncelerine uygun 
kendi siyasi partiler içinde yer almak zorunluluğunu hissetmişlerdir. Esasında, 
olağan bir gelişme olarak kabul etmek mümkün değil, ama bu durum, 
Meclis'in oluşmasındaki özel şartlada izah edilebilir. 

Y ANKI: Bu özel şartların, 1988'e kadar devamı mı, yoksa 
bir an öce kaldırılması mı gerekir? 

KARADUMAN: Şahsi kanatime göre, seçim 5 yıl için yapılmıştır. 
Bu 5 yıllık dönem, Anayasa'nın bir emri gereğidir. Bunu esas kabul ederek 
meseleyi değerlendirmek daha uygun olur kanaatindeyim. Ama yine 
Anayasamız'da, özel şartlar oluşursa erken seçime gitme kapısı da açıktır. 
Anayasa hükümleri, buna da imkan vermektedir. Bu tabii, gelecek yolların, 
gelecek ayların ortaya çıkaracağı şartlara göre değerlendirilecek bir konu 
olmalıdır. 
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Y ANKI: Meclis'in açılışı, ara seçim öncesine rastlada. Ara 
seçimlerin neticesi ne olursa olsun, bir tartaşmanan başlayacaga 
ortada. Kamuoyu yoklamalarma göre ara seçim bir genel seçim 
olarak yapalmış olsayda tek başana bir iktidar çıkmayacak, 
koalisyon olacaktı. Ara seçim sonrasmda bir erken seçim isteginin 
de gündeme gelecegi belirtiliyor. Sizin görüşleriniz nedir? 

KARADUMAN: Ara seçimlerin sonucunu bekledikten sonra bir 
değerlendirme yapmanın daha uygun olacağı görüşündeyim. Şimdiden, erken 
seçim için bir değerlendirme yapmak erkendir. 

Y ANKI: 12 Eylül'ün üzerinden 6 yıl geçti. Yeni bir 
yıldönümünde, 12 Eylül ve sonrasana değerlendirir misiniz? 

KARADUMAN: 12 Eylül milletimiz ve devletimiz için ibret alınması 
gereken önemli olaylar sonunda doğmuş bir zorunlu harekettir. I 2 Eylül 
öncesinde ülkemizde cereyan eden vahim olaylardan, toplumumuzun, siyasi 
partilerimizin gelecek için çizecekleri programlarda daima faydalanmaları 
lazım geldiği düşüncesindeyim. Çünkü toplumun, o günlere bir daha avdet 
etmesini milletimiz kesinlikle istemiyor. Şu halde o günlerin avdet etmemesi 
için de yeteri kadar duyarlı ve tedbirli olmamız lazımdır. Bu sözüm, toplumun 
bütün kurumlarını kapsamına almaktadır. Bütün kurumları, gerek kamu 
kuruluşlar, gerekse kamuoyunu etkileyici görev üstlenmiş olan özel kuruluşlar, 
bu sorumluluğun çerçevesi içindedirler. Bu sorumlulukla karşı karşıyadırlar. 
Geçmiş toplumlar, geçmiş siyasi olayların hepsinden yararianak istikbale 
yöneliderse siyasi platformda daima ileriye doğru adımlar atmak imkanı elde 
edilebilir. Geçmişten ders almak, geleceğin temellerini sağlam atmak, 
sarsılmaz bir biçimde bu temelleri kurmak demek olur. 

12 Eylül'den önce cereyan eden olaylar da bizim, gelecek için 
alacağımız pek çok ibret dersleriyle doludur. Bunlardan, toplumumuz, 
sorumlu kurumlarımızın mutlaka istifade ederek gelecek için uygun 
programlar çizeceği kanatindeyim. Çünkü milletimiz, 12 Eylül'den önce 
cereyan eden olaylardan o tarihlerde fevkalade tedirginlik duymuştur ve halen 
de milletimiz bu olayların yarattığı kaosun menfi izienimlerini hatırasında 
muhafaza etmektedir. Vatandaşımız o olayların bir kere daha cereyan etmesini 
kesinlikle istemiyor. Çok küçük bir azınlık dışında büyük çoğunluğun eğilimi 
budur. 

Toplum, bu eğilimi muhafaza ettiğine göre, ister istemez, 
kurumlarımız da geleceği yönelik programlarını bu eğilime dayalı olarak 
çizecektir. Çünkü, demokrasilerde halktan gelen sese kulak vermek önemlidir. 
Sorumlu kurumlar, bu sese kulak vermezlik edemezler. Ettikleri takdirde, 
demokrasilerin gereği olarak, bu topluluğu yanlarında bulmazlar. 
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Y ANKI: 12 Eylül yönetiminin çıkardığı son yasa olan 
2969' da yumuşatıcı değişiklikler oldu. Geçici 4.maddenin 
değiştirilmesi yolunda bir kamuoyu oluşturuluyor. Bu arada 
referandum konusu gündeme geldi. 12 Eylül'den sonraki bu süreci 
değerlendirerek, referandum konusundaki görüşlerinizi anlatır 
mısınız? 

KARADUMAN: Şahsi kanaatime göre, Anayasa'da bir değişiklik 
yapmadan referanduma gidilmesi hukuken mümkün değildir. Çünkü, 
referandum, bizim deyimimizle halkoylaması, bir toplumun hayatında yer 
alacak çok önemli bir müessesedir. Toplumların kaderini etkileyecek sonuçlar 
doğuracak bir müessesedir. O nedenle, böyle bir müessesenin, mutlaka 
Anayasa'nın bünyesi içinde yer alması lazımdır ki, bu müessesenin işletilmesi 
ve buna dayalı olarak sonuçlarının alınabilmesi mümkün olabilsin, Referandum 
müessesesine Anayasa'da yer vermediğimize göre. -bir istisna dışında- bu 
müesseseye anayasal bir hüviyet kazandırroadıkça referanduma gidilemez. 
Dolayısıyla, bu tartışmairdan da bir netice alınamaz. 

Y ANKI: Irak hudutları içinde eşkiyaya karşı girişilen 
operasyon, bir kararnameyle gerçekleştirildi. O sırada ana 
muhalefet partisi, Meclis'in toplanması gerektiği konusunda görüş 
beyan etmişti. Sizin bu konudaki kanaaliniz nedir? 

KARADUMAN: Şahsi kanaatime göre bu tamamen, beynelmilel 
hukukun cevaz verdiği bir harekattır. Bir savaş hali değildir. Beynelmilel 
hukuk kuralları içinde cereyan etmiş bir takip olayından ibarettir. Bu 
bakımdan kararnamenin yasalaşmasına takaddüm eden tarihte yapılan bu 
operasyon, tamamen milletlerarası hukukun çizdiği sınırlar içinde cereyan 
etmiştir. 

Y ANKI: 12 Eylül yönetimi içinde bulunanlar hakkında çeşitli 
iddialar Meclis'e intikal etti. Meclis üyelerinin dokunulmazlık 
durumu hatırlatılarak, konsey üyeleri hakkında da soruşturma 
açıiabilmesi ıçın dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiği 
hakkında bir milletvekilinin kanaati var. Siz ne diyorsunuz? 

KARADUMA N: Anayasamız konsey üyelerinin iki yönden 
milletvekillerinin durumunda olduğunu belirtmiştir. Bir, özlük hakları 
yönünden, biri de aynen milletvekilleri gibi dokunulmazlık haklarına sahip 
olmaları bakımından ... Böyle olduğuna göre yine aynen milletvekilleri gibi, 
lüzumu halinde konsey üyelerinin de dokunulmazlığı kaldırılabilmelidir ki, 
haklarında bir koğuşturma söz konusu olabilsin. Şahsi kanaatime göre, bu 
konuda milletvekilleriyle aynı prosedüre tabi olmaları gerekir. Tabii bu benim 
şahsi kanaatim. Bu konuda değişik hukuki görüşler de ileri sürülebilir. 
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16 EKİM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN CUMHURİYET 
GAZETESİ'NE VERDİGİ DEMEÇ 

TBMM Başkanı Necmettin KARADUMAN, TBMM Başkanlık 
Divanı'nda anayasanın 84.maddesi ile ilgili çelişkili iki kararın çıkması 
konusunda, "Hukuki görüşünden dolayı hiçbir arkadaşımızı 
suçlamak mümkün değildir ve yanlış olur" dedi. Divanda 
milletvekillerinin 84'e göre durumlarının incelendiği toplantıda, "di van 
üyelerinin serbestçe oy kullandıklarını" belirterek "Niçin böyle oy 
kullandınız diye suçlamak akla gelmeyecek bir husustur" biçiminde 
konuştu. Başbakan Turgut ÖZAL'da anayasaya göre bir partiden istifa ederek 
başka bir partiye geçen milletvekilierine 84.maddenin uygulanacağını 
vurgulayarak, "İster bize gelsin, ister başka partiye gitsin, ayrım 
yapılmaz" dedi. 

Milletvekillerinin 84'e göre üyeliklerinin düşürülüp düşürülmeyeceği 
yolunda son sözü Meclis Genel Kurulu'nun söyleyeceğini anımsatan TBMM 
Başkanı, bir önceki divan toplantısına katılanların sayısının farklı olduğunu 
yineledi ve aksi görüştekilerin sayısı fazla olduğu için farklı karar çıktığına 
işaret etti. Kendi tavrının dün ve bugün değişmediğini vurgulayan Karaduman, 
TBMM'den 20 kişinin istifa etmesi halinde yeni bir ara seçimin söz konusu 
olamayacağını bildirdi. 

Karaduman, divandan sonra iki aşama bulunduğunu, konunun önce 
karma komisyonda, arkasından genel kurulda görüşüleceğini bildirerek 
"Genel kurul herhalde farklı karar vermeyecektir. Benzer 
durumlarda aynı hukuki neticenin doğması gerektiği görüşündeyim. 
Divandaki arkadaşlarımın da görüşlerinde bir değişiklik yok" 
biçiminde konuştu. 

TBMM Başkanı Necmettin KARADUMAN, Meclisin istediği takdirde 
anayasayı değiştirebileceğini söyledi. " Meclisin anayasayı değiştirmesini 
önlemek mümkün değildir. Meclis, istediği zaman özgür iradesiyle 
anayasa değişikliği yapmaya kadirdir" diye konuştu. Karaduman, " 
DYP'den 20 milletvekilinin istifa ederek Meclisi yeni bir ara 
seçime zorlaması" konusundaki soruyu da şöyle yanıtladı: 
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"Kanaatimce, 78.madde, ara seçımı n bir defa yapılacağına 
amirdir. 30 ay geçmeden ara seçim yapılamayacağı, madde 
metninde belirtilmektedir. Bir istisnası vardır, boşalan üyelikterin 
sayısı üye tam sayısının yüzde 5'ni bulduğu hallerde, ara 
seçimlerin 3 ay içinde yapılmasını gerektiriyor anayasa. Ben şöyle 
yorumluyorum; 30 ay beklemeden böyle bir durum ortaya çıkarsa, 
anayasa ara seçimlere gidilmesi ni zorunlu kılıyor. 30 ay bekleme 
süresini kısaltıyor. 78.madde, Meclisin yorumuna bağı Meclis 
benim görüşümü benimserse, yeni bir ara seçim söz konusu olamaz. 
Ama aksi görüşü benimserseara seçim yapılabilir." 

Karaduman, bu konuda tutanakları incelettiğini de sözlerine ekledi. 

Başbakan Turgut ÖZAL'a yakın kaynaklar, genel kurulda hiçbir 
partiden, hiçbir milletvekilinin üyeliğinin düşürülmesinin söz konusu 
olmayacağı görüşündeler. Karma komisyonda anılan milletvekillerinin 
üyeliklerinin düşürülüp düşürülmemesi yolunda genel kurulda oylama 
yapılması· yönünde karar çıksa bile, iktidar partisinin, üyelikleri 
düşürmeyeceği kaydediliyor. Aynı kaynaklar, DYP'den 20 milletvekilinin 
istifa etmesi durumunda, Meclisten yeni bir ara seçim için karar 
çıkmayacağına da dikkat çekiyorlar. 
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24 EKİM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN İSTANBUL 
DO LMABAHÇE SARA YI' NDA Y APTlGI BASlN TOPLANTISI 
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24 EKİM 1986 

Değerli Basın Mensupları 

Bundan yaklaşık iki yıl önce ,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başks~lı~ı, 

geçmişin kendisine yüklediği tarihi bir gBrevi yerine getirmek e~acıyla, 

önem ve boyutları her gün biraz daha ortaya çıkan bir kültür olayı~ı 

gerçekleştirmişti . Bu olay hepinizin yakından izledi~iniz '' ~illi 

Saraylar Sempozyumu"ydu . 15 - 17 Kasım 1984 günleri aras:nda, o gü~e 

kadar ancak çok az kişinin görmüş oldu~u, bugünse bir mDze-saray olarak 

ziyaret~ açık bulunan Yıldız Sarayı-Şale'de, sanat, düşünce ve oilim 

dOnyalarının seçkin temsilcilerinin katılmasıyla ve konuyla ilgili 

tüm kişi ve kuruluşların değerli destekleriyle , son ~ılların ~n Bnemli 

bilimsel toplantılarından biri yapılmıştı . 

Gelişmelerini yakından izlediğiniz bu sempozyum üstüne sizlere fazı~ 

birşey söylemek istemiyorum . Milli Saraylar Sempozyumu basına, kamu

oyuna, bilim dünyasına uzun süre yeterince yansıdı, yansıtıldı; üstüne 

yazılar yazıldı, tartışıldı, vurgulandı . Hemen ardından y~yınianmış 

bulunan ve kal ıcı belge niteliğiyle sempozyumun doğrudan ürünü olan 

"Bildiril2r" kitabiyle,Türk kültür tarihinde haketti~i seçkin yeri 

aldı . Ancak sempozyumun kapanış oturumunda yapmış olduğum konuşmanın 

bir bölümünü sizlere , daha önce de yaptı~ım gibi aktarmak ve o gün 

şahsım ve TBMM Başkanlı~ı adına s~ylediğim bazı sözleri tekrar hatır

latmak istiyorum . 17 Kasım günü Şale'de, o heyesanlı kapanış otur~munda 

aynen şôvle demiştim: 

bepinizin de takdir buyuracağı gibi önEmli olan, b~rada 

konuşulan~ardan sonra, ileri sürülen fikirlerden scnr~, gelec=kte 

yapılacaklardır . Bu bakımdan sempozyumun başarıyla hedefe ulaş

tığını söylerken, bu üç günlük saygıdeğer çabô~ı~ büyük bir jaşcrı 

oldu~unu da s~yleyemi y orum . Bu~u bDy~k bir başarı oiarak kabul 

edemiyorum . Çünkü işin esas a~ırlı~ı arkadadır , kesafeti arkEdadır . 

Biz, büyük bir sorumluluk yüklenmiş insanJ.ar cleraı, , gelecekte 

bizi bekleyen a~ır işlerle karşı karşıyayızJ 
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Bu konuşmayı y apmarnın üstünden tam iki, yoğun uygulamalara başlama-

mızın üzerinden ise henüz bir yıl geçti . Bu kısa süreye baktığımızda, bu 

düşünceler Doğrultusunda başarılı adımlar atabildiğimizi ve Sempozyum'un 

tuttuğu ışıklar altında önemli mesafeler aldığımızı memnuniyetle söyle

yeb:liriz . D günlerdebelirttiğimiz gibi, saraylarımızı birer kültür 

kurumu olarak hızla örgütlüyoruz ve birbiri ardından halkımıza sunu

yoruz . 4-5 Temmuz 1985 tarihlerinde Yıldız-Şale, Aynalıkavak Kasrı, 

Beylerbeyi Sarayı Köşkleri, Dolmabahçe Sarayı Kuşluk Bahçesi, ardından 

28-29 Kasım 1985'de Dolmabahçe Sarayı Harem'i, I . Değerli Eşyalar Sergi 

Salonu ve Ihlamur Kasrı açılmıştı . Sürekli sergileriyle İstanbul'un 

en önemli sanat galerilerinden biri haline gelen ve 14 Kasım 1984'de 

açtığımız ilk yerlerden birisi olan Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi'nde, 

saraylarımızdaki paha biçilmez tablo kolleksiyonunu gün ışığına çıkar

maya devam ediyoruz . Bu galerinin yanına, kendi alanında çok özel ve 

çok önemli bir sergilemeyi, yıllardır beklenen 11 Dolmabahçe Sarayı 

Değerli Eşvalar Seraisi ''nin ikincisini katıyor, birincisi gibi büyük 

ilgi göreceğini umuyoruz . 

Özellikle ilk oluşturduğumuz , büyük önem verdiğimiz yerlerin başında 

gelen Milli Saraylar Daire Başkanlığı 11 Kül tür- Bilim-Tanı tım f"ıerkezi", 

bu içinde bulunduğumuz yapıda , çalışmalarını yoğun biçimde sürdürüyor . 

Elinizde örnekleri bulunan tanıtım malzemesini, afiş, kartpostal, 

broşür, kitap gibi malzemeyi üretiyor , mültivizyon gösterileri hazır

latıyor, sergiler düzenliyor, sağlıklı, kapsamlı ve sürekli bir tanıtım 

faaliyetinin ilk ve köklü adımlarını atıyor . Bunun yanısıra, Milli 

Saraylar Daire Başkanlığı bünyesinde, bilimsel çalışmalara da başlanmış 

bul unmaktadır . Böylece Milli Saraylar , örgütlenmiş bir müze- saray- kültür 

merkezi yapısına doğru hızla ilerlemektedir . 

Yarın onarımları bitirilen Maslak Kasırları'nı, hem birer müze- saray, 

hem de çevreye yönelik, İstanbul için önemli bir rekreasyon ve kültür 

etkinliklerinin sürekli sunulduğu yerler olarak açacağız . Dolmabahçe 

Sarayı Hareket Köşkleri ve çevrelerindeki seralar ise bugün, yeni bir 
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Bu düşüncelerin ardından belirtmem ge:eken önemli bir diğer nokta da, 

başta a l ı~an i l ke k ararl arı doğrultusunca TBMM•ne bağlı bütün saray, 

kö ş k ve k asırların eski bütünlüklerine k avuşturulmalarıdır . Bunların 

y anl ış, y ı oratıcı işlevler l e yüklenmemeleridir . Sanırım bu konuda 

ül kem:z i ;in önemli örnekler vermiş bul unu yoruz . Başta Dolmabahçe 

Saray ı clmak üzere bütün saray , k öşk ve k asırlarımız, çevreleriyle 

bi r likt e tarihinoe ilk defa, yıkılan cirimleri dışında, sağlıklı bir 

çevreye, ooğru kullanırnlara kavuşmaktadırlar . Bugün denemeleri sona 

eren Dolmajança'nin ay aınıatılması çalışmaları bile, bu bütünleştirme 

çabalarımızın bir diğer açık örneğidir . Dolmabahçe Camisi 1 ni de 

içine al acak , Barbaros Hayrettin Paşa iskelesi'ne bağlanacak bu çalışmayla, 

bir yandan Dolmabahçe Saray ı 1 nı bütünleştirmiş, öte yandan Boğaziçi için 

getirdiği yeni d eğeri vurgulamış olmaktayız . Dünyada özel bir yeri 

olan 8oğaziçi 1 nin gecesinin Değerlendirilmesi çalışmalarına, Beylerbeyi 

ve ~üçüksu'nun aydınlatılmasıyla devam edilecektir . 

Bugüne kadar sınırlı imkanlarla, belirli aşamaları geçmiş bulunuyoruz . 

Bu aşamaların geçilmesinde belirtilmesi gereken iki nokta oaha vardır . 

Bunlardan birisi, kurumlararası işbirliği ve dayanışma ortamının yara

tılmasıoır . TBMM'nin 1924 yılında aldığı tarihi karar doğrultusunda, 

millete devredilen saray, köşk ve kasırlarımızı korumak, değerlen

dirmek, y aşatmak için, onun temsilcisi olan bizler, başta söylediğim 

gibi, önce herkesi işbirliğine çağırdık . Ardından 3 Mayıs 1985 tarihinde 

a l oığımız önemli bir dizi karar doğrultusunda, bu kültür varlıkları

mızın birer müze - saray olarak gelişmesine çalıştık . İkinci önemli 

nokta oa, bu k ısa süredeki yoğun çabalarda, Milli Saraylar•a bağlı 

tüm çalışanların, işbirliğinin önemini, bilimsel alışverişin gerekli 

liğini bütün açı klığıyla görmüş olmalarıdır. Bu bir anlamda kurum içi 

day anışmay ı, eğitimi birlikte getirdi . Sonuçları y la herkes onurlandı . 

Bunun süreklilik kazanması en büyük dileğimizdir . 

Bir anlamda, büyük Atatür k 1 ün 1927 y ılında İstanbul 1 a ilk gelişlerinde, 

buraoa, Muayede Salonu'nda açıkladığı gibi, artık bu saraylar halkı 

mızın, herkesin en değerl i varlıklarıdır . Bu yolda daha da gelişerek, 

olmaya devam edeceklerdir . Sanırım 1987 y ılı içinde gene bu tür 

yeniliklerle, hepimizi mutlu eden sonuçlarla burada birlikte olacağız . 
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düzenlemeyle sarayın yaşamına katılacak ve ziyarete açılacaklar . 

Yine y arın Beylerbeyi Sara yı'nda Sarı Kösk 'ü Kültür Merkezi olarak, 

Se t Bahçeleri' yle birlik~e açacağız . 1987'ae onarılacak ~arihi tünelin 

de bunl ara katılması y la, tüm yaoı ve bahçeler, yeni bir düzenleme 

i çinde, Dolmabahçe Sarayı'nın kültür ve tanıtım faaliyet l erini Anadolu 

y akasına aktaracak bir merkez niteliğine bürünecekler . Değişik yaş 

dilimlerindeki çocuk ların tabiat- tarih ilişkisini kurmalarını sağla

yacak biçimde düzenlenen Ihlamur Kesrı'ndaki çalışmalar oa bugün 

tamamlanmış bulunmaktadır. Özel önem verdiğimiz Ihlamur Kasrı ve 

çevresi, oaha şimdiden ilgi gören yerlerin başında gelmek~edir . 

Yıldız Sarayı -Şale 1 nin büyük önem taşıyan sera ve bahçeleri de yeniden 

düzenlanmektedir . Böylece Yıldız Sarayı 1 nın bütünlüğünün kurulması 

yönünde de bir adım daha atılmış olacaktır . 

Bu yaptığımız çalışmalarla milli kültürümüzün buoün de vasavan ve 

çağdaş kültüre katkısı olacak tüm unsurlarını venioen değerlendirmek 

ve buradan çaôdaş bir senteze ulaşmak istiyoruz . Bu yoloaki yoğun 

çabalarımızı dünya kültürüne aktarmak için ürettiğimiz kültür-tanıtım 

çalışmaları, 1986 sonunda örnek nitelikte bir yoğunluğa ulaşacak, 

konuyla ilgili bütün kuruluşlara katkılar sağlayacak, başka çalışma

lara ışık tutacaktır . 

Bütün bu yoğun , özverili çabalarda, sürekli vurguladığım gibi, bu 

konulara gönül vermiş, sanat, düşünce, bilim ve basın dünyalarının 

seçkin temsilcilerinin büyük katkıları vardır . Uygulamaların düzenli 

biçimoe başlamasının üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden dar imkan

larla alınan bu yol, iç ve dış dünyada büyük yankılar y aotı, yeni 

katkıları, yeni destekleri, ortak çalışma önerilerini birlikte getirdi . 

Herkesin 1önemle üzerinde durduğu noktaların başınoa ise, önceliklerin 

i yi saatanmış olması,her işin sürekli, zaman içinde gelişebilecek 

biçimoe ele alınması gelmektedir . Diğeri ise, her tür eleşti riye açı k , 

eleştirilerin sağlıklı biçimde hızla değerlendirilmesi temel ilke

sidir . Gerçekten müze- saray kavramı içinde açtığımız her birim, daha 

önce durduğu yerde hızla yıpranırken, açıldıktan sonra kısa sürede 

gelişm8y2, yeni bir kaynak oluşturmaya, alınan eleştirilerle oe 

özgün değerlere ulaşmaya başlamıştır . 
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Bir yıl önce yine burada, sizlere söylediğim şu sözleri özellikle 

tekrarlamak istiyorum: 

('/rıa amacımız saraylarımızın birer müze- saray, birer kültür 

merkezi olarak halkımızın hizmetine girmesi, yapıların kültür 

işlevi dışında yıptarıcı işlevlerle yüklenmemesidir . Sarayların 

halka açılmasıyla bugüne kadar yapılmış bazı eksik ve yanlışların 

da ortaya konması yararlı olacaktır. Önemli olan hataların görül

mesi, düzeltilmesi, iyinin ve doğrunun bulunmasıdır . TBMM Başkanlığı 

elindeki bu paha biçilmez tarih ve kültür hazinesinin, ülkenin 

kültür ve sanat yaşamı içinde hakettiği yeri alması için, üstüne 

düşen bütün görevleri yerine getirmeye, bilimin ve sanatın göster

diği yolda hiç durmadan yürümeye kararlıdır ) 

İşte bu kararlılık içinde bugüne kadarki çabalarımıza katkıda bulunan, 

açık destek sağlayan bütün kişi ve kuruluşlara, huzurlarınızda bir 

kere daha teşekkürlerimi sunarım . Ü}kemizin güçlü bir şekilde ihtiyaç 

duyduğu, kültür mirasını koruma-değerlendirme-yaşatma çalışmalarına 

umut ve gelecek sağlayan her türlü girişimin açık destekçisi olaca

ğımızı bildirir, başta basın ve TRT olmak üzere bir defa daha bütün 

kişi ve kuruluşları göreve çağırır, geleceğin ışıklı ve başarılı 

olmasını candan dilerim . 

Necmettin ~ARADUMAN 

T B M M Başkanı 
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29 EKİM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN, TÜRK 
PARLAMENTERLER BİRLİGİ TARAFINDAN YAYlNLANAN 

"PARLAMENTO" DERGİSİNE CUMHURİYET KONULU 
Y AZDIGI MAKALE 
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Cumhuriyet, Türk milletinin yeniden doğuşunun, yeniden 
va rol u şunun eşsiz bir simgesidir. 

Cumhuriyet, milli mücadelemize hakim olan yü!<sek heyecan 
ve müstesna azmin sonucunda doğmuş yeni bir devlet düzenıdir. 

Milli mücadelemize hakim olan bu .ruh ilk defa toplum ve devlet 
hayatımıza milli egemenlik ilkesinin gelmesini sağlamıştır. Bu da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi' n in kuruluşuyla gerçekleşmiştir. Milli 
egemenlik düşüncesiyle, ha lk hükUmetinin, cumhuriyetin özde ş olduğu 

bilinmektedir. Zaten Atatürk büyük nutkunda: "Efendiler bu ilkelere 
dayanan bir hükümetin niteliği kolaylıkla anlaşılabilir. Böyle bir 
hükUmet milli ha kirniyet temeline da ya nan ha lk hUkümetidir, cumhuriyet
tir." diyerek milli egemenlik ilkesinin cumhuri yetin temel ilkesi 
olduğunu, bu yüce ilkeyle cumhuriyetin eş anlamlı bulunduğunu 

açıkca belirtmiştir. 

Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923 tarihinde kurulmakla beraber, 
cumhuriyetin fikri temelleri çok daha öncelerinden atılmıştır. ?.Hlli 
Egemenlik ilkesinin Türk devlet ve toplum hayatına hak i m olmasını 

sağlayan fikri hazırlıklar, bir anlarnda cumhuriyet için yapılan 

hazırlıklar değerindedir. Türk devlet hayatına hakim olan ve toplumların 

yıllar boyu süren mücadelesinin bir ürününü teşkil eden bu mode rn 
devlet anlayışının milli mücadelemizle birlikte tesisindeki en büyük · 
pay, şüphesiz ki Büyük Önder Atatürk 'e aittir. 

Atatürk ı Un milli egemenlik ve cumhuriyete ilişkin düşünceler i 

oldukça eski bir tarihe kadar uzamaktadır. İmparatorluğun son 
yıllarında ülkenin ıçıne düştüğü sarsıntılı dönemler, aydınla rımızın 

ve düşünürlerimizin yönetirnde çıkış yolları aradığı tarihlerdir. 
Atatürk ı de bu düşünce sahipleri arasında, daha okul yıllarında n 
itibaren milli egemenlik ve cumhuriyet kavramları üzerinde serdedilen 
pek çok düşUnceyi özümsiyerek, bu kavramlarla içiçe ya ş aya ra k 
gençlik yıllarını geçirdi. Nitekim, Samsun' a çıkışından hemen sonra 
sadarete gönderdiği 22 Mayıs tarihli raporda ilk defa hakimiyet i 
milliyeye müstenit yeni bir Türk devleti kurma düş üncesinden bahsetmiş

ti. Büyük Nutukta: "Bu durum karşısında alınacak bi-r tek ka ra r 
vardı, milli ha kirniyete, milli iradeye d aya lı yepyen i bir devlet 
kurmak. i şte biz Sa m sun ı a Anadolu toprakla rı na ayak basarken, 
ayak basmadan önce İstanbul 'dan yola çıkarken bu karara vardık" 
demiştiı·. Açıkca görülmektedır ki, milli hakiınıyet fikri, bu ilkeye 
dayalı yeni bir devlet kurma, yani Cumhuriyeti kurma düşüncesı 

Ata türk ı Un fikir dünya s ında çok da ha önceden oluşmuştu. Bunu 
19 Mayıs 1919'dan kısa bir zaman sonra 20 Temmuz 1919 tarihinde 
Erzurum' da mU ca del e arkada ş la rı na: "Açıkca söyliyeyim, şek li h ük üm et 
zamanı gelince Cumhuriyet olacaktır" · diyerek kesin bir biçimde 
vurgulamıştı. 
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Ne var kiJI. TBMM'nin kurulması ve onu takip eden yıllarda 1 
bu düşüncesini haklı nedenlerle uygulama alanına koymak istemedi. 
Padişahlık ve halifelik müessesesi üzerinde o tarihlerde tartışma 

açılması, cumhuriyeti henüz yeteri kadar özümsiyememiş ve benimsiyeme
miş karşı güçlerin elinde bir koz haline gelebilirdi. Bu nedenle 
mecliste yaptığı bir konuşmada "Türk ·milletinin ve onun tek temsilcisi 
olan yüce meclisin, vatanı n ve milletin bağımsızlığını, hayatını temin 
için çalışırken, hilafet ve saltanatla, halife ve sultanla bu kadar 
çok meşgul olması sakıncalıdır" demiştir. Meclisin muhafazakar 
kanadında zaferden önce bir tepki dağmaması ıçın, ihtiyatlı bir 
politika oluşturulması gerekli görülerek, çok müdebbir ve dikkatli 
da vranılmıştır. O kadar ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti 
kurulduğunda bir devlet başkanı seçilmesinden bile özenle kaçınılmış, 

Meclis Başkanının bu görevi de üstteneceği üstü kapalı bir biçimde 
vurgulanmıştır. Bu yüzden, o tarihlerde Cumhuriyetin kurulacağı nda n 
hiç söz edilmeden, Cumhuriyetin şartlarının akılcı bir biçimde haz1rla
nı lmasına hep gayret edilmiştir. Aslında, Cumhuriyet geniş anlamıyla 

Büyük Meclisin 24 Nisan 1920 tarihinde aldığı kararla kurulmuştu. 

Bir düşünürümüz bu kararı şöyle tahlil etmiştir: "Bu kararla Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 'nce ulusun işlerine doğrudan doğruya el konularak 
hukuk yönünden ulusal egemenlik kurulmuş oldu. İşte bu olay Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluşunun ilk tarihsel ve yasal aşamasıdır. Ogün 
adı söylenmeyen ve biçimi bakımından ulusal egemenliğe dayanan, 
Cumhuriyet niteliği taşıyan yeni bir devlet kurulmuş oluyordu". 
Zaten, Atatürk' te Nutukta konuyu aynı şekilde değerlendirerek, 

yukarıda belirtildiği gibi, böyle bir hUkümet, hakimiyeti mılliye 

esasına mUstenit halk hUkümetidir, cumhuriyettir demiştir. 

Cumhuriyetin açtığı parlak ufuklarda Büyük Atatürk' ün 
m illetimize gösterdiği yüksek hedef, çağdaş uygarlık d Uzey id ir. 
Aziz Milletimiz bu hedefe bir an önce ulaşmanın azmi ve heyecanıyla 

doludur. BUtUn çabalar bu hedefe yöneliktir. Bu yolda M illetimize 
engin başarılar diliyor, mutluluğunu ve sevincini hep birlikte paylaştı
ğımız Cumhuriyetimizin 63. Kuruluş YıldönümUnU en iyi dileklerırole 

kutluyorum. 
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30 Ekim 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTi N KARADUMAN'IN TRABZON HAVAALANINDA BASIN MENSUPLARINA 
YAPTIGI AÇIKLAMA 

Ziyaret etmek üzere Trabzon'dayım . Bu ziyaret programının içinde 
Trabzon'un hem merkezinde hem de kazalarında çeşitli temaslar yapaca~ım, in
celemelerde bulunaca~ım. 

Amacım, Bölgemizi ziyaret ederek, hemşerilerimizin çeşitli konulara 
ilişkin dertlerini ve ihtiyaclarını dinlemek ve ye rinde bunlar hakkında bil
gi almaktır . 

Bildi~iniz gibi, her y ıl bir kere Tra bzon'a gelmekte ve çeşitli ka
zalarımızı gezerek , vilayetimizin sorunları hakkında bilgi almaya, de~erlen

dirmeler yapma ya çalışmaktayım . 

Şüphesiz mahallinde y aptı~ım incelemeler, hemşehr il erimizden aldı~ım 

bi lgiler; meselelerin çözümünde bize çok büyük ölçüde y ardımcı oluyorlar. Bu 
nedenle, bu ziyaretlere çok de~er vermekteyim . Ancak, Ankara'da, Meclis Baş
kanı olmamdan kaynaklanan bir güçlü~üm var, sık sık Trabzon'a gelemiyorum; 
o yüzden Trabzon'a y ılda bir kere de olsa gelişlerimde bu ziyaretlerimi en 
geniş ölçüde de~erlendirme ye çal ışı y orum. Sanıyorum bu defa da öyle olacak
tır. Trabzon'da kalacağım 4 gün içinde geeeli gündüzlü bir çalışma yaparak 
mümkün oldu~u kadar hemşehriler imle çok büyük boyutlar içinde temas etmeye, 
görüşmeye çalışaca~ım . 

Bugün, Trabzon'lu hemşehrilerimin, beni karşılamak sureti yle göster
dikleri lütuf ve za hme te teşekkür ediyorum ve kendileri yle bir kaç gün de 
olsa, kısa bir zaman da olsa bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyaca~ımı 
belirtmek istiyorum . ve siz basın mensubu arkadaşlara da ayrıca teşekkür 
edi yorum . 

' 1 02 .JL 

TBMM KUTUPHANESI



30 EKİM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN TRABZON 'DA BASIN MENSUPLARININ 
SORULARINA. VERDİGİ CEVAPLAR 

SORU : Efendim, siz y ıllarca vali olarak çeşitli illerde görev yaptınız . 

Antal ya Valisi o anda siz olsaydınız, tutumunuz ne olabilirdi, yani ala
cağı nız önlemler . 

CEVAP: Bu sualinizin cevabını şöyle vereyim : Ben, günlük politikanın dı
şındayım. Bu nedenle, bu konular üzerinde bir fikir beyanını uygun görme
mekteyim . Bununla beraber spesifik bir olaya münhasır olarak bir görüş 
be yan etmeden sizin sorduğunuz suale genelde kanun açısından şu cevabı ver
mek mümkündür: Bildiğiniz gibi Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, bu 
konunda tarif edilen toplantıların belli yerlerde y apılmasını emretmekte
dir . Toplantıların yapılacağı alanlar da yine kanunun bir hükmüne göre, 
daha önceden belirtilip ilen edilmektedir . Vilayete bir başvuru yapılması 
halinde , vilayetler de bu alanları göstererek, buralarda siyasi toplan
tılarır yapılmasını temin etmektedirler. Kanunun hükümleri bu söyledikle
rimden ibarettir, bu çerçevede tabii bütün siyasi toplantıların yapılması 
lazımdır. Ben vali olsaydım, şu anlattığım çerçeve içinde kalarak tasarruf
larımı sürdürürüm . 

SO RU: Sayın Demirel'in yurt gezileri "Hasret Gezisi" adı altında hükümeti 
y ıpratmak politikası güttüğü görüşüne katılıyor musunuz? 

CEVAP : Anladım sualinizi; daha evvel onun cevabını verdim ben. Dedim ki, 
günlük politikanın dışında bir i nsandır Meclis Başkanı; bu konularda fikir 
beyan uyg un olmaz demiştim daha evvel. Şimdi bu sorularınız günlük politi
kanın içine giren sorulardır, o nedenle başta söylediğim şekilde onu da 
cevaplandırmış oluyorum. 

SO RU: Efendim, Sayın Canver'in dokunulmazlığının kaldırılması konusunda 
herhangi bir görüş belirtmek i ster miydiniz acaba? 

CEVAP : Ha y ır, onda da bizim bir görüş belirtmemizin hukuki bir neticesi 
yoktur. Çünkü bildiğiniz gibi, dokunulmazlıkla ilgili işlemler İçtüzük çer
çevesinde Millet Meclisinde belirli organlar tarafından değerlendirilmekte 
ve yürütülmektedir. Şu anda konu Anayasa ve Adalet komisyonlarından oluşan 
Karma Komisyonda bulunmaktadır. Komisyon bir karar verecek ve bu karar da 
Genel Ku rulda görüşülüp, Genel Kurulca bir karara bağlanacaktır. 

SORU : Türkiye'nin 12 Eylül ve 12 Eylül sonrası Avrupa'nın bir bakış açısı 
var, Avrupa'yla birtakım ilişkisi olduğu kuruluşlar var . Görülmektedir ki, 
Avrupa bi ze artık eskisi gibi katı bir bakışla bakmışor; birtakım y umuşa

malar var, birtakım ilişkiler var. Acaba bu geçen süre içerisinde bu yumu
şatma Türkiye açısından ye terli midir, bu konuda daha bir ilerleme var 
mı dır? 
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CEVAP: Sizin de ifade ettiğiniz gibi, Türkiye'de demokratik süreç yeniden iş
lemeye başladıktan sonra Avrupa ülkeleriyle ve çeşitli uluşlerarası kuruluşlar

la olan temas ve görüşmelerimiz büyük bir gelişme kaydetmiştir. Şüphesiz ki, 
demokrat süreçin Türkiye'de işlemeye başlamış olması ve Türk toplumunun demok
rasi idealine gönülden bağlı oluşunun çeşitli ülkeler tarafından yakından izlen
miş bulunması bu gelişmeler de büyük bir amil olmuştur. 

Yaptığımız çeşitli temas ve görüşmeler şu gerçegı ortaya koymuştur : Tür
kiye, dünya ülkeleri tarafından özellikle Avrupa ve Amerika tarafından yeterli 
derecede tanınamayan bir ülkedir. Biz, bütün bu temas ve görüşmelerimizde Tür
kiye gerçeğini, ilişkimiz olan bu ülkelere bütün boyutlarıyla y ansıtmaya ve ta
nıtmaya çalıştık. Memleketimizi ziyarete gelen tüm yabancılar Türkiye'den Türki
ye hakkındaki kanaatları menfi de olsa, izlenimleri olumsuz da olsa, gördük ki, 
her müspet kanaatlar edinerek Türkiye'den dönüyorlar. Bu bakımdan mümkün olduğu 

kadar çok sayıda yabancı devlet adamını, politik adamını Türkiye'ye davet ettik 
ve ülkenin çeşitli meselelerini ve sorunlarını burada tanıdılar, gördüler ve 
Türkiye gerçeğini nüfuz ettiler. Bu, çok lehimizde bir faktördür . 

Türkiye'deki demokratik alanda kaydedilen gelişmeleri de ilgiyle izledi
ler ve sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, demokratik süreçin işletilmesin
de Türkiye'nin çok azimli ve kararlı olduğunu, birçok meseleleri süratle geride 
bırakma yolunda bulunduğunu gördüler ve çoğunlukla bizi destekler bir tavır içine 
girdiler. Bundan Türkiye hesabına memnunuz. 

Ancak, yapılanları-sorunuza cevap olarak söylüyorum- yete rli görmüyoruz . 
Türkiye'nin bu tanıtma meselesini daha geniş boyutlarda ele alınıp, çok verimli 
ve gayretli bir mesainin sürdürülmesinin, aralıksız sürdürülmesinin gerektiği 
düşüncesindeyim ve bunu da yine yapmaya devam edeceğiz. 

SORU : Efendim, Anayasanın Geçici 4 üncü maddesiyle, 84 üncü maddesi hakkında dü
şüncelerinizi almak istiyoruz. 

CEVAP : Anayasanın 84 üncü maddesine ilişkin bir takım konular Başkanlığı intikal 
etmiş ve bu konular İçtüzükte belirtilen ilgili organıara intikal ettirilmiştir. 
İlgili organlar, önce Başkanlık Divanı -İçtüzüğümüze göre- sonra da Adalet ve 
Anayasa Komisyonlarından oluşan Karma Komisyondur. Nihai merci de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kuruludur . Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru
luna intikal etmiş bir konu yoktur; ama Karma Komisyondan çıkmış bir rapor var
dır, o yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülecek ve karara 
bağlanacaktır . 

Diğer konular şu anda Başkanlık Divanından tamamen Karma Komis yo nuna inti
kal etmiş durumdadır; Karma Komisyon bunlar üzerinde gerekli incelemelerini sür
dürmektedir . Orada karara bağlandıktan sonra bunlar da Genel Kurula indirilecek 
orada karara bağlanacaktır . Bu 84 üncü maddeye ilişkindir, size söylediğim şekilde. 

Anayasanın Geçici 4 üncü maddesine gelince: Şu anda bu Anayasa değişikli
gını içeren bu teklifin Meclis Başkanlığına intikal etmediğini söylemekle iktifa 
edeceğim. Yanlız bu alanda bir girişimin yapıldığını biz de basından öğreniyoruz; 
fakat şu ana kadar bu kanun teklifi, Anayasa değişikliğini öngören bu kanun tek
lifi bana gelmemiştir. 
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SORU : Geçici 4 üncü maddenin kaldırılması konusunda ne düşünüyorsunuz? 

CEVAP : Bu konudaki görüşlerimi daha evvel basın mensubu arkadaşlarımıza An
kara'da bana sorulan bir sual üzerine açıklamıştım . Anayasanın Geçici 4 üncü 
maddesinin kaldırılmasını toplumumuzun da uygu n karşılayacağını ve bu doğrul

tudaki girişimlerin paylaşacağı kanaatini taşımaktayım . 

SORU : 12 milletvekilinin İsrail 'e gitmesi konus unda o gün gazetede yer alan 
bilgiler vard ı; bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? 

CEVAP : Milletvekillerimizin hareketlerini herhangi bir kayıt altına almak 
mümkün değildir . Ancak, sayın Milletvekilleri, şüphesiz ki, bu ziyaretleri 
yaparken -tabii özel ziyaretler hariç, sözümün dışındadır özel ziyaretler
devletimizin dış ilişkilerini dikkate alarak bir değerlendirme yapmayı tercih 
edeceklerdir. 

SORU: Efendim, 6 Kasım seçimlerinden bu t3rafa bir siyasi dönem başlamıştır . 

Parlamentoda · 400 milletvekili var; bu zaman içerisinde sayın Millet
vekillerinden suç işlemiş olanlar var mıdır? 

CEVAP : Ama şöyle; zaman zaman dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin dosyalar 
Meclis Başkanlığına intikal ediyor . Bunların bir kısmı eski dönemlere aittir, 
bir kısmı da benim dönemlere aittir; fakat bunların sayısının çok olmadığını 
söyleyebilirim . 

SORU : Efendim, bu arada şeye gelelim Antalya'da Milletvekillerinin coplanma
sıyla ilgili basında haberler çıktı; orada güvenlik kuvvetlerinin Milletve
killerine herhangi bir biçimde müdahalesi var mıdır? 

CEVAP : Varsa tabii s uçtur; suçu ika edenler ceza görür; ama taktir edersiniz 
ki, bunun değerlendirilmesini yeri de yargı organlarıdır . Yargı organları 

gerekli değerlendirmeyi yaparak konuları bir hUkme ba~larlar. 
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21 ARALIK 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN BASIN TOPLANTISI 

Dün Millet Meclisinde Tarım Orman ve Köyişleri Bütçesinin görüşmeleri 
sırasında cereyan eden bazı üzücü olaylar sebebiyle alınması gereken önlemler 
üzerinde bugün muhtelif toplantılar yaptık . Millet Meclisinde kürsü masuniye
tinin herhalükarda korunması esastır . Keza Millet Meclisinde cereyan eden gö
rüşmeler sırasında milletvekillerinin sebebiyet verici ve yaralayıcı beyanlar 
dan sakınmaları da üzerinde önemle durulması hassasiyetle durulması gereken 
bir konudur. Bugün yaptığımız toplantılarda da bu ana ilkeye riayeti sağla
maya matuf bazı önlemlerin üzerinde durulmuş ve alınması gereken tedbirler 
tesbit idilmiştir . 

İlk toplantıyı sabah idare amirlerimizle yaptık . Ondan sonraki top
lantı Grup Başkanvekilieri ile y aptığımız toplantı, son toplantıyı da Meclis 
Başkanvekilleriyle y aptım. Alınması gereken tedbirleri birlikte gözden~~çır-
dık ve bunları tesbit ettik . Biraz önce de muhalefet lideri Sayın İnönü ile 

bır görüşme yaptım. Zaten dün kendilerine yapacağımız görüşme ve incelemeler 
sonunda alacağımız önlemlerden bilgi sunacağımı bildirmiştim, bu nedenle bu
gün tekrar bir araya gelerek bu görüşmeye yaptık. Düşüneceğimiz önlemleri ken 
disine bildirdik. 

Şimdi size bunlar hakkında özet olarak çok ayrıntı y a girmeden bilgi
ler sunmaya çalışacağım. Bu önlemler i şöyle sıralayabiliriz : 

Bildiğiniz gibi İdare Amirleri Bütce görüşmeleri sırasınd a bir nöbete 
tabi olarak çalışmaktadırlar . Bu nöbet usulünü bütçe görüşmeleri sırasında kal
dırıyoruz . Bütçe görüşmeleri sona erinceye kadar İdare Amirleri tam kadro ha
linde Meclis'te çalışmalarını sürdüreceklerdir . İdare Amirlerinin olayların 
başlanğıçında' olay lar daha büyümeden derhal müdahaledeb:U irunmal a n uygun uy
gun mütalaa edilmiştir . İdare Amiri arkadaşlarımız bundan boyle daha büyük bir 
etkinlik içinde olaylara süratle tekaddüm etmek üzere müdahalelerde bulunmaya 
çalı~acaklardır . Ay nı görevi grup başkanvekilierinin ve grup yönetiminden .so-
Enm~ ~lletvekili arkadaşlarımızın da üstlenerek olayları başlangıçta önleye
cek girişimlerde bulunmalarının faydalı olacağı mütalaa edilmiş ve bu husus 
grup yöneticilerine anlatılmıştır. 

Bütün gurupların sayın milletvekillerinin olaylara sebebiyet ve~ici 
ve yaralayıcı beyanlardan sakınmaları hususunda gerekli çabayı sarfetmeleri _ 
de grup yöneticilerinden rica edilmiştir . 

Başkanvekillerinin uygulamalarda daha süratle işlemleri sürdürmele
rini sağlayıcı tedbirlerin alınması üzerinde durulmuştur. Bildiğiniz gibi 
bazı inceleme ve araştırmaları yapma ihtiyacı doğmakta ve bu nedenle uygulana 
cak işlemlerin biraz gecikmesi zarureti ortaya çıkmaktadır. Yönetim esnasında 
mümkün olduğu kadar hadiselerin ~,.,;·,,..,o h<>mirı vul<11f oıevda ederek uygulanacak iş 

lemleri mümkün olduğu kadar ~raya fasıla sokmadan . tesbit etmenin şüphesiz çok 

021 3 

TBMM KUTUPHANESI



yararları vardır.Buna Başkanvekili arkadaşlarımız özen göstermişlerdir . 

Bundan böyle daha da büyük hassasiyetle uygulamaya gayret edeceklerdir . 
İçtüzüğün 141 nci maddesi Millet Meclisi'ne silahla girmeyi kesinlikle 
y asaklamıştır.Bu durumda uygulanacak müeyyideleri de ayrıca 137 nci madT 
de göstermektedir.Bu nedenle keyfiyetin bir kere daha gruplar vasıtasıyla 
sayın Milletvekilerine duyurulması ve Başkanvekilleri ve İdare Amirleri 
tarafındanda uygulama ved~neti~ıretkin bir şekilde sürdürülmesi uygun gö
rülmüştür.Bütün size anlattığım bu önlemlerin parti grup temsilcilerinden 
oluşan Danışma Kurulu toplantılarında zaman zaman gözden gecçirilmesi ve 
bu tedbirlere yeni ilaveler yapılması zarureti varsa onların tesbit edil
mesi, böylece tedrbirlerin devamlı bir inceleme içinde bulundurulması Da
nısma Kurulu vası': -::ıy la kararlaştırılmıştır.Böylece parti grubu temsilci
lerimizden oluşan Danışma Kurulunda Millet Meclisi' nde sürdUrüLenmü zc.k.,;
relerin en sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlayıcı~6urekli tedbir
ler alınması noktası üzerinde durulacak ve bu tedbirleri böylece süreklilik 
kazandırılacaktır . Size söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. 
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6 KASIM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN TRABZON'DA 
YA YlNLAN AN KARADENİZ GAZETESI'NDEN OSMAN 

Y AZICI'NIN SORULARINA VERDtGt CEVAPLAR 

YAZICI : Sayın Başkanım, Mersin , Valisi iken emekliliğini istediniz, 
oysa bir süre daha valilik yapapilirdiniz. Sizi emekliye zorlayan bir neden mi 
oldu? 

KARADUMAN: " O zamanki şartlarda mesleğe devam etmenin 
kendirnce mümkün olamayacağı düşüncesi ile mesleğime nihayet verme 
kararını aldım. lç dünyamda o günün meselelerine değerlendirerek vermiş 
olduğum bir karardır. 

Y AZICI: Memurluktan sonra uzun süre serbest kaldınız. Valilik 
yaparken ya da emekli olduktan sonra ANAP'tan politikaya girmeniz için 
herhangi teklif aldınız mı? Kısacası politikaya girmeniz nasıl oldu? 

KARADUMAN: Tabi ki teklif alarak politikaya girdim. Yoksa ben 
politika hayatına katılmayı hiç düşünmüyordum. ANAP'a girmeden 1,5 ay 
başka bir patiden teklif almıştım başka bir ilde aday olmam için. Ancak 
politikayı düşünmediğim için teşekkür etmiştim. Arkadan Maraş teşkilatı 
istekte bulundu, fazlada ısrar ettiler. Bu ısrar karşısında galiba politikaya 
girmek kaderime yazılmış ki, politikaya girmiş olduk. 

YAZICI: Sayın Başkanım, Milletvekili olduktan sonra Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı görevini bekliyor muydunuz? 

KARADUMAN : Beklemiyordum. Bir görev tevcih edildi. bende bu 
tevcihi kabul ettim. Benim hayattaki telakkİ tarzım şöyledir, hiçbir göreve 
çalışan insanlar talip olmamalıdırlar. Görev insanlara tevcih edilmelidir. Ben 
böyle düşünüyorum. Böyle bir hayet felsefem vardır. Meclis Başkanlığı da 
böyle olmuştur. Bana uygun görülmüş ve görev tevci edilmiştir, ben de kabul 
ettim. 

Y AZI CI : Sayın Başkanım hiç boş zamanımız olur mu, olursa bu 
zamanı nasıl, ne şekilde değerlendiriyorsunuz? 
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KARADUMAN: "Benim boş zamaniarım evimde geçer. Biz Anadolu 
yapısını yansıtan bir ailenin çocuklarıyız. Aile çatısı içinde hayatımız geçer. 
Aileye olan bağlılığımız kuvvetli olduğu için de aile çatısı altındaki yaşantıda 
bizi mutlu eder. Aile içinde geçen boş zamanım genelde okumakla geçiririm. 
Genç yaşundan itibaren okuma düşkünlüğüm vardır çeşitli eserleri okumaktan 
hiçbir bıkkınlık rluyınarn aksine, zaman zaman bazı eserleri iki kez okuduğum 
olmuştur. Yerli ve yabancı eserleri çok o kurum." 

Y AZICI: Efendim, TBMM Başkanı olduktan sonra eski 
arkadaşlarınızla bir araya gelme imkanı buluyormusunuz, buluyorsanız eskisi 
gibi şaka edebilİyor musunuz? 

KARADUMAN? Eski arkadaşlarımla elbetteki, eskisi gibi bir araya 
gelme imkanı bir ölçüde kaybettim. Çünkü zamanım çok dolu. Buna rağmen 
fırsat elde ettiğim tarihlerde zamanımı eskisi gibi samimi hava içinde 
değerlendirmeye çalışıyorum. Mülkiye 1948 mezunları ile Ankara'da aydı bir 
bir araya gelerek yemek yiyoruz. 

YAZlCI: Efendim, Trabzon Lisesi'nden söz açılmışken lOO.Yıl kuruluş 
yıldönümü törenlerine katılacak mısınız? 

KARADUMAN: IOO.Yıl törenlerinde Trabzon'da olacağım. Bu 
benim de en büyük arzumdur. 

Y AZI Cl: Trabzon Lisesi ile ilgili bir hatıranızı anlatınnısınız? 

KARADUMAN: Bir felsefe imtihanında felsefe hocamız tarafından 
Piskolojik olayları fizyolojik olaylarının etkilediğini fizyolojik olaylarının da 
psikolojik olaylara karşılıklı bir biçimde etkileyebileceği bize verilen 
konuydu. Bu konuyu ben savunmaya çalıştım. Hocaların aksi fikirleri vardı. 
ben ters fikri savununca hocamız öğrencimiz bu konuyu güzel savunmuş, biz 
onun fikrine katılmasak ta iyi not venneliyiz demişler. Bu olay benim 
hatıralarımdan biridir. 

Y AZICI: Trabzon'un en çok neyini özlüyorsunuz, yetiştiğiniz toplumla 
beraber olmak sizi mutlu ediyor mu? 

KARADUMAN: Trabzon'un her şeyini özlüyorum desem en güzel 
cevabı vermiş olurum. Çünkü Trabzon'da büyüdüğüm, havasını teneffüs 
ettiğim yemeğini yediğim çocukluğurnun hatıraları ile dopdolu olan bir yerdir. 
Her köşesi hatıralada doludur. Bu bakımdan Trabzon'a her gelişirnde bir 
özlem girlerişim gibi olmaktadır. 
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Y AZICI: Bu geziniz esnasında sisi üzen veya sizi çok sevindiren bir 
olay var mıdır? 

KARADUMAN: Beni üzen hiçbir olay yoktur. Bir süreden beri 
Trabzondayım. Pek çok yerde vatandaşlarıının sıcak ilgisini gördüm. Bu olay 
beni çok mutlu etti. Özellikle yeni yapılan yolun açılışında Tonyalı 
hemşerilerimi çok etkilemiş olacak ki, ilgi gösterdiler. Bu olağanüstü ilgi beni 
çok sevindirmiştir. 

Y AZI CI: Sayın Başkınım biraz da siyasi konulardan bahsedelim. 
hükümetin bugüne kadar yaptığı İcraatiarını değerlendirerek başarılı 
olduğumuzu söylebilir misiniz? Varmak istediğimiz hedefin neresindeyiz? 

KARADUMAN: Hükümetin İcraatiarına ilişkin bir görüş beyan etmeyi 
öteden beri uygun görmüyorum. Meclis Başkanı olduğum için politikanın 
dışında kalmak icap ediyor. Bu nedenle bu değerlendirmeyi yapmamayı 
yeğliyorum. O nedenle sorduğunuz suale bu şekilde cevaplamak isterim. 
Yalnız şunuda belirtmek isterim. Halktan oy alan ekip, halka hizmet etmek için 
elden gelen her gayreti sarfedecektir. Zannediyorum ki, bugün iktidar partisi 
olan ANAP'da bunu yapmaya çalışmaktadır. Halkın taşvibine mazhar olmaya 
çalışmaktadır. 

Y AZICI: Yıllardan beri Yunanistan'la olan sürtüşmemiz devam 
etmektedir. Türkiye sorunları demokrasi içinde çözmeye çalışırken, 
Yunanistan daima zorluklar çıkarıyor. Yunanistan'ın bu tutumu devam ederse 
Türkiye'nin tutumu ne olacak. Her zaman yumuşak mı davranacak? 

KARADUMAN: Türkiye tabiatİyle barışçı düşünceleri içinde dış 
politika meselelerine bakmak istemektedir. Bu Atatürk'ün ( Yurtta Sulh 
Cihanda Sulh ) ilkesinin bir gereğidir. Türkiye'nin çıkış yollarını en iyi 
biçimde bu yöntemle bulacağı kanısındayım. Biz bu yöntemi ısrarla 
sürdüreceğiz. Inanıyorum ki, memleketimizin milletimizin yüksek 
menfaatlerden hiçbir şekilde fedakarlık yapmadan arzu ettiğimiz hedeflere 
ulaşacağız. Türkiye dış politikasında kararlı ve azimlidir. Karşımızdaki 
hükümet adamlannın da uygulayacağı değişik politikaya göre bizde politikayı 
oluşturmaktayız. Ama bizim temel ilkemiz (Yurtta Sulh Cihanda Sulh) 
ilkesidir. 

Y AZICI: Avrupa Ekonomik Topluluğunun Türkiye'ye karşı bakış açısı 
nasıldır. Bunu bize anlatırmısınız? 
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KARADUMAN: Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı 
değerlendirmelerinde gelişmeler vardır. Bu AET'de de öyledir. Gün geçtikçe 
normal imaj içine girmektedir. Umut ediyorum ki, AET ile olan ilişkilerimiz 
arzu ettiğimiz düzeye yakın bir zamanda gelebilecektir. 

YAZlCI : Bulgaristan olayları hakkında yeni bir gelişmeler varmıdır? 

KARADUMAN: Yeni bir gelişme yok. Ama olabilir biz bunu ta baştan 
beri savunuyoruz. Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızla yakından 
ilgilenmekteyiz. ilgilenmeyi de görev kabul etmekteyiz. Onlarla ilgili sorunlar 
önerusediğimiz sorunlardır. Bundan sonrada takipçisi olmaya devam edeceğiz. 
Ancak bu· konuların görüşme yoluyla çözüme kavuşacağını baştan beri 
inanmaktayız. Zannediyorum ki, Bulgaristan'da ergeç bu gerçeği anlayacak. 
Meseleleri görüşme yoluyla çözülmesine gayret gösterecektir. 

Y AZI CI: Trabzon Milletvekili olarak, Trabzon alması gereken 
nasibini aldı mı? 

KARADUMAN: Trabzon tabi gönül isterdi ki geçmiş yıllardan daha 
büyük ölçüde yapılan hizmetlerden nasibini alsın. Daha büyük gelişme 
gösterebilirsin. Şüphesiz ki, arkada bıraktığımız her yıl Trabzon'un 
gelişmesinde bi katkıda bulunmuştur. Bu gelişmelerin daha büyük ölçüde 
olmasını gönlümüz arzu ederdi. Trabzon'un temsilciliğini yüklendiğim bu 
dönemde Trabzon'a çok daha büyük hizmetleri getirme arzusunu taşıyorum. 
Zannediyorum ki, bizim seçim döneminin sona ereceği zamana kadar 
Trabzon'u büyük ölçüde tatmin edecek görevi ifa edeceğiz. 

YAZlCI: Sayın Başkanım, yıllar önce Fındıklı Kaymakamı iken bir 
ilkokul yaptırdınız. Fındıklı halkı, geçenlerde bu okulun Karaduman ismini 
vermek istediler. Ancak siz karşı çıktınız. Bunun sebebini bize anlatabilir 
misiniz? 

KARADUMAN: Ben halka yapılan hizmetlerin isimsiz olarak 
sürdürülmesinden yanayım. Biz kanun görevlileri halka hizmet ettik mi, 
halkımız bunu fazlasıyla değerlendirmektedir. Hizmet yapan kişiler hiç bir 
zaman unutmaz. Bizim halkımız çok vefalıdır. Arkada bıraktığımız eseriere 
isimlerimizin verilmesine gerek yoktur. Halk zaten yeterince 
değerledirmektedir. Bu isim koyma olayını ben biraz başka türlü 
değerlediriyorum. Benim kanatirnce yapılan eseriere isim koymak lazım 
gelirse bunu sonradan, hayatta olmadığı zamanda düşünülmelidir. Yaşayan 
insanların isimlerinin verilmesini uygun bulmuyoruru ve bu görüşüde 
katılmıyorum. 
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Y AZI Cl: Efendim, evdeki Necmettin KARADUMAN ile iş yerinizdeki 
Karaduman arasında herhangi bir fark var mıdır? 

KARADUMAN: Yoktur. Evdeki halim ile dışardaki halim birbirini 
tamamlar. İnsanların bir karakter yapısı vardır. O evdede iş yerinde de farklı 
değildir. Karakterin muhtelif unsurları aynıdır. Hem ev hayatına hemde iş 
hayatına yansır. 

Y AZI CI: Meslek hayatınız hep belli kurallar içindegeçti 
Kaymakamlıklarda, Valiliklerde ve şimdide TBMM Başkanı olarak her şeyiniz 
saatlidir. Hiç sade bir vatandaş olmanın özlemini çektiniz mi? Sürekli bu 
yaşantı sizleri rahatsız etmiyor mu? 

KARADUMAN: Çok arzu ediyorum. Bunu yapabildiğim takdirde çok 
mutlu oluyorum. Çünkü ben kendimi daima halkın bir parçası olarak 
sayıyorum. O yüzden fırsat buldukça günlük yaşantımı yaşamaya çalışıyorum. 
Örnek olarak şunu söyleyebilirim. Hava şartları musait olduğu zamanlar 
Çankayadaki evimden iş yerine kadar yürüyerek giderim. Bundan da çok 
multu oluyorum. 

Y AZICI: Sayın Meclis Başkanım, geçenlerde Ankara'da ziyaretinize 
geldiğim zaman gözüme çarpan bir olay oldu. Çok basit bir iş için bile size 
geliyorlar. Bu durum sizi zor durumda bırakmıyor mu bu olayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz. 

KARADUMAN: Zamanımı alıyor. Ancak bu demek değildir ki, seçim 
bölgemden gelenlerin hepsi ile konuşabiliyorum. Konuşabilsem çok mutlu 
olurum. Ama bu imkanıda her zaman bulabildiğimi söyleyemem. Ama 
bununla beraber vakit bulduğum süre içinde hemşehrilerimi dinlemekten, 
onların dertlerine çare bulmaktan zevk duyuyorum. Bundan dolayı zor 
durumda kalmıyorum. Yaktim olsa hepsinin derdini dinler, çare bulmaya 
çalışırım. Günde 14-15 saat çalışorum Cumartesi Pazar günleri de aynı mesai 
devam ediyor. 

YAZlCI: Sayın Başkanım son olarak özel bir soru sormak istiyorum. 
Hiç ev işleri yaptınız mı becerebiliyormusunuz. Örneğin çamaşır yıkamayı 
yemek yapmayı? 

KARADUMAN: Ev işlerini hiç yapamam. Eecerernem yapmak istesem 
bile beceremem. Benim bir tutkumda spor yapmayı çok severim . Sporun her 
çeşidini izlerim. Tabii ki vaktim olduğu sürece. Ayrıca bu yaştan sonra sporu 
yürüyerek yapıyorum. Böylelikle de spor görevimi yerine getirmeye 
çalışıyorum. 
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YAZlCI: Efendim daha o kadar yaşlanmadınız. Inanıyorum ki vaktiniz 
olsa sporun her çeşidini en iyi bir şekilde yaparsınız . Gençlere taş 
çıkartırsınız.(karşılıklı gülüşmeler) 

Efendim bu kadar yoğun bir proğramınız arasında bana zaman 
ayırdığınız için teşekkür ederim. 
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TBMM . BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN HÜRRİYET 
GAZETESİNDEN İSMET SOLAK'IN SORULARINA VERDİGİ 

CEVAPLAR 
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... ·· , .· -1'1~ haskanı rıecmettırı karadumarı . sorı ara 
sec:mı ce~0 rL endırı ~ kerı, '' ~aLkı~ ız bunaarı oneekı secımLerae oLd~gu 
c ıbı b~ a r a secımae ae sagauyusu ıLe hareket ~tmıs,mıLLı ıraderıırı 
teceLLı etmesını saqLa~ıstı~.bu ~o ~usLerımı sayırı cumhurbas~arıı da 
r~ ~ La s~ı g ı ıcın c6k ~emnunum '' deoı . ka raduman,Sl j3Sl yasakLarın'' g ecı 
cı onLem '' oLdu~unu aa ~a~ı~Latarak,' ' ;~sa~La ~ ın kaLdırıLmasının 

one ~LınaoıLecegırıı '' soyLec ı . 

t ı-r \< ı:y· e ' nırı '' ıkırıcı adamı '' tb~m baskarıı necmettın karaaı ... man 
ıLe s::hah y ı;~ı.;yus ı;nde sohbet et:ık . he r sabah . carıka"/a ' drlkl konı..;~ ı ındarı 
·1ecL:se ·y• .• r ı..iy e~2k oeLe rı kradı.;m2rı'::ı hem ozeL,herr sıyncşı yasnmı·~La 
ıL~ıLı sarıjL~r yoneLt~ık . soruLarıMız ve ka~a~uman ' ın jAnıtLarı oze:L 
soyle : 

s0 ~ u : c~~~u ~ b~ s~arıı ıLe yao tı0ınız son nor~smede arr1 secım 
sonucLarırıı aerıe ~L ~rıd.ı "' dırıız . sız ıı asıL bakıyor.surıı.;z bu sonucLara? 

ka raduman: ara secırtıLerı,demokratık surecı ısLetrnernızde onemLı 
asama oLa rak qo ruyorurn . sorıuc , cesıtLı partıLere yorıeLık teceLLı ettı . 
ama cok do gqL bır sonuc . haLkımız,bundarı orı~e oLduQu gıbı bu ara 
secı ı n cJe rje sAqdı..iyı;su ıLe h:::.reket etrnstı"' . demokratık mel<anız .ma 
ısLedıaı ıcırı . o asamayı basarıyLa gectıgımız ıcırı sevırıc duyMaLıjız . 
hen ~eseLe ye on ceLıi<Le buraaa~ bakıyorum . p ~rtıLer kerıdı acıLarından 
~ e~e ... Lona:r~e yaoıyo "' La .... bu dogaLdı ~. ben , demok r atık ıradenın or~aya 
konr~ası . m ıLlı ıraderıırı teceLLı et~esı nederııyLe sevırıaırıcı dıjorum . 
c~mh~rbaskanı ıLe korı~ya bu acı~an bal<tık . ~yrıı go r usLe "ı sayırı 
cu~hurbaskanırıın aa oayLastıgı~~ ~o rmekten me~nunum . 

s or ı_.. : t ı...;" 1< ı ye ' n ı rı b ır ı rı c ı . ve , ı k ı n c ı ada~ Lar ı n ı rı h u ya k L 2. s ı~ ı 
c~~ c nemLı sayın hasl<an . o haLde an~ y asa'~ın necıcı ~ . ~aaces:nde~ı 
y~Sl~L2 "'1 ıa ce~e ... Le n dı "' ~ıs oLmaLısınız . c~nk~ bu secımLe r de bu yasak 
La r ~j~~La~n~ ~n kaLk•ı . yanı cı 9nennı . bu J eLıs~enın ~za~ası demok ~~ s: 
~· e za r a"' J::::>rernL: r .bı_..n;, ,asıL Çe')e rL er.cır~ırız r:ı 

k :'! ... . :ıd ı , n:::ı rı : hı.,~ ı.:nrı ıı ;, -1 C!ı:ırıın-ııPcıı· . ·y1Ln:.z henırr rıo "' ı ... sı.Jm s ı ... : :ıy"?.'Ol 
rır~: L1~ n~te~ının ~aaLıyetLerı ne oLcu de h~kuka UjiJjOr . y~ Ca ı ~y~~

yO "' S-1 bı , .:-:.dLı o r <'}arıLa rın QO "' evıdı "'. ben fıkı"' bey?.n e~:rıe y ı ıjy ı]ıin 
~o ~ ~n~ . lml f~saı.:La rın ka.Lk~ası . ~eseLesıne 0eLırıce . bu · zaterı necıcı 
nıtPl.ık~P nnLemLe ... jır . bı r Qun kaLkacak . a rıa yasa ' da baLırtıLerı ~a rı h 
terı nr.r:-e k2Ll<;JbıLı~ '\"ll? orıce ·:.:e eLırı?.bıLır .m,ı? b•...i taM?mer: _ .me-c !..ı~ 
ı r aC"!esırıP h::ı·ıLıaır _ . asLırıda bLi. . yas.aKLar:t-ft nt:r- kacnrr -erkeTh. oLursq_'C) 

!<ad;:ir·; .. ~-:-~L< en · kcÜkrria '3.ını tooLumumuz da· payLa!5ır,payL~sma · e g--ılimı ··1-
t 

. . . . . ı ,. ~ ı . :, 'ı.., .. '\:_ gos e r ebıt...ı r. . · . · ' · · . , -.. ··~ ... , .• ·.,. ·-

02 ) / 

TBMM KUTUPHANESI



. soru: y~nı kaLkabıLı~. o takdırde say ın baskan. ya~ama o r ganının 
~as k~nt oLar ak onc~L~k p+?e~ı z .. 
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1 ARALIK 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN ANAYASANIN 
GEÇİCİ 4.MADDESİNİN KALDlRlLMASlNA İLİŞKİN ANAYASA 

DEGİŞİKLİGİ TEKLİFİ KONUSUNDA YAPTIGI BASlN 
TOPLANTISI 
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Muhterem Arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Anayasa'nın 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin bir Anayasa değişiklik teklifi Başkanlığa verilmiştir. 
Başkanlığa verilen bu teklif Anayasa Komisyonu'na havale edilecektir. Yine 
bildiğiniz gibi, içtüzüğümüzün 75 nci maddesi şu hükmü taşımaktadır. 
(Komisyonlar şartlarına uymayan kanun tekliflerinin sahiplerine 
tamamlatınaya yetkilidir) mealinde bir hükmü ihtiva etmektedir. Bu nedenle 
imza noksanlıklarına ilişkin değrlendirmelerin bu hüküm çerçevesi içerisinde 
komisyon tarafından yapılması lazım gelmektedir. Bu yetki, bu değerlendirme 
yetkisi içtüzüğümüzle komisyonlara verilmiştir. 

Zaten komisyonlar, bu ön şartın yerine gelip gelmediğini tesbit 
etmeden önerinin esası hakkındaki görüşmelere geçemezler. Şimdi size hemen 
buna ilişkin bir örnekte vermek isterim: ı 97 ı yılında kaleme alınmış bir 
Anayasa komisyonu raporunda şöyle denmektedir; (196ı Anayasası'nın çeşitli 
maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören ve Anayasa'ya geçici bazı 
maddeleri ekleyen teklifin Anayasa'nın ı55 nci maddesindeki şartlara uygun 
olduğu anlaşılınakla gündem gereğince üzerinde görüşmeler yapılmış ve daha 
sonra teklif edilen maddeler birer birer komisyonuzca incelenmiştir.) Demek 
oluyor ki, ön şart olarak eski Anayasa'nın 155 nci maddesindeki şartların 
yerine gelip gelmediği incelemektedir. Bu incelendikten sonra esas hakkındaki 
görüşmelere geçilmektedir. Muhtemelen komisyonda da aynı yöntem izlenecek 
ve bu ön şartın yerine gelip gelmediğine ilişkin değerlendirme yapıldıktan 
sonra esas hakkındaki görüşmelere geçilecektir. 

Yani siz şimdi Komisyona havale edeceksiniz? 

Havale ettiğimi sözlerimin başında söyledim. 

Sayın Başkanım siz yokken Başkanvekili konuyu başkanlığın 
incelettiğini, hem danışmanlara, hem kanunlar dairesine 
incelettirdiğini söyledi. Uyguladığı işlem yanlış mı oluyor? 

Arkadaşımızin yaptırdığı bu inceleme bir tereddüt nedeniyle olmuştur. 
Bu doğan tereddüt nedeniyle benim dönüşüme değin bir beklernede bulunmayı 
tercih etmişlerdir. Durum bundan ibarettir. 

Başkanlığın bu maddeye göre bir inceleme yetki yok değil 
mi? 

Esas değerlendirme yetkisi komisyon'a aittir. Ama bunda Başkanlığın 
da bir yetkisi var mıdır, mealindeki bir terettüt nedeniyle arkadaşlarımiz 
yaptırmışlardır ve bu incelemede gayet doğaldır. 
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Sayın Başkanım, sızın Fas'ta bulunduğunuz sırada bu 
gecikmenin siyasi bir takım polemiklere yol açtığını, teklif Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına ilk verildiğinde 137 imzaya sahipti. 
Aradan geçen bir haftalık süre içersinde ... 

Bir hafta değil galiba hatırımda kaldığına göre çarşamba günü verildi 
teklif. Hangi gün oluyor 27 Kasım .... Bize verildiği tarih? Dört imza geri 
çekildi. Onu şöyle cevaplamak istiyorum bu endişeyi varit görmüyorum. 
Çünkü, biraz evvel size izah ettiğim gibi esasen Anayasa Komisyonu bu şekil 
tamamlanmasının yerine gelip gelmediğini evveliyetle incelemek 
durumundadır. Bu görevle evveliyetle mükelleftir. Demek oluyor ki Anayasa 
komisyonunda inceleme başlayıncayakadar da bir zaman geçecektir. Bu zaman 
içersinde de imzaların geri çekilmesi her zaman varittir, mümkündür. O halde 
başkanlığa böyle bir endişenin hakim olmasına mahal yoktur. Anayasa 
komisyonunda incelemenin başlayacağı saate kadar da bu hadisenin cereyan 
etmesi her zaman mümkündür. Bu bakımdan varit olmayacağı düşüncesini size 
ifade etmek istiyorum. 

Efendim yine de Başkanlığın böyle bir şeyde polemik konusu 
edilmesi doğru bir şey mi? 

Ben bu tartışmanın, değerlendirmenin sözümün başında Komisyon 
tarafından yapılması gerektiğini , yetkinin tamamen komisyona ait olduğunu 
sizlere ifade etmiştim. Bu size verdiğim bilginin çerçevesi içinde 
değerlendirmeyi de komisyon yapacaktır. Şu anda bildiğiniz gibi 137 imza ile 
bize müracaat yapılmış, sonradan dört imza geri çekilmiş, daha önce 
müracaatta bulunan arkadaşlarımızın ikinci bir müracaatı olmuş, bunların 
hepsini biz Anayasa Komisyonuna göndereceğiz. 

Bir ay kadar önce Trabzon geziniz sırasmda siyasi yasakların 
kaldırılmasına taranar olduğunuzu söylemiştiniz. 

Ben yalnız Trabzon gezimizde değil, çok daha önce bu fikriınİ 
açıkladım. Trabzon gezisi sırasında bir suale de aynı paralelde cevap verdim. 
Bu konudaki fikrim belli olduğuna göre tekrar bana bu suali sormanızın bir 
hikmetini göremiyorum. 

Efendim Fas'ta iken sayın Aras'la bir telefon görüşmeniz 
oldu mu? 
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Hayır olmadı. Çok da merak ettiğiniz konular var öyle görüyorum. 
Yalnız Fas'ta şöyle bir şey oldu. Açtınız konuyu hepsini konuşalım. Açık açık 
konuşalım, Anadolu Ajansı'nı temsilen gelen arkadaşımız, galiba Barış Beydi, 
Anadolu Ajansından bu konuda beyanat istenmiş, Barış Bey bana konuyu 
getirdi. Ben de şu cevabı verdim: ( Konu teknik bir konudur. Bütün 
detaylarını görmeden burada benim bir fikir beyan etmem doğru olmaz.) 
Sadece Fas'ta bulunduğum sırada bu konuda bana ulaşan bilgi ve verdiğim 
cevap bundan ibarettir. Yoksa sayın Aras'la bir konuşmam olmadı. 
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TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN ANKA 
AJANS'INDAN RAFET GENÇ'E VERDİGİ DEMEÇ 
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Demokratik yönetim, toplumla rı n uygarl a şma sı yolunda ki en 

önemli aş ama dır . İ nsa n lığın asırlar boyu süren mücadelesinde toplumların 

ve devletin yönetimine halk iradesinin hakim olması ilkesi, bir diğer 

deyimle demokratik devletin kurulma sı hep yüce bir hedef ola ra k gözetil

miş ve mücadele bu yüksek hedef doğrultusunda büyük fedakarlıklar 

pa ha sına bugüne dek süregelmiştir. Yüzyıllar boyunca şu müşa ha de 

edilmiştir ki, in sa n toplulukları ister keyfi olsun, ister adalet li olsun 

monarşik yönetimlere karşı daima bir mücadele çığuı açma e ğilimi ni 

göstermişlerdir . İlerl eyen zamanla birlikte insan topluluklarının çeşitli 

alan larda. ka ydettiği büyük gelişme ve ekonomik hayatta meydana 

gelen ilgi çekici değişmeler, i nsa n toplulukla rının yönetim karşısında ki 

tavı rlarına yeni bir anlam ve kapsam kazandırmıştır. Artık topluluklar 

ekonomik ve sosyal ala nda kaza n dık la rı yeni güçlerle yönetime de 

katılma eğilimini göstermeye başlamışlardır . İ şte bu eğilim Mi ll i Egemenlik 

düşüncesinin ana kaynağı nı oluşturmuştur . Bu eğilimin tarihi çağlar 

boyunca. giderek kuvvet kaza nma sı, en güçlü görünen im pa ra terlukların 

bile dağılm asına. ve en köklü mona.rşilerin çökerek yerlerini yeni rejimlere 

bırakmasına yol açmıştır. Özellikle 18 nci asrın sonuyla, lS' ncu asır, 

batı ülkelerinde 

ulaştığı yıllar 

dünyanın pek 

ha la ula şa bilmiş 

bu mücadelenin yoğunlaştığı ve büyük ölçüde hedefine 

olarak bilinmekte ve tanınmaktadır. Bununla beraber 

çok ülkesi demokrat ik yönetimin öngördüğü hedeflere 

değildir. Ancak, tarihi gelişim bu mücadelenin bütün 

toplumlarda kesintisiz süreceğini göstermektedir . 

Ülkemizde I. T.B . M . .M . 'nin kuruluşuyla siya.sa 1 ha ya tımızda 

etkin bir ilke ha line gelen mill i egemenlik düşüncesi, Türk Demokrasisinin 

ana kaynağıdır . 1920 ' lerden itiba ren çeşitli aşamalarda n geçen demokratik 
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yönetimimiz, nihayet 1946 

sisteme geçişimizle gelişme 

mıştır. O tarihten bu yana, 

demokrasinin, demokratik 

yılından itibaren çok partili parlamenter 

sürecindeki çok önemli bir aşamayı tamamla-

bazı ara dönemler hariç tutulursa, ülkemizde 

anlayış ve düşüncenin olumlu doğrultuda 

büyük gelişme gösterdiği bir gerçektir. 

Bunda şüphesiz ki en büyük etken, kayna ğ ını engin tarihimizden 

ala n mi lletimize ait eşsiz sağduyudur. O eşsiz sağduyu, binlerce 

yıllık ta ri himizden kaynak la na n o yapıcı güç. ara dönemleri kısa 

zamanda ve sarsıntısız bir biçimde arkada bırakmamızcia da en büyük 

etken olmuş ve demokra simizin yeni gelişme sürecin i baş la tmıştır. 

6 Kasım 1983 seçimleriyle başlayan bu süreçte atılan adımlar hep 

ileriye doğrudur. Demokratik yönetimi vazgeçilmez bir yaşama biçimi 

haline getiren Türk Toplumu, hukukun üstünlüğünün, insanların temel 

hak ve hürriyetlerinin en büyük güvencesini teşkil eden bu sistemin 

sarsılmaz temeller üzerinde gelişmesini ilke edinmiştir. Hiç şüphesiz 

ki toplumumuz, yakın siyasi tarihimizden kazand-ığı deneyimlerle demekra

simizi geliştirme yolunda sürekli çaba sarfedecek, bu deneyimlerden 

da ima ya ra rlanmayı önemle göz önünde bulundura ca k tır . 

Bu deneyimler esin ka ynağımız olma lı, b un la ra da ya lı ola ra k 

kuracağımız gelenekler demokrasimizin ana hedefini teşkil etmelidir. 

Unutulmamalı dır ki, demokrasiler geleneklerle yaşaya n, geleneklerle 

güçlenen yönetimlerdir. Hiç bir ülkede demokra silerin sadece ka nun la rla 

kurulduğu ve yine kan un la rla korunduğu görülmemiştir. Demokrasileri 

koru ya n ve yaşatan en büyük güç geleneklerdir. Genç Türk Demokrasisini 

korumak ve uzun ömürlü kılmak için ihtiyaç duyulan gelenekleri el 

ve gönül birliğiyle kurma k zorundayız. 

2. Dünya 

da ha ula ştı ğı ve 

sağla nma sı değ ll. 

sa va şında n sonra demokra silerin yeni bir 

ilkeleri arasında sadece siyasi ve hukuki 

ekonomik eşitsizliğin giderilmesi. sosyal 

aşamaya 

eşitliğin 

adaletin 

. / . ·. 
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tesis düşüncesinin de yer almaya başladığı bilinmektedir . Demokrasilerin 

yeni kazanmaya başladığı bu sosyal ve ekonomik muhteva, insan 

topluluklarının gelişme yolunda ileriye doğru attıkları çok önemli 

bir adımdır. Ana yasamız bu sosyal ve ekonomik hedefi gerçekleştirmeye 

yönelik pek çok hükümlerle dona tılmıştır . Önemli olan, bu hükümleri 

mümkün olduğu ka dar s ür 1 a tle uygula ma ya dönüştürerek, toplumumuzu 

Ata türk 1 ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine bir an önce ulaştıra bil-

memizdir . 

1987 yılının, Demokrasimizin her yönüyle daha da gelişmesine 

ve güçlenmesine ve s ile teşkil etmesini, olumlu katkılar sağlıyan bir 

yıl olma s ı nı diliyorum . 
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18 ARALIK 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN İSTANBUL'DA 
YAYlNLANAN FOCUS DERGİSİNE YAZDIGI YAZI 
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Türkiye Büyük r-~illet Meclisi Başkanlığının vönetiminde 
buluna n r-1illi Sa raylar'da son yıllarda zeliştirilen yoğun çalı şma ların 

büyük ölçüde amacına ula şmak üzere olduğunu söyleyebiliriz . Büyük 
Ata türk' ün 1927 y ılında İ s ta n bul' a ilk gel işlerinde Do lma bahçe Sarayında 
belirttiği düşünceleri doğrultusunda bu sa ray, köşk ve ka sırlar, 
ha lkımızı:ı çok yönlü y a ra rla na bileceği bir du ruma gelmiş bulunmakta dır . 

Düne kadar büyük bölümleri kapalı olan bu sanat ve kültür odakları 

birbirini izleyen yeniliklerle ta ri. hi. h üvi.yetlerine kavuşma k ta, artık 

çevreleriyle birlikte yerli-ya i:ıa ncı herkese hizmet vermektedirler . 

Milli Sa raylar'da sürdürülen çalışmalara ha:\.im ~lan ana 
düşünce, sa. raylarımızın birer m üze-sara y ola rak kültür dünyamıza 

kaza ndırılına sı ve sağlıklı bir biçımde gelecek kuşakla ra ak ta rı lmasının 
sağlanmasıdır . Son 2 yıl içinde yap ıla n çalışma lar sonucunda saray, 
köşk ve kasırla r eski bütünlüklerine ka vuşurken tarihsel ve kültürel 
mira s ın korunması, değerlendirilmesi, ya şa tılrna sının önemi de büyük 
ölçüde ortaya çıkmakta, bu yoldaki umutlar güçlenmektedir . Ayrıca 

her biri kültür ve sanatın yeniden yönlendirildiği, her kuşak insanının 

do la ylı e ği tildiğ i yerler durumuna gelmektedir . 

Yurtiçi ve yurtdışında n alınan olumlu eleştiri ve destekler, 

bu yoldaki çabaları güçlendırecek, yoğunlaştıracak niteliktedir. Bir 
bakıma kültürel ağırlıklı ilişkilerin ülkemize nasıl çok yönlü yararlar 
sağla ya bileceği, bu kısa süredeki yoğun çabalarla orta ya çıkmış 

bulunmaktadır . Geçmiş zengin tarihsel ve kültürel mirasımız geleceğe 

a.kta rı lırken, bunun çevresinde yerli-yaba ncı kültür-bilim-sa na t ada m ları

Mi'\ açık destekler i sağlanmış durumdadır . Bu gerçekten ülkemizın 

_ , ediği, köklü biçimde sürdürmek ıstediği bir sonuçtur. Böylece kültür 

ve sa na tın birleş tiriciliğine bir kez daha Mill i Sa raylardaki çalışma larda 
ta nı k olunmuştur . Bunu ka ra rlı ve tutarlı bir biçimde yoğun la ştıra rak 
sürdürmek azmindeyiz . 

. .....----- .......... 1 ,/J 1 
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23 Aralık 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN 
PARLAMENTO ÇALIŞMALARI, 1986 YILININ 

DEGERLENDİRİLMESİ VE 1986 YILINDA DÜNYADA VE 
TÜRKİYE'DE YlLlN OLAYI VE ADAMI KONULARlNDA 

ANADOLU AJANSINA VERDİGİ DEMEÇ 

1986 yılında TB MM' de 7 5 kanun çıkarılmıştır. 1985 yılında çıkarılan 
kanun sayısı ise 1 08'dir. 

1984-1985 yıllarında memleketimizi ilgilendiren sosyal ve ekonomik 
içerikli pekçok konu TBMM'ye getirilerek değerlendirilmiş ve bunlara ilişkin 
çözüm getirici çok sayıda kanun çıkarılmıştır. Bu iki yılda TBMM hızlı bir 
çalışma yaparak, bu sorunlara ve doğan ihtiyaçlara büyük ölçüde cevap 
vermiştir. Bu nedenle 1986 yılında çıkarılan kanun sayısında nisbi bir azalma 
olmuştur. Bununla beraber 1986 yılında da tüm toplumu ilgilendiren önemli 
bazı konuları çözüme kavuşturan kanunların çıkarılmış olduğunu belirtmek 
isterim. Ben 1986 yılında çıkarılan kanun sayısındaki azalmayı şu anlattığım 
nedenlerle izah ediyorum. Ama 1986 yılında tekrar belirtiyorum, çıkarılan 7 5 
kanunla da pek çok önemli soruna cevap bulunmaya çalışılmıştır. Bu kanunlar 
1986 yılında çıkarılan kanunlar arasında sinema, video ve müzik eserleri 
kanunu vardır. Bu kanunla Türk toplumunun eğitim, kültür, sanat ve teknik 
düzeyinin yükseltilmesine, sinema sanatına katkıda bulunmasına ve yerli ve 
yabancı tüm filmlerle video bantları ve benzerlerinin denetim, dağıtım esasları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yasada yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu konuda sinema sanatçılarının, tüm sanat çevrelerinin yıllardan beri 
gelen istekleri vardı. Bu istekler de önemli ihtiyaçların ortada olduğunu 
gösteriyordu. Bu nedenle bu istekler doğrultusunda önemli bir ihtiyacı 
karşıladığı kanısındayım. 

Bir başka önemli kanun da cezaların infazı hakkındaki kanundur. Bu 
kanuna Türk Ceza Kanununun 354.maddesinde bir değişiklik yapılmış, şartlı 
salıverme için ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken üçte ikilik 
hükümlülük süresi yarıya indirilmiştir. Biliyorsunuz uzun dönemden beri 
toplulumumuz bir af beklentisi içinde idi. Bu infaz kanunu ile af beklentisine 
de bir ölçüde cevap verilmiş olmaktadır. 
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Memurların ve diğer kamu görevlilerinin sosyal haklarını iyileştirmek 
amacıyla, TBMM hükümete yetki vermiştir. Verilen bu yetki ile inanıyorum 
ki, çıkarılacak kanun hükmünde karamameler ile memurlarımızın ve diğer 
kamu görevlilerimizin idari, mali ve sosyal haklarında oldukça iyileştirici, 
rahatlatıcı tedbirler getirilecek. Bunların uygulamaya konmasıyla bu dar 
gelirli insanlarımız bir ölçüde ferahlığa kavuşacaklardır. 

Kamu Iktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesi kanunuyla Bakanlar 
Kurulu'na bazı işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesi konusunda 
yetki verilmiştir. Bu yetkiye göre, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunca 
hangi işletmelerin özelleştirme alınacağı kararlaştırılacaktır. 

Kamu Ortaklığı Kurulu, bu kurumlara ait iştiraklerdeki kamu 
paylarının satışı ve devri konusunda çalışmalar, değerlendirmeler yapacak. Bu 
da iktisadi hayatımızı çok yakından ilgilendiren önemli bir kanundur. 

Kamuoyunda İmar Affı olarak bilinen kanunda yapılan bazı 
değişiklikler vardır. Bu değişikliklerle imar alanında büyük vatandaş kitlesine 
hitap edilmiştir. İdarelere intikal etmiş uzun sürelerden beri bekleyen 
dosyaların belli bir zaman dilimi içinde sonuçlandırılniası bu kanunla 
öngörülmüştür. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunuyla da bir fon 
kurulması öngörülmüştür. Bu fondan il ve ilçelerde kurulacak vakıflar 
kanalıyla fakrü zamret içinde bulunan ve sosyal güvenlikten yoksun olan 
vatandaşianınıza devletçe yardım amaçlanmaktadır. 

Katma Değer Vergisi Kanunun'da bazı değişiklikler yapılmasını 
öngören bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu kanun, mükelleflerle maliye 
arasında çıkan uyuşmazlıkların giderilmesini öngören bir kanundur. Bu arada, 
gazete, dergi, kitap ve öteki yayınlardan alınan KDV oranının indirilmesi 
konusunda Bakanlar Kurulan yine bu kanunla yetki verilmiştir. 

Bir önemli kanun da, memur işçi ve bunların emeklilerinin konut 
edinmelerini sağlayan kanundur. Bu kanundan memur statüsünde de çalışan 
kamu görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları, işçiler ile memur ve sigorta 
emeklilerinin yararlandırılması suretiyle konut sahibi olmasına yeni bir 
kolaylık getirilmesi düşünülmüştür. 

Ümit ediyorum ki, getirilmesi düşünülen bu destek ve kolaylıklada 
kapsamını anlattığım vatandaşın konut edinme konusuna oldukça kolaylık 
getirilmiş olacaktır. 
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TBMM'nin yasa çıkarmak bata gelen görevidir. Bunun yanısıra TBMM 
denetim görevini de üstlenmiştir. Yine bildiğiniz gibi denetim TBMM'de soru, 
gensoru, meclis araştırması, meclis soruşturması ve genel görüşme şekillerinde 
yürütülmektedir. 

ı 986 yılında bu müesseseler çalıştırılarak, yürütülmüş olan işlemleri 
nakletmeye çalışacağım. 

ı 986 yılında ı 8 Aralık tarihi itibariyle, 352 sözlü, 690 yazılı soru 
önergesi verilmiştir. Ayrıca, 8 genel görüşme isteği olmuş, bunlardan 6'sı 
reddedilmiş, ikisi kabul edilmiştir. Genel görüşme istekleri birinci aşamada bir 
öngörüşme yapılmakta ve genel görüşmeye bu öngörüşmeden sonra karar 
verilmektedir. Bu nedenle 8 önerge öngörüşmeden sonra iki görüşmenin genel 
görüşmesi yapılmıştır. Bunlardan birisi Hükümetin uyguladığı dış politika ve 
Irak'a yapılan sınırlı askeri harekatlı ilgilidir. 

Bundan başka bir adet soruşturma önergesi ve 24 tane de meclis 
araştırması önergesi verilmiştir. Bunların da TBMM'de görüşmesi yapılmış ve 
neticede soruşturma açılmasına ve meclis araştırması yapılmasına mahal 
görülmeyerek, bu önergeler reddedilmiştir. 

Dünyada yılın olayı bana göre Çemobil'de meydana gelen hadisedir. 
Nükleer santralde meydana gelen patlama büyük bir alanı radyasyon etkisi 
altına almıştır. Bundan birçok ülke etkilenmiş, bu arada bizim ülkemiz de 
etkilenmiştir. Bu olay atom santralleri konusunda dünyanın daha duyarlı 
olmasını, olması gerektiğini ortaya koymuştur. 

Bu olayı ben gelecek için bir uyarı niteliğinde kabul etmekteyim. Bu 
bakımdan bu olayı yılın olayı olarak nitelernek istedim. 

Türkiye'de yılın adamı olarak söyleyebileceğim ısım Dünya halter 
şampiyonu Naim SÜLEYMANOGLU'dur. Dünya çapında şöhrete sahip 
bulunan bu şampiyonumuzun Bulgaristan'ı terk ederek, yurdumuzda yaşamaya 
karar vermiş olması, Bulgaristan'da sürdürülen Türklere yönelik insanlık dışı 
eritme politikasına verilen çok anlamlı bir cevaptır. 

SORU: Genel görüşmelerden ikisi kabul edilirken 6'sı reddedilmiştir. 
Bu durumda Meclis denetim görevini eksik yapmış olmuyor mu? 

CEVAP: Hayır biliyorsunuz denetim görevi, yalnız bunlardan ibaret 
değil, soru müessesesi de var. Bunların hepsine de hükümet cevap vermek 
zorundadır. Öteki müesseselere gelince bunların için de bir öngörüşme 
yapılmaktadır. Önergelerin başkanlığa gelmesi ile birlikte Başkanlığın bunlar 
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üzerinde re'sen bir değerlendirme yapılması mümkün değildir. Başkanlık 
bunları TBMM'nin gündemine getirmekte ve gündeme giren bu konular 
üzerinde siyasi parti grupları ve kişisel olarak milletvekilleri öngörüşme 
aşamasında görüşlerini belirtmekte ve kamuoyuna belli bir çerçeve içinde 
duyurmaktadır. Meseleye sadece, öngörüşme, meclis soruşturması, meclis 
araştırması olarak bakmamak lazımdır. Ön görüşme de bu çalışmanın bir 
satbasını teşkil etmektedir. Öngörüşme yapıldıktan sonra nihai görüşmelerin 
açılıp açılmamasını yine Yüce Meclis vermektedir. 

Bu tamamiyle meclisin takdir ölçüleri içinde cerayan eden bir görüştür. 
Yüce Meclisin kararlarını da benim burada değerlendirmeınİ 
beklemeyeceğinizi umanm. 
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12 OCAK 1987 

BUL V AR GAZETESİ'NİN TBMM BAŞKANI NECMETTİN 
KARADUMAN İLE YAPTIGI RÖPORTAJ 

Necmettin KARADUMAN, yıllarca valilik yapmış , devlet umuru 
görmüş biri. Misafirini karşılarken masasından ne zaman kalkması , kaç adım 
yürümesi gerektiği bile hesaplı. Meclis Başkanı olmak için de öylesi lazım ... 

Söyleyişe tatlı başladık: 

- Efendim son günlerde formdasınız ... 

- Nasıl? ... 

- Neyi, ne zaman söyleyeceğinizi iyi hesaplıyorsunuz. Geçen 
Köşk 'e çıktığınızda, arkadaşlarla hangi soruya, nasıl cevap 
vereceğinizi önceden konuştuk. Yanılmadık. 

-O halde siz benden de formdasınız. 

Güldük. 

Sonra ciddi konulara girdik: 

1986' yı parlamento çalışmaları açısından nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Parlamentonun şöyle bir karakteri var: 1983 yılından beri yoğun bir 
çalışma yapan parlamento... Tabii bu s üratli çalışma zaman zaman bazı 
tenkitleri de beraberinde getiriyor. " Parlamento süratlı çalışıyor, çıkan 
kanunlarda zaman zaman hatalar olabiliyor. Daha geniş platformlarda 
kanunlar görüşülebilse, tartışılabilse , daha sağlıklı neticelere ulaşılabilir" 
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deniyor. Ama 1980 yılına kadar özellikle ı 978- ı 979 yıllarında 
parlamentomuzda meydana gelen tıkanmaları gözönüne alırsak, ı983'te 
çalışmalarına başlayan 17'nci dönemin, özellikle memleketin bekleyen 
ihtiyaçlarını cevaplayabilmek için süratli bir çalışma yapmak zarureti 
artadaydı. Parlamentomuz bu ihtiyaçlan cevaplandırabilmek için süratli bir 
çalışma yapmak zorunluluğunu hissetmiştir. 

- Acele çıkarılan kanunlar genellikle siyasi ağırlıklı kanunlar 
mı? 

Karaduman'ın temkinli üslubunu bildiğimiz için biraz da çekinerek 
sorduk: 

- Anayasa' da bazı çelişkiler var. Mesela, Sayın İhsan Sabri 
ÇAGLA Y ANGİL'i alalım. İsteseydi ara seçimde aday olabilirdi, 
milletvekili seçilebilirdi, sonra da sırasında Meclis Başkanı, hatta 
Cumhurbaşkanı olabilirdi. Bu haklara sahip. Ama Sayın 
Çağlayangil, BUL V AR 'ın şoförüyle, odacısıyla kurduğu Büyük 
Vatan Partisi'ne kurucu üye olamazdı. Bu yanlış değil mi? ... 

Bütün partiler, bütün vatandaşlarımıza açıktır. Her vatandaşımızın 
siyaset yapma hakkı vardır. Ama bu vatandaşlarımızdan oluşan partiler 
halkımızın tasvibine mazhar olur, olmaz, o ayrı mesele. Tabii bu partilerdeki 
insanlar en yüksek noktaya gelebilme hakkına sahiptirler. Cumhurbaşkanı dahi 
olabilirler ... 

Y 1. k.? - a çe ış ı. ... 

- 1982 Anayasası. 1961 Anayasası'nın uygulanması sonucu ortaya 
çıkan ve özellikle idareyi zayıftatan hükümlere karşı bir tepki anayasasıdır. 
1970'li yıllarda Türkiye'de yaşanan büyük ızdırap, elem verici olaylara karşı 
bir tepki anayasasıdır. Tepki anayasaları, özellikle askeri müdahalelerden 
sonra getirilen tepki anayasaları beraberlerinde birtakım katı hükümleri de 
getiririr. Ama dikkat buyurursanız bu katı hükümler, geçici niteliktedir. Belli 
bir süreyle tahdit edilmiştir. Zaten bunun uzun süreli olmasnı savunmaya 
imkan yoktur demokratik toplumlarda ... 

Karaduman, tane tane konuşuyor. Belli, kelimeleri dikkatlice 
seçiyor. 
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- Biz 1982 Anayasası'ndan sonra 1983'de demokratik sistemi yeniden 
çalıştırmaya başlayınca daha geniş bir tartışma ortamı çıktı. Fikirler daha 
rahatça söylenir duruma geldi ve siyasi formlar daha çok işleyen mekanizma 
görüntüsünü kazandı. Tabii bu şartlar içinde ister istemez 1982 Anayasası'nın 
getirdiği katı hükümler, belli zamanlarla tahdit edilmiş de olsalar, tartışma 
zemini içinde. Demokratik bir toplum içinde bu tartışmalar er geç gündeme 
gelecektir. Bunu da kabul etmek lazım. Dikkat buyurursanız toplum bunları 
şimdi tartışma noktasındadır ve bunların aslında tartışılır olması da demokrasi 
bakımından bir hayırlı gelişmedir. Bunlardan rahatsız olmamak lazım. Hatta 
bu yasakların daha erken kaldırılması fikrinde neredeyse toplum birleşiyor. 
Artık bir yöntem tartışması gündeme geldi. Bu da tartışmaların sağlıklı bir 
yola doğru yöneldiğini gösteren önemli bir kanıttır. 

- Yasaklar 1987'de Meclis Gündemine gelir mi? 

Tabii bu konuda herhangi bir fikir beyan edebilmek için zaman şu anda 
erken. Gelişmelerin istikaıneti bunun cevabının verecektir. 

- Ya 84. Madde? İşiediği pek söylenemez. 

- Tabii ben de aynı kanıdayım. 84.Madde ile öngörülen hadefe 
ulaşılamamıştır. 

- Parlamentonun yarısı 6 Kasım seçimlerinin sonuçlarıyla hiç 
ilgisi olmayan bir tarzda yeni bir hüviyet kazanmıştır. Bu durumda 
84'ü kaldırmak mı lazım? 

- Yeni bir hüviyet kazandığı doğrudur. Anayasa'nın 84.Madde'sinin 
değiştirilmesi bir zamret olarak ortadadır. 1978 yılında yine partiler arasında 
transferler olmuştu ve bu transferler çeşitli kesimlerin tepkisine sebep 
olmuştu. 84.Madde bu tür olaylara tepki olarak getirilmiştir. Şu da bir 
gerçektir ki siyasi partiler arasında milletvekili değiştirmeyi temelinden 
önlemeye imkan olamayacaktır. Hele hele bu dönemi olağanüstü dönemden 
sonra yaşanan bir demokrtik dönem kabul edersek ve partilerin de sınırlı bir 
alanda seçime girdiğini kabul ettiğimize göre bu partilerden birisi hüviyet 
değiştirdi, birisi tamamen hukuki hüviyetini sona erdirdi. Bu partilerdeki 
milletvekillerinin yeni partilere girmesi kaçınılmaz hale gelmişti. 
Zannediyorum bundan sonraki dönemlerde bu ölçüde bir transfer sözkonusu 
olmayacak. Ama yine bundan sonraki dönemlerde parti değiştirmeler olacak. 
Bunun önünün alamazsınız, almak uygun da değil. 
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- Son Halk Partisi olayından sonra 84.Madde'yi aşmanın yolu 
da yasallaştı zaten ... 

Parti değiştirmenin yolunu da tamamen tıkamamak lazımdır. Şahsi 
kanaatimi söylüyorum ... Ama gene de bir kural düşülebilir. Hani menfaate 
dayalı birtakım transferler olursa bunlara set çekecek bazı tedbirleri yine 
düşünmekte fayda var. Sadece menfaate dayalı transferleri önleyecek 
hükümleri ... Onun dışında bir siyasi içtihat dolayısıyla partisinin siyasi 
içtihadını tatmin ederneyecek bir hüviyete dönüştüğünü gören bir 
milletvekilinin partisinden ayrılmasının da önüne geçmemek lazım. Onu da 
doğal karşılamak lazım. 

Parlamento kürsüsünden aşağıdaki milletvekilierine su 
serpen, kuliste tabanca, kürsüde dayak yiyen milletvekilierini 
hatıriayıp sorduk: 

- Ya Meclis'teki kavgalar? Çare bulabilecek misiniz? 

- Parlamentoda birtakım gelenekleri mutlaka oluşturmak zorundayız. 
!şte arzu edilmedik bu olayların önlenmesini sağlayacak olan bu geleneklerdir. 
Bu gelenekleri korumazsak bizleri üzen birtakım olayların burada cereyan 
ettiğine şahit oluruz. Bu gelenekler, parti gruplarının yönetimlerinin etkinliği 
ile korunacaktır. Bunu parti grubu yöneticisi arkadaşlarımızla yaptığımız 
toplantılarda da tartışıyoruz ve aşağı yukarı bu fikirde ittifak halindeyiz. Bu 
geleneklerin TBMM'de kurulması için sayın milletvekilleri ve parti 
gruplarının yönetimleri yoğun bir çaba sarfetmelidir. Sarfettiğiniz çabaları 
yeterli görmemeliyiz. Parlamentomuz layık olduğu gelenekiere 
kavuşturulmalıdır. Başka türlü tedbiri Millet Meclisi'nde düşünemeyiz. Çünkü 
burada bir başka kuvvetin devreye girmesi akla hayale katiyen gelemez. 

Aklımız son günlerin en önemli konusunda, irtica 
tartışmasındaydı. Karaduman'ın bu tür tartışmalara gireceğinden 
emin olmadığımızdan biraz da tereddütlü sorduk: 

- İrtica hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Ben Türk toplumunun İrticanın malıkumu bir toplum haline geleceğine 
hiçbir zaman ihtimal vermedim. Ben Atatürkçü düşüncenin Türk toplumu 
tarafından temelde ve geniş bir ölçek içinde paylaşıldığı, savunulduğu ve 
toplumun da bu istikamette kendine yön çizdiği düşüncesinde bir insanım. 
Ama buna rağmen Türkiye'de münferİt irticai karakterde olaylar cereyan 
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14 OCAK 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN HÜRRİYET 
GAZETESİ'NE VERDl<~il DEMEÇ 

TBMM Başkanı Necmettin KARADUMAN, irtica konusunda açık tavır 
alarak, " Meclis, bu alanda kendi üstüne düşen görevleri Atatürkçü 
bir düşünce içinde noksansız yerine getirecek yüce bir organdır" 
dedi. Karaduman, "Cumhurbaşkanının düşünceleriyle aramızda bir 
fark yok. Tam bir mutabakat halindeyiz" şeklinde konuştu. 

Karaduman, Hürriyet'in yönelttiği, " İran yöneticileri, Türkiye 
aleyhine sürekli davranışlar içinde. Demeçleri var. İran Meclis 
Başkanı Rafsancani'ye, Hürriyet aracılığı ile cevap verebilir 
misiniz?" sorusuna şöyle karşılık verdi: 

" Biz, bu tür mesajları, kamuoyu önünde muhataplarımıza 
yöneitmeyi uygun görmeyiz. Ama meclis başkanlarının veya 
parlamento heyetlerinin çeşitli vesilelerle yaptıkları ziyaretlerde, 
görüşlerimizi ikili temasta açıklarız. Bunun dışında kamuoyu 
önünde tartışmayı sakıncalı addederiz." 

Karaduman, " Size göre laikfiğe yönelik tehlike var mı?" 
sorusunu şöyle cevaplandırdı. 

" Türkiye, laiklikten kopabilecek bir ülke değildir. Laikliği 
benimsemiştir ve herhangi bir tehlikede sahip çıkacak yapıdadır." 

Karaduman, münferİt bile olsa irticai olaylara rastlandığını, 52 
milyonluk bir ülkede bunun olabileceğini hatırlattı, şunları ekledi: 

" Önemli olan, bu tip fikirlerio toplumumuzun genelinde 
paylaşılmamasıdır. Toplumun bu yapı içinde olduğu kanaatini 
kesinlikle taşımı yorum." 
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"Devletin yetkili makamları, bu tür olayları, ayrıntılarını, 
devlet yapısı içinde ve organlarında, her olay karşısında yeteki 
kadar hassasiyetle takip etmekte oldugunu varsaymak lazımdır. 
Seyirci degildir. Elbette ki her olayı hassasiyet içinde 
izlemektedir." 

Karaduman, Parlamento'da 6 kasım seçiminden bu yana 180 
civarında milletvekilinin yer veya parti değiştirmesine ilişkin bir soruyu da 
şöyle cevaplandırdı: 

" Meclis'teki değişiklikler, gerçekten geçmişte görülmemiş 
boyutlardadır. Ben bunun 6 kasım seçimlerinin özel hüviyetinden 
kaynaklandığını söyleyebilirim. Biraz da eşyanın tabiatı icabıdır. 
Seçime sınırlı sayıda parti girmiş, biri kendini feshetmiş, diğeri 
hüviyet degiştirmiştir. Bu değişimlerden sonra milletvekilleri 
kendi içtihatlarına uygun başka partiye gidebilir. Bunu doğal 
karşılamak lazımdır. Bundan sonra da değişiklik olacaktır. 84'üncü 
Madde, benim kanaatime göre maksadına ulaşamamıştır. Dogarken 
sakat dogmuş bir maddedir. Anayasa değişikliği söz konusu 
olduğunda, değişikliğe uyrayacağı, yeniden düzenlenecegi 
kanaatindeyim. 84'üncü Madde'yi menfaate dayalı parti 
değiştirmeyi önleyecek şekilde düzenlemek gerekir." 

Karaduman, geçici 4'üncü madde için ise "Şahsi kan aa time göre 
ileriye do gr u bir yürüyüş vardır. İleri bir adım atılmıştır. Bir 
yöntem tartışması yapılmaktadır artık. Daha önce de Hürriyet'e 
söylemiştim. Yasakların kaldırılmasının öne alınabileceği fikri, 
toplumumuzda benimsenmiştir" dedi. 
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19 OCAK 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN Y ANKI 
DERGiSi'NİN SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 

1987 çalışmalarında Meclis'in daha başarılı olabilmesi için 
ne gibi önlemler alınıyor? 

" Aslında Meclis , bugüne kadar çok verimli çalışmış bir Meclis'tir. 

Siyasal gelişmeleri bir gözden geçirirsek son üç yılda TBMM'nin bu 
alanda da ne kadar önemli kararlar alan, kanunlar çıkaran bir Meclis olduğunu 
görürüz. Hem arkada bıraktığımız üç yıllık dönemde sosyal ve ekonomik 
içerikli konulara, hem de demokratik sürecin işlemesine büyük katkılarda 
bulunan bir Meclis olarak 1 7.Dönem TBMM çalışmıştır. Bu alanlardaki 
çalışmalarını yine TBMM, bir verimlilik ve demokratik uyum ilkesi içinde 
önümüzdeki iki yılda da gerçekleştirmeye çalışacaktır. Yine sosyal ve 
ekonomik içerikli kanunlar ümit ederim ki, Meclis'in gündeminde yer 
alacaktır. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye'ınizin sosyal ve ekonomik içerikli pek 
çok sorunu vardır. Bunların bir kısmına geçtiğimiz dönemlerde çıkarılan 
kanunlarla cevap bulunmasına çalışılmıştır. Ama önümüzdeki iki yıl içinde de 
önümüze bu kanunlarda birtakım sorunlar çıkmayacak anlamına gelmez. Şöyle 
bir geçirdiğimiz üç yıl gözler önüne getirirsek göreceğimiz tablo şudur, bu 
parlamento, çıkard ığı kanunlarla hem 25 Mart 1984 yılında yapılan mahalli 
idare seçimlerine, hem de 28 Eylül 1986 tarihinde yapılan ara seçimlere bütün 
partilerin iştirak etmesini sağlamıştır. Bu, demokratik sürecin işlemesinde çok 
önemli bir adımdır. Bunun yanısıra Türkiye genelinde sıkıyönetim aşağı 
yukarı kaldırılmıştır. 1983'e Türkiye'nin tümünü kapsayan bir uygulamayla 
girdiğimiz dikkate alınırsa bugün sadece Güneydoğu'da beş ilimize inhisar 
eden bir sıkıyönetim bırakılınş olması bence küçümsenmeyecek bir başarıdır. 
Cezaların infazı hakkında bir kanun yine geçtiğimiz dönemde, TBMM 
tarafından çıkarılmıştır. Bu kanun da bir nevi toplumun af beklentisine cevap 
teşkil etmiştir ve çağdaş ceza hukukunda öngörülen eğitici ve ıslah edici ilkeler 
gözönüne alınarak hükümlüler arasında hiçbir ayırım gözetilmeden, cezaları, 
ne olrusa olsun cezalarda büyük ölçüde indirim sağlanmıştır ve pek çok 
hükümlünün tahliyesi neticesi elde edilmiştir. Keza 2969 sayılı kanunla eski 
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siyasi partilerin mensupları için konular yazılı ve sözlü beyanat verme yasağı 
3271 sayılı kanunla kaldırılmıştır. Bu da demokratik sürecin işlemesinde atılan 
önemli bir adımdır. Yine demokratik alanda önemli saydığımız Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda yapılan değişiklikle tutukluluk halininin 30 
gün sürmesinin belirli kurallara bağlanmış olmasıdır. Birde TBMM'nin 
bizatihi kendi içinde oluşturduğu bir komisyon, bütün partilerin iştirakiyle 
oluşturulan özel bir komisyon. bir kısım cezaevlerinde -ki, bunların içinde 
hem sivil hem de askeri cezaevleri yer almıştır, incelemeler yapmıştır. Bunun 
sonucunda müşahedelerini bir rapor halinde TBMM Başkanlığı'na intikal 
ettirmesi ve bu raporda belirtilen bilgiler paralelinde tedbirler alınması 
öngörülmüş ve TBMM Başkanlığı tarafından da bu raporlar ilgili merciiere 
intikal ettirilerek gerekli ıslah edici tedbirlerin alınması istenmiştir. Bu 
çalışmaya önümüzdeki yıl da devam edilecektir. Hatta düşüncemiz, bu 
çalışmaların bu yıl da sadece cezaevlerine inhisar etmemesi karakollara kadar 
genişletilmesi merkezindedir." 

- Meclis, bu yasama yılında başlıca hangi konuları ele alacak 
ve sonuçlandıracak? 

" Şu anda önemli konumuz iç tüzüktür. lçtüzük çalışmaları hakkında 
Danışma Kurulu programı belirlenmiştir. lçtüzük çalışmalarının en kısa 
zamanda tamamlanmasına gayret edilecektir. Bildiğiniz gibi TBMM 1974 
tarihli içtüzükle çalışmaktadır. Artık sorun nihai aşamaya gelmiştir. Genel 
kurul gündemine girmiştir. Türkiye'nin gündemindeki en önemli konu bence 
1988 seçimleridir. Seçimlerini başarıyla yapan bir Türkiye ve demokrasisini 
büyük ölçüde geliştirmiş bir Türkiye, önümüzdeki yılların bir ileri hedefi 
olmalıdır" 

- Siyasi yasaklarla ilgili kanun teklifi, Meclis Genel 
Kurulu'na ne zaman gelebilir? 

" Bu konu bir süredir Türk kamuoyunun gündeminde incelenmekte, 
görüşülmekte ve tartışılmakta olan bir konudur. Tartışmalar şunu ortaya 
koymaktadır, siyasi yasaklar zaten geçici nitelikte önlemlerdir. Anayasamız bu 
yasakları geçici nitelikte önlemler olarak ön görmüştür. Ama şimdi bu 
yasaklar, geçici bir nitelik de taşıyor olsa bu sürenin daha da kısaltılması 
noktası üzerinde durulmaktadır ve toplumda bu sürenin daha da kısaltılması 
fikrinde aşağı yukarı birleşme noktasına gelinmiş gibi görünmektedir. Benim 
müşahade ettiğim, bugün artık yöntem tartışması yapılıyor. Henüz bunun ne 
zaman TB MM' nin gönüdemine gireceği noktasında bir fikir beyan etmek 
erkendir. Bunun cevabının önümüzdeki dönemde meydana gelecek siyasi 
gelişmelerde ancak bulabileceğimizi söylemek isterim." 
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etmemekte midir? " Hayır etmemektedir" dersek o da yanlış olur. Etmektedir. 
Münferit olaylar vardır. Ben bu münferİt olayların da önemsenmesinden ve 
üzerine etkin tedbirlerle gidilmesinden yanayım. Çünkü Atatürkçü düşünce 
memleketimizin aydınlık geleceğini sağlayacak bana göre yegane yöntemdir. 
Bir itibarla irticai karakterdeki vak ' aları önemseyerek , bunlara ilişkin 
tedbirlerde ihmal içinde olmamak lazımdır. 

Karaduman, sağ elinin bütün parmaklarını açmış, hafifçe 
masada tempo tutarken, sanki o vuruşlarta düşünce sistemini 
yönlediriyordu: 

- Bir de Türkiye 'de yaşayan milyonlarca samimi Müslüman 
vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın hepsini de İrticaya mahkum insanlar 
olarak görmek büyük bir yanlışlık ve haksızlıktır. Böyle bir yanlışlık da 
yapılıyor Türkiye'de ... Bu yanlıştan da sakınmak lazımdır. Yoksa, o insanları 
rencide ederiz. Ben meseleye böyle bakıyornın ama, " irticai karakterde 
olaylar yoktur" dersek o da yanlış olur. O da gerçekçi bir değerlendirme 
değildir. Onların da üzerine ciddiyede eğilrnek lazım. Çünkü bizim dinimiz 
irticayı kabul etmiyor. İslamiyet yüksek tolörans ve yüksek müsamahayı temsil 
eden ve müsamaha düşüncesini kendi insanlanna aşılamayı hedef edinmiş olan 
bir dindir. İrticanın olduğu yerde müsamaha yoktur. İrtica nerede varsa ister 
sağda, ister solda, orada düşüncenin yozlaşması vardır, insanların düşünce 
hakkı yoktur. Ama ben bunları söylerken irticanın sadece bir kesimde değil, 
iki uçta da olabileceğini belirtmek isterim. 

0283 

TBMM KUTUPHANESI



26 OCAK 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN MiLLiYET 
GAZETESi'NDEN YENER SÜSOY'UN SORULARINA VERDİGİ 

CEVAPLAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sakin, kendi halinde, mütevazi 
Başkanı Necmettin KARADUMAN'ı ilk kez sinirlenmiş gördük. Birlikte 
yemek yerken nereden aklımıza estiyse, "Beyefendi, sizin başkanlık 
döneminizde Meclis'te hem cami yapımı başlandı, hem de iftar 
sofraları. Ortada bunca İrtica söylentisi, bunu doğrulayan tablolar 
varken ... " dememizle birlikte, Karaduman bombardımana başladı: 

- " TBMM'de İslami vazifelerini yapmak için, burada çalışan 
milletvekillerimiz ve memurlarımız öteden beri namaz 
kılmaktadırlar. 1960'lardan bu yana, bu uygulama Meclis'te vardır. 
O zamanlar yapılan mescit, bugün o hale geldi ki, katiyen 
ihtiyaçlara cevap vermemektedir." 

- Oysa Meclis'in duvarının bitişiğinde, bir cami var. Oraya gidilemez 
mi acaba? 

" Oradaki cami, Millet Meclisi'nde görev yapan insanlar 
için, kısa zamanda ulaşılacak bir mesafede değil. Burada gün 
oluyor ki, dakikasında manazını kılıp, vazifesine dönme 
durumunda olan arkadaşlarımız var. Komisyon çalışmalarında 
olanlar. Burada bizler de aynı d urumdayız. 25 yıldır, Meclis'in 
içinde böyle gelenek kurulmuştur. Mescit herkesi almıyor. 
Koridorlarda, hollerde, hatta Meclis'in giriş kapısının önü dahi 
kesiliyor. Yani bu kadar cemaat fazlalaşmıştır. Bu ilkel tablo. 
Bunun için cami yapmayı uygun gördük. Büyük değil, küçük bir 
cami." 

Gel de sorma, ne kadarlık bir yatırım di ye? 
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- Kaba inşaatı, yaklaşık 600 milyon liraya ihale edildi. Bu 
inşaat bittikten sonra, yeni bir keşif yapılacak." 

Neresinden bakarsanız 2 milyar TL'ye yakın. Dedik ki, " Sayın 
Başkan, bu çalışmaların laiklikle bağdaşmayan yanı yok mu sizce?" 

- " Bunu laiklikle bağdaştırmayanlar, yanlış değerlendirme 
yapıyorlar." 

Peki, bugüne kadar kimse TBMM'ye cami yaptırmayı düşünmemiş mi? 

- " Hep yapılmak istenmiş, hep gündemde olmuş. Bütçeye 
para konmuş. İşte bu dönemde artık kangren hale gelmiş bu işi 
çözmek istedik. Bir ihtiyacın cevabıdır. 25 yıllık mescit laiklikle 
bağdaşıyor da, caminin yapılmasına niye karşı çıkılıyor?" 

- " Sayın Karaduman, Atatürk, Meclis'i kurarken, niye içine cami 
yaptırmayı düşünmedi de, bunun da mimarı siz oldunuz?" 

Karaduman. buna da kızgın bir bakış attı: 

- " Ne ilgisi var. O binayı biliyorsunuz, küçücük. Yaptıracak 
yeri yoktu ki. .. Sonra yakında Kurşunlu Camii var. Hacıbayram 
var. Oraya rahatlıkla gidebilirlerdi. Onun için yaptırmamış 
olacak." 

İRTİCA TEHLİKESİ! 

Madem ki. konumuz "İrtica", acaba Sayın Başkan, Türkiye genelindeki, 
olayları nasıl değerlendiriyor? 

-" Türkiye'de, Türk toplumunu büyük ölçüde etki alanına 
almtş İrtica vakası yoktur. İrticaa yönelik gelişmeler olmuştur, 
bugün de olmaktadır. Bunlara karşı, toplumumuzun çok duyarli 
olmasi lazım. Türkiye'de milyonlarca samimi Müslüman insanımız 
yaştyor. Bunları da irticaın çemberi içinde kalmış gibi gösterirsek, 
çok büyük yanlışlık yaparız. Bu yanlış, Türkiye'de uzun yıllardan 
beri yaptlmaktadır. Dini inaçlarına bağlı, samimi Müslümanlara 
saygılı olmak zorundayız. Bu ülkenin şartlarında, bu insanlara 
hürmetkar olmamız lazımdır." 
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- Gelelim Şu "türban" konusuna, "Başkan" bu konuda neler düşünüyor 
dersiniz? 

" Devlet dairelerinin, okullarm bir nizarnı vardır. Bunlara 
uymayanlar büyük bir hata içindedir. YÖK de bir devlet 
müessesesidir. Orada alınan kararlara, ögrencilerimizin uyması 
laztmdır. Türkiye Atatürk düşüncesinden sapacak bir ülke 
degildir." 

İyi, güzel ama, "dinimizi istismar eden, oy alabilmek ıçın konuyu 
sömüren siyasetçilerimize" ne demeli? 

- "Bunu yapanlar, dün de vardt, bugün de çıkacaktır. Dinin 
politik alanda istismar edilmesi, hem dine karşı saygısızhktır, hem 
de rejimimizin geleceği bakımından tehlikelidir. Camie, kışlaya, 
okula politika girmemelidir?" 

"Karaduman'ın kızları türbanlı mı? diyenlere ... 

- " Ben, kızlarımm başlarınm örtülü olmalarmı hiçbir zaman 
savunmadım." 
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31 OCAK 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN BULVAR 
GAZETESi'NDEN SiBEL HEKiMOGLU'NUN SORULARINA 

VERDiGi CEVAPLAR 

1927 yılında Trabzon'da doğan Necmettin KARADUMAN, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra kaymakamlık, mülkiye müfettişliği ile 
Kahramanmaraş, Erzurum ve İçel Valiliği görevlerinde bulundu.1983 genel 
seçimlerinde Trabzon milletvekili seçilen Karaduman, halen TBMM başkanı, 
Necmettin KARADUMAN evli ve iki çocuk babası. 

Çocukluğunuzun ilk yıllarını anlatır mısınız? 

KARADUMAN: 1927 yılında Trabzon'da doğdum. Kökenimiz 
itibarıyla Trabzonlu'yuz. Liseyi bitirinceye kadar da hayatım Trabzon'da 
devam etti. 1944 yılında Trabzon Lisesini bitirdikten sonra aynı yıl SBF'ye 
girdim. O tarihte Siyasal Bilgiler Okulu'na imtihanla talebe alınırdı. Şimdiki 
gibi bütün okulları kapsamında bulunduran merkezi sistemle yapılan imtihan 
usulü yoktu. belli bir iki okulda imtihan vardı. Bunlardan birisi de Siyasal 
bilgiler Okulu 'yda. Orada imtihanlara girerek başarılı oldum ve 1 944 yılında 
Siyasal Bilgiler Okulu'na girerek oradaki yüksek tahsilimi başlatmış oldum. 

Babanız ne iş yapardı? 

KARADUMAN: Bizim ailemiz ticaretle meşguldu. Bürokrat yok 
bizim ailemizde. Eski tarihlerden beri ticarelle meşgul olan bir aile. Koyun 
ticareti yapılırdı. O tarihte doğudan gelen, lstanbul'a sevkedilen canlı 
hayvanlar Trabzon'dan geçerdi. 

Kaç kardeşsiniz? 

KARADUMAN: 4 kardeşiz. İkisi kız ikisi oğlan. Ben en 
büyükleriyim. 

028'(' 

TBMM KUTUPHANESI



" ROMAN OKUMAYA ERKEN BAŞLADlM" 

Sporun dışında çocuk oyunlarından sevdiğiniz var mıydı? 

KARADUMAN: Ben çocuk yaşlanından itibaren okumaya 
düşkünlük gösterdim. Okuma alışkanlığı bende teşekkül etti. Tabii bundan çok 
memnunum. Hatta kendi çocuklarımın da yetişip büyümesi sırasında okuma 
alışkanlığını onlara da kazandırmak için biraz çaba sarfettim. Benim 
diyebilirim ki hayatım gençlik yıllarımda okuma ve spor arasında geçmiştir. 
Okuma derken, ders kitaplarından ziyade-tabii ders kitaplanyla da meşgul 
olmamız lazım, başka türlü başarılı olma imkanı yoktu- fakat büyük ölçüde 
onundışındaki roman, hikaye türü eserlerle başladı okuma alışkanlığımız. 
Mesela şöyle bir hatıram vardır. tıkokul 4.sınıftayken roman okuma 
alışkanlığı bende başlamıştı. Bir komşumuz herhalde benim derslerimi ihmal 
edeceğimi hesaplayarak benim o sınıftaki öğretmenimin bir yakını olduğu için 
ona benim zamanımı daha çok roman okumakla geçirdiğimi söylemiş. Hoca da 
bir gün bana derste " Sen roman okumaya erken başladın. Bu alışkanlığını 
terketmelisin" diye bir uyarıda bulunmuştu. Ondan çok müteessir olmuştum. 
Ama ona rağmen gene bu alışkanlığımı bırakmadım, roman okumaya devam 
ettim. Okuma, spor ve ders arasında hayatıının geçtiğini söyleyebilirim. 

Hatırladığınız yaramazlıklarınız var mı? 

KARADUMAN: Mahallede ufak tefek kavgalar yapardım. Bizim 
semtimizin bulunduğu bölgede bir yeşil alan vardı. Şimdi orası park oldu. 
Orada futbol, çeşitli oyunlar oynardık. Bu arada tabii kavga da ederdik 
arkadaşlarım ızla. Y aramazlıklarımız mahalle arkadaşlarımız arasında 
kavgalara inhisar ederdi. Bu arada daha büyük ölçüde o tarihlerde mahalleler 
arasında kavgalar olurdu. Ben o kavgalara katılacak kadar kendimi demek ki 
cesur görmezdim. O biraz çocukları başıboşluğa iten hareketlerdi, onlardan 
uzak kalırdım. Kavgayı genellikle pek tercih etmemişimdir. 

Bir de herkesin bir çocukluk aşkı vardır. Sizin oldu mu? 

KARADUMAN: Olmadı. Tabii olabilirdi. !nsanların psikolojik 
dünyasının. iç dünyasının bir tezahürüdür. Olması doğaldır. Ama bende böyle 
bir hal olmazdı. 

Şimdiki çocuklarla, döneminizin çocukları arasında far var 
mı? 

02 81 

TBMM KUTUPHANESI



KARADUMAN: Şimdiki çocuklar bize göre çok daha kısıtlı bir 
dünyada yaşıyorlar. O bakımdan ben kendi çocukluğurnun dünyasını, bugünkü 
çocukların dünyasına göre çok daha renkli bulmaktayım ve üzülmekteyim. 
Niye bizim çocukluğumuzdaki geniş ortam içinde tabiatın sunduğu çeşitli bol 
imkanlar içinde bugünün çocukları da yetişemiyorlar, doğanın güzelliklerinden 
yeterince nasiplerini alamıyorlar diye üzülüyorum.Bizim çocukluğumuz bu 
bakımdan çok şanslıydı. Şöyle ki: Gün olurdu bir cumartesi sabahı çıkardık 
köyümüzden. Hemen şehriınİzin arkasında Boztepe diye bir dağ vardır. Oraya 
futbol toplarımızia giderdik. Orada oyunu başlatırdık, gün nasıl biterdi 
hissedemezdik. Akşamın olduğunu ramazan ise topların atılışı ile anlardık. 
Çünkü ramazanda toplar oradan atılırdı. Ve hemen toparlanır evlerimizle 
Boztepe'den inerek ulaş·maya çalışırdık. Oralarda doğayla iç içeydik. Pırıl pırıl 
çayırlar, çiçekler, tertemiz hava, buz gibi sular. Şimdi bugünün çocukları 
bunlardan mahrum. O bakımdan bizim çocukluğumuz bugünkü çağın 
çocuklarına göre çok daha renkli, iç açıcı ve ilgi çekiciydi. 

Çocukluğunuzun özlediğiniz yanları var mı? 

KARADUMAN: Tabii çocukluğa tekrar dönebilmek mümkün 
olabilse. Herhalde dünyanın en büyük şansıdır. Güzel bir soru sordunuz. Acaba 
maziye dönerek nereye ulaşmak istersiniz şeklinde bir sual de sorabilirdiniz. 
Öyle de sorsaydınız ben yine bu cevabı verirdim: Çocukluğuma dönmek 
isterdim. Çünkü çockluğum tekrar söylüyorum, çok renkli olarak yaşanan bir 
hayat bölümüdür. Bugün sadece hatıraları tazelemekle onun verdiği mutluluğu 
ulaşınaya çalışabilinir. 

Çocukken size "Büyük adam olacaksın" diyenler var mıydı? 

KARADUMAN: Oldu. Evet yaşlı bir büyük halamız vardı. Genelde 
çevremiz öyle tarif ederdi. Aile çevremiz öyle kabul ederdi. Galiba yaşıının 
biraz üzerinde yaşlı bir insan görüntüsü veriyorum. Belki o görüntü bunda 
etkili olmuş olabilir. 

Çocukluğunuzda akranlarınıza göre olgun oluyordunuz 
.? 

yanı ••.. 

KARADUMAN: Evet daha farklı. Daha sanki ileri yaşın bir insanı 
gibi kabul etdilmiş idim. Ondan dolayı belki böyle bir değerlendirme yapılmış 
olabilir. 
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Çocukluğunuzda gelecekle ilgili meslek düşünür müydünüz? 

KARADUMAN: Erken yaşta düşünmeye başladım gelecekle ilgili 
olarak. Ortaokul birinci sınıfta kaymakam olmaya karar verdim. 
Kaymakamlığı daha ortaokul birinci sınıftan itibaren düşünmeye başladım, 
yani yönetici olmayı. Nitekim liseyi bitirdikten sonra tek müracaat ettiğim 
okul Mülkiye oldu. Ben kaymakam olmak için Mülkiye'ye girmek istedim. 
Diğer fakülte le re girmek o zaman çok kolay, herhangi bir imtihan falan yoktu. 
Ama ben kaymakam olmayı hayalierirnde hep yaşattığım için Mülkiye'ye 
girmeyi arzu ettim ve imtihanı kazanarak girdim. Ve Mülkiye son sınıfa 
geldiğim zaman- son sınıf üçe ayrılır: Mali şube, idari şube ve harici şube- ben 
kaymakam olabilmek için idari şubeyi tercih ettim. Yalnız orda bir hatıram 
var. !dareceyi olmayı çok arzu ettiğim halde idari şubeye ayrılacağım sırada 
okul yönetimi beni idareci yapmak istemedi. bunun da nedenini şöyle izah 
etmek isterim. Üçüncü sınıfta okulun bir uyguladığı yönteme talebeler karşı 
çıkmıştı. Ben de bu hareketin başını çekenlerden biriydim. Kendimi haklı 
görüyordum. bana ceza verdiler. Bu ceza nedeniyle okul müdürü rahmetli 
hocamız Burhan KÖNÜ, benim maliyeci olmama karar vermiş, öyle uygun 
görmüş. Sonra ben ona gittim dedim ki: " Benim ideallerimi yıkıyorsunuz. 
Hangi nedenlerle beni idareci yapmak istemiyorsunuz". Dedi ki:" Evladım, bak 
sen böyle bir harekete katıldın, idarecilikte böyle sert karakterler menfi 
tepkiler yaratabilir. Seni biraz öyle gördük. Onun için idarecilikte değil 
maliyecilikte daha çok muvaffak olacağına kanaat getirdik". Ben ısrar ettim. 
!dareci olmak istiyorum dedim. Allah rahmet eylesin, hocamız da bu ısrarb 
isteğimi kabul etti ve idareci oldum. !dareciliğe büyük idealizmle başladık. Bu 
idealizmirniz meslek hayatımızın sonuna kadar devam etti. Hiçbir eksilme 
olmadan bu idealist yaklaşımı meslek hayatımızın sonuna kadar sürdürebildik. 
30 yılı yakın bir meslek hayatım var. Bu süre içinde zaman zaman bunalımlara 
düştüğüm oldu, ama idealizm duygusu hiçbir zaman sarsıntıya uğramadı. 
Gençlerimizle özellikle mülkiyeli gençlerle yaptığım görüşmelerde bilhassa 
bunu vurgulayarak önemini anlatmaya çalışıyorum. 
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5 ŞUBAT 1987 

T.B . M. M. BAŞKANI KARADUMAN'IN SiYASİ YASAKLAR KONUSUNDA CUMHURİYET 
GAZETESiNDEN BETÜL UNCULAR'IN SORULARINA VERDİGİ CEVAP: 

T.B . M. M. Başkanı Necmettin Karaduman, siyasi yasakların kaldırılması konu
sundaki tartışmalar sürerken, Cumhuriyet'in sorusuna karşılık, "Yöntem üzerinde 
farklı görüşler var, ama vaki olacak gelişmelerle bir noktada buluşabilecektir" 
dedi . Karaduman, "Şartlara yönelik bazı değerlendirmeleri olduğunu ve aldığı bazı 
intibalar bulunduğunu söyledi . 

T. B. M. M. Başkanı, bu konudaki son sözü yüce Meclisin söyleyeceğine işaret 
ederek, "Ama konu Meclisin gündemine gelinceye kadar intibam odur ki, siyasi par
tiler arasındaki görüş teatisi sürecek ve zannediyorum bir çözüm noktasında er 
geç buluşulacaktır" biçiminde konuştu . 

Karaduman Cumhuriyet'in konuya ilişkin sorusuna şu y anıtı verdi : 
"Siyasi yasakların kaldırılması konusunda bir yöntem tartışması y apılmak

tır . Yasakların anayasada öngörülen süreden daha önce kaldırılması konusunda siya
si partiler birleşmiş görünmektedirler . Şu anda ortada olan bir yöntem tartışması
dır. Yasakların mümkün olabildiğince erken bir zamanda kaldırılmasının · toplum ta
rafından da paylaşılabileceğini söylemiştim . Nitekim toplum artık bu yasakların 
mümkü n olabildiği kadar daha erken bir tarihte kaldırılması fikrinde birleşmiş gö
rünmektedir . Siyasi partilerimiz de bu sözlerimin içindedirler . Yalnız bir yöntem 
tartışması ortadadır. Bir taraftaki görüş anayasanın 175 . maddesinin değiştiril
mesi suretiyle y asakların kaldırılması cihetine gidilmesi, bir taraftan mevcut hü
kümlere göre kaldırılması görüşleri ifade ediliyor. Son sözü şüphesiz ki yüce Mec
lis söyleyecektir." 

T. B. M. M. Başkanı Necmettin Karaduman, "Siyaset dünyasının çok çeşitli şart
larla dolu olduğunu ve bu şartlarda zaman zaman değişmeler görüldüğünü" vurgula
yarak, yö ntem üzerindeki değişik görüşlerin de şartların gelişmesi sonucunda bir 
noktada birleşebileceği kanısında bulunduğunu belirtti . 
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9 ŞUBAT 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN MECLiS'TE CAMİ YAPILMASI KONUSUNDA 
CUMHURİYE T GAZETESİNİN SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR : 

TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, "TBMM' de inşa edilmekte bulunan 
cami ile din istismarına kapı aralanacağına katiyen ihtimal vermediğini" 
$Övledi. Karaduman, "1988 seçimlerinin erken yapılmasını gerekli kılan zorunlu 

bir . neden olmadığını" belirterek, " Türkiye 1988 seçimlerini başarı yl a ya pan bir 
ülke olacaktır" dedi . 

TBMM Başkanı ecmettin Karaduman, Cumhuriyet'in sorusunu yanıtlarken, 1988 
seçimlerinin normal zamanında yapılması gerektiğini söyledi. "Türkiye genel seçim
leri büyük bir başarıyla yapmalı, 1988'den sonraki programlarını başarı yla seçim
lerden çıkmış bir ülke olarak düzenıeyecek duruma gelmelidir" diyen Karaduman, bu 
konuda şöyle konuştu : 

"1988 seçimlerinden daha kuvvetli bir Türkiye ortaya çıkacaktır Meseleleri
ne yeni ufuklar açan bir Türkiye doğacaktır. 1988 seçimleriyle ülkemiz büy ük bir 

kuvvet kazanacaktır. 

Ekonomik ve sosyal içerikli meseleler en önemli meselelerimizdir. Bunlar 
üzerinde çalışmalar yapılması şayanı temennidir. Basınımızın, Meclisimizin bunla
ra yönelik çalışmalarını hızlandırması, yoğunlaştırması Türkiye'nin gündeminde 
bunların ağırlıklı yer alması daha uygundur düşüncesindeyiz ." 

TBMM Başkanı Karaduman TBMM' de inşası sürmek te olan camide, "millet vekil
lerinin seçmenleriyle birlikte toplu namazlar kılmaları suretiyle dini istismar 
edebilecekleri" yol undaki görüşlere karşılık da şunları söyledi: 

"Meclisteki mescit ihtiyaca cevap vermediği için, koridorlarda, hatta 
Meclisin giriş kapısı önünde namaz kılınmaktadır. Su durum hem s3ğlık şartlar ı y 

la hem Je Mec lisi ~ mane'ti hüviyetiyle asla bağ§aşmamaktadır.Uygun olmayan bir man
zara görünümü vardır. Meclisin yakınında bir cami yoktur. Bu nedenle bu ihtiyacın 

cevaplanması için, bu ilkel tablonun bertaraf edilmesi için eski tarihlerden beri 
Meclisde bir cami yapılmasi f ikri üzerinde hep durulmuş, nihayet bu dönemde kan
gren haline gelmiş bu konunun kesin bir karara bağlanması uygun görülmüştür. 

Dinin istismarı gibi bir kapı aralanabilir mi ? Ben buna katiyen ihtimal 
vermiyorum . Böyle bir düşünce olsa bunun tezahürlerini bugün de görmek mümkündür . 
Mecliste mescit vardır. Bugüne kadar böyle bir şey müşahade etmedik . Siyasi gös
teriye vesile olmasına hiç ihtimal vermiyorum ben~ 
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uyandıran dış aydınlatma uygulamasına Kabataş yönünde ünlü Dolmabahçe 
Camisi'nin, Beşiktaş yönünde de Barbaros lskelesi'ne kadar olan bölümün 
katılmasıyla amaçlanan doğrultudaki bütünleştirme çalışmaları gerçekleştirimiş 
olacak. Yakın bir gelecekte Beylerbeyi Sarayı ve Küçüksu Kasrı da aydınlatma 
uygulaması alanına girecek. 

Beylerbeyi Sarayı'nda Ahır ve Mermer Köşkleri'nden sonra, Sarı Köşk 
de açılmış, burada uluslararası toplantı ve sempozyumlara olanak sağlayacak, 
ayrıca Dolmabahçe Sarayı Kültür Merkezi'nin etkinliklerinin aktarılacağı 
Kültür Merkezi oluşturulmuştur. Beylerbeyi Sarayı'ndaki tünele fonksiyon 
kazandırılması ile ülkemizin tanıtırnma önemli boyutlar getirilecektir. 

Yıldız Sarayı- Şale Seraları yeniden hizmete giriyor. Istabl-ı Amire-i 
Perhan'da da restorasyon, restütisyon ve onarım çalışmaları başlatıldı. 

Ihlamur Kasrı'nda bahçe ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. 
Kafeterya açıldı. Ayrıca değişik yaş dilimierindeki çocukların tabiat-tarih 
ilişkisini kurmalarını sağlayacak çalışmalar gerçekleşitirildi. Çocuklara bilgi 
ve beceri kazandırmak amacıyla başlatılan sanat çalışmaları geliştiriliyor. Bu 
etkinlikler tüm Saray, Köşk ve Kasırlarımızda yaygınlaştırılacak. 

Maslak Kasıdarının Müze-Saray olarak kültür ve sanat dünyasına 
katılması yanında " Milli Egemenlik Parkı" nın açılma hazırlıklan sürüyor. 

Aynalıkavak Kasrı'(nda kurulma hazırlıkları son aşamaya gelen " Türk 
Müziği Araştırma Merkezi ve Enstrüman Müzesi"de Türk Müziğinin gerçek 
anlamda yansıyacağı bir mekan olarak Haliç'in eski zenginliğinde yerini 
alacaktır. 

Yalova Atatürk Köşkleri'nin de yakın çevresinin düzenleme çalışmaları 
devam etmektedir. 

Bütün bu çalışmaları ötesinde yoğun bir bilimsel araştırma yapılmakta, 
Dolmabahçe Sarayı'nda sanatın her dalındaki ustalarımızın gelişmesi 
yenilenmesi ve yetişmesi için atölyelerimiz yeniden düzenlenmektedir. Bu 
amaçla atölyeler Çırak-Usta Merkezi gibi çalışacak ve Milli Sarayları oluşturan 
Saray, Köşk ve Kasırlarımızın onarımları daha sağlıklı bir düzeye 
ulaştırılacaktır. 

Tarihi mirasımızın korunması, ülke kültürü ve sanat yaşamında 
hakettiği yeri alması konusunda kararlı olduğumuzu bir defa daha 
tekrarlanınakla yarar görüyorum. 

Sizlere saygılar sunarım." 
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A YNALIKA V AK KASRI'NDA 'TÜRK MÜZİGİ ARAŞTIRMA 
MERKEZİ" KURULACAK ... 

Milli Saraylar Daire Başkanlığınca Aynalıkavak Kasrında Türk Müziği 
Araştırma Merkezi ve Enstrümanlar müzesi kurulmasına ilişkin çalışmalar 
sürdürülüyor. 

1987 yılı Programı çerçevesinde kurulma hazırlıkları son aşamaya 
gelen Türk Müziği Araştırma Merkezi ve Enstrümanlar müzesi, Türk 
Müziğini gerçek anlamda yansıyacağı bir mekanın oluşturulmasını amaçlıyor. 
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3 EYLÜL 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN F.ALMAN 
BASlN MENSUPLARININ SORULARINA VERDİ(~;t CEVAPLAR 

02 97 

TBMM KUTUPHANESI



heyeti ile Federal Almanya'ya bir ziyarette bulunmuştum. Bu ziyaretim 
sırasında çeşitli yetkililerle, yüksek devlet yetkililileriyle konuşmanın yanı sıra, 
Türk işçi topluluklarıyla da gniş boyutlarda görüşmeler yapmak imkanını 
buldum. Edindiğimkanaat şu oldu: Sorunlar vardır, ama çözülmesi için de bir 
çaba sarfedilmektedir. 

Müşahade ettiğimiz belli sorunlar şunlardır. 

Türk işçi topluluğu, orada ailelerinin bütünleştirilememesinden 
yakınmaktadırlar. Ailelerin bütünlüğünü bozan şartların izale edilmesinin bir 
ihtiyaç olarak ortaya çıktığı müşahade ediliyor. 

Öte yandan, ikinci kuşağın eğitim yönünden bazı sıkıntıların içinde 
bulunduğu izienimlerini edindik. İkici kuşak, ne yeteri kadar Alman kültürüyle 
beslenebiliyor, ne deTürk kültürü ile beslenebiliyor. İkinci kuşağa, her iki 
toplumun da sahip çıkması açık bir ihtiyaç olarak ortadadır. 

Özellikle bu kuşağın mutlak bir eğitim süreci içine sokulabildiği 
görülemiyor.Eğitimsiz kalan bu genç insanlar, toplum içinde büyük bir sorun 
yaratma istidanını gösteriyorlar. Bu, hem Alman toplumu bakımından bir 
sakınca, hem de yeni ıspatı vücut eden, ortaya çıkan bu genç kuşak açısından 
büyük bir problemdir. Bu kuşağın belli bir eğitim sürecinden geçirilmesi ve 
böylece bazı mesleklere yönlenme imkanlarının kendilerine verilmesi çok açık 
ve mutlak bir ihtiyaçtır. 

Şunu müşahade ettik ki, belli bir eğitim sürecinden geçen bu genç 
insanlar, mutlaka bir meslek sahibi oluyorlar; hem yaşadıkları topluma katkıda 
bulunuyorlar, hem de kendileri sorunlu bir dünyanın dışına çıkma fırsatını 
elde ediyorlar. 

Eğitim açısından Almanya'da yaşayan işçilerimize yönelik bir sorun da, 
yeni yetişen kuşakların milli kültürden kopması, yani Türk kültüründen 
kopması endişesidir. Bu bakımdaan kültür dersleri arasında Türkçenin zorunlu 
bir ders haline getirilmesi ve sınıf geçmeyi de etkileyecek birbiçimde bu dersin 
bir not sistemine tabi tutulması, hem orada yaşayan insanlarımızın ortak bir 
arzusudur, hem de TürkHükümetinin istekleri arasındadır. 

Bütün bu eğitime yönelik sorunlar üzerinde, karşılıklı olarak, Türkiye 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Almaya'daki eğitim işlerinden sorumlu makamların 
durmakta olduklarını biliyoruz ve buna ait bilgiler, oradaki seyahatimiz 
sorasında edindik ve bundan memnun olduk. Dileriz ki, alınmakta olan bu 
tedbirler hedefi gerçekleştirecek türden olur ve hedefe ulaşmayı sağlar. 

0299 
TBMM KUTUPHANESI



Memnuniyetle belirtmek isterim ki, Türkçe derslerin zorunlu dersler 
haline getirilmesi ve not geçmeyi etkileyecek bir şekilde programlanması 
hususunda Batı Berlin Eyaleti birtakım olumlu önlemleri almıştır. Şunu da 
ifade etmek istiyorum, Türk Milli Eğitim Bakanlığının bahsettiğim konularda 
almayı düşündüğü tedbirleri Parlamentomuz seve seve desteklemektedir. Bu 
konuda bize getirilen her öneriyi burada yasallaştırmak hususunda hükümete 
her türlü kolaylığı göstermekteyiz. 

Şahsi görüşüme göre Almanya'da yaşayan insanlarımızın genç kuşak 
çocuklarının maruz kaldıkları, kalabilecekleri bir tehlike de fanatik akımların 
etki sahalarına girmesidir. Bu hususu da önemli bir mesele telakkİ ediyoruz ve 
buna ilişkin tedbirlerin, hem Türk Hükümetince, hem de Alman Hükümetince 
alınmasını gerekli görüyoruz. 

Aşırı akımlardan neyi kastediyorsunuz? 

Aşırı dini akımları kastediyoruz, yani teokratik dinci akımları 
kastediyoruz. Bu akımlara karşı Türk Hükümeti, Federal Almanya'da 
vatandaşlarımızın dini ihtiyaçlarını karşılayan bir örgütün oluşması için her 
türlü katkıda bulunmayı gerekli görerek bir çalışma başlatmıştır. " Diyanet 
İşleri Türk-lslam Vakfı" adını taşıyan bu örgüt, vatandaşlarımızın dini 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuştur; ama yapılan hizmetler her 
türlü fanatik akımlardan arındırılmış olarak oradaki Türk topluluğuna 
sunulmaktadır. Bunu, biz de, bizzat Almanya'daki tetkikatımız sırasında 
yakından müşahade ettik ve bundan memnuniyet duyduk. Bu örgüdere Alman 
sorumlu makamlarının da destek olması şayanı temennidir. 

Orada yaşayan Türk işçilerimizi ve onların yakınlarını ilgilendiren 
önemli bir sorun da, vize sorunudur. Türkiye'den Almanya'ya giden, Avrupa 
Topluluğu ülkelerinde yaşayıp da Almanya'ya geçmek isteyen Türklere vize 
hususunda konan engeller büyük boyutlardadır. Bu engelleyici hükümlerin 
yumuşatılması ve mantıklı bir baza oturtulması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. 
Burada vize almak için bekleyen vatandaşlarımızın Alman Konsolosluğu 
kapısında meydana getirdiği büyük yığınlar, vize konusunda büyük 
problemierin yaşanmakta olduğunu gösteren açık kanıtlardır. Bu birikimin 
yarattığı büyük çaptaki sorunları kendilerinin de görmesi mümkündür; bunu 
da tavsiye ederim. Bu, turistler için verilen vize için söz konusudur, işadamları 
için verilen vize için söz konusudur ve işçilerimizin yakınları için verilen vize 
için söz konusudur ve işçilerimizin yakınları için verilen vize için söz 
konusudur. Hangi kategoride olursa olsun, vize Almanya'nın uyguladığı vize 
yöntemi- Türkiye'de bugün büyük sorunlara yol açıyor. 
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Ben sayın basın mensubunun suallerini bu şekilde cevaplandırdım. 
Acaba başka soracakları sualler var mıdır; varsa onları da cevaplandırmaya 
çalışayım. 

Özellikle ayrılmı.ş karı-kocalar arasında büyük problemler 
ortaya çıkmaktadır. Orneğin, bir eş, eşini Almaya' da ziyaret 
edebilmek için daha önceden Almanya'da bulunduysa Türkiye'ye 
döndüğünde tekrar vize için başvurmak durumunda kalıyor. Acaba 
bu hususta görüşmeler yapıldı mı? 

Biz tabii, vize sorununa çok geniş açıdan bakıyoruz ve bütün bu 
engelleyici hükümlerin-biraz evvel de ifade ettiğim gibi mantıklı bir baza 
oturtulmasını sürekli talep ediyoruz, bu husustaki görüşmeler sürüyor. 
Almanya'da iken de bu ricalarımızı ilgili devlet adamlarına, sorumlulara 
iletmiştİk ve bunu izliyoruz. 

Bildiğiniz gibi kesin dönüş yapan işçilerimiz de burada 
büyük sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Özellikle birinci, ikinci ve 
şimdi üçüncü kuşak da, örneğin öğretim alanında, örneğin eğitim 
alanında, örneğin istihdam alanında çok çeşitli sorunlarla karşı 
karşıya kalmaktalar. Acaba bu sorunların anılan alanlarda 
çözülmesi ıçın ne gibi somut öneriler yapmak ihtiyacını 
hissediyorsunuz? 

Bu konulara bugünkü görüşmelerimiz esnasında da temas ettik. 
Almanya'dan Türkiye'ye dönen ve burada yerleşerek bir iş kurmak isteyen 
vatandaşlarımizdan bir kısmı başarılı oluyor, bir kısmı başarısızlıkla karşı 
karşıya kalabiliyor. Özellikle kurdukları işletmelerde alınan sonuçlar bazen 
başarılı olmasına rağmen bazen başarısızlıklara duçar oluyor. 

Yalnız burada kendilerine önemli bir tedbirden bahsetmek isterim: 
Devlet İşçi Yatırım Bankamız vardır. Muvaffak olamayan işletmelere bu 
bankamız rehabilitasyon programları ve projeleri hazırlayarak müdahale 
ediyor ve bunlardan da yer yer iyi sonuçlar alınmaya şimdi başlanmıştır. Ben 
bugün Batı Berlin Eyalet Meclisinden gelen yetkililere de bunu ileterek, 
Türkiye'de kurulmuş olan bu işletmelerin helehal başarılı olmasında her iki 
toplumun da yararı olduğunu vurgulayarak, gerek bizim tarafın, gerekse 
Alman tarafının bu projeler, bu projelerin sahiplerine destek olmaları 
gerektiğini ifade ettim; Türkiye'de alınan önlemleri anlattım. Almanya tarafı 
da bu projelerin desteklenmesi gerektiği, her türlü yardımın yapılması 
gerektiği fikrinde bizimle birleşiyor. 
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Burada önemli gördüğüm bir noktayı daha belirtmek isterim: Bazı 
işçilerimiz, Türkiye'ye dönüşlerinde, ellerindeki kaynakları arsa gibi, 
gayrimenkul gibi ölü yatırımlara hasretmektedirler. Tabii bu, gelecekte 
kendilerine yüksek bir güvence teşkil etmemektedir, diğer yönden ekonomiye 
de bir katkı sağlayamamaktadırlar. Bu işçilerimizi ekonomiye katkı sağlayacak 
projelere yönlendirmek için, gerek Türk hükümetinin, gerek Alman 
hükümetinin müşterek bazı programları ortaya koyması ve bunları teşvik edici 
önlemler alması lazımdır ve bu yolda çalışmalar var; ama bu çalışmaların daha 
da yoğunlaştırılması şayanı temennidir. 

Şimdi ikinci suallerine geçiyorum: Gerçekten Türkiye'ye dönen 
ailelerin çocuklarının eğitimlerinde zaman zaman büyük sorunlarla karşı 
karşıya kalıyoruz. Kanaatİınce sorunun en büyük kaynağını, her iki lisana 
Almanca ve Türkçeye vakıf yeteri kadar eğitim elamanına sahip 
bulunmayışımız teşkil ediyor. Çünkü görüyoruz ki, bazı çocuklar Türkiye'ye 
dönüşlerinde, yeteri kadar Türkçe konuşma yeteneğine sahip bulunmuyorlar; 
onlara ister istemez Almanca eğitim vermek zorunluluğu var. O zaman Alman 
eğitimcileri ihtiyacı, Alman öğretmen ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu da bizde 
yeteri kadar yok; ama memnuniyetle belirtelim: Türk Milli Eğitim 
Bakanlığıyla Alman Hükümetinin yaptığı işbirliği sonucunda, Türkiye'ye artık 
Almanca alanında eğitim verecek elemanlar da gönderilmeye başlanmıştır. Ne 
var ki bunların sayısının çoğaltılması ihtiyacı içindeyiz. 

Almanya'dan Türkiye'ye gelen Türklerin entegrasyonu bu 
kadar büyük sorunları beraberinde getiriyorsa, acaba bugünkü 
Türk Hükümeti ve Türk Devleti bunların geri gelmesini tam olarak 
istemekte midir, yani kendisi bunların sorunlarını karşiiaya bilecek 
yeterlilikte midir? 

Önce şunu belirtmek isterim ki, Almanya'da yaşayan Türk işçilerinin, 
kendi serbest iradeleriyle Almanya'yı terk etmelerine karar vermeleri 
lazımdır; bu önemlidir. Eğer kendi serbest iradeleriyle ülkelerine dönmek 
isteyen vatandaşlarımiz olursa, elbette ki ülkemiz bu vatandaşlarımıza 
kapılarını her zaman açmaktadır ve bunları memnuniyetle bağrına 

basmaktadır. 

Bu gerçek karşısında bu insanlarımızın, özellikle genç kuşağa mensup 
insanlarımızın Türkiye'ye entegrasyonu için gerekli her türlü önlemi-zor da 
olsa- almak mecburiyetindeyiz. Bu zorlukları, her iki hükümetin alacağı 
müşterek önlemlerle aşabileceğimiz kanaatindeyim. Alınmakta olan önlemleri 
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biraz önce diğer basın mensubu hanımefendinin sorduğu suale cevap verirken 
açıklamıştım. Bu önlemlerin yoğunlaştınlması ve daha etkin hale getirilmesini 
temenni ediyoruz. Her hal-ü karda, bu insanlar, ister Almanya'da kalsın, ister 
Türkiye'ye gelsin, yaşadıkları toplurnlara bunların entegrasyonunu sağlamak 
başta gelen görevimizdir; her iki toplum için de. 

Başka basın mensubu arkadaşların sualleri varsa sorabilirler. 
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12 Ekim 1987 

T .B . M.M . BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN MECLİS'İN 
OLACANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAGRILMASI KONUSUNDA 

DÜZENLEDİGİ BASIN TOPLANTISI : 

Anayasa Mahkemesi kararından sonra, 9 Ekim 1987 Cuma günü 104 sayın 
milletvekili, bugün ise 102 sayın milletvekili, Millet Meclisinin olağan
üstü toplantıya çağrılması için Başkanlığımıza birer önerge vermişlerdir . 
Bu önergeler üzerine, Millet Meclisini olağanüstü toplantıya çağıracağım . 

Görüşmelerin vuzuha kavuşmuş bir hukuki zeminde yapılmasına imk~n 
hazırlamak bakımından, Anayasa Mahkemesi kararının yayınlanmasından ve ge
rekçelerinin açıklanmasından sonra toplantı gününü tayin ederek, sayın mil
letvekillerine olağanüstü toplantı için çağrıda bulunacağım . 

Bugün, olağanüstü toplantı hakkında size söyleyeceklerim bunlardan 
ibar~ttir . Bu konuyla ilgili başka bir sual olursa onları da cevaplamak 
isterim . 

SORU : Efendim, gün saptamak için Anayasa Mahkemesinin gerekçeli 
kararını mı bekleyeceksiniz? 

CEVAP : Evet, Anayasa Mahkemesi kararını aldıktan sonra, y ayınlan

dıktan sonra, gerekçelerini gördükten sonra toplantı gününü tayin edeceğim . 

SORU : Şimdi, daha önce de olağanüstü toplantı için iki kez başvuru 
olmuştu ve toplantıya çağırmadınız . Bugün, toplantıya çağıracağınızı söylü
yorsunuz. Şartlarda mı bir değişiklik oldu acaba? 

CEVAP : Gayet tabii . İki başvuru arasında, yani -Şöyle diyelim- Ana
yasa Mahkemesinin karar vermesinden önce yapılan başvurularla, şimdi yapılan 
başvurular arasında nitelik farkı vardır . Anayasa Mahkemesinin kararı, duru
ma değişik bir boyut kazandırmıştır. Bu karardan sonra, Millet Meclisi Baş
kanının herhangi bir fikir beyanına artık lüzum ve mahal yoktur. Bu nedenle, 
Anayasa Mahkemesi kararından sonra gerekçe üzerinde bir değerlendirme ve tah
lil cihetine gitmeden Meclisin toplan tıya çağrılmasını uygun görmekteyiz . 

SORU : Bu toplan tı için Sayın Cumhurbaşkanıyla bir görüşmeniz oldu mu? 
CEVAP : Sayın Cumhurbaşkanımızla her zaman görüşmemiz olur . Bu top

lantıya ilişkin kararı, evvelki toplantılara ilişkin kararlarda oldu ğu gibi 
ben vermiş bulunuyorum; ama her konuda Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeleri
mizin olması tabiidir . 

SORU : Efendim, toplantı gündemi belirlendi mi? Yeni seçim ya sa tasa
rısı mı olacak? 

CEVAP : Tabii . Zaten şimdi istenen, seçim konusuna ilişkin bir yasanın 
görüşülmesidir . Yani bu defa yapılan başvuruyla o istenmektedir ve olağanüstü 

toplantının konusunu bu yasanın görüşülmesi teşkil edecektir . 
SORU : Efendim, Anayasa Mahkemesi kararında n önce iki başvuruyu red

dederken, o retlerden sonra sizinle y aptığımız görüşmede, "Ben, bir kargaşayı 
önlemek amacıyla, Türkiye'yi bir karğaşadan korumak amacıyla bu kararı verdim" 
dediniz. Anayasa Mahkemesi kararından sonra bu kargaşa yaratacak tablo ortada n 
kalktı mı ki toplantıya çağırıyorsunuz? Yani, Türkiye bu aşamadan sonra han
gi gerekçeyle olağanüstü toplanan bir Meclisin kargaşa ... 

CEVAP : Sualinizi anladım, hemen cevabını vereyim : Gelecekte nasıl 
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siyasi gelişmeler olacağını bugünden tayin etmenin imkanı olamayacağını tak
dir edersiniz . Bununla beraber, size o tarihte de açıklamış olduğum gibi, 
Anayasa Mahkemesi kararı, bir yüksek ya rgı merciinin kararıdır. Bu karara 
kaı· şı toplumumuz, her ya rgı kararına olduğu gibi saygı duyar ve onun çerçe 
vesi içinde yeni düzenlemeler yapma yoluna gir r . Hatta size o tarihte bir 
halk darbımeselinden de bahsetmiştim, "Şeriatırı kestiği pc:.:rmak acımaz" de
miştim . Oysa diğer müracaatları, siyasi ahlakla asla bağdaşmayan ve hakkın 
suiistimali biçiminde ortaya çıkan birer gırişim şeklinde mütalaa etti ğimiz
den, bunların sonucunda yasalarda y apılacak bir değişikliğin toplumda büyük 
bir kargaşaya yol açabileceği endişesini ve düşüncesini taşımaktaydım . Her 
ikisinin de hukuki sonuçları aynıdır; fakat arada, biraz önce de bahsettiğn 
gibi büyük mahiyet farkı v ardır. O itibarla her iki konuya ayrı ayrı baka
rak değerlendirme yapmış bulunmaktayım . 

SORU : Efendim, Anayasa Mahkemesinin 8 inci maddeyi iptalinden son
ra bir hukuki boşluk doğduğu görüşüne katılıyor musunuz? 

CEVAP : Aslında Anayasa Mahkemesi kararının görülmesini ve gerekçe
lerinin gözden geçirilmesini bu nedenle gerekli bulmaktayım . Anayasa Mahke
mesi kararını ve onun gerekçelerini görmeden bu sualinize cevap ve rmenin 
erken olacağı düşüncesindeyim . 

SORU Eğer Meclisi toplarsanız -toplayacağınızı belirttiniz- gündem 
ne olacak? 

CEVAP Biraz evvel bir arkadaşımızın sualine verdiğim cevapta olduğu 
gibi, gündem, seçim kanunu olacaktır . Bir arkadaşımıza da, bu konuda sorduğu 
sual nedeni yle böyle bir cevap vermiştim . 

SORU : Erken Seçim Yasası kaldırıldıktan sonra Meclis normal çalış
masını sürdürecek mi 7 

CEVAP : Bildiğiniz gibi Millet Meclisi olağanüstü toplantı konusunu 
görüştükten sonra, olağanüstü toplantılar sona erer; olağanüstü toplantıyı 
gerektiren konudan başka bir konu da olağanüstü toplantılarda görüşülemez; 
ama Millet Meclisi dilerse, olağanüstü toplantı sonrasında olağan çalışmala

rına devam etme kararını İçtüzüğe göre verebilir . 
SORU Gerekçeli karar çarşamba günü yayınlanırsa, bu hafta Meclisin 

toplanmanız . .. 
CEVAP : Yayınlandığı gün, şüphesiz ki ben de toplantı gününü belirte

ceğim; ya rın yayınlanırsa y arın, öbür gün yayınlanırsa öbür gün, ben de ondan 
sonra toplan tı gününü tayin edeceğim . 

SORU : Toplantı günü bir gün mü olur 7 

CEVAP : Zaten biz bir gün tayin ederiz; bir günde bitmezse, olağanüstü 
toplantı ertesi günler de devam eder. 

SORU Açıklamadan sonra . .. 
CEVAP : On u şimdi söyleyemiyorum, kararı görelim ondan sonra. 
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2 Kasım 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLL ET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TRABZON GAZETECiLER CEMiYETİNİ ZİYARETİ SIRASINDA 

GAZETECiLERIN YONELTTİGİ SORULARA VERDİGİ CEVAPLAR 

SORU : Türk v atandaşlığından çıkarılan bir kimsenin cenazesinin Türk 
bayrağına sarılmasını ve askerlerin taşımasını nasıl karşılıyorsunuz? 

CEVAP : ~asıl karşılı y orsunuz demeyeceksiniz . Niçin böyle yaptınız 
di y eceksinız. Çünkü bu kararı ben ve rdim . Evet o ölen kişi, yine rahmet oku
yalım arkasından, bizım fikirlerini paylaşmadığımız bir insandı. Ama bir 
ölüydü . Türk toplumu, Türk insanı, fikirlerini paylaşmadığı insanlar da olsa, 
ölülere daima saygı gösterir. 

Törelerimiz bunu bö yle emrede r . Hatta dinimiz de böyle bir y aklaşımı 

uyğun görür. Biz meseleye insancıl açıdan baktık . Törelerimizin emrettiği 
bir biçimde meseleye y aklaştık. Ölüye gösterilmesi gereken saygıyı göster
mek lazımdır diye düşündük . Bu kişi eski bir Millet Meclisi üyesi olduğu 
için, her Millet Meclisi üyesine y apılması gereken törenin bu kişi içinde ya 
pılması gerektiğini uyg un gö rdük. 

Türk va tandaşlığından ç ıkartılmış bir insan, eğer hayatta ise, Türkiye' 
ye gelmesi iç in birtakım koşullar v ardır . Ama biraz evvel söylemiştim . Türkiye' 
ye gelen bu kişi bir ölü ~ü . Biz ölüye gösterilmesi gereken saygı ile meseleye 
y aklaştık . Meseleye o açıdan bakmayı uygun gördük . 

Türk toplumu, bu töreleri ile büyüklüğünü ispatlamış bir toplumdur . 
Bizde bu toplumun bir insanı olarak, bu topluma y araşır bir biçimde davran
mayı uygun mütalaa ettik . Tekrarlıyorum, fikirlerini paylaşmayabiliriz, fi
kirlerini paylaştığımız bir insan değil . Ama ölüye gösterilmesi gereken say
gıda kusur etmemek lazım geldiği kanaatine sahibim . 

Mensubu bulunduğum siyası partinin siyasal anlayışı da meseleye bu 
biçimde y aklaşı y or . 

Demokratik bir toplumda y aşı y oruz . Bunda insanların çeşitli fikir
lerde olması gayet doğaldır . Anayasamızın koyduğu bir çerçeve de vardır . 

Bu çerçevenin içinde kalmak zorunda olduğumuzu hemen hatırlatmak isterim . 
Bu çerçevenin içinde her t ürlü fikri serbestçe savunmasına saygı göstermek 
lazımdır . Karşı fikre hoşgörü ile bakamazsak, tahammülle bakamazsak, o za
man üzerinde titrediğimız demokrasiyi yeteri kadar geliştiremeyiz . 

Demokrasiyi geliştirmek, Türk toplumunun y~e bir hedefi halinde 
önümüzdedir . Bu hedefe ulaşmak için yoğun çabalar sarfedi yoruz . Gere k ku
rumlar olarak, gerek bire yler olarak y oğun çabalar sarfediyoruz ve bu yo
ğun çabaları da sarf etmeye mecburuz . Çünkü demokrasi Türk toplumu için vaz
geçilmez bir ideal halini almıştır . Türk toplumu bütün güçlüklere rağmen, 
buna behemahal ulaşmak zorundadır. Toplumumuz, bu ideale ulaşma yolundadır • ve bu ideale bü tün unsurları ile birlikte, noksansız bir biçimde toplumumuz 
mutlaka ulaşacaktır . Ama önümüze bir takım engeller çıkabilir . Önemli olan 
bu engelleri aşabilme ve geçebilme ümidini ve azmini içimizde daima koruya 
bilmeliyiz . 
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Demokrasi ülküsüne insan toplulukları kolay ulaşamamıştır. Katı uzlaş

maz tutumlardan Türk toplumunun demokrasi yolunda fayda göreceği kanaatinde 
değilim . Aksine hoşgörü, müsamaha, anlayış gelişmekte olan demokrasimizin ye
şerticisi ve ana unsurları olarak daima önümüzde olmalıdır. 

Bizim milletimizin doğruları anlamayacağını kabul eden bir düşünce 
içinde değilim . 

Unutmayınız Türkiye 52 milyon nüfusa sahip.Dünyanın her toplumunda, 
toplumun geneli nde çeşitli düşünceler olacaktır. Bu bugün de böyledir, yarın 

da bö yle olacaktır . Siz zannedi yor musunuz ki, toplumu n beğenmediği, genelde 
takbih ettiği insanlardan ve düşüncelerden arınmış olacak? Hayır demokrasimiz 
istediğimiz yere vardığı zaman bizim gibi düşünmeyen , bizim gibi meselelere 
bakmayan insanlar olacaktır . Bunlardan endişe etmeye gerek yoktur. 

SORU : işkence iddiaları ortaya atılıyor. Bu konudaki düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz? 

CEVAP : işkence olayları, Türk toplumunda . olduğundan fazla gösteril
mektedir. işkencenin adeta bir devlet terörü haline geldiğini göstermek is
te yen kaynaklar vardır . 

Amaçlı olarak hapishanelerde işkence y apıldığı inandırılmaya çalışıl
maktadır. 

Dünyanın her toplumunda olduğu gibi y asaların dışına çıkarak bir in
sanlık suçu olan işkence suçu işleyen insanlarımız da olmuştur. Bundan top
lumumuzun tamamen arınması mümkün değildir . Ama önemli olan bu tür olaylarm 
karşısında hiç müsamaha etmeden müsebbiblerini toplumdan mümkün olduğu ka
dar arındırmaya çalışmaktır . Türkiye'de bu y apılmaktadır. işkence suçu iş
lemiş olanlardan mahkOm olan pek çok kişi vardır. Bu işe devlet seyirci kal
mı yor ve müstehak olduğu cezaları veriyor. Devlet işkence yapmaz, devlet 
işkenceyi hiçbir zaman savunmaz . Bunları öğrendiğimiz zaman üzerine ciddi 
bir biçimde eğili y oruz . 
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18 Kasım 1987 

T. B. M. M. BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN TÜRKİ Y E BİRLEŞİK 
KOMÜNİST PARTİSİ YÖNETICİLERi ~İHAT SARGI 1N VE HAYDAR KUTLU 

İLE BİRLİKTE TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI P ARLAME ~ TE R L ER İ 
KABULÜNDEN SONRA BASINA YAPTIGI AÇIKLAMA : 

Biraz önce, beni ziyaret etmek arzusunu izhar eden ve ülkemize gelmiş 
bulunan bazı yabancı ülke parlamenterleri yle bir görüşme y aptım . Bu görüşme
de, ülkemizde bulunan parlamenterler, Türki ye' ye gelmiş olan ve polis tara
fından sorgulanmakta bulunan kişilerin serbest bırakılması hususunda y ardıocı 

olmarnı rica ettiler; ayrıca, Türkiye'de komünist partisinin faali yete geçe
bilmesinin demokratik koşullara uygun olacağını savundular ve buna müsaade 
edilmesi gerektiği düşü nc esini ifade etmeye çalıştılar; ben de bunlara karşı 
olan görüşlerimi kendilerine söyledim. 

Önc e kendilerine şunu söyledim : Türkiye'de y argı organları, tamamen 
serbest ve herhangi bir etkiye maruz kalmadan karar alırlar . Yargı organları 

na icranın ya da teşrii kuvvetin bir müdahalesinin mümkün olamayacağını be
lirttim . Bu nedenle yetkinin tamamı y la adli organıara ait bulunduğunu; bu ko
nuya ilişkin bazı talepleri varsa, bunu doğrudan doğruy a Devlet Güvenlik Mah
kemesi Savcısına iletmeleri gerektiğini ifade ettim ve Türki ye'deki bir ge
leneği açık seçik onlara anlattım. O da şudur : Y argı, uzun t arihimiz boyunca 
Türkiye'de tamamen bağımsız çalışmıştır, hala bu bağımsız karakterini sürdür
mektedir; yargının alacağı kararlar üzerinde icranın ve teşrii kuvvetin hiç
bir etkisi mevzubahis değildir . Bunu iyice bilmelerinin faydalı olacağını 
ifade ettim. Bu nedenle bizim, sanıklar hakkında sürdürülen işlemlere bir mü
dahalemizin söz konusu olamayacağını açıkladım. 

İkinci olarak, Türkiye'de bir komünist partisinin kurulmsı noktasına 
gelince ş unları ifade ettim : Anayasamızdaki temel hak ve özgürlükler, Anaya
samızın 14 üncü maddesine göre, devletin ve milletin bütünlüğünü bozmak, Türk 
Devletinin ve laik cumhuri yeti n varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve 
hürriyetleri yok etmek, devletin kişi ve belli bir zümre tarafından yönetil
mesi ve bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemen olması düşün
cesini kuvveden fiile çıkarmak, dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yaratmak veya 
bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacı y la kullanılamaz

lar. Ana yasamız bunu açık bir şekilde belirtmiş ve bu çerçe ve yi çizmiştir . Bu 
çerçeve içinde Türkiye 'de kom ün ist partisinin, aşırı din düşüncesine dayalı 
partilerin, faşist partilerin kurulmasının mümkün bulunmadığını ifade ettim . 

İlaveten şunları ifade ettim : Bilindiği gibi İkinci Dün ya Savaşından 
sonra Batılı pek çok ülke yeni anayasalarını hazırlarken, demokratik hürri
yet düzeninin aşırı ve yıkıcı faaliyetlere karşı korunması i çin tedbirler 
almayı düşünmüşlerdir . Bu cümleden olarak Federal Alman Cumhuriyeti de Anaya
sasını hazırlarken şöyle bir hüküm getirmiştir:"Demokratik ana yasa düzenini 
ihlal etmek, Federal Alman Cumhuriyetinin varlığını tehlike ye düşürmek veya 
ortadan kaldırmak eğiliminde bulunan partiler Anayasaya aykırıdır" di ye bir 
hüküm getirmiştir ve bu hükme dayalı olarak, Federal Alman ya'da, 1952 y ılında 

031 8 

TBMM KUTUPHANESI



Neo Nazi Partisi kapatılmıştır, 1956 yılında Komünist Partisi kapatılmıştır. 
Hatta Komünist Partisi, kapatıldıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna 
bu muamele nedeni yle müracaat etmiş; ama müracaatı, Avrupa İnsan Hakları Ko
mis yonu tarafından da reddedilmişt i r. Aradan uzun y ıllar geçtikten sonra 
1968 y ılında Federal Almanya'da bu tür partilerin t ekrar kurulmasına ve faa
liyet göstermesine müsaade edilmiştir . 

Halen örnek olarak bazı Batılı ülkelerde şunlara rastlanmaktadır : İta l
yan Anayasası, faşist part ile rin kurulmasını hem önlemiş, hem de bunların ye 
niden faaliyete geçmesini y asaklamıştır . Avusturya'dal945 y ılında kurulan 
nazi örgütleri yasaklanmıştır . Yine Portekiz Anayasası y la, Faşist örgütlerin 
kurulması ve faaliyet göstermesi y asaklanmıştır. 

Bunları misafir parlamenterlere anlatırken şunu vurgulamak istedim: 
Her ülkenin kendine özgü siyasal, sosyal ve tarihsel şartları v ardır . Bu şa rt

lara göre ülkeler, siyasi konjonktürün doğrultusunda gelişmeler kaydederler 
ve demokratik bazı aşamalara ulaşırlar . Nasıl ki, Batılı toplumlar kendile
rini savunma düşüncesiyle bu tedbirleri almış ise ve Anayasalarına bu doğrul

tuda hükümler koymuş ise, Türk toplumu da 19B2 Anayasası y la bu tedbirlere 
müracaatı lüzumlu saymıştır . 

özellikle bir noktayı da vurguladım; Türk toplumunun 1970'li y ıllarda 
büyük çekişmelere ve çatışmalara maruz kaldığını, bu çekişmenin ve ç atışmanın 

da ilerisine geçerek Türk toplumunu bir iç savaş eşiğine getirdiğini, bu neden
le Türk toplumu 1982 Ana y asasını yaparken is ter istemez bu şa rtların etkisinde 
kaldığını belirttim ve bunları bir nevi toplumumuzun kendisini savunması şek

linde yorumladığımızı ifade ettim . 
Demokratik hürriyetçi düzeni toplumumuzda ısrarla savunuyoruz ve bu 

düşünce çerçevesinde demokrasimiz aşama aşama büyük gelişmeler kaydediyor. Eğer 

biz Türk toplumu olarak şu aşamada aşırı sol ve aşırı sağ partilerin Türki ye'de 
faali yet göstermesine müsaade edersek, bundan, demokratik hürri yetçi düzenimi
zin yarar değil, zarar göreceği düşüncesini taşımaktayız. Kendilerine son 
olarak bunu ifade ettim. 

Benim sizlere nakledeceklerim bunlardan ibarettir. Eğer sualleriniz 
varsa onları da cevaplandırırız . 

SORU Sayın Başkan, gizli görüşme isteği sizden mi geldi, o taraftan 
mı geldi? 

CEVAP 
SORU 
CEVAP 
SORU 
CEVAP 
SORU 
CEVAP 

Onlardan benimle görüşme isteği geldi . 
Gizli görüşme bakımından .. . 
A nlayamadım, gizli görüşme nasıl? . . 
Basına kapalı demek istedim . 
Zaten benim görüşmelerim basına açık değildir hiçbir zaman. 
Biraz da siz öyle görünüyorsunuz değil mi? 
Siz demek öyle gördünüz . 

Başka sual? . . 
SORU : Ben demin toplantıdan çıkan Avrupalı parlementerlerle görüştüm; 

bana naklettikleri şuydu : Siz konuşmanızın bir bölümünde, ileride Türki ye'de 
şartlar müsait olduğunda bu partilerin, yani komünist partisi ve dinci part i nin 
de kurulabileceğini söylemişsiniz . 

CEVAP Zaten benim son cümleme dikkat ettiyseniz, "şu aşamada" dedim. 
SORU : Çok açık değildi. 
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CEVAP : Açıktır. Tekrarlayalım . açıklayalım: "Şu aşamada" dedim; aşırı 

sağ ve aşırı sol düşünceyi savunan partilerin örgütlenmesinın, demokrasimizin 
yararına değil, zararına olacağı düşüncesinde olduğumuzu ifade ettiğimi söyle 
dim; ama gelecek tarihi istihareler ne gösterir, onu tabii gelecekteki geliş
melere bırakmamızın daha iyı olacağı düşüncesindeyim . 

SORU : Sayın Başkan, az önce, Türkiye 'de henüz komünist partisinin 
kurulması zamanının gelmediğini söylediniz . öte ya ndan Türkiye'nin Avrupa Top
luluğuna katılması için vaktin geldiğine inanıyor musunuz? 

CEVAP : Bunları, tamamen birbirinden ayrı konular olarak düşünüyorum. 
Bir ülkede demokrasinin ihyasının, komünist partisinin kurulmasına bağlı olduğu 
düşüncesinde değilim . Zaten biraz önce, Batılı ülkelerin bazılarında kaydedilen 
tarihi gelişmelerden bu nedenle bahsettim. Bu açıklamalarda da görülmektedir ki, 
Batılı bazı ülkelerde zaman zaman kah komünist partisi yasaklanmıştır, kah 
faşist partiler yasaklanmıştır; ama o tarihlerde o ülkelerde demokrasinin var 
olup olmadığının hiç tartışması yapılmamıştır . 

SORU : l968'de Batı Almanya'da komünist partisinin tekrar kurulmasına 
müsaade edilmeden önceki vaziyet, aynı Türkiye'nin şu andaki vaziyetiydi; 
fakat ona rağmen Almanya'da komünist partisinin kurucusuna, şimdi Türkiye'de 
TKP ve TİP'in genel sekreterlerine yapılan muamelenin benzeri yapılmamıştır. 
Aynı şekilde onlara da biraz müsamahayla devranılamaz mı? 

CEVAP : Ben bu suali şöyle cevaplandırmak isterim : Biraz önce yanımda 
bulunan parlamenterlerden birisi Batı Berlin'dendi, şu anda Batı Berlin'de, 
Federal Almanya'dakinin aksıne aşırı sağcı örgütlere katiyen müsaade edil
mediğini ve edilmemesi lazım geldiği görüşünü savunduğunu bana ifade etti . 
Demek ki, ülkelerin şartları, biraz da uygulanacak düzenlemeleri tayin ediyor . 

SORU : Evet, daha önce belirttiğim gibi her ülke kendi koşullarıyle 
ne yapacağını belirlemek mecburiyetindedir . bunu kabul ediyorum; fakat şu da 
dikkate alınması gereken bir olgu olamaz mı : Bugün Avrupa'da komünist parti
sinin yasa k olduğu bir tek ülke yok . 

CEVAP : Ama, va kt iyle vardı . 

SORU : Fakat, 2000 yıllarına bu kadar yaklaşılmış olduğu bu sırada ... 
Evet, eskiden öyleydi; ama şimdiki zaman .. . 

CEVAP : Türkiye, kendi şartlarında, demokratik alanda en iyisini ya 
pacaktır . Türkiye, demokrasi idealine içten bağlı bir ülkedir, demokratik 
alandaki gelişmesini sürdürecek ve bu gelişmeleri de en ileri noktaya geti
recektir. 

SORU : Az önce konuştuğunuzu söylediğiniz parlamenterler burada de
ğil, acaba niçin? 

CEVAP : Ben basın mensuplarıyle toplantı yapıyorum, parlamenterlerle 
ayrıca görüştüm. 

SORU : Anladığım ve sezdiğim kadarıyla komünist partilerle faşist 
partileri hep aynı kefeye koyuyorsunuz . Evet, Avrupa ülkelerinde faşist par
tiler y asaktır; çünk ü " fikir hürriyetini ortadan kaldırmaya çalışacak par
tiler yasak edilebilir" hükmü var . Faşist parti de böyle davranan bir parti 
olduğu için, bütün Avrupa ülkelerinde faşist partiler yasak ; ama komünist 
partiler fikir hürriyetini ilga etmeye çalışan örgütler değil görüşündeyim . 
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CEVAP : Ben, ş u basın toplan tısının . bu konunun tartışmasına müsait 
olmadığı düşüncesindeyim. 

SORU : Efendim, Batı Berlin'den bir parlamenterin faşist partisinin 
kurulmasına karşı çıktığını söylediniz. Şimdi oradaki faşist partilerin 
kurulmasıyla Türkiye'deki durum başka; şöyle bir durum var : Onlar ortalığı 
karıştırmak için tekrar eskisinden farklı bulunan, döneme iz bırakan rejim
lerde bulunuyor . Bu adamlar Türkiye'ye gelirken, neredeyse teslim olmuş va
ziyette geliyorlar, demokrasiye evet di yorlar, referandum denildi bir ara, 
ona evet dediler; yani teslim bayrağını çekmiş deme yeyim, ağır olur; ama 
nerede yse o durumda geldiler, bir . 

İkincisi, "Demokratik yasal çerçeve içinde bir parti kurmak istiyo
ruz" diyorlar . Ben onu da geçtim, ANAP'lı bazı hükümet üyeleriyle konuştu
ğum zaman, seçim sonrasında gelmelerini istediklerini söylediler. Kendisine 
söz verdiğim için ismini vermeyeceğim, çok yetkılı bir bakan, "Lütfen ken
dilerini ikna etmeye çalışın, seçim sonrasında gelsinler' ' diye benden yardım 
istedi . Bütün kıyamet, şimdi bu sertleşme; ANAP'ın başlanğıçtaki y umuşak tu
tumu, Adnan Kahveci'nin İsveç televizyonu aracılığıyla çağrı ya pan tutumun
dan sonra bunun se rtliğe dönüşmesi seçim öncesi gelişlerinden dolayı mı? 

Kaldı ki, bunlar kendileri geliyorlar ve yerleri belli . Tutuklama ya
hut da gözaltına alınma, yerleri belli olmadığı zaman ya da kaçma olasılık
ları bulunduğu zaman bahis konusu olur. 

CEVAP : Dediğinizi anladım, müsaade ederseniz cevap vereyim. 
Şimdi, hakimin kararını tartışma noktasına gelmernek lazımdır . 

SORU : Tartıştığımız hakimin kararı değil . 

CEVAP : Hakimin kararını, adli organların kararını tartışma noktasına 
gelmernek lazım . 

SORU : Mahkemeye çıkmadılar Sayın Başkanım . 

CEVAP : Pardon . Bilirsiniz, polis bütün çalışmalarını, savcıya niya
beten sürdürür, savcının talimatıyla hareket eder; yani adli organın talimatı 
içinde sorgulamasını sürdürür . Şimdi şu aşamada eğer biz bunları tartışma 
noktasına girersek, zannederim onların yetki alanına biraz müdahale etmiş 
oluruz; önce bunu cevaplayayım . 

Sonra, bu zevatın Türkiye'ye seçim öncesinde gelmesi ya da seçim son
rasında gelmesine ilişkin bir fikir beyan etmedim ben . 

SORU : Hükümet üyeleri ve milletvekilleri dedim. 
CEVAP : Bilemem, tabii bu benim dışımda bir konudur, ben kendi fikrimi 

ifade ediyorum . 
Yalnız, sayın yabancı misafirlere söyleyelim; parlamento başkanı ola

rak benim zamanım çok sınırlı, onlara ancak bu kadar zaman a y ırabildim, , mazur 
görsünler . 

Son olarak bir yabancı gazetecinin sualini de cevaplayalım ve basın 
toplantısını sona erdirelim . 

SORU : Ben senelerden ber i Türkiye'de si yasi arena y ı y akından gözle
yen bir gazeteciyim ve son zamanlarda Türkiye'de bir şe y lerin değiştiğini 
görüyorum . 

Efendim, ( Şimdi komünist partisi kurmak çok sakıncalı; çünkü demokra
tik rejimin kurulmasını tehlikeye atabilecektir ) deni yor, ( ileride olabilir ) 
deniyor; ama bunun ne zaman olacağı belirtilemez mi? 
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CEVAP : Bu konuda şu aşamada kesin tarih belirtmenin mümkün olamaya
cağını kendileri de kabul ederler . Sosyal olayların, siyasal olayların nasıl 
bir gelişme göstereceği, siyasal konjonktürün nasıl tezahür edeceği şimdiden 
kestirilemez . Bu konuda şu aşamada yargıda bulunulması, birtakım yanlış yo
rumların doğmasına da yol açabili~ . 

Son olarak size bir sual sorma imk~nı verelim, sonra da toplantıyı 
sona erdirelim . 

SORU : Efendim, TKP ve TİP genel sekreterleri kendi ayaklarıyla gel
diler . Kaçacak olsalar gelmezlerdi. Bir defa, bunlar niçin tevkif edildi? 

İkincisi, niçin aleniyete müsaade edilmiyor? 
CEVAP : Bu konulara, biraz önce sorulan sualler münasebetiyle uzun 

uzun değindim . Bu, tamamıyla adli organın yetki çerçevesinde bir konudur; ya
pılacak işlemi, adli organlar kendi yetkileri içinde tayin ederler . 

Teşekkür ederim. 
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B Ö L Ü M V 

YURTİÇİ VE YURTDIŞI GEZİLERİ 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI 
NECMETTiN KARADUMAN'IN TRABZON'UN AKÇAABAT 
İLÇESİNDE HALK'A HİTABE~ YAPTIGI KONUŞMA 

30 Ekim 1986 

Sayın Akçaabat'lılar bugü n sizinle huzur içinde bir arada 
bulunuyoruz . Gerçekten aranızda b u lun mak bir görev, büyük bir 
zevk ve heyeca n vermektedir . Sizlerden aldığımız bu zevk ve heye 
canla görevimizin Ankara'da daha süratli bir şekilde, daha et 
kili bir şekilde yürütülmesi ola n ağını elde ediyoruz . Bu bakımdan, 

daha çok aranıza gelme arzusuyla gönlümüzün dolup taşmasına rağ
men, ancak yılda bir defa bu imk~na kavuşabiliyoruz . Bu nedenle, 
y ılda bir defa da olsa bir araya geldiğimiz tarihlerde bu zamanı 

çok iyi değerlendirmeye çalışıyoruz . Sabahtan başlayan bir toplan
tı geç saatlere kadar devam ediyor . Bugün de böyle olacaktır . 

Yarın öbürgün de bu böyle deva m edecektir . 

Şimdi, sizlerden bana aktarılmasını uygun gördüğünüz önemli 
sorunları dile getirmenizi bekleyeceğim . Aslında sorunlarınız 
bizim malumumuzdur . Ana konuları çok y akından bili yor ve izliyoruz. 
Yol konularınız vardır; bunların üzerine çok dikkatli bir şekilde 
eğilmiş durumdayız ve sonuçlarını da almış olmaktan memnunuz . 
Şöyle ki : Gerecik Nahiyesinde olup, biraz önce yol üzerinde yapıl
makta olan çalışmaları yerinde gördüm . Oradan memnuniyetle ayrıl
dım . Bütçe dolayısıyla gerekli ödenek Ankara'dan çıkarılmıştır . 

Yakında Düzköy yolu çalışmaları da başlayacaktır . 600 metresi ta
mamlanmış, memnun oldum . Çünkü, Düzköy'ün yoluna pek giremedim . 
Sadece Gerecik yoluna sabahleyin girmiştim . Demek ki, oradaki ça
lışmalar da başlamış . 

Şunu belirtmek isterim : Hem Düzköy'ün, hem de Derecik'in 
yolları, karayolları sta n dartlarında modern bir yol olarak en ya
kın bir tarihte bitecektir . Böylece Düzköy ve Derecik, çok modern 
birer yola sahip olacaktır . Bu, tahmin ediyorum ki, bu nahiyeleri
mizin ve çevresindeki köylerimizin en büyük sorunuydu, en büyük 
arzusu ve ihtiyacı idi . Bu sorunu çözmüş olmaktan dolayı, hepini
zin mutluluk içinde olduğunu zannediyorum . Biz de bu mutluluğunuzu 
sizlerle birlikte paylaşıyoruz. 

Trabzon'umuzun yol meselesine herşeyden fazla değer veriyo
rum . Çünkü, vilayetimiz dağlık bir arazidir , engebeli bir arazi ye 
sahiptir . Bu dağlık arazilerde yeterli yollarımız olmadığı için, 
her alandaki işlerimizi yeterince süratlı yürütemiyoruz . Bugün 
Tonya'ya da gideceğim . Bildiğiniz gibi, Tonya, dağlar arasına sı

kışmış bir kazamızdır. 2,5 yıldır süren çalışmalarımız sonucunda, 
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Tonya çok güzel bir yola kavuşmuştur . · Bana verilen bılgi l ere göre, artık 15 
dakikada Tonya'dan Karadeniz sahil yoluna ınilebi lmektedir . Ton ya yolundan 
sonra, çalışmalarımızı Çaykara kaza yoluna aktardık . Çay kara kaza merkezi 
de, aynı Tonya gibi standart güzel bir yola s ahip bulunmamaktaydı. Y akın bir 
tarihte de Çaykara'nın yolu bitecek, dola y ısı y la güzel bır yola kavuşmuş 
olacaktır. 

Bu arada nahiye yollarımıza da önemle eğilme y i gerekli gördük . Bundan 
dolayıdır ki, Derecik yoluna, Düzköy yoluna, Vakfıkebir'in Ş alpazarı yoluna, 
Sürmene -Köprübaşı yoluna ağırlıkla eğilinmesini zaruri sa y dım ve bunların 
gerekli hazırlıklarını da yaptık, imkanlarını sağladık. Bütün bu yollarda ça
lışmalar aynı zamanda başlamış oluyor. Bö ylece, y akın bir tarihte, zannediyo
rum en geç iki y ıl içinde artık Trabzon'un standart yollarla ulaşılmamış kaza 
merkezi ve nahiye merkezi kalmayacaktır . Kö y y ollarımız aynı şartlar içinde 
pek kısa bir zamanda bitirilmeye çalışılacaktır . Makine parkı süratle büyütü
lüyor . Şu anda destek veriyoruz . Amacımız, köy yollarımızı da iki y ıl i çinde 
en süratli şekilde tamamlayarak, artık kö y yolu davasını da arkada bırakmak, 
tarihe gömmek şeklindedir. Bunu da başardığımız takdirde, artık Trabzon'da 
köy yollarında önemli bir sorunumuz kalmamış olacaktır . Bunun y anı sıra, 

elektrik, içme suyu sorunlarınız vardır . Bunların süratli çözümü için de ça
lışılmaktadır. Bütün bu y atırımlar sizin ekonomik ihti y açlar ı nızı karşılamak 
içindir, çocuklarınızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak i ç ı ndir, sağlık ihti
y açlarınızı karşılamak içindir . Bu y atırımlar süratle i l er l edikçe sıkıntıla
rınızın bir bir geride kaldığını hep birlikte müşahade edeceksiniz . Sahille
rimiz zengin kasabalarımız ve balıkçı köylerimizle doludur . Ancak, bunların 

barınak ihti y açları büyük ölçüde karşılanmış değildir . Bu nedenle, ben şah
se n balıkçılıkla geçimini sağlayan, balıkçılıkta isim y apmış kö ylerimizin 
barınak ihtiyacının da süratle karşılanmasını hep savunmakta y ım . Bunun üze
rinde önemle durmaktayım . Bu yüzden, bütün sahillerimizdeki balıkçı köyle
rimizin barınakları da en kısa zamanda y apılarak tamamlanacaktır . Bu sene 
Akçaabat'ın Salazlı Köyü, Mersin Köyü birer barınak inşaatına başlanacak ve 
en kısa zamanda bana verilen bilgiye göre, hatta y ıl sonunda bu barınaklar 
bitirilecektir. Başka barınak ihtiyacı olan köylerimiz varsa-ki, bana Akçeka 
ya'dan bahsedildi bilmiyorum- bu iki barınak yapıldıktan sonra üçüncü bir ba
rınağa ihtiyaç olacak mıdır; bunu da tetkik ettirmek kararındayım . Herhalde 
orada da böyle bir ihtiyaç varsa, oraya da bir barınak y apılırsa, artık Akça 
abat'ın barınak ihtiyacı da kalmayacaktır. 

Liman meseleniz bugünün meselesi değildir . Akçaabat' t a bir liman y apıl

ması üzerinde devamlı durulmaktadır . Eskiden beri rlurulmRk t adır; ama Akcaabat
ta bir liman yaoılması. 

şu anın meselesi değildir; ama ile
ride lrabzon Lımanı için bir tevsiat söz konusu olursa, herhalde Akçaabat'ın 
Limanı da birlikte gündeme gelecektir . Trabzon Limanının ihti yaca cevap 
vermemesi halinde, galiba tek alternatif Akçaabat'a bir i ki nc i liman yapmak 
şeklinde ortaya çıkacaktır . Yeter ki, ticaret hacmimiz, iş hacmimiz artsın, 
büyüsün;Trabzon Limanı bu iş hacmine cevap veremez duruma gelsin, o zaman 
ikinci bir limanı da Akçaabat'ta düşünmenin zamanı inşallah gelecektir. 
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Muhterem arkadaşlar, burada bana aktarılan bir konu da, hastane konusudur . 
Ben bu konuyu hem sayın valimize . Akçaabat Belediye Başkanımıza şöyle bir 
değerlendirme yaparak izaha çalışmıştım . ~kçaabat'la Trabzon birleşen artık 
iki büyük y erleşim merkezi haline gelmiştir . Güzel bir yolla Akçaabat ve 
Trabzon birbırine bağlanmıştır . Hatta bu yolu gelecek yıldan itibaren Akça
abat'tan başlayıp ta Yomra'ya kadar çift şerit haline getirmek kararındayız 
ve beton asfaltla bu yolu kaplamak kararındayız . Yol çok yüksek bu standar
da ulaştıktan sonra, Trabzon'la Akçaabat arasındaki mesafe hiç mesaf~sine 

inecektir . Bu bakımdan Trabzon'daki hastanelerle çevrenin ihtiyacının karşı
lanmasının mümkün olacağını düşünmekteyiz; ama Trabzon'a yeni bir hastane 
kurulması lüzumu doğarsa, o zaman bunun Akçaabat Kaza Merkezinde düşünülmesi 
uygun olur . Bu kanaatı taşıyorum. Çünkü, Akçaabat'la Trabzon birleşmiş iki 
şehir ünitesi olduğuna göre, yeni bir hastaneyi ileri aşamada Akçaabat'ta 
düşünmenın uygun olacağı kanaatını taşıyorum . Hastane hakkındaki görüşlerim 
de kısaca böyle, özetlemiş oluyorum . 

Bunun dışında sizin bana aktaracağınız sorunlarınız olacaktır . Bunla
rı da dikkatle ve memnuniyetle dinlemek istiyorum. Şimdi sözü sizlere bıra
kıyorum . arkadaşlarım sorunlarını bize teker teker aktarsınlar . 
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31 EKİM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN TRABZON'UN VAKFIKEBİR İLÇESİNDE 

HALK'A HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

Değerli Vakfıkebir'li hemşehrilerim, dün başlayan Trabzon ziyaretimin 
ikinci gününde şu anda sizlerle bir arada bulunmaktan çok mutlu ve sevinçliyim. 
Hepinizi sevgilerle, muhabbetlerle selamlıyorum. 

Bugünden itibaren kazalarımızı gezerek, hemşehrilerimizle görüşüp, teker 
teker memleketimizin, ilçelerimizin genel sorunlarını tespit etmeye çalışacağım. 
Trabzon'a Ankara'da yoğun işlerim nedeniyle sık sık gelemiyorum. Su bakımdan 
yılda bir defa da olsa, gelip sizlerle dertleşip, görüştüğüm sıralarda, dilek
lerinizi, memleketinizin sorunlarına ilişkin görüşlerinizi öğrenmekten çok isti
fade ediyorum ve bunları imkanlar oranında çözmeye çalışıyorum. Memleketinizin, 
pek çok sorunu olduğunu bilmektesiniz. Bu sorunlar yavaş yavaş çözülmektedir. 
Birçok meseleniz hal yoluna girmektedir. Ancak, her yapılan yeni atılım, çözülen 
her sorun arkadan yeni ihtiyaçları doğurmaktadır. Ülkeler geliştikçe, toplumlar 
geliştikçe arkadan yeni yeni ihtiyaçların doğması tabiidir.Bunlardan katiyen 
endişeye düşmemeliyiz. Önemli olan bu sorunları çözmeye ilişkin arzumuzun ve 
kararlılığımızın gücünü hiç yitirmeden devam etmesidir. Vakfıkebir'in meselele
rini biliyoruz. Bunları çözmek için sizin de bize verdiğiniz şevk ve heyecanla 
geceyi gündüze katarak Ankara'da çalışmanın arzu ·ve inancı içindeyim. 
Ne kadar dertlerinize deva bulursak, bundan sizlerin duyacağı mutluluğu en az 
bizler de sizin kadar duyacağımızdan emin olmanızı istirham ediyorum. Biraz son
ra toplantı salonunda muhtar vatandaşlarımızın ve hemşehrilerimizin sorunlarını 
dinleyeceğim. Hepinizle ayrı ayrı görüşmeyi çok arzu ederdim. Ancak, zamanımız 

sınırlı olduğu için köy temsilcilerini, Vakfıkeoir'in temsilcisi olarak kaymakam 
ve belediye başkanı arkadaşlarımızı dinleyeceğim. Ben de bu bana aktaracakları 
konulara gerekli cevapları vermek suretiyle, sizleri aydınlatmaya çalışacağım. 

Muhterem hemşehrilerim, sözlerimin başınaa da söylediğim gibi, sorunlardan 
karkmayalım. Türk Milleti büyük millettir. Türk Milleti tarihi boyunca çözülemi
yecek gibi görünen öylesine oüyük sorunların üstesinaen gelmiştir ki, artık bugün 
önündeki nurlu istikbalde çözemeyeceği bir tek sorun bırakmayacaktır. Buna yürek
ten inanıyoruz. Bu inanç ile milletimizin geleceğinde belirlemiş olduğu hedeflere 
doğru yürüyoruz. Bu hedeflere ulaşınada elbirliği içinde olursak, gönül beraber
liği içinde olursak hangi siyasi görüşte olursak olalım, memleketin yüksek men
faatıeri doğrultusunda sımsıkı kenetlenirsek yapamayacağımız iş, aşamayacağımız 
engel yoktur. Çeşitli siyasi görüşlerde olmamız doğaldır. önemli olan memleketin 
temel meselelerinde mutlaka ittifak halinde bulunmamızdır. Bu anlayışı Karade
nizli heınşehrilerimin, Vakfıkeoirli hemşehrilerimin ziyadesiyle göstereceğinden 
emin bulunuyor ve bu nedenle istikbale güvenle bakıyoruz. Çünkü, hemşehrilerimize 

inancımız sonsuzdur, hemşehrilerimiz dostluğun, kardeşliğin yanındadır. Kavganın, 
kısır çekişmelerin memleketimize hiçbir fayda getirmeyeceğine inanmaktadır. Bu 
inanç içinde birleşen siz değerli hemşehrilerimi en iyi dileklerimle selamlıyorum 
ve hepinize . sevgiler, saygılar sunuyorum. 
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Jl EKİM 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MILLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN 
AKÇAABAT'TA HAL~A HİTABEN YAPTI~I KONUŞMA 

Değerli hemşehrilerim, dün başlayan Trabzon seyahatimin ikinci gününde, bu
gün siz Akçaabat'lı kıymetli hemşehrilerimle şu anda bir arada bulunmaktan dolayı 
büyük mutluluk ve sevinç içındeyim. Hepinizi saygılarla, sevgilerle selamlıyorum. 

Akçaabat, Trabzon'umuzun ineisi güzel bir Kazamızdır. Bu güzel kazamızın 
pek çok ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Bu ihtiyaçların süratli bir şekilde gide
rilmesi için, sorunlarınızın çözülmesi için elden gelen her gayret sarf ediliyor. 
Bu çalışmalar, sürekli devam edecek ve Akçaabatımızın pek çok sorununu kısa bir 
dönem içinde çözülmüş hale getireceğiz. Amacımız, köylüsüyle, kentlisiyle, Akçaa
bat'lı ceğerli hemşehrilerimize her türlü hizmeti ulaştırmaktır. Ben sık sık Trab
zon'a, Akçaabat'a gelemiyorum. Ankara'da çok yoğun işlerim olduğunu bilmektesiniz. 
Bu nedenle çok fırsat elde ederek, memleketimize gelemiyorum. Sizlerle daha çok 
bir arada bulunmayı gönlümüz arzu etmesine rağmen, anlattığım nedenlerle bu imkanı, 
bu fırsatı, büyük ölçüde bulamıyorum, ama gönlümüz ve aüşüncemiz daima sizler için, 
memleketimiz için, en iyi duygularla doludur. Meseleleriniz Ankara'da tarafımızdan 
adım adım izlenmektedir . Burada olmamamıza rağmen, içinizde sık sık bulunamamamıza 
rağmen, sorunlarınızla ve ihtiyaçlarınızla Ankara'da dopdoluyuz . Onlarla uğraştık
ça, onların çözümü için gayret sar f ettikçe, burada olmamamıza rağmen kendimizi 
daima aranızda, sizin yanınızda hissediyoruz ve kalbimiz sizlerle beraber çarpıyor. 
Ne kadar derdinize deva olursak, ne kadar sorunlarınıza çare bulursak inanınız ki, 
mutluluğumuz en az sizin mutluluğunuz kadar olacaktır. Her zaman olduğu gibi, bu
gün de bana gösterdiğiniz yakın, candan ilgi için hepinize, bütün hemşehrilerime 
yürekten teşekkür ediyorum. Biraz sonra içeride, salonda, muhtar arkadaşlarımızla, 
diğer yönetici arkadaşlarımızla, Akçaabat'ın sorunlarını bir bir gözden geçireceğiz. 
Bu ziyaretlerim benim açımdan çok faydalı oluyor. Burada, birçok meseleleri yakın
dan tanıma fırsatı buluyorum ve onların çözümü için buradan aldığımız taze kuvvetle. 
taze heyecanla, Ankara'da daha etkili, daha verimli çalışmalar yapmak imkanını elde 
ediyoruz. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. 

Sevgiler ve saygılar sunarım. 
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31 EKİf· l 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN TRABZON'UN TONYA İLÇESİNDE 

HALK' A HİTABEN YAPTI~I KONUŞMA 

Sevgili Tonya'lılar, değerli hemşerilerim; Trabzon Programımın ikinci 
gününde sizlerle bir aradayım. Yaklaşık bir yıl sonra tekrar siz sevgili hem
şe rilerimle bir araya gelmiş bulunmaktan duyduğum mutluluğu, sevinci ve sonsuz 
bahtiyarlığı ifade ederek, hepinizisevgilerle, saygılarla selamlıyorum . 

Sevgili hemşerilerim, memleketimizin birçok yöresinın pek çok konuda 
olduğu gibi Tonya'mızın da pek çok çözüm bekleyen meselesi vardır. aunların 
başı şüphesiz ki yıllardan beri yapılmayan Tonya'yı Karadeniz sahil yoluna 
bağlayan yolunun üzerindeydi. Biz ilk ve önemli işimiz olarak yolunuzu kabul 
etmiştik. Öncelikle bu yol sorununun üzerine eğilmeyi uygun gördük. Çalışmala
rın hemen başlaması için her türlü hazırlığı yaptık ve gerekli desteği sağladık. 
Yaklaşık 3 yıldan beri devam eden dolgulama sona ermiş ve bugün size sunulan, 
kendisine layık güzel bir yola Tonya kavuşmuştur. 

Artık çekilen sıkıntılar arkada kalmış bulunmaktadır, çünkü vaktiyle 2 
saatte çıkabildiğiniz Tonya'ya bundan böyle 15 dakikada ulaşmak imkan dahiline 
girmiştir. Bu çok büyük mutluluktur. Bundan duyduğumuz sevincin büyük manasını 
çok iyi anlıyor ve takdir ediyorum. 

İnanmanızı isteriz ki, sizin duyduğunuz haklı sevinç ve mutluluk kadar 
biz de sevinçliyiz, mutluyuz, bahtiyarız. 

3 yıldan beri süren yol çalışmaları, büyük gayretler sonunda, büyük ça
balar sonunda başarıyla neticelenmiştir. Yolun yapımında başından sonuna kadar 
ilgisini ve desteğini eksik etmeyen sayın Valimize teşekkür ediyorum. 

Çok güzel bir yol yapılmasını, Karayolları teşkilatımızın büyük gayretleri 
sayesinde sizlere temin etmiş olduk. Başta Sayın Bölge Müdürümüz olmak üzere, 
hepinizin adına, Tonya'lıların adına Karayolları teşkilatımızın feragatli, gayret
li insanlarına, çalışanlarına, tüm mühendis, işçi ve teknisyenlerine ayrı ayrı 
teşekkür ediyoruz , onların hepsini yürekten kutluyoruz . 

Sevgili hemşerilerim, birçok sorunları hallettikçe, arkadan yeni yeniihti 
y~çlar VP sorıınJar rlo~acaktır . 7 aten ael i sme ~anunlarının tab i i sonucu da budur. 
Yeni sorunlar bizi katiyen Orkütmesin ve endişeye düşürmesin . Çünkü, büyük mille
timiz bu büyük sorunların her birisini çözmeye ve her birisi nın üstesinden gelmeye 
kadir büyük bir topluluktur. 

Yeterki birbirimizle kenetlenelim, birbirimizle yürekten dayanışma halinde 
olalım, birbirimizi sevelim. Elele verdikçe, birbirimizle kenetlendikçe, gelecek
te Türk Milletinin aşamayacağı hiçbir engel kalmayacaktır. 

Bundan dolayı hepinizden memleketimizin gerçek men faatleri doğrultusunda 
barış ve kardeşlik hisleri içinde temel meselelerimizde birleşmenizi istiyoruz . 
Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, çeşitli eğilimler taşıyabiliriz, ama unutma
yalım bu memleket hepimizindir, sizler bu memleketin hakiki sahiplerisiniz, öz 
evlatlarısınız. Eğer görüş farklılıklarımızı temel meselelerde bir kenara atarak 
el ele verirsek, sımsıkı kenetlenirsek bundan Türk Milleti verimli sonuç alacaktır. 
Bütün dünyayı kıskandıracak hale gelecektir. Bunu böylece bilmenizi istiyorum. 
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Yakın tarihlerde ülkemizin ızdıraplı günler yaşadığı, elim olaylara 
sahne olduğu hepinizce bilinmektedir. O günlerden edindiğimiz tecrübeleri 
o karanlık günlerin bir daha geri gelmemesi için çok iyi değerlendirmemiz 
lazımdır. Yeni politikaları hep dostluğa ve kardeşliğe yönelik olarak oluş
turmamız gerekmektedir. Çünkü Türkiye'mizin o karanlık gwnleri bir daha ya
şamaya tahammülü yoktur. Bunun için bütün siyaset adamlarımızın, bütün aydınları
mızın, memlekette dostluk ve kardeşlik havasının oluşturulmasına, seviyeli 
tartışma geleneğinin kurulmasına katkıda bulunması lazımdır. 

Unutmayalımki, demokrasiler geleneklerle yaşayan ve geleneklerle güç
lenen yönetimlerdir. Demokrasileri sadece kanunlarla kurmak, yürütmek mümkün 
değildir. Demokrasileri yaşatan ve güçlendiren geleneklerdir. Bu nedenle 
demokrasinin sağlam geleneklerle desteklenmesi ve güçlendirilmesi için tekrar 
söylüyorum, temel meselelerde elele vermemiz, memleketimizin arzu ettiği, ihti
yaç duyduğu gelenekleri elbirliğiyle araştırmamız lazımdır. Bu uğurda sarfedi
lecek gayretler, memlekete yapılacak en büyük hizmetler arasındadır. Milletimi
zin, Karadeniz Bölgesinin sakinleri olan siz değerli hemşerilerimin bu uğuroa 
üzerlerine düşeni yapacağından Türkiye'yi çok daha aydınlık günlere ulaştıra
cağından hiç şüphe etmiyoruz. 

Bugün aranızda bulunmak, sizlerin tattığı bahtiyarlığı ve sevinci birlik
te yaşamak, gerçekten benim ve birlikte geldiğim arkadaşlarım için büyük bahti
yarlık kaynağı olmuştur. 

Tonya yolu sizler için yapılmış büyük bir hizmettir ama, Tonya bundan 
çok daha büyüklerine de layıktır. 

İnşallah bundan sonraki yıllarda hizmetler birbirini takipe edecek, Tonya'lı
lar layık oldukları, ihtiyaç duydukları hizmetlere kavuşacaklardır. Sizden destek 
sizlerden alaka, bizden de size hizmet ifa etmek. 

Biz biliyoruzki, Türk Milletine yapılacak her türlü hizmet ibadet kadar 
makbüldür. 

Türk Milleti büyük millettir., hizmetlerin en güzeline layık millettir. 
Bugün bana ve arkadaşlarıma gösterdiğiniz hüsnü kabule teşekküre ediyorum. 

Aranızda bulunmaktan duyduğum bahtiyarlığı tekrar dile getiriyorum ve siz sevgili 
hemşerilerimi, aziz Tonya'lıları muhabbetlerle selamlıyorum. 

Aziz hemşerilerim, Sevgili Tonya'lılar, yaklaşık bir yıllık aradan sonra 
tekrar bugün sizlerle bir arada bulunmaktan bahtiyarlık ve sevinç duymaktayım. 
Hepinize auyauğum ve bu sevinci be bahtiyarlığı ifade ederek sevgiler ve saygı
lar sunuyorum. 

Kıymetli hemşerilerim, bildiğiniz gibi yılda ancak bir defa Trabzan'a 
ve kazalarımıza gelebilme fırsatını bulabiliyorum. 
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31 EKİM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN TRABZON'UN YOMRA İLÇESİNDE 
HALKA HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

Yine tahmin edeceğiniz gibi Millet Meclisi Başkanı olmam hesabiyle Ankara'
uaki işlerimin yoğunluğu, memleketimize sık sık gelmeme imK~n bırakmıyor. Buna 
rağmen yılda bir defa da olsa Trabzon'a gelip sizlerle bir arada bulunmaktan, dert
lerinizi, sıkıntılarınızı dinlemekten, şikayetlerinizi dinlemekten, müşterek konu
larınıza birlikte eğiliyor olabilmekten fevkalade isti fade ediyorum, faydalanıyo-

rum. 
Sorunlarımız müşterektir, birçok kazalarımızda bizlere intikal eden sorun

lar, ihtiyaçlar farklı değildir. Bütün kazalarımızın bu sorunlarına birlikte bakı
yor ve çare arıyoruz. Bu çareleri ne kadar süratle bulabilirsek, sizleri o kadar 
mutlu edeceğimizı bilmekteyiz. Bu nedenle sizi mutlu edebilmek için bütün çarele
rin süratle bulunması hususunda bütün görevli arkadaşlarımızı seferber ederek ih
tiyaçlarınızı karşılamaya çalışmaktayız. Bu bizim sizlere karşı eda etmeKle mükel
lef bulunduğumuz hizmet borcumuzdur. Bu borcu ne denli sizin gönlünüze uygun bir 
biçimae yerine getirebilirsek o kadar sizlerin duyduğu mutluluğu ve sevinci biz 
de o kadar büyük bir çapta ve boyutta duymuş oluruz. 

Muhterem hemşerilerim, memleketimizin sorunları çok olmakla beraber bu so
runların çokluğundan endişeye kapılmayalım. Çünkü bu konuların üstesinden gelebi
lecek güce sahibiz. 

Trabzon'da pek çok iş bu dönemde tahakkuk yoluna girmiştir. Bu hizmet hızı, 
devam ettiği müddetçe sorunlarınızın bir bir çözüldüğünü ve pek çoğunun çok yakın 
bir tarihte yerine gelmiş olacağını göreceksiniz. 

İhtiyaçları biliyoruz, köy yolları en başta gelen sorunumuzdur. Köy yolla
rının en kısa zamanda bitirilmesi en büyük hedefimizdir. Arkadaşlarımızın bu nokta 
üzerinde çok ciddi ve önemle durmasını hep istiyoruz ve temenni ediyoruz. 

Bunların tek tek takipçisiyiz, görevli arkadaşlarımız buradaki hizmetleri 
sürdürmekle birlikte biz de bunların takipçisiyiz, çalışmaları yakından izliyoruz 
ve bir an evvel belirlenen hedeflere ulaşmalarını temenni ediyoruz ve bu hedeflere 
ulaşılması için de çalışan arkadaşlarımıza gerekli destekleri sağlıyoruz. 

Burada bana intikal eden bilgilere göre bir lise konusu vardır, onun tahak
kuku için uğraşmaktayız. İnşallan onun da kısa bir zamanda tahakkuk ettiğini bir
likte göreceğiz . 

Sorunlarınızda bahsettim, ülkenin sorunlarının bizim sorunlarımızdan farklı 

olmadığını müşahade ettim. Bütün bu sorunların üstesinden gelebilmenin tek yolu 
vardır. Milletçe birlik ve beraberlik içinde olmamız, gönül birliği içinde, dost
luk ve karaeşlik anlayışı içinde meseleleri savunmamızdır. Memnuniyetle ifade etmek 
isterimki, milletimiz bu anlayışın, bu anlayış ~ütünlüğünün içindedir. Bu nedenle 
istikbale güvenle bakıyoruz, . inançla bakıyoruz, elele, gönül gönüle ~erdiğimiz tak
oirde aşamayacağımız engel olmadığına inanıyoruz. 

Sizi bu anlayış birliği içinde görmekten mutluyum ve bu yolda devam etmenizi, 
~avgayı, çekişmeleri tamamen tarihe gömerek aydın:ı:< ge:eceğ~ gönül birliği içinde 
yürümenizi istiyoruz. 
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Türk Milleti büyük millettir, Türk Milleti öyle badireler atlatmıştırki, 
öyle engeller aşmıştırki, büyüklüğü sayesinde, yüceliği sayesinde bunları kolayca 
başarmıştır. O nedenle, istikbalde önümüze çıkan engelleri de tek tek geçeceğimiz
den hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Sevgili Yomralılar, bugün sabahın bu saatinde beni sıcak bir ilgiyle Yemra
da karşıladınız. Bana gösterdiğiniz bu sıcak ilgiye teşekkür ediyorum. Aranızda 
bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ve bahtiyarlığı tekrar belirtiyorum. Hepinize sev
giler saygılar sunuyorum. 

Biraz sonra kazanızın sorunlarını, ihtiyaçlarını birlikte gözden geçirece
ğiz, bana aktarılan konuları ilgililerden dinliyeceğim. Hemşehrilerim de muhakkak
ki bana aktarılacak bazı konuları olacaktır, onları da dinlemekten ayrıca mutluluk 
duyacağım. Yukarıda bir arada olduğumuz saatler içinde konuşmamızı sürdüreceğiz. 

Hepinizi tekrar sevgilerle selamlıyorum. 
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31 KASIM l9E& 

TBMM BAŞKANI NECMETTIN KARADUMAN'IN TRABZON'UN SURMENE İLÇESİNDE 
HALK'A HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

Aziz hem~ehrilerim, sevgili Sürmene'liler; bir yıllık bir aradan 
sonra ougün Sü rmene'de sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ve 
bahtiyarlı y ı evvela ifade ede~ek hepinizi sevgilerle, saygılarla selamlıyo-
rum. 

Trabzon'a ve kazalarımıza sık sık gelme arzusunu, ziyaret etme arzu-
sunu taşıdığım halde, bu imkanı Ankara'daki yoğun işlerim nedeniyle faziaşıyla 
bulamıyorum; ama bir yıl arayla da olsa sizlerle gelip kazalarımızda, kasaba 
merkezlerimizde oir arada meselelerimizi görüşmekten, birlikte değerlendirmeler 
yapmaktan çok istifade ediyorum, buradan aldığımız bilgiler, edindiğimiz izle
nimler Ankara'da Trabzon'umuzun ve kazalarımızın meseleleriyle ilgili çalışmalar
da bize ışık tutuyor. Bunun için bir yıl ~ sonunda her şeye rağmen, işlerimiz _ · 
çok yoğun bile olsa Trabzon'umuzda ve kazalarımııda olmaya bilhassa özen gösteri
yacom ve sizlerle birlikte oluyorum. Tekrar aranızda olmaktan duyduğum memnuni
yeti ve oahtiyarlığı ifade etmekten kendimi alaınıyorum ve siz sevgili Sürmene' 
lileri, en iyi dileklerle selamlıyorum. 

Sevgili hemşehrilerim, memleketimizin sorunları pek çoktur, bu sorunların 
üstesinden gelmek için yoğun bir çalışma içindeyiz. Bilöiğiniz gibi kamu hizmet
lerimiz kasabalarımızın ve köylerimizin dertlerine çare bulmak üzere çözüm bul
mak üzere yoğun bir biçimde yönetiliyor ve sizler~ çare bulmaya çalış;yoruz. Ya
kın bir istikbalde Trabzon'un ve kazalarımızın ana meselelerini çözebileceğimizi 
ümit ediyorum ve bu istikametteki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 

Türkiye büyük potansiyeli olan bir ülkedir. Türk Milleti çalışkan bir 
millettir, azimli, inançlı bir millettir. Pek çok sorunlarla tarihimizde karşı 
karşıya kaldığımız ha lde, bu sorunları başarıyla geçmiş, önümüze çıkan engelleri 
aşmaya muaffak olmuş bir milletiz. Çünkü, azimli bir L topluluğuz, inançlı bir top
luluğuz. Pek çok soDun önümüze istikbalde de çıkabilir, bunları aşmanın tek bir 
yolu olduğunu biliyorsunuz, o da dostluk ve kardeşlik düşüncesi içinde birleş
rnek ve bütünleşmektir. 

Çeşitli siyasi görüşlere sahip olabiliriz, çeşitli siyasi kanaatleri taşı
yabiliriz, değil mi ki demokratik bir toplumda yaşıyoruz, bu demokratik bir top
lumun içinde yaşamanın çok doğal bir neticesidir. Önemli olan temel meselelerde 
birlik ve be raoerlik halinde olmamızdır. ~1emleketimizin yüksek menfaalleri de 
bize bunu eınretmektedir. Türk Milleti çalışkan olduğu kadar, zeki de bir millet
tir, çok yüksek bir sağduyuya sahip olan bir millettir; bu yüksek sağduyusu saye
sinde anlattığım, temas ettiğim noktaya çok önem vererek birliği ve bütünlüğü 
sağlamada büyük özen ve itina gösterecektir, buna yürekten inanmaktayım, çünkü 
yakın bir tarihte sıkıntılı günleri ~ hep beraber yaşadık. Hangi siyasi görüşte 
olursak olalım, o tarihin ıstıraplı günleri hepimizi etkisi altına almıştır. 

Şu halde, o şekildeki sıkıntılara bir daha maruz kalmamak için temel 
meselelerde el ele, gönül gönüle birleşmemiz şarttır. Zaten, demokrasileri uzun 
ömürlü kılacak ilkelerde barış ve anlayıştır. Kavgalı, çekişmeli,çatışmalı toplum
larda demokrasiler aaima tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. O halde, demokrasi
mizi uzun ömürlü kılmak için her türlü tehlikeden~ .masun bulundurmak için bazı 
ana meselelerde ittifak halinde olmamız ve demokrasimizi uzun ömürlü kılacak 
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gelenekleri el ele vererek, elbirliği ile kurmamız kaçınılmazdır. 
Daha önce konuştuğum kazalarımızda da ifade ettim, demokratik yönetimleri 

sadece kanunlarla kurmak, uzun ömürlü kılmak ve korumak mümkün değildir. Demokra 
sileri yaşatanlar ve uzun ömürlü kılanlar geleneklerdir. Bu gelenekleri tesis gö
revi de bizlere düşüyor. Birlik, beraberlik düşüncesi içinde bu gelenekleri kura_ 
rak genç Türk demokrasisini yaşatmaya ve daima korumaya cuaffak olacağımızdan 
hiç şüphe etmiyorum. Milletimizin yüksek sağduyusu bize bu ümidi veriyor, bu inan 
cı veriyor. Bu inancın ve ümidin çerçevesinde bütün hemşehrilerimizin hangi siya 
si eğilimde olursa olsu~irleşmesini ve bütünleşmesini istiyoruz. Bu sayede kaza
nacağımız büyük güç ve kuvvetle önümüze çıkacak sorunları kısa bir süreden çöze
ceğimizi hep birlikte göreceğiz. Bu yolda hepinize, memlekete hizmet yolunda, mem
leketin birliğinin ve düzenliğinin korunması yolunda hepinize başarılar diliyorum· 

. ve biraz sonra yapacağımız toplantıda sizlerle Sürmene'nin sorunlarını, kasananın 
ve köylerimizin sorunlarını görüşmek, bir1ikte değerlendirmeler yapmak üzere mik
rofonu bırakacağıını belirtmek istiyorum ve hepinizi tekrar sevgilerle, saygılarla 
selamlıyorum. 
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1 KASIM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TRABZON'UN ÇAYKARA İLÇESİNDE HALK'A 
HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

Kıymetli hemşehrilerim, aziz Çaykara'lılar; bundan bir yıl 
kadar önce hemen hemen bu tarihlerde ve bu saatlerde yine sizlerle 
Çaykara'da bir arada olmuş ve ilçenin dertlerine, sorunlarına birlik-
te eğilmiştik. O zaman konuştuğum~ pek çok konu vardı, ama hepinizin 
de bildiği gibi bunların başında Çaykara'nın yol sorunu gelmekteydi, 
sorununuzun öneminin idraki içindeydik . Bana zaman zaman Çaykara'lı 
hemşehrilerimin müracaatları oluyordu, acaba bu yol yapılacak mı ? 

1992 senelertn de yapılması programa alınmış, yolumuzun ya pılmasından 

ümidimiz kesilmişti tarzında endişeleri taşıyan başvurular bana ol
maktaydı, ben de her defasında bu endişeleri kafanızdan silin, atın; 
yolunuzu n üzerinde hassasiyetle duruyoruz, bu bizim Trabzon olarak 
en önemli meselelerimizden birisidir, bu işin üstesinyden geleceğiz, 
inancı nızı sakın ola ki yitirirsiniz diye bana gelen hemşehrilerime, 
mektupla müracaat eden hemşehriler i me ceva~ veriyordum. 

Hamdolsun bugün artık bir endişe sanırım hafızalarınızda, ha
tıralarınızda kalmamıştır, çünkü Çaykara yol u ciddı bir biçimde ele 
alınmıştır. Büyük bir makine gücü ile yol çalışmalarına başlanmıştır . 

Geçen sene yaklaşık yolu n 15 kilometresini eski yoldan geçmişken, bu 
sene ham da olsa yeni yolda n geçerek D§rnek Nahiyesine kadar ben de 
gelmiş bulunmaktayım. Yapılan işler, ya pılan yoğun çalışmalar göste
riyor ki, artık Çaykara yol unun geri kalması, bitmemesi atiye talik 
edilmesi diye bir mesele gündemimizde yoktur. Bu başlayan ye ni ve 
önemli hizmetin Çaykara'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 

Gününde, saatinde beni Çaykara'da bir araya gelerek istikbal 
etmek suretiyle gösterdiğiniz ya!< 1 n ve içten alakaya teşekkür edi
yorum ve hepinize sevgiler ve muhabbetler sunuyorum. 

Çaykara çilekeş insanlarımızın, hemşehrilerimizin yaşadığı 

bir kazadır , ama i nanı yor um ki bu çilekeş, fakat o nispette çalış
kan insanlar bu yol ya pıldıktan sonra daha çok kendilerini göster
meye, iş hayatında daha ço k başarılı olmaya kadir olacaklardır; 
çünkü coğrafyanın bu çok zor koşullarında bile Çaykaralılar yurd un 
dört bir köşesinde, İstanbul'unda, lzmir'i nde, Erzurum'unda, Trab
zon'unda hep iş hayatında muaffak olmuş hemşehrilerimizdir, K~nd1-

lerine imkan bahşedilirse bu muaffaki yet derecelerinin çok daha 
yükseleceği şaphesizdir . O nedenle, size ne kadar hizmet etsek az
dır, çünkü bu- devlet hizmet ettiği müddetçe, sizden onun karşılı
ğını fazlasıyla alacaktır, bu inancı taşımaktayım . 
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Aziz hemşehrilerim, pek çok ışımiz daha vardır, çözüm bekle
yen konularımız vardır, her yerde sövFivorum; önümüze çıkan ye ni yeni 
ihtiyaçlar bizi korkutmasın, çünkü her y apılan yenı iş arkasından 
ye ni bir ihtiyaç getirir. Gelişmenin, ilerlemenin neticesi budur. Her 
gelişmeden sonra yeni ihtiyaçlar orta ya çıkarsa, bunlardan kati y en 
korkmayalım, aksine memnun olalım . Bu bir anlamda gelişiyoruz, büyü
yor uz, daha ileri gidiyoruz manasını taşır . Devletımiz güçlüdür, mil
letimiz büyük millettir, milletimiz le y apılmayacak iş, çözülmeyecek 
sorun yoktur yete r ki, her kazamızda söylediğim gibı, el ele verelim, 
gönül birliği içi nde, düşünce birliği içinde Türkı y e'nin belirlediği 

ileri hedeflere doğru yürüyelim . 

Çeşitl ı ~ fikirlere ve kanaatlara mensup olmamız tabiidir, de
mokratik bir ülked e yiz , demokratik bır ülkenin içinde yaşamaktan do
layı onurluyuz. Demokratik ülkede y aşa y an insanların çeşitli fikir
lerde bulunması kadar doğal bir şey ola ma z, ama bildiğiniz gibi, 
demokrasilerde insanların bir birine karşı saygı duyması, araların

daki müzakere usullerini, taştırma usullerini belli seviyede de 
tutması şarttır. Buna o ülkenin insanları muaffak olduğu ~ispette 
hem huzur ve güvenlik içinde hayatlarını sürdürürler, hem de demok
rasilerini hiç durmadan geliştirmeye muaffak olurlar. 

Bu bakımdan, biz sizlerden memleketimizin yük sek menfaatleri 
doğrultusunda hangi siyasi görüşe mensup olursanız olu nu z ana mese
lelerimizde, memleketimizin temel meselelerinde elele vermenizi, 
birleşip bütünleşmenizi ve kenetleşmenizi isti yoruz . Memleketimizin 
yüksek menfaatleri de bizden bunu istemektedir . Karadenizli hemşeh
rilerimiz uyanık ve ileri fikirlidir. yüksek sağduyuyu temsil eder
ler, bu yüzde n memleketimizin yüksek menfaatlerini ilgilendiren bu 
bahsettiğim konuda benim gibi düşüneceklerinden ve söylediğim şekilde 

hareket edeceklerinden hiç şüphe etmı y orum ve bu nedenle istikbale 
ümitle, güvenle ve inançla bakıyorum. 

Hepinizi Türkiye'mizin, memleketimizin a yd ın ve parlak bir 
geleceği bekli yor . Hepinizin elbirliği ile gücü ile kuvvetiyle ve 
Allahın izniyle o parlak ve aydınlık istik bal e ulaşacağız. Bu yol 
da bütün hemşehrilerime başarılar dili yorum . 

Aziz hemşehrilerim, aranızda çok .çok uzun süreler bulunmak 
isterdim, ama benim bir de milletvekilliğimin dışında Millet Mecli
si Başkanlığı görevim var, bu görev Ank3ra'dan sık sık ayrılmama 

imkan vermiyor, bu yüzden yete ri kadar zaman ayırıp içinize karışa
mıyorum, içinizde bulunamı y orum; ama hiç şüpheniz olmasın ki, ara
nızda bulunamamakla beraber, kalbimiz, gönlümüz sizlerle , memleketi
mizin, Trabzon'umuzun Çaykara'sın~n meseleleri y le dopdolud ur. Siz
den uzakta olmak, sizin kaymakamımızdan ve beledi ye başkanımızdan 

evvela onların ağzından meseleleri birlikte dinle yec eğiz ve sonra da 
sizlerden, önemli gördüğümüz meseleleri dinleyeceğiz, bunları hepi
nizden dinlemek suretiyle bu konuları burada birlikte daire amiri ar
kadaşlarımızın bulunduğu şu saatte birlikte değerlendirmek suretiyle 
çözüm tarzlarını daha kolay bulacağı~ bu inancı taşımaktayım . 
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Yalnız burada sizler için ayırdığımız zaman belki de hep
sini görüşme y e kafi gelme yebilir . Şöyle bir ricam olacak: Muhtar 
arkadaşlarımız köylerinin sorunlarını bana yazılı olarak da ver
sinler, burada konuşamadıklarımızı yazılı metin halinde bana ver
diklerinden b i z a y ırırız, onların üzerinde değerlendirmeyi yapa
rız ve gerekli y ardımları sağlarız ve onlar üzerindeki çalışmala
rın neticelerini de arkadaşlarımıza bildiririz. 

Ben sizlere tekrar bugün bana ve arkadaşlarıma gösterdiği

ni z sıcak alakadan dolayı · teşekkür ediyorum ve Çaykaralı hemşeri

lerimi muhabbetlerle selamlıyorum . 
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2 KASIM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TRABZON'UN MAÇKA İLÇESİNDE HALKA 

HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

Kıymetli hemşerilerim, sevgili Maçkalılar; y aklaşık bır yıl 

sonra sizlerle bugün Maçka'da bir araya gelmiş olmaktan du y duğum 

sevinci ve bahtiyarlığı ifade ederek hepinizi sevgiyle ve muhabbet
lerle selamlıyorum . 

Sık sık aranızda bulunmak arzusunu taşırnama rağmen, Ankara' 
daki yoğun işlerim nedeni yle bu fırsatı yeteri kadar bulamı y orum. 

Bu yüzden ancak bir yıllı k bir aradan sonra kazalarımızı zi yaret 
edebiliyorum, sizleri görebiliyorum . Buna rağmen, bir yıl arayla 
da olsa aranızda bulunmak, dertlerinizi, ihtiyaçlarınızı dinlemek 
sorunlarınızı birlikte değerlendirmek benim için çok değerli fır

sat oluyor. Çünkü, sizin ortaya koyduğunuz görüşler, ifade ettiği
niz ihtiyaçlar, bizlere yapacağımız işler için ışık tutuyor, çok 
faydalı oluyor . Bu nedenle Trabzon'a her gelişirnde bütün kazaları
mızı gezerek,siz kıymetli hemşerilerimle elden geldiğince geniş 
bir süre içinde görüşüp konuşmak ve karşılıklı fikir teatisinde 
bulunmak istiyorum ve bu imkanı en bü yü k ölçüde kullanma y a çalı
şı y orum. Aranızda bulunmaktan duyduğum sevinci ve bahti y arlığı be
lirttikten sonra, kazanızın bazı meseleleri ve memleketimizin bazı 

genel sorunları hakkında sizlere birkaç cümle söylemek isti yorum. 

Muhterem hemşerilerim, birçok sorunlarımızın olduğunu bili
yorum; ancak her gittiğim kazamızda ifade ettiğim gibi, bu sorun
ların çokluğundan katiyen endişe duymayalım; çünkü her çözülen so
run, her yapılan yeni bir iş arkadan yeni bir ihtiyacı doğuracak

tır. Gelişen toplumlar daima yeni yeni ihtiyaçlarla karşı karşı y a 

kalacaktır. Bunu tabii kabul etmemiz lazımdır. Önemli olan başarı 
azmimizi ve inancımızı hiçbir zaman yitirmememizdir . Bu inancı ve 
azmi muhafaza ettiğimiz sürece, Türk Milleti olarak aşamayacağımız 
engel, yapamayacağımız iş yoktur; çünkü devletimiz güçlü devlettir,, 
milletimiz büyük millettir. Yeterki elele verelim, fikir beraberliği, 
gönül beraberliği içinde olalım, milli menfaatlerimizin doğrultusunda 
birleşelim, bütünleşelim, kenetleşelim . Çeşitli si yasi görüşlerde 
olmamız doğaldır, çeşitli siyasi kan e~t leri taşımamız, düşünceleri 
taşımamız çok tabiidir; çünkü demokratik bir cemiyette yaşamaktayız,, 
amacımaz da bu demokratik cemiyeti geliştirmek ve en ileri aşamaya 
ulaştırmaktır. Önemli olan memleketimizin yüksek menfaatleri doğrul
tusunda bazı ana meselelerimizde, temel meselelerimizde ittifak ha
linde olmamızdır. Biz, kıymetli hemşerilerimizden, vatandaşlarımız
dan bunu bekliyoruz, hepinizin bu doğrultuda, bu istikamette elbir
liğiyle hareket etmenizi rica ediyoruz. Temel meselelerde elbirliği 
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halinde olursak, göreceksiniz ki Türkiye'nin sorunları çok daha ko
la y çözüme kavuşacaktır. Vaktiyle, yakın tarihte yaşadığı mız acı 

günlerle, istıraplı günlerle bir daha karşı karşıya gelmeyeceğimizi 

göreceksiniz. Önemli olan, bu birlik ve beraberlik ruhu içinde 
bütünleşmemizdir . 

S ~ ze güveniyoruz, s i ze inanıyoruz , milletimizin uyanık bir 
parçasını teşkil eden, sağd u yulu bir bölümünü teşkil eden ı Karadeniz

li hemşerilerimizin bu belirttiğim doğrultuda üstlerine düşen görevi 
noksansız yerine getireceklerinden şüphe etmiyoruz. Hepinizi bu dü
şünceler içinde birleşme ye davet ediyoru m, dostluk ve kardeşlik dü
şüncesini hiçbir zaman hatırdan çıkarmamaya davet ediyorum ve size 
güvendiğimizi ve inandığımızı tekrar belirtmek istiyorum. 

Muhterem hemşerilerim, Maçka'nın sorunları, kasabanın sorun
ları, köylerimizin sorunları olarak iki bölü~de mütalaa edilmelidir. 
Köylerimizin sorunlarının başında köy y olları gelmektedir. Köy yol 
larında Trabzon ili diğer illere oranla geridir, henüz köy yolla 
rımızı büyük ölçüde ta hakkuk ettirebilmiş değiliz; ama kısa bir va
dede bütün köy yollarımızı n bitirilebilmesi için her türlü imka nı 

hazırlamaya çalışıyoruz . Bu sene Maçka'da köy yolları açısından 
ihtiyaçlarınız tamamen karşılanamamıştır ; ama bir ha yli önemli grup 
köy yolları na girilmiştir. Bu çalışmalar gelecek yıl da yoğu nluğunu, 

hızını daha da artırarak devam edecektir, yakın bir tarihte köy yolu 
davamıza temelde b ir çözüm getirmiş olabileceğimizi kuvvetle ümit 
ediyorum . 

Kasabanının bana zaman zaman Maçkalı arkadaşlarımız tarafın
dan sorunları intikal ettiriliyor. Bu sorunların arasında bir kü
çük sanayi sitesi vardır, bunun kurulacağı alanın Devlet Su İşleri 
tarafından korunması, gerekli şeylerin ya pılması için benden ya r
dı ~ istenmiştir; bu istek karşıllanmıştır . Geçen yıl buraya geldi
ğimde spor tesislerinin üzerinde durmuştu k . Yeni alanlar bulduktan 
sonra hemen burada spor tesisleri kurabileceğimizin imkan içinde 
olduğunu size ifade etmiştim. Aldığı~ bilgilere göre, bu alanda da 
gerekli çalışmalar ya pılma ya başlanmıştır . Size, spor tesislerinin 
kurulması hususunda gerekli desteği hazırlıyoruz ve bundan sonra da 
hazırlamaya devam edeceğiz . Çünkü genç ev1aclarımızın delikanlıları
mızın bu spor tesislerine ziyadesiyle ihtiyacı va rdır. Bu tesisleri 
bundan sonra da büyük bir hızla geliştireceğiz, her türlü desteği 
sağlayacağız . 

Köylerimizin sağlık sorunları, içme su sorunları önemli mese
lelerimiz arasındadır . Bunların da üzerinde vileyeti miz durmaktadır, 
bizler gerekli takv ı yeleri zaman zaman ya pmaktayız. Kasabamızın, 
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Maçka'nın diğer ihti y açlarını, merkez kasabanın diğer ihtiyaçlarını 
biliyoruz: bugün de biraz sonra y apacağımız toplantıda kaymakam ar
kadaşımızla belediye başkanı arkadaşımızla görüşeceğiz, onlardan 
bilgi alacağım ve onlardan alacağım yeni ihtiyaç talepleriyle size 
ye ni ye ni destekler, katkılar sağlamaya çalışacağız. 

Sevgili hemşerilerim, biraz sonra yapacağımız toplantıda siz
leri de ayrıca dinlemek isti yorum . Muhtarlarımız bana genelde sorun
lar hakkında bilgi verirlerse, memnun kalırım ve onlar benim için 
istifadeli bilgiler olur . Bugün beni Maçka'da sıcak bir alakayla kar
şılayan siz Maçkalı hemşerilerime gönülden teşekkürler ediyorum, he
pinizi muhabbetlerle selamlıyorum. 
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3 KASIM 1986 

TB MM B A ŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
RİZE ' DE HA LK'A H İTABEN YAPTICI KONUŞMA 

Rizeli hemşerilerimle bir arada bulunmaktan gerçekten çok 
mu tl u yum ve sevi nç d u ydum . 

Karade n iz B~lgesi bir bUtUnlUk arz eden bir b~lgedir . İçti 
mai yapısıyla, ekonomik dert.leriyle Türkiyemizin kaderinde söz sa
hibi olan, etkili olan bir bölgedir. Bu bölge içinde Rize'nin çok 
özel bir yeri vardır. Rizeliler çalışkan ve başarılı insanlardır, 
zeki ve enerjik insanlardır. Bu büyük enerjileri sayesinde yalnız 
Rize'de de~il, Tilrkiye'nin dört bir ~~resinde hep başarılı olmv~ 
hemşerilerimizdir hem biz iftihar ed~riz Rizelilerle hem de bütün 
Türkiye iftihar eder; çilnkü nerede Rizeli görürseniz orada mutlaka 
bir başarılı işle karşı karşıya olursunuz. 

Rize son yıllarda büyük bir gelişme gösterdi. Eski halini, 
bu yörenin bir çocuğu olmam itibariyle bilirim. Son yıllarda kay
dettiği başarı ölçillemeyecek kadar büyilk boyutludur. Ben iki sene 
evvel gemiştim Rize'ye, iki sene gibi çok kısa mesafe içinde gör
düklerim çok farklıdır, büyük bir şehir hüviyetine yavaş yavaş bü
rünmektedir. Bunda şüphesiz ki en büyilk pay atılgan, çalışkan ve 
zeki, uyanık Rizeli hemşerilerimize aittir; ama burada çalışan yö
neticilerimizin de büyük payı olduğu muhakkaktır. Onların enerjisiy
le onların cesatetiyle sizin becerileriniz, vazife aşkınız bütünle
şince, birleşince çok daha güzel hizmetler yapmaya muvaffak oluyor
sunuz. Bizim de bugün gördüklerimiz bu başarılı ve anlay ışlı çalış
manın sonucudur. Bütün Rizelileri ve Rize'nin de~erli yoneticileri
ni bu nedenle kutlamak isterim. 

Trabzon'da yaptığım gezi esnasında da belirtmiştim, sorunlar 
bir taraftan çözülürken bir taraftan da yeni sorunlar ortaya çıkmak
tadır. Bunu biz gelişmenin tabii bir sonucu kabul ediyoruz; her ye
ni atılan adım arkasından yeni bir ihtiyacın doğmasını davet etmek
tedir; ama bunlardan korkmamak lazımdır. Gelişmeden ileri gelen bu 
neticelerden mutlu olmak lazımdır. Sorunlar çıkacak, sorunları çö-
zeceğiz, sorunları aşacaız, yeni sorunlarla karşılaşacağız, onları 
çözece~iz böylece gelişmenin ileri hedeflerine ulaşacağız. Memleke
timiz bu yoldadır, Rize bunun çok güzel bir örneğidir. Bir 30 sene 
önceki Rize'yi düşünün, bir de şimdiki Rize'yi dilşünün; aradaki 
farkı bizim yaşımızda olanlar çok iyi bilirler, bu da sorunlardan 
korkmamamız gerektiğini anlatan çok güzel bir örnektir. Bunun için 
de ben Rize örne~ini verebilirim. 

Bugün fazla bir zamanım yok, sadece yol üzerindeki kazala
rımıza uğrayabileceğim; ama gelecek yıllarda inşallah bir günümüzü 
Rize'ye ayırarak kazalarımıza da dahildeki kazalarımıza da gitmek 
fırsatını buluru~. 
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3 KASIM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TRABZON'UN OF İLÇESİNDE HALK'A HİTABEN YAPTI~l KONUŞMA 

Bugün 5 gündür Trabzon'dayım. Trabzon seyahat programıının son 
gününde siz Of'lu hemşerilerilerimle şu anda bu salonda bir arada ol
manın sevincini ve mutluluğunu yaşıyorum ve hepinizi sevgilerle, mu
habbetlerle selamlıyorum. 

Aziz hemşerilerim, her yıl ancak bir defa Trabzon'a ve ka
zalarımıza gelebiliyorum. Takdir edeceğiniz gibi, Ankara'da Millet 
Meclisi Başkanı olmam hasebiyle yo~un işlerim bulunmaktadır.au 
yoğun işlerden fırsat bularak Trabzon'a sık sık gelemiymrum; ama 
yılda bir defa da olsa sizlerle bir arada bulunmaktan, memleketi
mizin, vilayetimizin dertlerini, ihtiyaçlarını birlikte gözden 
geçirmekten büyük istifadem oluyor. Gerçi Trabzon'un dertleri, ih
tiyaçları; kasabalarımızın, köylerimizini sıkıntıları ve istekle-
ri malumunuzdur, tarafımızdan bilinmektedir; ama herşeye rağmen 
yine bilmediklerimiz olmaktadır. Bunları sizlerele bir araya gele
rek birlikte değerlendirmek suretiyle çok faydalanıyoruz ve gele
cekteki çalışmalara bu değerlendirmeler ışık tutuyor ve böylece 
ihtiyaçların en önemlisini sizleri ağzından öğrenerek, onlara öncelik 
vermek imk~nını buluyoruz. 

Her gittiğim kazada söylemekteyim. İhtiyaçlarımızın ve so
runlarımızın arkası gelmeyecektir; çünkü her yeni hamle, gelişme 

yolunda ileri doğru atılan her adım, arkasından yeni ihtiyaçları 
do~uracaktır. Gelişen topluluklar bu ihtiyaçları, ~aşadıkları, 

hissettikleri için gelişmektedir; gelişmenin yolu budur. Mühim 
olan, bu ihtiyaçları süratle karşılayacak gücü, kabiliyeti ve ce
sareti ortaya kayabilmektir. Milletimiz bu gücü ve cesaaeti nef
sinde taşıyan büyük bir topluluktur. Devletimiz güçlü bir devlet
tir Şu halde istikbale güvenle bakmamamız için sebep yoktur. Elele 
verirsek, gönül birliği içinde olursak, samsıkı kenetlenirsek gö
receksiniz ki, Türk Milleti pek çok sorunu çözüp geleceğe güvenli 
adımlarla yürümesini sücdürecektir; bundan hiç şüphemiz yoktur ve 
sizin de aynı düşünceleri paylaşmakta olduğunuzu bilmekteyim. Bu 
nedenle her zaman söylüyorum, geleceğe güvenle bakıyoruz, gelecekte 
daha büyük, daha güçlü bir Türkiye'yi göreceğimizden hiç şüphe et
miyoruz. 

Hepinizin azmi, başarı inancı bize bu fikri ilham ediyor, 
bu düşünceyi taşımamızın en büyük gerekçesini teşkil ediyor. Huhte• 
rem arkadaşlar, yakın mazide çok sıkıntılar çektiğimizi, ıstı
raplı günler yaşadığımızı bilmektesiniz. Türkiye bu sıkıntılı gün
leri bir daha yaşamamalıdır; çünkü o günlerin Türkiye'de yarattığı 
ıstıraplar büyük olmuş, milletimiz o elim günlerden çok yakınmış
tır. Bu yüzden memnuniyetle görmekteyim ki, milletimiz bu konuda 
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fikir beraberli~i içindedir. Gelece~imizin emniyet altına alınma
sı için, dostluk ve kardeşli~imizin sürmesi için fikir beraberliği 
içindedir. Çünkü, milletimiz yüksek sa~dusu olan bir topluluktur. 
Huzurun, dostlu~un, kardeşli~in oldu~uyerde kavganın, çekişmenin 
kısır çekişmelerin olmadı~ı yerde Türkiye'yi daha parlak bir gele
ce~in beklediğini bilmekteyiz. Bu yüzden de gönül birliği içinde, 
elbirliği içinde olmanın lüzumunu kabul etmek gerekir. 

Çeşitli siyasi görüşlerde olmamız, çeşitli siyasi kanaat
lar taşımamız çok do~aldır; demokratik bir toplumun gereği de za
ten budur. Demokrasimizi geliştirme hususunda azimli bir toplulu
~uz. Demokratik air toplumda yaşadığımıza göre , çeşitli kanaatla
rı taşıyor olmamız da çok tabiidir ve karşılıklı bütün vatandaşla
rımızın, hemşerilerimizin birbirlerinin kanaatıarına saygılı olma
sı, bu kanaat farklılı~ının katiyen dostlu~u ve kardeşliği zedele
memesi lazımdır. Ancak, bazı temel meselelerde elbirliği yapmak 
zorundayız; hangi ~üşte olursak olalım, temel meselelerde bir
leşrnek zaruretindeyiz. Bunu başardı~ız takdirde Türkiye'yi daha 
güvenli geleceklere ulaştırmanın yolunu açarız. Milletimizin yük
sek sağduyusuyla bunu başaraca~ımıza inanmaktayız ve size güven
mekteyiz. 

Muhterem Of'lu hemşerilerim, sözlerimin başında ihtiyaçla
rımızın pek çok oldu~undan bahsetmiştim. Bütün kazalarımızdaki 
sıkıntılar, dertler ve ihtiyaçlar aşa~ı yukarı birbirine benze
mektedir. Of'un da ihtiyaçları, diğer kazalarımızınkilerden pek 
farklı değildir; aynı topraklarda, aynı bölgede ve iklimde yaşa
yan insanlarız, bu nedenle aynı ihtiyaçları duyuyor olmamız tabii
dir. 

Köy yolları en başta gelen konumuzdur, davamızdır. Köy yol
larında yapılan hizmetlerde yo~unluk artmıştır, hizmetlerin hızı 
artmıştır; ama bunlar henüz yeterli bir düzeye gelememiştir. Birkaç 
günden beri kazalarımııda yaptı~ım seyahatte bu intibaı aldım. 
Yalnız, köy yollarımızın yapımında çalışan ekiplerin gücü günbegün 
artmaktadır, yeni iş makineleriyle takviyeler yapılmaktadır. Tah
minim ve inancım odur ki, bu yeni takviyelerle gücü artan köy hiz
metleri ekipleri, önümüzdeki yıllarda daha kısa bir zaman içinde 
pekçok köy yolu sıkıntımızı halledecek ve köy yolu davası büyük 
ölçüde çözülmüş olacaktır. 

Ben, geçen yıla oranla bazı kazalarımıza gitti~imizde pek 
çok sorunların çözülmüş oldu~unu memnuniyetle görijüm. Diliyorum 
ki, temenni ediyorum ki, gelecek yıl buraya geldi~imde aynı biçim
de köy yolları konusunda da daha ileri adımlar atılmış olsun, so
runlarımız daha çok çözülmüş olsun. Bu sözümü özellikle Köy Hizmet
leri Teşkilatında çalışan arkadaşlarıma tevcih ediyorum. Gelecek 
yıl buraya gelişimde kazalarımızda, köy yollarındaki çalışmaların 
halkımızı daha memnun edecek bir seviyeye ge1miş bulunmasını hem 
hemşerilerimizden dinlemek istiyorum hem de bizzat gözlerimle gör
mek, yaşamak istiyorum. 

033~ 

TBMM KUTUPHANESI



Tabii köy yolunun yanı sıra, köy içme suları da bir sıkın
tımızdır; aynı teşkilat bunun da üzerine eğilecektir. Huhterem ar
kadaşlar, köy hizmetlerinden bahsederken Vilayet özel İdaresi Ka
nunuda bir değişiklik yapılmasının da mutasavver olduğundan Bazle
re bahsetmek isterim. Yine Meclisin toplantı halinde bulunduğu sı
rada yaptığım konuşmada, bu konuya kısaca değinmiştim.Amacımız bu 
değişikliği yapmak suretiyle köy hizmetlerinin Ralkın da katılı
mıyla, halk kuruluşlarının, halk temsilcilerinin katılımıyla daha 

verimli bir hale getirilmesini sağlamaktır.8u kanunun da yahın 
bir zamanda çıkacağını tahmin ediyorum; o zaman köy hizmetlerimiz 
için il özel idarelerimiz, genel meclislerimiz daha etkin bir bi
çimde devreye girecektir, bunun sağlanması tledef alınmıştır. 

Köy okullarımızın da yer yer önemli ihtiyaçlarımızdan oldu
ğunu bilmekteyiz. Bu yıl gönderilen ödenekten daha fazlasını gele
cek yıl gönderilmesini temin için çalışmamız lazımdır; bu yılki 
ödenekleri ben de yeterli görmedim. 

Bunun yanı sıra, kasabalarımızın,şehirlerimizin sorunları 
var. Memnuniyetle belirtebilirim ki, sizler de •üşahade etmektesi
niz, belediyelerimize son iki üç yıldır büyük destek gelmiştir; şe
hir ve kasaba belediyelerinde oldukça başarılı hizmetler sergilen
mektedir. Selediyelerimizin bu gücü devam edecektir, devam etti~i 
müddetçe de şehir hayatımızın yarattığı sorunların çözülmesi daha 
da kolaylaşacaktır, hizmetlerin verimi daha da artacaktır; ama be
lediyelerimize büyük destekler gelmiştir; ama şehirlerimiz, kasaba
larımız da bir taraftan büyümektedir. Bu büyüme, yeni yeni ihtiyaç
ları da peşi sıra getirmektedir; ama büyüyen şehirlerimize büyük 
kaynaklar tahsis ettiğimizden ve etmeye devam edeceğimizden bu ih
tiyaçların da üstesinden gelineceğini ümit etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, size genel bir değerlendirme yaptıktan 
sonra, şimdi sözü ilçenin temsilcilerine bırakmak isterim. Evvela 
kaymakam beyden, ilçenin sorunlarını kısaca dinleyelim, sanra aeis 
beyden dinleyelim, sonra da siz arkadaşlarımdan bana kazamızın, Of'un 
genel meseleleri hakkında görüşlerini nakletmek isteyen diğer arka
daşlarımızı dinleyelim; böylece genel bir değerlendirmeyi burada pep 
birlikte yapmış olalım. Ben de sizin yapacağınız bu değerlendirmeler
den istifade ederek, önümüzdeki yıl içinde yapılacak çalışmaları kendi 
ölçülerim içinde, kendi çerçevemda yönlendirmeye çalışmak istiyorum. 

Hepinizi, bugün bize gösterdiğiniz sıcak ilgiden dolayı te
şekkür ederek tekrar sevgilerle selamlıyorum. 
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TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN RİZE'NİN 
FINDIKLI İLÇESİNDE HALKA HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 
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' Sevsili .Fınd.?-kl ı 1 nr , aziz he.mşerilerim; b ur~ ün y ı ll ar-

dan sonra aranızda kısa hir süre de olsa bulunmak mutlıılu ~ıı na 
e. 

eriştii~ i.m için çok sevi~liy im , çok bahtiyarım. 1 'cpinize bana şu 

saatlerde yat!;mur altında gös terdi [; iniz yakın ve içten ilc;i için 

ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve siz kıymetli hemşeril e riıni muhabbet· 

l e rlA s e lrımlıyorumo . 

Uundan çok uzun yıllar ~nc e hayatıının çok kıymet li iki 

;y J. lı Ji' J.nd ıklı<.l a r:,eçmiş ti . O zaman bu kasabada kcıymakarnlık yapmı ş 

ve mes l ek heyeeanını bu kcızada kazr-ınmı~t ırn . Hındık '.lı:ya ait bende 

çok miistesna hatıralar vardır. Ço~Sunuz beni tunıına z sırıız; nma ba 

balarını z belki de <.lede lerinizden beni tanıyan çoktur. ~en , onl a

rın çocukları olarak siz J.i'ındıklılı genç evl allA.r ır.ıı z ı da cı.v rı Ety-

r ı o :;>; arnand an knlnıı ~ ha t:ı nılar olarak , babu l arıııız ın, bi..iyükleri 

nizin hatırası ol arak ltcpi nizi a.Yr ı a;y-rı kııcnklı;y orııırı ve mühebbet -

le i.ipüyorum. 

O tArihten beri çok yakından biliyorum ki , Fındıklılılar 

bil e; i ye , uy[jar lı (!; a susamış insanlardır ve daima bil[j ide , uyr; arlık

ta , hizmette önetililk yapmı ş lardır , 5nderlik yapmışlard ır. Lundan 

Lı.O y ıl kadar önce ülkedeki okuyanların scıyısı çok az olmasına ra [!; -

men , bu oran Fındıklıda o tarihlerde bile bir hayli ilerideydi. O 

ytizden de burada ortaokul çok eski bir tarihte sizin babalarını

zın c;ayretleriyle , onların fedakarlıklarıyın yapılmış ve ge lecek 

kuşakların hizmetine açılnıştı . 

Fındıklıları bu y~nleriyle he p hatırıarım ve takdirle ana 

rım . lluc;ün bu sevdi~im ilçede , bu sevdi~im insanların arasında 

bulunmaktan duydu~um ınemnuniyet ve bahtiyarlık ifade edilerneyecek 

kadar büyükttir. bizi ya tçmur altında fazla tutmak istemiyorum , yal-
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nız bir noktayı belirtmek istiyorum , ilikemizin sorunları bir bir 

çöziilüyor . Ülkemiz kalkırıma hamleleri içindedir; ancGk , yine de 

arkadan sorunlar f~ elecektlr , ihtiyaçlur dof~ ac::ıktır, b:ı lkınan ül-

kclerin kaderinde bu yazı lıdır. ller kalkınnn Ulke ihtiyaçlarla , 

sorunlarla her zaman karşı karşıya r:;e lec9 ktir; nmo bü~c ük 'l'Urk Mil-

leti ve yüce J)ev l et imiz bu sorunların üstesinden L~elnıeye kadirdir . 

Yete r ki , hirlik ve beraberlik h nlinde olalım , blrli (; irnizi, büti.in-

l ü ~ürnüzü bozacnklara f ırs at vermeye lim. 

Çeşitli kanaatl arda ve fikirlerde olabiliriz , çeşitli 

kanaatları ve fikirleri taşımarnız içinde yaşadıgımız demokratik 

toplumun dogal bir sonucudur ; ama bazı temel me sel e lerde 'l'ürk l«il

leti olarak i ttifak etmemiz , 'l'ürkiye ' nin se le ce k aydınlık yılla

rını ona e;öre hazırlamamız lazımdır. Bunu hangi siyasi c;örüşte 

olursa olsun bütün vatandaşlarımızdan beklediğimizi , ~ürkiye ' nin 

yüksek menfaatleri dogrultusunda birleşip , bütünleşmemizi bekledi-

~imizi bilhassa belirtmek istiyorum ve bu sonucu da yüksek sagdu

yunuzla her zaman ortaya koyacagınızı , 1'ürkiye ' nin c;elecek aydın-

lık yıllarını elbirligi ile hazırlayaca~ımızı ifade ederek buna 

ilişkin inancıını ve azmimizi vurguluyorum . 

X Fındıklı ' nın sorunları hakkında biraz sonra Kaymakamlıkta 

Kaymakam beyden ve belediye başkanından izahat alaea~ım . Fındıklı ' 

lı hemşerilerimizi de imkanların elverdi~i ölçüde dinlemeye çalışa-

ca~ım . Yol boyunca gördü~üm kazalarda sorunların büyük ölçüde çö-

zUlmüş oldu~unu müşahade ettim . Fındıklı da ümit ederim ki bunlar 

arasında bulunmaktadır ; ama buna ratı;men yine sorunların varlı e;ın-

dan söz edilmesi dogaldır ve bunları da ile; ililer , yetkililer , gö -

revliler p,erekli çalışma azmi içinde çözeceklerdir. 

Den de sizin sorunlarınıza , onların çözümüne yardımcı olmak-
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tan ayrıca zevk duyaca~ım. 

Kıymetli hemşerilerim , sizi daha fazla y nf5mur altında 

tutmak istemiy orum . Hepinize bana bu[j ün gösterdi (1iniz sıcak ve iç 

ten alakadan dolayı tekrar teşekkür ediyorum , sev[j iler ve saysılar 

sunuyorum . 
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3 KASIM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN RİZE'NİN 
ÇA YELİ İLÇESİNDE Y APTlGI KONUŞMA 
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Sevsili Çayeli ' liler , aziz hemşerilerim ; kazanızı çok 

eski ~arihlerde g5rev mtinasebetiyle ziyaret etmiş , bir mtiddet Çay

eli ' nde kalmı ş tım . BucUn , Çayeli 'ni daha B ti zel le şmiş , daha btiytimtiş 

ol arak r;örıne kte n bUyük ı1utl ulu k duyuyorum o Ayrıca , sizle ri n arasın· 

da olmak , sizlerle beraber olmak benim için d.ahn bü ~1Ü k bir mutlu

luk kaynatı olmuştur ; hepinizi sevr,i l erle , sayp;ıl arla selamlıyorum . 

''evc;i li hemşe ri l erim , harade nizin bu bölgesi ç al ı şkanlı ğı 

ile uyanı klılırıyla , yapıcılı ~ıyla Un s a lmıştır t urkiyewlzin her 

tarafıneo ıalnı z ya~adı[~ın ı z r, Uzel kasnbanızı ve köy lerinizi kal

kındırmakle kalmıyorsunuz , ~ürkiye ' nin he r tarafına enerjik , at ı

lımcı yapınızı aksettirerek ı ş ık gBtürüyors unuz , hareket cötürüyor· 

snnuz , başarı gBtürüyorsurıuz . He.m şerilerimizin bu karekteriyle 

ne kadar iftihar etsek azdır. bugün bu karakteri yö n tutarak ülke

de büyük başarılar g5steren insanlar arasında bulunmak , kısa bir 

süre de olsa bulunmak benim için bir mutluluk kaynağıdır o 

Sevgili hemşerilerim , memleketimiz günden güne büyüyor , 

güzelle ş iyor , gelişiyor . bu büyümenih ve gelişmenin içinde Karade

niz şehir ve kasabalarının büyük payı oldugu gibi , Karadenizlinin 

bu btiyümeye ve gelişmeye çok büyük katkısı oluyor . ~ehirlerimiz ve 

köylerimiz büyüdükçe , yeni yeni gelişmeler kaydettikçe bu gelişmele-, 

rin arkasından yeni ihtiyaçlar doguyor . Ortaya çıkan yeni ihtiyaç- : 

lardan ve sorunlardan endişeye düşmemeliyiz ; çünkü , yeni do~an ih

tiyaçlar gelişmenin işaretidir , bunu bByle telakki ediyoruz , böyle 

de Berlendiriyoruz . Yeni do~an sorunları , yeni do~an ihtiyaçları 

milletimizin büyük gücüyle , yüksek karakteriy le halledece l!imizden 
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lıiç şüphemiz y oktur , selece~e inançla ve azimle bakıyor ve yürüyo

ruz. Türk milletinin yilksek karekteri ~elecekte Bnilne çıkncak her 

sorunu çBzrneye kadirdir. YAtcrk i birlik beraberlik içinde olalım, 

dostluk ve kın~de~lik içinue bijtünleşmeyi yiice bir heueJ. olarak 

tayin edelim. 

Hemşerilerimizin , buralarda 1 .... arade niz salıiliyle şnhirler

de ve kasabalarda yaşayan hamşerllerimizin , kHylerimizde yaşayan 

hemşcrileriıııi:ün de f.;işik siyasi görü r;; lerde , de(~işik fikir ve kana

ntlardo bulurımaları tabiidir • .ı.Jemokrati k bir ülke topluan1 içinde 

yaşıyoruz , demokratik topltımun içinde yaşayan ins anların elbetteki 

de ('; i ş ik fikir ve kanaatları ta ~;ııması ve onları savunması doeal<lır , 

uncak bazı tcr.ıel meselelerele 'l'ürkiye ' nin mesuliyet yüklenmiş her 

insanınmve bütün insanlarımızın ortak hareket etmeleri Gerekli

dir . bazı temel meseleler<le fikir beraberlig i içinde olmamız zo

runludur ; çünkü , bunlar Türkiye ' nin gelecegine yBnelik ana mesele

lerdir , ana hareket tarzlarıdır . Eger bunlarda birlik ve beraberlll 

içinde olamazsak , ~ürkiye'nin geleceginde bizi tehlikelerin bekle

yecegini hiç batırdan çıkarmamamız gerekir . Yakın bir tarihte ülke

mizde hepimizi üzüntüye düşüren elem verici olaylar cereyan etmiş

tir. ~u olaylardan insanlarımız , yüce milletimiz yararlanmasını 

bilmiş , ondan kazandı~ı tecriibelerle gelece~ini güvence altına ala

cak uyanıklılı~ı BBstermiş~ir. 

bu dikkatli tutumun , bu Bzenli tutumun devam edece ğinden 

şüphe etmiyor ve Türkiye ' nin gelece~ine güvenle baktı ~ımızı ifade 

etmek istiyorum . Özellikle 1 .... aradeniz sahil halkı bu konularda uya-

nıklı~ıyla , dikkatiyle , titizli~iyle lin ~almıştır bu dikkati 

gBsterecek , Bzeni gBsterecek kıymetli hemşerilerimizin Türkiye ' 

nin güvenli geleceginin kurulmasında büyük pay sahibi olacaklar

dır ; buna yürekten inanmaktayız . 

De ~erli hemşerilerim , şüphesiz sorunlarınızın ç~zümü için 
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bilyUk Gayret s~rfediyorsunuz , her alanda bilyUk geliQmeler kaydet

mek için u~rag veri~orsunuz. Biraz sonra Kayrnakamlıkta , Kayınaka

mınızla , Be lediye ba ~,;kanınızla ve zamanın el verdiFçi ölçüde bemşe 

rilerimle cörilşilp , dertlerinizi ' ihtiyaçlarınızı birlikte de ~er

lcndirmey e çalı q aca {~ız . Her r;eçen yılın c;ayeli için daha başarılı 

olrnnsın ı , aile ocaklarınızda sa~lık ve mutluhık içinele , ner;;e 

i ç inde yaşamını z ı ~eçirmenizl ; memleketimizin huzur ve r Uvenli ~ine 

' niceli(_t ine ve yüceli !S ine daima katkıd a oıılunrnnnızı , birlik , be 

rnberlik ruhu içinde her zaman bütiinleşmenizi teınenni ediyorum ve 

siz sevBili hemşerilerimi busUn burada GÖrmekten büyilk sevinç duy

du[!;umu tekrar belirtiyorum ve hepinizi sevt;ilerle , say l~ ılarla se

laınlıyorum . 
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TBMM BAŞKANI NECMETTIN KARADUMAN'IN RİZE'NİN 
PAZAR İLÇESİNDE HALK'A HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 
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Aziz heınşe ril erim , sevgili ~3zar ' lılar. ~ıllaruan 

sonra Pazar ' da , Pazar ' lı hemşerilerimle bir aray a ge ldi ~im şu da

kikada çok sevinçli ve bahtiyarırn. 1~pinize sev~iler ve saygılar 

sunuyorum. 

Bur,ün ya{~ışlı bir havada beni burada büy ük bir ilf~i , iç

ten alakayla karşıladınız , büyük sevgi gösterdiniz ; bu sıcak ilgi

nize teşekkür ediyorum , hepinize sevgi ler sunuyorum. 

Bu yörenin insanları h.aradeniz ' in karekterini , .ı..aradeniz ' 

in ve ~~aradeniz ' linin karekterini en iyi bir biçimde temsil eder

ler , yani çalışkandırlar , uy anıktırlar , enerjiktirler , yapıcıdır

lar . ~izin bu yapıcı karekteriniz , enerjik karekteriniz sadece 

kazanız çevresinde oluşmaz , bütün Türkiye ' de , bütün memleketimiz 

de başarılı iş adamları olarak , başarılı ticaret adamları olarak 

~,, 'l da tanınrnc .: sonucunu oluşturur , böyle tanınırsınız , bilinirsi-

niz ve bu tarafınızla da her tarafta takdir edilirsiniz , seva ilir-

si niz . 

Bizler de içinizden çıkmış bir hemşeriniz olarak sizin bu 

başarılarınızla daima Türkiyemizde her yörede , her çevresinde 

övünürüz , iftihar ederiz . 

Sevgili Pazar ' lılar , memleketimizin pek çok sorununun ol

du ~unu biliyorsunuz ; ama bu sorunlar tek tek çözülüyor , memleketi

miz çözülen bu sorunlardan sonra büyük adımlarla aydınlık bir ge 

lece t,e doğru yürüyor . Önümüzde bundan sonra bazı sorunların çıkma

sı tabiidir ; çünkü , uclişen ülkeler yeni yeni ihtiyaçlarla karşı 

karşıya kalacaklardır , bunu çok tabii saymak ve bunlnrdan üzüntüye 

düşmernek lazımdır. ieter ki , başarı azmimizi ve ina~cımızı yetir

meyelim. 
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Dunun da ilk şRrt ı bazı teme l meselelerimi zde birlik ve 

beraberlik ha l inde olmamızdır . Hep söy l üyoruz , çeşitli siyas i g ö

rü ş l e rde , çeşit li fikir ve kanaat l arda olabili rsiniz. Demokratik 

bir toplumdıa yaşamanızın bu do~al bir sonucudur; ama bazı temel 

meselelerde hang i siyas i görüş te olursak olalım , memleketimizin 

yüksek menfaa ti icabı birle şmemiz , bütünleşmemiz ve kenet l enmemiz 

l a zımdır . !şte o zaman büyük Türk Milletinin önüne ~ececek bir 

ülke tasavvur edemiyoruz . 

~ürkiye ' nin aydınlık ge lece g ine t bu birlik ve beraberlik 

düşüncesi içinde yüksek anlayışınız sayesinde ve yüksek saGduyunuz· 

la ulaşacagımızdan hiç şüphemiz yoktur . Bu yolda bütün he mş erile

rime başarılar diliyorum ve biraz sonra kazanızın sorunlarını ko

nuşmalc üzere Kaymakam beyle , belediye başkanıyla içeride yapaca

~ımız toplantıda sizlerden de ge lecek aydınlatmayı bekledi~imi 

belirtmek istiyorum . Dugün gösterdi ğiniz sıcak ilg i için bütün 

Pazar ' lı hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve sevgiler 

sunuyorum. 
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TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN ARTVİN'İN ARDEŞEN 
İLÇESİNDE HALK'A HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

3 KASIM 1986 

Aziz Ardeşenliler, sevgili hemşerilerim; uzun yıllardan sonra Ardeşen'de 
sizlerle bir arada bulunmaktan, şu dakikada aranızda olmaktan çok büyük bir mut
luluk duyduğumu bilhassa belirtmek istiyor ve siz değerli hemşerilerimi ayrı ayrı 
sevgilerle, muhabbetlerle selamlıyorum. 

Karadeniz'in bu yöresinin halkını yakından tanırım, çok eski tarihlerde 
bu bölgede bir kamu görevlisi olarak çalışmıştım. O nedenle, bu yöre halkının ne 
kadar çalışkan, yapıcı, yaratıcı bir karaktere sahip olduğunu yakından bilen bir 
kişiyim. Böylesine memleketsever, memleketine katkıda bulunan insanlar arasında 
bugün tekrar bulunmak, kısa bir zaman da olsa bulunmak bana büyük bir sevinç ver
miştir. 

Muhterem hemşerilerim, memleketimizin pek çok sorunları vardır . Bu sorun
ları birer birer çözerek Türkiye'nin aydınlık geleceğine doğru yürümekteyiz. Yolu
muzda engellerle zaman zaman karşı karşıya kalabiliriz, bunlardan endişeye düşme
yelim. Eğer birlik ve beraberlik içinde her zaman olursak, birbir imizi seversek, 
kardeşçe ve dostça kenetlenirsek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Türk milleti 
büyük millettir, Türk Devleti güçlü devlettir. Bizim vereceğimiz güçle sizin yara
tacağınız birlik ve beraberlik içindeki davranışla pek çok sorunun üstesinden ge
leceğimize yürekten inanmaktayız . 

Muhterem arkadaşlar, : biraz sonra Kaymakamlıkta, Kaymakamınızdan ve bele
diye başkanınızdan ilçenizin zorunlarını dinleyeceğim. Bu arada kıymetli hemşerile
rimizin de bana intikal ettirmek isteyeceği konular olursa onları da dinlemekten 
memnun kalacağım. 

Bu sahil şeridindeki kazalarımızın pek çok sorununun çözülmüş olduğunu 
şu saate kadar uğradığım kazalarda görrnekten bahtiyarlık duydum. inanıyorum ki, 
Ardeşen'de bu kazaların arasında bulunmaktadır, buna rağmen sorunları olacaktır, 
sorunlarınızın olmasıni doğal kabul ediyoruz; çünkü, sorunlar ve ihtiyaçlar geli
şen bir toplumun tabii bir sonucudur. Bunların üstesinden gelmek için mücadele 
azmimizi, çalışına azrnirnizi yitirmediğirniz takdirde bütün sorunları kolayca aşıp, 
bunların hepsinin üstesinden geleceğiz, bu inancı taşırnaktayız, bu azmi taşımak

tayız. 

Muhterern Ardeşenlil or , size tekrar bana bu gösterdiğiniz sıcak ve candan 
ilgi için teşekkür ediyorum ve hepinizi mutlu aile yuvalarınızda sağlıklı ve neşe
li bir hayatta beraberlik diliyorum ve hepinize sevgiler, saygılar s unuyorum. 
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4 KASIM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN ERZURUM'UN 
TORTUM İLÇESİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

Yıllardan sonra bugün Tortum'da sizlerle bir aradayım. 
Aranızda olmak, bana büyük bir mutluluk ve sevinç vermiştir. 
Çünkü, burada sizlerle Tortum'un köylüsüyle, kentiisiyle bir u
zun beş yılımı geçirdim. Bu beş yıl içinde sizlerden daima sevgi 
gördüm, destek gördüm, ilgi gördüm. O tarihlerde sizlerin benden 
esirgemedi~iniz de$te~inizle Tortum'a elimizden geldi~ince hiz
met etmeye çalıştım. 

Size ait hatıralar, köylerimize ait hatıralar, kasaba
nıza ait hatıralar benim en kıymetli halıralarım arasında yer 
almaktadır . 

Tortumlular, örnek insan karakterleriyle her yerde ara
nan ve takdir edilen insanlardır. Ben Tortumluları böyle tanıyo

rum ve böyle anlatıyorum. Tortum'u eskiye oranla çok daha büyü
müş ve güzelleşmiş gördüm ve bundan da büyük mutluluk duydum. 
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4 KASIM I986 

TBMM BAŞKANI NECMETTIN KARADUMAN'IN ARTVİN'DE İl ÖZEL İDARESt 
İŞHANI VE LOJMANLARININ AÇillŞ TÖRENiNDE YAPilGI KONUŞMA 

Aziz Artvinliler, değerli hemşerilerim; Doğu Karadeniz seyahatimin beşin
ci gününde, bugün, aranızda bulunmaktan çok sevinçli ve bahtiyarım. Dün akşam ve 
bugün, bana ve refakatimdeki arkadaşlarıma gösterdiğiniz içten ve sıcak ilgi için 
hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sevgiler ve muhabbetler sunuyorum. 

Artvin, Doğu Karadeniz yöremizin daima numune gösterdiğimiz bir şehirdir. 
Bu şehri, biz hep insanlarıyla numune gösteririz. Gerçi Artvin güzel bir şehirdir, 
tabiat güzellikleriyle doludur; ama Doğu Karadeniz yöresinin son ucunda biraz yal
nızlık hissi içinde kendini hisseden bir şehrimizdir; ama bu şehirde ve kazalarında 
öyle insanlar yaşar ki, bu insanlar örnek karakterleriyle Türkiye'nin her tarafında 
beğenilirler, takdir edilirler. Biz de sizin bu karakterinizi her yerde söyleriz, 
sizi methü sena ederiz. Ve bu karakter yapınızla, ben bir Doğu Karadeniz'in çocuğu 
olarak sizlerle iftihar ederiz. Bu güzel şehre ve bu güzel insanlara, bu numune 
karakterli insanlara ne kadar hizmet yapılsa azdır, daha çoklarına layıksınız. 

Bugün, yapılan özel idare işhanının ve lojmanlarının açılış merasiminde 
hep birlikte bulunuyoruz. Bu size sunulan güzel bir hizmettir. Vali beyin ifade 
ettiği gibi, esnafımıza büyük kolaywıktır, lojmanlarda oturacak çalışanlarımıza 
büyük kolaylıktır. Dün ve bugün aldığım bilgilerden öğreniyorum ki, Artvin'de 
lojman yapımı büyük bir hiz kazanmıştır. Burada çalışanlarımızın ev bulmasının 
zor olduğunu hesaba katarsak, lojman yapımına verilen hı~ çok yerindedir. Sabah 
yaptığımız toplantıda, vali beyden ayrıca 100 lojman inşaatının hemen başlatıldı
ğını ve sürdüğünü, yakında tamamlanacağını öğrendim, bundan da ayrıca bahtiyarlık 
duydum. Ödün verdiği için, yaptığı bu güzel hizmeti sevinçle ve memnuniyetle karşı
lamaktayım. 

Muhterem hemşerilerim, demokrasilerin temeli ve esas kaynağı mahalli ida
relerdir. Mahalli idareleri meydana getiren il özel idareleri belediyeler ve köyle
rimiz, halkımızın demokratik eğitim gördüğü, demokratik gelenekleri oluşturduğu 
yerel yönetim birimleridir. Belediyelerimiz, köylerimiz, il özel idarelerimiz yap
tıkları hizmetlerle halkımızın mahalli istek ve ihtiyaçlarını bir taraftan cevap
landırırken bir taraftan da halkımızın yönetime katılmasını sağlamak suretiyle 
demokrasiye büyük hizmet ederler. Bu hizmetlerle, demokratik gelenekler oluşturulur, 
demokratik girişimler artırılır ve bunların sonucunda demokrasi sağlam temeller 
üzerinde gelişme şansını elde eder. Böyle yüksek bir hedefi gerçekleştirmeda katkı
da bulunan ve halkımıza mahalli ihtiyaçlarının görülmesinde önemli hizmetler sunan 
mahalli idare birimlerinin daha çok desteklenmesi ve güçlendirilmesi lazımdır. Son 
yıllarda memnuniyetle müşahede etmekteyiz ki, mahalli idarelerimize devlet büyük 
destekler sağlamaktadır. Selediyelerimizin son yıllarda kaydattiği gelişme ve mille
timize, halkımıza sunmaya başladığı, çeşitli şekillerde sunmaya başladığı büyük 
hizmetler, bunun birer güzel örneğidir. Bu destekler devam ettirilecek ve devam 
edecektir. Yakında ll özel idarelerimizi daha büyük yetkilerle teçhiz edecek ve 
güçlendirecek bir kanun yüce Meclise gelecektir. Bunun da kanuniaşıp mahalli yöne
timlerin güçlenmesine önemli katkıda bu~unacağına inanmaktayım. 

Aziz hemverilerim, ülkemizde sorunlarımız vardır. Artvin'de de çözüm 
bekleyen işlerimiz ve sorunlarımız vardır; ama bunların çokluğundan katiyen ümit
sizliğ~, endişeye düşmeyelim~ çünkü çözülen her sorun arkasından yeni bir ihtiyaç 
doğuracaktıc. Bu, gelişmenin tabii bir sonucudur. Türk Milleti, nice sorunları 
çözmeye kadir olmuş, nice badireleri başarıyla geçmeyi halletmiş, çözmUş bir top
luluktur. Önümüzdeki yıllarda ihtiyaçlarımızı birer birer hallederek, kar~ılaya
rak daha gelişmiş bir Türkiye yaratmaya muaffak olacağız. Bu hepimizin azmiyle, 
gayretiyle ve istikbale olan inanç duygusuyla tahakkuk edecektir.Eğer birlik, 
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beraberlik içinde olursak ülkemizin yüce menfaalleri doğrultusunda bütünleşir
sek, sımsıkı kenetlenirsek aşamayacağımız engel, başaramayacağımız iş yoktur. 

Çeşitli siyasi kanaatleri ve fikirleri taşıyabiliriz. Demokratik bir 
cemiyelle yaşadı~ımıza göre, bunu çok doğal kabul ediyoruz; ama bazı temel me
selelerde ~ttifak halinde olmamız lazımdır. Bunu hepinizden istiyoruz.llangi si
yasi kanaatte olursanız olunuz, dostluk ve kardeşlik duyguları içinde temel mese
lelerde birleşmenizi istiyoruz. 

Temel meselelerde birlik ve beraberlik halinde olmanın, ittifak içinde 
olmanın yaratacağı büyük güç, geleceğin büyük Türkiye'sini inşa edecektir. 
Bunda hepinizin katk~sının bulunacağına inanmaktayız . ve bu inancı ifade ederek, 
sizlere olan güvenimizi ifade ederek Artvinli hemşerilerimi, değerli hemşerile
rimi selamlıyorum ve bu tesisin yapımında emeği geçen tüm yetkilileri, bizzat bi
nayı inşa eden teknisyenleri, mühendisleri , ve işçilerimiz! tebrik ediyorum, özel 
idare işhanının ve lojmanlarının güzel Artvin'e hayırlı ve uğurlu olmasını dili
yorum. 

Hepinizi sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. 
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4 KASIM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN ERZURUM'UN 
OLTU İLÇESİNDE HALK'A HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 
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Sevgili oı+ıı.l, 1 qr ; uzun yıllardan sonra tekrar bugün Oltu ' da 

sizlerle bir arada bulunmaktan, birlikte olmakta n duyduğum sevinç ve 

mutluluk sonsuzdur . Hepinizi sevgilerle, muhabbetlerle selamlıyorum . 

Ol tu ' yu , yıllarılan sonra dal ıa büyümüş, daha ge li f?m i !? görmek, 

beni a:rrıca bahtiyar kıldı . Güzel bir kasabayı, çalıGkan insanlarınız

la inşa etmekte ve Ol tu ' ,va layık bir şehirleşmeyi gerçekle ş tirmekte

siniz . Gördüğüm bu ba!]arılı çalışmalardan dolayı hepinizi candan teb- · 

rik ede rim. 

Aziz Ol tulular , meınleketirüzin pekçok sorunları olduğu bilin

mektedir ; ama büyül{ sorunları da çözerek istikbale doğru emin adım

larla yürümekteyiz . Esasen , çözülen her ~orun yeni bir ihtiyaç doğur

maktadır . Bunu çok tabii telakki ediyoruz . Bu , gelişmenin bir alameti

dir . Yeni ortaya çıkacak ihtiyaçlardan, sorunla rdan katiyen endişeye 

düşmeyelim . Milletimiz , büyük millettir . Devletimiz , güçlü devlettir . 

Bunların üstesinden gelecek kudretteyiz . Hepiniz , memleketimizin yük

sek menfaatleri doğrultusunda , bazı temel meselelerimizde , temel konu

larımızda gönül beraberliği içinde almalısınız . Çeşitli siyasi kanaat

ıere sahip olmamız , bizi , tartışmalarda bir çekişme ortamına itmemeli

dir . 0eşitli siyasi görüşlerde bulunmamız doğaldır . Önemli olan memle-
. hRı~n~e 

ketin temel meselelerinde birlik ve beraberlik , olmamızdır . Bunu 

sağladığımız takdirde , Türkiye ' nin parlak geleceğinde yüce bir gücün 
. ' . . ~ 

doğduğunu hep birlikte göreceğiz . 

Oltulular , memleketsever , yüksek karakterli ve seciyeli , her 

yerde iyi insan olarak tanınırlar . Biz de Oltuluları böyle tanıdık, 

her yerde de böyle anlatıyoruz . , Sizin, memlekets everlik 

duygularınızla aşamayacağımız engel olmadığına inanıyoruz . l'ı1illetimiz , 

yüksel{ karakteri , yüksek seciyesiyle önüne çıkacak her engeli aşmaya 

muvaffak olacaktır. Bu inancı taşıyoruz ve istikbalde size güveniyoruz 

inanıyoruz . 

Sesimin duyulmadığını bana ifade ettiniz . Demek ki , mikrofon 

tesisatı iyi hazırlanmamış ; ama sesim size ulaşınasa bile gönlümdeki 

sevgi sizinle beraberdir . , 

Biraz sonra , kaymakamlıkta Oltu ' nun sorunlarını birlikte görü

şeceğiz , de ğerlendireceğiz , yetkililer bana izahat verecekler . Sayın 
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milletvekilleriniz de burarbdır . Bu konuları ben de dinleyeceğiırı , de

ğerlendirmeleri izleyeceğim . Oltulu kardeşlerimizin de yukarıda yapı

lacak toplantıya yerin elvnrdiği ölçüde kı:ıtılmalarını diliyo rum . 

Kayınn.kanılıkta yapılacak toplantıda sizlerin de ternennileri 

ve dilekleri olursa , onları dinlemekten ayrıca memnuniyat duyacağım . 

Sevgili Oltulular , bugün Oltu ' ya gelişirnde bana gösterdiğiniz 

içten ve sıcak al~ka için hepinize teşekkür ediy orum, hepinize sevgi

ler ve saygılar sunuyorum . 
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4 KASIM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN ARTVİN'İN 
YUSUFELİ İLÇESİNDE HALK' A HİT ABEN Y APTlGI KONUŞMA 
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Sevgili Yusufelili hemşerilerim ; ~oğu Karadeniz Bölgesinde 
' 

yaptığım seyahatin son duraklarından birisi olarak Yusufeli ' nde şu 

anda siz sayın Yusufa lililer , aziz Yusufelililerle ~ mrlikte , bir ara

da bulunmaktan duyduğum bahtiyarlık ve sevinç sonsuzdur . Hepinizi 

sevgilerle ve muhabbetlerle selamlıyorum . 

Yusufeli , örnek insanların , örnek alınacak , numune alınacak 

insanların yaşadığı bir kazadır . Yıllardan beri Yusufeli-

lileri bu örnek karakterleriyle tanırız ve her yerde onları bu güzel 

hasletleriyle methi sena eder~ z . ·•. 1 Bu civarda vaktiyle 

devlet görevlisi olarak çalışmış bir hemşerinizim ; ama Yusufeli ' ne 
sunu 

uğramak irnka.nını hiç bularnamıştım ; ancak Yusufeli ' ni görme arzu;rl.J1 hep 

içimden geçirirdim, Bu arzuyu gönlümde yaşardım . Bunu bugün tahakkuk 

ettirebildiğim için , Yusu~eli ' ndeki Yusufelili kardeşlerimizi görebil

diğim için gerçekten çok bahtiya r mm. 

Memleketimizin sorunları olduğunu hep bit iyoruz . Bu sorunların 

üstesinden gelmek için üstün bir gayretle çalışmak icap ediyor . Ancak , 

sorı yıllarda ülkemizin pekçok sorunu yavaş yavaş çözülmekte , memleke

timizin her yöresine yeni yeni inşaatlar götürülmektedir . ller yeni 

atılım , her yeni hizmet arkasından yeni bir ihtiyaç doğurmaktadır . 

Bunların boyutundan korkmayalım , endişe etmeyelim ; çünkü Türk Milleti 

yüce hasletleriyle nice sorunları çözmüş ve arkada bırakmış büyük 

bir topluluktDr . Sizin anlayışınızla , sizin teşviğinizle , sizin yara

tacağınız birlik, beraberlik ruhu ile daha pekçok sorunları çözeceğiz 

ve Türkiye ' yi daha aydınlık geleceklere ulaşt ıracağ ız . 

Birlik , beraberlik duhu içinde bütünleşmeliyiz . Çeşitli siyasi 

kanaatları ta ~ ıyabi l iriz , çeşitli siyasi kanaatların sahibi olabit i

riz . Bu , demokratik bir toplumda yaşamanın çok tabii bir neticesidir ; 

ancak çeşitli siyasi kanaatlarda bulunmamız , temel meseleler!e birlik 

ve beraberlik halinde olmamıza mani değildir , mani olmamalıdır . Çünkü , 

Türkiye ' nin aydınlık geleceğini birlikte inşa edebilmek için, temel 

meselelerde birl ik beraberlik halidde olmamız lazımdır . fliemleketimi-

zin yüksek menfaatleri doğrultusunda , hangi görüşte olursak olalım 

b irleşmemiz , bütünteşmemiz lazımdır . Siz , memleketsever , devletine 
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sadık , milletine bağl ı Yusufelililerin bu düşüncenin doğrultusunda 

her zaman bütünleşeceğine inanıyorum ve hepinizi. bugün ba na eösterdi

ğiniz sıcak ilgiden , yakın ilgiden dolayı sevgilerle , muhabbetlerle 

selamlıyorum . 
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5 KASIM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMA'IN ERZURUM 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 

AÇlLIŞINDA Y APTlGI KONUŞMA 
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Değerli ögretim üyelerimiz , sevgili öğrencilerimiz ve aziz Erzurum

ı ular; Dog u Kar a deni z Böl g <.e sine ve Er zurum ' a yaptığım se ,yaıtnatin bu 

' son ~ününde, Erzurum da sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum bah-

tiyarlık çok büy üktür . Ba na b ugün, sizlerle burada bir a rada olma 

fırsatını veren Sayın Rektörüroüze te ~ ekkür edi;yorum ve lı opin j_ zi sev

giler le ve saygı l ar la sela ınlıyorumo 

Tarihimizin çol~ eski dönemler i nden b eri , ınetlıl ek~ti ı!iiz in 

önemli bj_r kültür merkezi olan brzurum ' da, devletimizin yerinde bir 

kararı;yla , bundan 30 yıl kadar önce kurula n Atatürk :jniversitGsi , 

geli ş mesini olumlu bir yönde sürdürınektediro Biraz sonra hep birl ik

te hi zm ete açacağımız r.lühend:Lslik Fakültesinin eni binası , bu geli ş · 

men in yeni bir ha l kasını teç kil ediyor . 

Say ın davetliler , teknolojik alanda son yıllarda kaydedilen 

gelişmeler , bü ~ün dünyayı ve bu arada ülkemizi etki al ~'. nına almış tır. 

Teknolojinin yarattı ğı bu sonuç , doğaldır ve kaçınılmazdır . Şu hal

de, telmolojik alanda başdöndürücU bir hızla kaydedilmekte olan bu 

geli şmelere aya lc uydurabilmemiz için, teknik eğitim alanında ana 

göre hazırlıklı olmamız lazım gelmektedir . Bu bakımdan, Ata tUrk Üni

versinin mühendislik fakültesini kurarak hizmete geçirmi ş bulunması

nı , bu alanrl.a atılmı ş çokolumlu bir ad:ı. m olarak kabul etmek gerekir . 

Biraz önce Sayın Dekarı, bu fakültenin kurulmasından duydu

ğumuz sevinci pekiş itl.ren bir bilg i daha verdi. Öğretim lmdrolarının 

uzun Vfo~~l~ bir plan içinde hazırlanmakta olduğunu ve böylece gele-
/ egı tım 

ceğin sisteminin @.Veflc etıl!ifl tına alınmış bul unduğunu ifa de etti. Bun-

dan sevinç duymamak mümkün değildir . Çü~kü , Doğu Anadolumuzdaki 

üniversitelerimiz de öğretim elemanı noksanlığı daima hissedilmekte

dir. Bunu önleyici ve giderici tedbirlerin şimdiden akılcı bir biçim

de düşünülmüş olması şayanı takıRirdiro Bu fakül tede eği ·tirrı görecek 

buradan feyz alacak çoculliarımızın memleketimizin geleceğinde 
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fen v e mühendislik dalJ.arında ,y apı lacak çalı şmalara olumlu katkı

larda bulunmasını ve b a:._,;arılı çalı şmalarıyla tema yüz etmesini 

Llil iyorum. 

Sayın davetl iler, büyük Atatürk, "Türkiy e Cumhuri;yet inin 

temeli kUl türdUr" demi ş tir. KültürümUzUn heralanda ge ı: i .Btirilmesi 
) 

ve kökleş tirilmesi genç çumhuriyetimizin temelin e l~onan yeni bir 

harç anlamını taşır. KültürümUzUn ve bunun bir pnrçası olan bilimin 

geli9 tir ilmesi için atı lacak her adım, şayanı takdirdir. Bu neden

le, Atat ürk Üniversitesinin mUhendislik fakültesini kurnrak, bilim 

dünyasına yeni bir katkı eklemtş olmasını t akdire çayan kabul etmek

teyiz. Üniversitenin mühendislik fakültesinde çalışacak ögret i m 

üyesi arkadaçlarımızın bu feyz yuvasında başarılı çalışınalarım 

sürdurmeı=ıini, çoc}lkl arımızın egitim hayatında başarılı olmasını 

te rnenni ediyorum ve mühendislik fakültesinin Erzuruın ' a ve ınemleke

tiınize hayırlı ui;urlu olması dilegiyle sizleri telcrar sevgilerle , 

saygılarla selamlıyorum . 

TBMM KUTUPHANESI



._ , 

4 KASIM 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTİN KARADUMAN'IN ERZURUM'UN 
NARMAN İLÇESİNDE HALKA HİT ABEN Y APTlGI KONUŞMA 
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Yıllardan sonra bugün. Narman'da sizlerle bir araya gelmekten, 
birlikte bulunmaktan duyduğum sevinci ve mutluluğu ifade ederek hepinizi 
sevgiy le ve muhabbetle selamlıyorum. 

Akşamın bu saatinde beni ve beraberimdeki arkadaşlanını içten, sıcak 
bir ilgiyle karşıladığınız için hepinize ayn ayn teşekkür ediyorum, sevgiler ve 
muhabbetler sunuyorum. 

Narman, Erzurum'un güzel ve sevimli bir kazasıdır. Burada valilik 
yaptığım dönemde birlikte yaptığımız çalışmalann hatırasını hala muhafaza 
etmekteyim. Hepinizi her zaman sevgiyle anmaktayım. 

Narmanlılar, güvenilir karaktere sahip, yüksek seciyeli insanlardır. 
Erzurum'un bu güzel kazasının siz yüksek karakterli insanlannı her zaman 
takdirle yad ederiz. Sizin yapıcı karakteriniz çalışkan karakteriniz, 15 yıl 
kadar önce bıraktığım Narman'ın çehresini çok değiştirmiş. Narman'ı öyle 
gördüm. Şehriniz büyümüş, güzelleşmiş. Belli ki, Narman'a çok emek 
vermişsiniz. Zannediyorum ki, aynı emeği köylerinize de verdiniz, köylerinizi 
de eskiye oranla daha güzelleştirdiniz, daha yaşanılır bir seviyeye getirdiniz. 
Bu gayretierinizi de takdirle anmamız lazımdır. 

Sevgili Narmanlılar, Erzurum, son yıllarda gelişen vilayetlerimizden 
birisidir. Yapılan hizmetlerle pekçok sorunu çözülüyor. Bu arada Narman'ın 
da birçok meseleleri ele alınmakta ve çözüme kavuşturulmaktadır; ama 
sorunlar bitmez. Bir sorun çözülür, arkasından yeni yeni sorunlar doğar, 
ihtiyaçlar doğar. Bunlardan çekinmeyelim, endişeye düşmeyelim; çünkü 
milletimiz büyük millettir, devletimiz güçlü bir devlettir. Bunlann hepsinin 
üstesinden gelmeye kadir bir yapıya sahiptir. Sizin, memleketimizin yüksek 
menfaatleri doğrultusunda birlik ve bütünlük halinde olmanız ve evvela gönül 
vermeniz halinde Türkiye'nin çözümlenmeyecek sorunu yoktur. 

Erzurumlular, Türkiye'nin parlak geçmişinde daima ağırlıkla söz 
sahibi olmuş, etkili olmuş insanlardır. Türkiye'nin aydınlık geleceğinde de 
aynı etkiyi göstereceğinizden eminim. Narman da Erzurum'un bir parçası 
olarak kendisine düşen görevleri, Türkiye'nin aydınlık geleceğinde, 
Türkiye'nin kalkınmasında kendisine düşen görevleri noksansız bir biçimde 
yerine getirecektir. Sizin, yüksek insan karakterinizi, yapıcı karakteriniz bunu 
başarmaya kadir olacaktır. Buna gönülden inanmaktayım. 
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Pekçok sorununuz çözülmüş olmakla beraber bundan sonra doğacak 
ihtiyaçlannızın giderilmesinde milletvekillerinizin yanında ben de Narman'ın 
ihtiyaçlan için yardımcı olmaya çalışacağım. Bunu gayet tabii kabul ediyorum. 

Bugün, aranızda bulunmaktan duyduğum büyük bahtiyarlığı tekrar 
ifade ederek, hepinizi sevgilerle, saygılada selamlıyorum ve aile ocaklannızda 
hepinize sonsuz mutluluklar ve bahtiyarlıklar diliyorum. 
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22 Kasım 1986 

-KARADUMAN FAS'TA. 
-TBMM Başkanı Fez'in tarihi yerlerini gezdi. 
- .K A R AD U MA N : " S i 1 a h s ı z b i r d ü n y a d a i n s a n 1 a r ı n k a r d e ş ç e v e d o s t ç a 
ya ş amasını arzu ediyoruz" 

Fe s ( a.a ) -Fas temsilc i ler Meclisi Başkanı Ahmed OSMAN'ın 
d~vetlisi olarak Fas'ı resmen ziyaret eden TBMM Başkanı Necmettin 
KARADUMAN Başkanlı ğ ındaki perlamento heyeti, bugün öğleden sonra 
ülkenin en eski kentlerinden Fes' i n tarihi ve turistik yerlerini 
gezdi. 

KARADUMAN, 14.yüzyıl ve daha sonraki devirlere ait silah
ların ser g ilendi ğ i Fes silah müzesini de ziyaret etti. Necmettin 
KARADUMAN, müze yetkililerinden silahlar hakkında bilgi aldıktan 
sonra özel deftere şunları yazdı: 

"Bu müzede gördüğüm silahlar artık tarihe karışmış. Bizim 
temennimiz bugün yaşadığımız dünyadaki silahların da kaldırıl
ması ve insanların silahsız bir dünyada kardeşçe, dostça yaşa
malarıdır" 

KARADUMAN daha sonra Fes'in medrese ve camilerini gezdi. 
TBMM Başkanı KARADUMAN, buralardaki oyma ve el sanatlarını iz
lerken, "Büyük bir tarih büyük bir emek, büyük bir zevk gördüm" 
diye konu ş tu. 

TBMM Başkanı Necmettin KARADUMAN, daha sonra Fes Valisi'
nin onuruna verdi ğ i akşam yemeğine katıldı. 

KARADUMAN Başkanlığındaki heyet, yarın Fas'ın diğer tari
hi kentlerinden biri olan Menkeş'i gezecek, akşam da Türkiye'nin 
RASAT Büyükelçisi Metin MEKİK'in i~~metğahında verilen yemeğe 
katılacak. 
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24 Kasım 1986 

-TBMM Heyeti Fas'ta 
-KARADUMAN Başkanlığındaki Parlamento Heyeti Rabat'taki resmi 
temaslarına başladı. 

-Heyet, görüşmelerde Kıbrıs sorunu ile Bulgaristan'daki Türk 
azınlığa yapılan baskıları anlattı. 

RASAT (a.a) -Eas'ı resmen ziyaret eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Necmettin KARADUMAN'ın başkanlığındaki 
Parlamento Heyeti Başkent Rabat'taki temaslarına bugün başladı. 

Parlamento Heyeti ilk olarak Fas'a bağımsızlı~ını kazandı
ran S.Muhammed'in kabrini ziyaret ederek, çelenk koydu ve saygı 

duruşunda bulundu. Heyet, daha sonra Fas Temsilciler Meclisi 
Başkanı Ahmed OSMAN'ı ziyaret etti. Ziyarete Fas Temsilciler 
Meclisi'nin bazı üyeleri de katıldı. 

Görüşmelerde KARADUMAN, öncelikle Bulgaristan'daki Türk
lere yapılan baskılar ve Kıbrıs sorunu üzerinde durdu. KARADUMAN 
Kıbrıs konusunda şunları anlattı: 

"İki bölgeli, eşit haklara sahip iki toplumlu federatif 
yapı prensiplerini ihtiva eden ve Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri'nin önerilerine paralel olumlu bir tutum içindeyiz. 
Temennim, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ve Yunanistan'ın uzlaşmaz 
tutumlarından vazgeçerek bu barışçı, adil ve kalıcı çözüme aynı 

şekilde olumlu bir yaklaşım içine girdiklerini görmektir." 

TBMM Başkanı KARADUMAN, İslam Konferansı Dışişleri Bakan
larının geçen yıl Fas'ta yaptıkları toplantıda, Bulgaristan'ı kı

nayan bir karar tasarısının kabul edilmesinden Türkiye'nin büyük 
memnunluk duyduğunu belirtti. 

KARADUMAN İslam ülkelerinin bu tutumunu Ocak ayında 
Kuveyt'te yapılacak zirve toplantısında da görme temennisinde 
bulundu. TBMM Başkanı KARADUMAN, Bulgaristan'ın Helsinki nihai 
sözleşmesini pervasızca ihlal ettiğini vurguladı. 

KARADUMAN Başkanlığındaki Parlamento Heyeti daha sonra 
Fas Temsilciler Meclisi'nin çalışmalarını izledi. 
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25 Kasım 1986 

-KARADUMAN FAS'TA 

Rabat ( a.a ) -Fas Kralı II. Hasan TBMM Başkanı Necmettin 
KARADUMAN başkanlığındaki perlamento heyetini bugün kabul etti . 

Kral !!.Hasan, kabul sırasında yaptığı konuşmada, Cumhur
başkanı Kenan EVREN'i Fas'ta görmekten büyük mutluluk duyacağını 
söyledi. 

Gazeteci olarak yalnızca a . a muhabirinin izlediği ve 45 
dakika süren görüşmede II.Hasan'la KARADUMAN arasında şu konuşma 
geçti. 

KARADUMAN: Sayın Cumhurbaşkanımız sizlere en iyi dilekle
rini ve selamlarını sunuyorlar. 

KRAL II.HASAN: Evren'le Kazablanka'da tanıştık. Takdir ve 
hayranlık hislerine sahibim. Şahsiyetli bir kişilik gördüm. Evren 
gibi bir dostum olmasından şeref duyuyorum. Parlamento heyetini 
de ayrıca kabul etmekten şeref duyuyorum . Fas ve Türkiye Akdeniz' 
in ucunda yer almış istikrarlı iki ülkedir. 

İslamda, uzlaşma sulh ve görüşme asıldır. Türkiye Fas ile 
ilişkilerinin, İslam ülkelerine örnek teşkil etmesini dilerim. 
Osmanlı İmparatorluğu ile. Fas arasında dayanışma olmuştur. Bu da
yanışma devam ediyor . 

Türkiye'nin komşuları ile sorunları vardır. Fakat, bu so
runları Türk milletinin çözebilecek gücte büyük bir millet oldu
ğunu biliyorum. 

Türkiye'nin layık olduğu yeri muhafaza edeceğine kaniyim. 

KARADUMAN: Türkiye demokrasi konusuna büyük önem veren ve 
bunu herşeyin üstünde tutan bir ülkedir . Güçlüklerimiz vardır ol
muştur. Fakat bunları emin bir şekilde geçmenin huzuru içindeyiz . 

KRAL II.HASAN: Demokrasi bir düzen, bir disiplin rejimidir. 
Bir ülkeden öbürüne gönderilecek tohum değildir. Her ülkenin ken
di koşullarına göre demokrasi düşüncesi vardır. 

KARADUMAN: Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında ifade buyurdu
ğunuz iltifatk~r duygular ve güzel sözler için şükranlarımı su
narım. Sayın Evren'de size karşı aynı duyguları taşımaktadır. 
Sayın Cumhurbaşkanımız kısa zamanda Fas'ı ziyaret etmek arzusun
da olduklarını ifade ettiler . Bu ziyaretin gerçekleşmesinden biz
ler de sevinç duyacağız. 

KRAL II.HASAN: Bu konuyu sizin açmış olmanızdan memnuni
yet duydum. Türkiye'yi ziyaret ettim . En kısa zamanda kendile
rini bekliyorum. 
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KARADUMAN: !nanıyorum ki, bu ziyaret gerçekleşti~inde iki 
ülkenin yüksek menfaatleri do~rultuaunda çok yararlı kararlar alı
nacaktır. 

KRAL II.HASAN: Birbirimizden uza~ız ama bu yararlı ilişki 
kurmamıza mani değildir. Biz Akdeniz'e açılan üç kapıdan ikisiyiz. 
Bu durum ülkelerimizin önemini artırmaktadır. 

KARADUMAN: Aramızda siyasi bir mesele yoktur. Tarihten ge
len dostluk ve kültür yakınlı~ı siyasal yakınlığımızı perçinliyor. 
Fas'ı ziyaretimiz sırasında tahminlerimizin üstünde bir gelişme 
ve kalkınma kaydedildiğini izledik. Takdirle karşıladık. 

KRAL II.HASAN:LBuna çok memnun oldum. Bu arada Türkiye'nin 
demokratik sistemi yeniden oturtması beni mutlu etmiştir. Demok
rasiyi herşeyin üstünde tutan Türk milletinin sürekli bu idare 
tarzıyla yönetilmesini diliyorum. 

KARADUMAN: Demokrasiyi bir disiplin rejimi olarak kabul 
ediyoruz. Ancak demokrasi insan haklarının hürriyetlerinin çer
çevesin~e bic ~isip~in cejimi olmalıdır. Demokrasi insan haysi
yetine yüksek değer veren bir sistemdir. İnsan toplulukları bu 
hedefe ulaşmak için sürekli çaba sarfetmelidir. Kral Hazretleri
nin de bu yüksek ideali paylaştıklarını görmek bana mutluluk ver
di. Kral Hazretlerinin barış için sarfettiği çabaları ayrıca tak
dirle izliyoruz. Bu çabaların genel bir destek görmesi ve başa
rıya ulaşması başlıca dileğinıizdir. Bu arada bir hususu daha be
lirtmek istiyorum. Ekonomik ilişkilerimizin ticaret hacmimizin 
siyasal ilişkilerimizin düzeyine çıkarılabilmesi için Kral Haz
retlerinin yetkililere talimat verdiğini büyük bir memnuniyetle 
öğrendinı. Bunların gerçekleşerek ticaret hacmimizin ülkelerimizin 
kapasitesiyle orantılı bir seviyeye getirilmesinden sevinç duya
cağız. 

Görüşmeden sonra Kral !!.Hasan Parlamento heyetine Saray 
girişi kapısından uğurladı. 

KARADUMAN Başkanlığındaki heyet daha sonra Başbakan 
Laraki ve Fas Dışişleri Bakanı ile görüştü. 

Heyet, yarın Kazabianka şehrine geçecek, cradak-incele
melerinden sonra Perşembe günü Fas'tan ayrılacak. 
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._, 
27 Kasım 1986 

-KARADUMAN Roma'da 
-TBMM Başkanı, İtalya Dışişleri Bakanı ANDREDTTİ ile gö-

rüştü. 

-ANREOTTİ: "Kıbrıs sorunu konusunda Birleşmiş Milletler' 
in çabalarını desteklemek gerekir." 

ROMA (a.a) -Fas'daki temaslarını tamamlayan TBMM Başkanı 
Necmettin KARADUMAN, bugün Kazablanka'dan İtalya'nın başkenti 
Roma'ya geldi. 

TBMM Başkanı KARADUMAN'ı Roma Havaalanı'nda Türkiye'nin 
Roma büyükelçisi Fahir ALAÇAM ile Vatikan nezdindeki büyükelçi 
Sulhi DİŞLİDGLU karşıladı. 

TBMM Başkanı Necmettin KARADUMAN, daha sonra transit ola
rak geçeceği İtalya'da istek üzerine İtalya Dışişleri Bakanı 
ANDREDTTİ ile bir görüşme yaptı. 

ANREOTTİ, görüşme sırasında, İstanbul'da yapılan Kuzey 
Atıantik Asamblesi Toplantısı'. nın çok iyi organize edildiğini, 
15 Avrupa ülkesi parlamenterlerinin Türkiye'yi tanıma fırsatı 
bulduklarını söyledi. 

KARDUMAN-ANDREOTTİ görüşmesinin ağırlık noktasını Kıbrıs 
sorunu oluşturdu. TBMM Başkanı KARADUMAN, Kıbrıs sorununun sürün
cemede kalmasının bölge barışı açısından sevindirici olmadığını 
belirtti. 

İtalya Dışişleri Bakanı ANDREOTTİ, bu sözler üzerine, 
"Ben, Kıbrıs sorun olmaya başladığından itibaren 40 senedir bu 
k o n u n u n e k s p e r i o 1 d u m • " d e d i . AN DR E O T T İ ' n i n b u s ö z 1 e r i n e T B M t1 
Başkanı KARADUMAN; 

"Madem ki, bu !<adar tecrübeli devlet adamısınız, o zaman 
sorunun çözümünde yararlı olabilirsiniz." karşılı ğ ını verdi. 

ANDREOTTİ"de, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs konusundaki 
çabalarının desteklenmesi gerektiğini söyledi. 

KARADUMAN, daha sonra şöyle konuştu: 
"Birleşmiş Milletler'in çabalarını biz öteden beri des

tekleyen bir tutum içindeyiz. Karşı tarafı ikna etmekte bize 
yardımcı olabilirsiniz. Bizim gördüğümüz kadarıyla Yunanistan 
ve Türk halkları arasında sorun yok . Sorun, Yunanistan'ın devlet 
adamlarından geliyor." 

İtalya Dışişleri Bakanı ANDREOTTİ, bunun üzerine,tüm AET 
ülkelerinin sorunun çözümü için çaba harcadıklarını bildirdi. 
KARADUMAN ise, "Bu yaklaşımı ve sözlerinizi du y maktan memnun 
oldum." dedi. 
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28 Kasım 1986 

-KARADUMAN YURDA DONDU 

İstanbul (a.a) -Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Necmettin KARADUMAN, Fas temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed 
Osman'ın konu~u olarak, bu ülkeye yaptı~ı resmi ziyareti ta
mamlayarak, saat 21.30'da uçakla !stanbul'a geldi. 

KARADUMAN, Atatürk Havalimanı'nda yaptı~ı açıklamada, zi
yareti sırasında Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed OSMAN, 
Meclis Üyeleri ve Dışişleri Bakanı ile görüştüklerini belirtti. 
Görüşmelerde, Bulgaristan'daki Türklere yapılan baskılar, Filis
tin ve Kıbrıs sorunlarının ele alındı~ını kaydeden KARADUMAN, • 
Fas Başbakanı ile de yararlı bir görüşme yaptı~ını bildirdi. Fas 
Kralı 2.Hasan tarafından da kabul edildiklerini belirten TBMM 
Başkanı, kabulde, iki ülkeyi ilgilendiren konuların ele alındı
ğını söyledi. 

Fas'tan dönüşleri sırasında, İtalya'ya u~radıklarını ve 
Roma'da Dışişleri Bakanı Andreotti ve Temsilciler Meclisi Başka
nı bayan İotti ile de görüştüğünü belirten KARADUMAN, görüşme 
talebinin İtalyan yetkililerden geldi~ini sözlerine ekledi. 
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._, 

28 Kasım 1986 

-
-KARADUMAN,İTALYA'YA DAVET EDİLDİ 
-İTALYA MECLİS BAŞKANI DA ANKARAYA GELECEK 

-Roma (a.a)-Fas'ı resmen ziyaret ettikten sonra İtalya'nın 
başkenti Roma'ya geçen TBMM Başkanı Necmettin KARADUMAN İtalya 
temsilciler meclisi başkanı bayan IOTTİ ile görüştü. 

IOTTİ, TBMM Başkanı Necmettin KARADUMAN'ı resmi bir 
ziyaret için Nisan ayında İtalya'ya davet etti. KARADUMAN da 
İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı IOTİ'yi sonbarda Türkiye'de 
görmekten memnunluk duyaca~ını bildirdi. IOTTİ . 'de daveti mem
nuniyetle karşıladığını söyledi. 

İtalya temsilciler meclisin'de yapılan görüşmede, 
KARADUMAN parlamentolar aras~ ~ ilişkilerin ülkelerin birbiri
ne daha d~ yakı~~aş~asını sa~layacağını kaydetti. IOTTİ de bu 
görüşe katıldığını belirtti. İstanbul'da yapılan Kuzey Atlan
tik asamblesi genel kurul toplantısına katılan İtalyan parla
menterlerin Türkiye'den olumlu izleninılerle ~yrıldıklarını 

anlattı. 
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10 MART 1987 

KARADUMAN ERZURUM'A GiDiYOR 
TBMM BAŞKANI ERZURUM'UN 69. KURTULUŞ BAYRAM! TÖRENLERiNE KATILACAK 

"TARİHİ AKIŞ İÇİNDE ERZURUM" SEMPOZYUMUNDA BİR KONUŞMA YAPACAK 

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin KARADUMAN, Erzurum' 
un 69 . kurtuluş bayramı törenlerine katılmak üzere, 11-13 Mart 1987 tarihleri ara
sında Erzurum'a gidecek . 

KARADUMAN, yarın uçakla Erzurum'a gidecek . KARADUMAN aynı gün "Tarihi Akış 
İçinde Erzurum" ~onulu sempozyumda bir konuşma yapacak . TBMM Başkanı, 12 Mart Per
şembe günü ise Erzurum'un kurtuluş bayramı törenlerinde hazır bulunacak. 

KARADUMAN, 13 Mart Cuma günü Ankara'ya dönecek. 
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ll MART 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN 'IN 
ANADOLU AJANS! TARAFINDAN DüZENLENEN 

ERMENi MEZALİMİ RESİM SERGİSİNİ AÇIŞ KONUŞMASI 

Böyle bir serginin düzenlenmesine önayak olduğunuz için Anadolu Ajansının 
mensupları olarak sizleri tebrik etmek istiyorum . Serginin izleyiciler için çok 
istifadeli olacağı kanaatindeyim. En iyi dileklerimle serginizi açıyorum. 
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12 MART 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KAR ADUMAN'IN 
ERZURUM LiSESİNİ ZİYARETİ SIRASINDA ÖZEL DEFTERE YAZ DIKLARI 

Tarihi bir eğitim müessesesi olan Erzurum Lisesini bugün ziyaret etmekten 
mutluluk duyuyorum. 

Erzurum'un Türk kültür tarihinde özel bir yeri vardır. Son bir asırda yüksek 
bir kültüre sahip olan Erzurum'un bu seviyeye ulaşmasında Erzurum Lisesi'nin şüphe
siz ki büyük payı vardır. · Lisenin yetiştirdiği değerler Türkiye'nin her alanda yü
zünü ağartacak hizmetler yaparak temayüz etmişler ve takdir toplamışlardır . 

Erzurum Lisesi'nin bu misyonunu yeni yetiştireceği kuşaklarla devam ettirme
sını temenni ediyor, bu yolda yöneticilerimize, öğretmenierimize ve öğrencilerimize 
üstün başarılar diliyorum . 
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12 MART 1987 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
ERZURUM YANIKDERE ŞEHiTLiGi ÖZEL DEFTERiNE YAZDIKLARI 

Erzurum'un kurtuluşunun 69. yıldönümünü kutlarken Yanıkdere şehitliğinde 
yatan Erzurumluları hatırlamamak, onların huzurunda saygı ile ğilmemek mümkün de
ğildir . 

Çünkü bu vatan onların omuzlarında yükselmiş ve bu günlere ulaşmıştır. Şehit

lerimiz, Türklügün parlak geleceğindeki en büyük payın sahibidir . Milletimiz, bu ne
denle kendilerine şükran borçludur. Bu vatan gerekirse daha nice şehitler verecek ve 
onların omuzlarında Türklük yine yükselmeye ve yücelmeye devam edecektir. 

Ruhları şad olsun . 
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13 MART 1987 

KARADUMAN ARNAVUTLUK'U ZiYARET EDECEK 
TBMM HEYETi, 16-19 MART TARİHLERİ ARASINDA ARNAVUTLUK'TA 

DEVLET BAŞKANI RAMİZ ALİA TARAFINDAN KABUL EDİLECEK . 

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin KARADUMAN başkanlı
ğında 5 kişilik bir parlamento heyeti, Arnavutluk Halk Meclisi Başkanı Petro DODE' 
nin davetlisi olarak 16-19 Mart 1987 tarihleri arasında Arnavutluk'u resmen ziyaret 
edecek . 

KARADUMAN ve beraberindeki heyet üyeleri 15 Mart Pazar günü s aat 09. 30'da 
Arnavutluk'a gitmek üzere İstanbul Atatürk Havaalanından haraket edecekler. 

İki ülke parlamento heyetleri arasındaki resmi görüşmeler ise, 16 Mart 1987 
Pazartesi günü yapılacak . Bu görüşmelerde Türk Heyetine KARADUMAN, Arnavutluk he ye
tine ise DODE başkanlık edecek. 

17 Mart 1987 Salı günü Arnavutluk Meçhül Asker Anıtı'na çelenk koyacak olan 
Türk Parlamento Heyeti, aynı gün Arnavutluk Devlet Başkanı ve Parti Birinci Sekrete
riRamiz ALİA tarafından kabul edilecek ve Başbakan Adil ÇARÇANİ' ye zi yarette bulu
nacak . Bu görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler gözden geçirilecek . 

Türk Parlamento Heyeti 19 Mart Perşembe günü Arnavutluk'tan ayrılacak. 

KARADUMAN başkanlığındaki parlamento heyetinde yer alan milletvekiller i nin 
isimleri ise şöyle : 

Mehmet Zeki UZUN 
Hazım KUTAY 
Halil İbrahim ŞAHİN 
Muzaffer İLHAN 

(Anavatan Partisi - Tokat Milletvekili ) 
(Anavatan Partisi - Ankara Milletvekili ) 
(Sosyaldemokrat Halkçı Parti - Denizli Milletvekili ) 
( Doğru Yol Partisi - Muğla Milletvekili ) 
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16 MART 1987 

ARNAVUTLUK HALK MECLISI BAŞKANI PETRO DODE'NİN, 
TÜRK PARLAMENTO HEYETi ONURUNA TİRAN'DA VERDİGİ 

YEMEKTE TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
KONUŞMAS I 

Sayın Başkan, 

Muhterem Bayan Petro Dode. 
Değerli Arnavut meslekdaşlarım ve misafirlerimiz. 

Nazik davet i niz üzerine Arnavutluk' u ziyaret ederek ötedenberi 
sa m imi bir ya kınlık duyduğumuz Arnavut ha lk ı ara s ında birkaç 
gün geçirme fırsat ve mutluluğuna erişmiş bulunuyoruz. Biz Türkler, 
Arnavut dostlarımızı adeta gerçek kardeş olarak telakki etmeğe 

alışmışızdır. Tiran' a ayak bastığımız andan itibaren bizlerden esirgen
meyen candan ilgi, Arnavut milletinin de aynı hislere sahip bulunduğu
nu kanıtlamaktadır. Şah s ım, eşim ve tüm hey'etimiz üyeleri adına 

teşekkürlerimi sunar ve bu ziy a retimi z i n, e sa sen güçlü ola n dostluğu

muzu bir kat daha perç i nley ece ğ ine olan inancımı vurgularım. 

Sa yın Bayan Petro Dode, 

Zarif şahsınızda, Arnavutluk kadınlarını sa y gı i le s el amıaya

bilmek mutluluğumuzu arttırmı ş tır. 

Muhterem ev sahi p l e rimiz. 

Türkler ve Arnavut l ar birb i rler i ne doğ al bir sempati iç i ndedir
ler. Tarihten kaynaklanan i lışkilerimiz, kültürel yakınlık doğurmuş, 

her iki milletin y ekdiğerine sa y gısını perçinlem i şt i r. Bu yakınlığımız 

devlet adamlarımıza ve liderierimize de yansımış ve onlar tarafından 

mükerreren dile getirilmiştir. Modern Arnavutluk' un kurucusu Enver 
Hoca' nın, Ka sım 1982 de verdiği bir söylevindeki şu cümleler, bu 
yakınlığı veciz bir şekilde ifade etmektedir: 

"Arnavutluk halkı ile Türk halkı birbirlerini çok severler. ..... . 
Kardeş Türk halkını bize, bizi onlara bağlayan büyük ve içten 
dostluk her zaman var olmu ş tur ve bozulmamıştır. Ülkelerin bağlı 

bulunduğu değişik rejiml e r bu dostluğu hiçbir zaman sarsmamıştır. 

Çü nkü bu dostluk h c:ı lkl a rı m ızı n iy ı du y guları, kardeşlik bağları 

üzerine kurulmuştur." 
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Devletimizin kurucusu Atatürk 1 ün çizdiği yolda Milli Egemenlik 

ve Laiklik ilkeleri temeli üzerine inşa edilen modern Türkiye 1 de 

de aynı duygular paylaşılmakta ve milletimiz Arna vutlara içten 

bir dos tl u k l a bağlı bulunmaktadır. 

Önderiniz Enver Hoca 1 nın biraz önce belirttiğim sözlerinin 
bizim için ifade ettiği değeri takdir edersiniz . 

Bu sözlerin en güzel karşılığını çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1 ün 1934 yılında yaptığı şu samimi 
beyanında buluyoruz: 

Milletini severiz, kardeş tanınz, kendimizden 
ve Millet olarak kuvvetlenınesini ve terakki 

la yık olduğu mevki i s ür 1 a tl e almasını ciddi 

"Biz Arnavut 
uzak görmeyiz . Devlet 
etmesin i ve Balkanlarda 
ve kat 1 i olarak isteriz . " 

Bu karşılıklı duygularımızın idame ettirilmesi için gayretleri
mizin sürdürülmesi ni temenni ediyorum . 

Ülkelerimiz arasında içten gelen yakınlık duygularını geliştirme
miz, bunlara muhteva kaza ndırmak çaba sı içinde olmamız, halklarımızın 

gerçek temsilcileri olan biz Parlamenterlerin ana görevlerinden b i ridir. 
Coğrafi bakımdan da yakınlık arzeden milletlerimizin, ticaret, ekonomik 
işbirliği ve kültür alanlarında potansiyelierimize yakışır seviye-
de işbirliğine yönelmelerinin, her iki ülke, bölgemiz ve tüm Dünya için 
ya ra rlı olacağına kaniim . 

Sayın Arnavut meslekdaşlarımız, 

Balkanlar uzun süre beraber yaşamış halkların barındığı 

bir bölgedir. Ne yazık ki, bugün, bazı Balkan devletleri arasındak i 

ilişkiler huzur verici olmaktan uzaktır . Yekdiğerinin topraklarında 

kalm ış bazı azınlıklar saygı görmemekte, din, d il ve kültür gelenek 
ve özgürlükleri ga s bedilmektedir . Çağdaş uyga rlı ğa yakışmayan 

bu gibi insanlık dışı davranışların bölgemizden ve tüm dünyadan 
sürla tle bertaraf edilmesini temenni ediyoruz . 

Sayın misafirler, 

Tirarı'daki temaslannnzı müteakip, ülkenizin bazı 

gezmek ve görmek imkanını da bizlere bahşetmekte si niz . 

kı bu gezi sır.:ısında Arnavutluk' ta kaydettiğiniz gelişme ve 
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yakından gör mek fırsatını elde edeceğiz 

ülke hesa bına mutluluk duyacağız . En kısa 

ağırlamak ve ülkemizi gezdirip tanıtmak 

ümid ediyorum . 

.J 

ve bunda n dostumuz bir 
zamanda sizleri Türkiye' de 

ba ht iy a rlığına erişeceğimizi 

Sözlerime son verirken, 
Birinci Sekreteri Sayın Ramiz 
Sayın Bakanlar, değerli ev 
parlamenter meslekdaşlarımız 

Arnavut ve Türk Milletlerinin 

kadehimi Devlet Başkanı ve Parti 
Alia, Başbakan Sayın Adil Careani, 

sahibimiz ve Bayan Petro Dode, dost 
ve misafirlerin sağlık ve mutluluğuna, 

barış, refah ve güvenlik iç i nde istikba-
line k aldınyorum . 
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17 MART 1987 

KARADUMAN ARNAVUTLUK'TA .TEMASLARWA _BAŞLADI 
İKİ ÜLKE PARLAM~NTO HEYETLERİ ARASINDA RESMi GÖRÜŞMELER YAPILDl 
GÖRÜŞMELERDE TÜRK HEYETi BULGARiSTAN'DAKi TÜRKLERE YAPILAN 

İNSANLIK DIŞI BASKILAR VE KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRDİ 

TİRAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin KARADUMUN, Arnavut
luk'taki temaslarına devam ediyor. 

Türk ve Arnavut Parlamento heyetleri arasında resmi görüşmeler de yapıldı. 
Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ile bazı bölgesel sorunlar üzerinde du
ruldu. Bu arada, Türk heyeti, Bulgaristan'daki Türklere yapılan insanlık dışı baskı
lar ve Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini dile getirdiler. 

Arnavutluk Halk Meclisi Başkanı Petro DODE, Türk heyeti onuruna dün akşam bir 
yemek verdi. DODE, yemekte yaptığı konuşmada, bu ziyaretin iki ülke arasındaki iliş
kileri daha da güçlendireceğine inandığını söyledi. Petro DODE iki ülke arasındaki 
ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin artırılmasından yana oldukları kaydetti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin KARADUMAN da yemekte bir konuş
ma yaptı . 
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ll.Haziran 1987 

KARADUMAN, FEDERAL ALMANYA'YA GİDİYOR. 
++ 7 kişilik parlamento heyeti ile birlikte Federal Almanya' ya 
Pazar günü gidecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
Federal Almanya Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek, Fede
ral Parlamento Başkanı ve Başbakan ile görüşecek. 

ANKARA . -- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmett i n 
KARADUMAN, beraberinde bir parlamento heyeti ile birlikte, Fede
ral Parlamento Başkanı Phillipp JENNİNGER'in konuğu olarak, Fede
ral Almanya'ya resmi bir z iyarette bulunacak . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Basın Müşavirl i ğin

den verilen bilgiye göre KARADUMAN ve beraberindeki Türk Parla
mento heyeti, JENNİNGER'in Türkiye'ye yaptığı ziyareti iade et
mek amacıyla 14 Haziran Pazar günü Federal Almanya' y a gidecek. 

Türk Parlamento Heyetinin resmi temasları 15 Haziran Pa
zartesi günü başlayacak . İki ülke parlamento heyetleri arasında
ki resmi görüşmeler de aynı gün yapılacak. Türk Parlamento heye
ti, 16 Haziran Salı günü Federal Alman Cumhurbaşkanı Richard 
Von WEİZSAECHER tarafından kabul edilecek. KARADUMAN ve berabe
rindeki heyet, aynı gün Federal Alman Şansolyesi Helmut KOHL, 
Federal Meclis İş ve Sosyal Düzen Komisyonu Başkanı Jurgen EGERT, 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Hans STERCKEN ile de görüşecek. Türk 
Parlamento Heyeti üyeleri, Federal Alman partilerinin yöneticile
ri ile de temas edecekler ve iki ülke arasındaki ilişkiler i n ge -
liştirilmesi yönünde görüşmelerde bulunacaklar . 

Türk Parlamento Heyeti daha sonra Frankfurt, Berlin ve 
Bremen'de tarihi ve turistik yerler ile sanayi tesislerini ge z 
dikten sonra, 20 Haziran Cumartesi günü Ankara'ya dönecek . 

Türk Parlamento heyetinde bulunan milletvekillerinin 
isimleri şöyle: 

Haydar ÖZALP 
M. Kemal TOGAY 
M.Timur ÇINAR 
Sabri ARAS 
Bahriye ÜÇDK 
Ali Ayhan ÇETİN 
Hasan ALTAY 

( ANAP - Niğde] 
( ANAP - Isparta ) 
( ANAP - Manisa ) 
( ANAP - Kars ) 
( SHP - Ordu ) 
(DYP - Çorum ) 
( DSP - Samsun ) 

NOT : Heyet, 14 Haziran Pazar günü saat ll.OO'de THY ile hareket 
edecek ve 20 Haziran Cumartesi günü saat 18.40'da Ankara'da ola
caktır . 
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-' 15 Haz ira n 19 8 7 

KARADUMAN ALMANYA'DA 

Phıllıp JENNINGER'ın konuqu olarak BONN'da bulunan TBMM 
Başkanı Necmettin KARADUMAN resmi temaslarına başladı. 

KARADUMAN, bugün Federal Parlamento Başkanı Phıllıp 
JENNINGER'i ziyaret ederek, bir süre görüştü . 

T B ~1 M B a ş k a n ı K A R AD U ~1 A N g ö r ü ş m e s ı r a s ı n d a , " T ü r k i y e ' n i n 
Avrupa Topluluğu içinde yer alması, hem bizim hem de topluluğun 

yararınadır." dedi. 
Türkiye'nin AT dışında kalmasının sadece Türkiye'yi 

Avrupa'dan uzak tutmak isteyen güçlerin işine yarayacağını bil
diren KARADUMAN, "Bu nedenle Avrupa Topluluğu'na yaptığımız baş

vurunun incelendiği ş u günlerde bazı acil tedbirlerin alınmasının 
yararlı olduğu düşüncesindeyiz." şeklinde konuştu. 

Parlamento Karma Komisyonu'nun suratle çalışmasını ve 
Avrupa Parlamentosu ile TBMM arasında ilişki kurularak, bilgi 
akışının en gerçekci yoldan sağlanmasını arzuladıklarını kaydeden 
KARADUMAN, Ortaklık Konseyi'nin ve 4. Mali Protokol'ün işlerlik 
kazanmasını istediğini ifade etti. 

TBMM Başkanı Necmettin KARADUMAN , sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Türkiye, Avrupa'nın Orta Doğu'ya açılan penceresi duru

mundadır. O bölgenin demokrasi ile yönetilen nadir ülkelerinden 
biridir. aynı zamanda önemli bir istikrar unsurudur. Türkiye'nin bu 
durumunun batılı ülkeler tarafından önemle gözönünde bulundurul-
ması gerektiği kanaatindeyiz. · 

Türkiye'deki huzur ve istikrarın ve demokrasinin başarısı, 
bizim olduğu kadar, batılı ülkeler içinde önem arzetmektedir. 
öte yandan onlarla aynı savunma ittifakı içinde yer almaktayız. 
Şu anda . turkiy c ekonomik gücünün çok üstünde mükellefiyetler 
yüklenme durumundadır. Bütün bu durumların gözönünde bulunduru
larak, batılı ülkelerin kararlarını buna göre oluşturmalarının 
realist bir yaklaşım olacağı kanısındayım." 

KARADUMAN, siyasi entegrasyonun Türkiye lÇin ekonomik 
entegrasyondan daha önemli olduğunu söyledi. KARADUMAN şöyle 

konuştu: 

"İnanıyorum ki, Türkiye'nin Avrupa Topluluğunda yer alması 
demokrasimizin ihtiy aç duyduğu manevi ve fikri ortamın oluşmasına 

önemli katkıda bulunacak ve bu bir anlamda üzerine çok hassasi
yetle durduğumuz demokrasimiz için de bir güvence teşkil ede
cektir." 

Daha sonra, Türkiye'deki siyasal ve ekonomik gelişmeleri 
de anlatan KARADUMAN, Türkiye'nin uluslararası alanlarda yal
nızlığa itilmek istendiğini ve bu nedenle Alman Parlamentosunun 
desteğinin Türkiye için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. 

JENNINGER'IN SÖZLERİ 

Federal Alman Parlamentosu Başkanı Phıllıp JENNINGER ise; 
Türkiye'nin yerinin batının bünyesinde olduğunu bildirerek, bu 
ülkenin batının güvenliği için vazgeçilmez bir unsur olduğunu 
söyledi. 

JENNINGER, "Türk iye'nin yeri de mutlaka Avrupa Topluluğu
dur." dedi. 
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Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'na başvurusundan sonra 
geçen süre içinde, uluslararası zeminlerde çalışması gerektiğini 
ifade eden JENNINGER, Alman Parlamento Grubunun Türkiye'nin 
Tooluluğa girmesi konusunda yardımcı olacağını bildirdi. JENNINGER 
Türk ~ ye'nin Topluluğa katılması yolunda öteki üye ülkelerin ikna 
edilmesi için çalışılması gerektiğini söyledi. 

JENNINGER; "Türkiye'nin varl~ğı güvenlik bakımından el
zemdir . Ancak siyasal bakımdan gereksizdir." şeklindeki görüşün 
yanlış ve tutarsız olduğunu kaydetti. 

TBMM Başkanı KARADUMAN ve beraberindeki Parlamento Heyeti 
JENNINGER'i ziyaretten önce, BONN Belediye Başkanı Hans DAN!El' 
le görüştü. 

KARADUMAN burada BONN şehrinin ''ALTIN KİTABI" nı da imza-
ladı . 
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15 Haziran 1987 

TBMM Başkanı Necmettin KARADUMAN'ın F.Almanya Meclis 
Başkanı Jenninger'in Bonn'da Onuruna Verdiği Yemekte Yaptığı 

Konuşma: 

Sayın Başkan, 

Eşinıle birlikte siz ve muhterem eşinizle tekrar buluşabil
miş olmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. 

Dost ve müttefik bir ülkede bulunmak, dinamik Alman mille
tinin harp sonrasında gerçekleştirdiği başarılı kalkınınayı yerin
de görmek, Batının önde .gelen bir ülkesinin mümtaz idarecileriy
le tanışmak,Avrupa siyasi entegrasyonuna öncülük eden ve sorunla
ra bu çerçevede çözüm arayan de~erli Alman devlet adamlarıyla te
mas edip fikir testisinde bulunmak, bizler için zevkli bir görev 
olduğu kadar, ülkelerimizi birbirine yaklaştırmak ve ilişkileri
mizi daha da geliştirmek bakımından müstesna bir fırsattır. Dost 
Alman halkını şahsınııda bu duygu ve düşüncelerle selamlıyor, 
ülkenize geldiğimiz andan itibaren bizlere ve heyetimize göster
diğiniz yakın ilgi ve sıcak konukseverlikten dolayı içten teşek
kürlerimi sunmak istiyorum. 

Sayın Başkan, 

Güzel anılarını hala muhafaza ettiğimiz Türkiye ziyare
tinin üzerinden lS ay kadar bir zaman geçmiştir. Kısa sayılabi
lecek bu süre içinde Türkiye'de önemli gelişmeler kaydedilerek 
demokrasi hedefine yönelik çabalar büyük hız kazanırken, Türkiye' 
nin dış ilişkilerinde yepyeni bir marhalenin adımları da atıl

mıştır. Özellikle bu konu üzerinde durmak ve anlamını vurgula
mak isterim. Türkiye Avrupa Toplulu~u'na tam üyelik için bekle
nen başvuruda bulunmuş ve bu başvuru Topluluk Konseyi tarafın
dan Komisyon'a havale edilmiştir. TGrkiye'nin bu başvurusu, bir 
Avrupa ülkesi olarak Topluluktan hakkı olan yerin istenmesi anla
mını taşımaktadır. Ülkemizin üyeliğin gerçekleşmesi, o inançta
yız ki, AT üyeleriyle TGrkiye arasındaki menfaatler dengesinin 
doğal bir gereğidir. Bu başvuru, Türkiye'deki siyasi partilerce 
çok büyGk ölçüde desteklenmiş ve hem milletimizce benimsenmiş, 
henı de bas~n~mızın bGyGk desteğine mazhar olmuştur. Türkiye'nin 
bu başvurusu ile dünyaya vermek istediği mesajlar vardır. Türkiye 
bu kararı ile, herşeyden önce Avrupa ve A~ya arasında köprü duru
mundaki konumu, ekonomik açıdan zengin potansiyeli, tarımla sa
nayii birlikte yürGtme ve geliştirme imkAnını bahşeden toprak ve 
insan kaynağı ile Avrupa Glkelerinin bugGn ulaştığı ekonomik dü
zeye ulaşma azmini vurgulamak istemektedir. Bu konuda almış oldu
ğu reform niteliğindaki ekonomik tedbirlerle dar boğazlar aşılma
ya çalışılmakta, ekonomik ve idari açıdan liberal politikaların 
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bütün gereklerinin yerine getirilmesi için sürekli çaba sarfe
dilmektedir. Bütün bu çabaların kısa sayılabilecek bir süre 
içinde gerçekleştirilmiş olması, toplumumuzun belirledi~i ge
lişme hedeflerine ulaşaca~ının güvencesine teşkil etmektedir. 

Türkiye'nin Avrupa Toplulut1u·'na tam üyelik için yaptı~ı 
başvurunun, üzerinde durulmaya de~er bir diQer ydnü de, Türk 
halkının demokrasiyi vazgeçilmez bir yaşama biçimi olarak seç
mesi, demokrasi ideali doğrultusundaki çabalarını sürdürmesi ve 
sürekli gelitirmesi hususundaki sarsılmaz inancının ortaya kon
mak istenmesidir. Demokrasi, ancak bu ideali içtenlikle benim
seyen toplumlarda yaşama ve gelişme gücü gösterebilir. Türk Mil
letinin binlerce yıllık zengin tarihinden kaynaklanan devlet 
yönetimindeki şaşmaz sağduyusu, demokratik alanda kazandıt1ı de~ 

ğerli deneyimler, en zor şartlarda bile toplumumu2da demokrasiye 
bağlılık inancını sarsıntıya u~ratmamış ve bu inanç doğan buna
lımların kısa zamanda aşılmasını saQlamıştır. 

1nanmaktayız ki, Türkiye'nin AT içinde yer alması, mille
timizin demokrasiye bağlılık inancını daha da güçlendiren yeni 
ve değerli bir etken_olacaktır. 

Bundan bir süre önce, Sayın DR.Jenninger Başkanlığında 
Türkiye'ye gelen mümtaz Alman Parlamenterlerinin Türk halkının 
gerçek düşünce ve hissiyatını yerinde nıüşahade ederek, en gerçek
çi izlenimleri edindikleri kanaatındayız. O tarihten bu yana Tür
kiye'de meydana gelen olumlu gelişmeleri de izlemiş olduklarını 
tahmin etmekteyim~ Bu bakımdan demokrasi yolunda atılmış adımları 
tek tek sayıp kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Sadece 15 ay 
dnceki bu ziyaret sırasında aşılması zor gibi görünen birçok en
gelin aşıldığını, bir kısmının ise aşılabilecek duruma geldi~ini 
kaydetmekle yetinmek istiyorum. 

Sayın Başkan, 

Dost ve müttefik bir ül~ede bulunmak, kendimizi evimizde 
gibi hissetmemize neden olmakta ve bu da ziyaretimizi zevkli ve 
cazip kılmaktadır. Bu duyguyu Türk-Alman dostluğuna, bu dostlu
ğun başarı ile geçmiş asırlarla ifade edilen geçmişine, geçir
diği deneylerle yeni koşullara intibak edip işlerliğini koruya
bilmesine borçlu olduğumuzu belirtmek isterim. Nitekim bugün dost
lu~umuz aynı ittifak içinde kader birliği yapmak gibi en üst dü
zeye ulaşmıştır. 

Ayrıca, birbuçuk nıilyona yakın Türk vatandaşının burada 
güzel ülkenizde çalışıp, hayatlarını kazanmakta olmaları, bir 
yandan ülkenizin ekonomik gelişmesine katkıda bulunurken, ddğer 

yandan da ülkelerimiz arasında birbirimizi yakından tanımamıza 
imkan veren sosyal bir köprünUn kurulmasına yardımcı olmakta ve 
dolayısıyla milletlerimizi daha da yakınlaştırmaktadır. Federal 
Almanya'nın her konuda gösterdiği yakın ilgi ve işbirliği ruhu, 
karşılıklı ziyaretlerle gerçekleştirmeye çalıştı~ımız iki ülke 
arasındaki ilişkileri daha da ileri götürme hususundaki misyo
numuzu kolaylaştırmaktadır. Avrupa Topluluğu için yaptığımız 
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başvurudan sonra bu başvurumuzun incelenmesi sırasında, gerek 
gelişme hızımızı devam ettirebilmek, gerek Topluluk içindeki 
görüşmeleri olumlu neticeye ulaştırmak bakımından, federal Al
manya'nın yakın dostlu~u ve devam eden ilgi ve deste~i belirt
meliyim ki, bizim için büyük bir güç kayna~ı teşkil edecektir. 
Böylece Avrupa'nın bütünleşme sürecinin hızlandığı bir dönemde 
Türk-Alman dostluğu ve işbirli~i kendine düşen sorumlulu~u üst~ 
lenmiş olacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle kadehimi Sayın Başkan ve Bayan 
Jenninger'le seçkin Federal Alman Parlamenterlerinin ve dostumuz 
v e nı ü t t e f i k i nı i z A 1 ma n m i ll e t i n i n ş e r e f i n e k a 1 d ı r ı y o r ·:1 v e M i 1 1 e~ 
i~ r arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da güçlenmasini 
diliyorum. 
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16 Haziran 1987 

-FEDERAL PARLAMENTODA TÜRK-ALMAN DOSTLUK GRUBU KURULDU 

Federal Almanya parlamentosu Türk- ~maıı Dostluk Grubu kuruldu. Grup başkanlı
ğına Hans SCHWARZ getirildi. 

TBMM Başkanı Necmettin KARADUMAN Bonn'daki temaslarını bugün de sürdürdü. 
KARADUMAN, Federal Meclis Çalışma ve Sosyal Düzen Komis yon Başkanı Jurgen EGERT, 
(CDU )- ( CSU ) Grup Başkanı Dr. Alfred DREGGER, SPD Genel Başkanı Hans JOCHEN VOGEL 
ile birer görüşme yaptı . KARADUMAN, görüşmelerde Federal Almanya'da bulunan Türk · 
işçilerinin sorunlarını dile getirerek, Tür~ işçi ailelerin i n bütünlüğünün korunması 
ve mahalli seçimlerde yabancılara seçme ve seçilme hakkı tanınması yolunda Alman po
litikacıların yardımcı olmalarını istedi. 

Türki ye'nin Avrupa Topluluğu'na katılması konusunda Almany a'nın y ardımlarını 

takdirle karşıladıklarını ifade eden KARADUMAN, beraber i ndeki Parlamento heyeti ile 
birlikte Federal Parlamento Türk-Alman Dostluk Grubunun kurulması dolası y la düzenle
nen törene katıldı. 

KARADUMAN, törende yaptığı konuşmada, Türk-Alman Dostluk Grubunun Türk heyeti
nin Almanya'da bulunduğu bir sırada kurulmasından mutluluk duyduğunu söyledi. 
KARADUMAN, Grubun oluşmasıyla Türkiye ile Almanya arasında tarihten gelen dostluk 
ilişkilerinin daha da gelişeceğini kaydetti. 

Federal Parlamento Başkanı Philip JENNİNGER de, geçen y ıl Türki ye' ye y aptığı 
zi yaretinde verdiği sözü tutarak, Türk-Alman Dostluk Grubunun kurmaktan mutluluk 
duyduğunu söyledi . 

JENNİNGER, KARADUMAN Başkanlığındaki Türk Parlamento he yeti ile y apılan goruş
melerde her konuda fikir birliğine varıldığını bildirerek, iki ülke meclisi arasında 
kurulan işbirliğinin hükümetler arasındaki işbirl i ğine destek olacağına inandığını 
sözlerine ekledi. 

TBMM Başkanı ve beraberindeki Parlamento he yeti daha sonra Federal Meclis (AET ) 
Sorunları Komitesi Başkanı Alvin BRUECK ile bir görüşme yaptı. 
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16 Haziran 1987 

- KARADUMAN'ın Temasları 

- TBMM Başkanı KARADUMAN, Türkiye'nin uluslararası platformlarda bazı güçler
ce yanlış tanıtıldığını söyledi. 

Federal Almanya Parlamento Başkanı Phılıp JE NİNGER'in resmi konuğu olarak 
bulunduğu Federal Almanya'daki temaslarını sürdüren TBMM Başkanı Necmettin KARADUMAN, 
Federal Devlet Başkanı Helmut SCHAEFTER, Yeşiller Fraksiyonu sözcüsü Day THOMAS 
EBERMANN ve Federal Hükümet Yabancı İşçiler ve Ailelerinin Entegrasyonu Sorumlusu 
Eski Devlet Ba··k:am Liselotte FUNCKE ile ayrı ayrı görüştü. 

KARADUMAN ve beraberindeki Parlamento Heyeti ilk olarak Federal Parlamento 
Yeşiller Fraksiyonu sözcüsü Thomas EBERMANN ile görüştü. 

EBERMANN, görüşmede partisinin ilkelerini anlatarak, yabancı işçilere seçme ve 
seçilme hakkı verilmesi, eğitim ve ekonomi alanlarında girişimcilik konusunda yaban
cılara da Almanlarla eşit haklar sağlanmasından yana olduğunu söyledi . 

EBERMANN, Türkiye'de siyasi kısıtlamaların kaldırılmasını ve siyasi görüşleri 
nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen birçok kişinin geriye dönüşünün sağlanmasını temenni 
ettiklerini bildirerek, bu konuyla ilgili olarak bir Türk vatandaşı tarafından kale
me alınan bir mektubu da KARADUMAN'a verdi. 

TBMM Başkanı KARADUMAN ise, Türkiye'nin zaman zaman belli güçler tarafından 
dünya siyasi platformunda yanlış tanıtıldığını bildirerek, "Türkiye gerçeği maksat
lı olarak tahrif ediliyor ve Türkiye yalnızlığa itilmeye çalışılıyor" dedi. 

Bu yanlış anlamayı önlemek için, Türkiye'nin her isteyen kişiye açık olduğunu 
ifade eden KARADUMAN, Yeşiller Fraksiyonunun temsilcisini de Türkiye'ye davet ede
rek, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri yakından tanımasının yararlı olacağını anlattı . 

Necmettin KARADUMAN, Türkiye'nin 1970'li yıllarda aşırı uçtaki siyasi görüşler 
nedeniyle, iç savaşın eşiğine geldiğini, bu nedenle aşırı uçların kaba kuvvette ve 
propagandaya yönelik eylemlerine yasalarla bazı kısıtlamaların konulduğunu kaydetti. 
KARADUMAN, mektupla ilgili incelerneyi yapacağına da ifade etti. 

Daha sonra eski devlet bakanı Funcke ile görüşen KARADUMAN, Türk işçilerinin 
sorunları üzerinde durdu ve parçalanmış aileler, Türk çocuklarının eğitimi ve ma
halli idare seçimlerinde yabancılara seçme ve seçilme hakkı verilmesi konusundaki 
görüşlerini dile getirdi. 

KARADUMAN, ayrıca, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasal istikrarını orta
dan kaldırmak isteyen güçlerin az da olsa Almanya'da çalışan vatandaşların üzerinde 
etkili olduklarını ve onlar üzerinde baskı kurduklarını bildirerek, bazı Alman poli
tikacılarının da bu güçleri desteklediğini söyledi. 
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KARADUMAN bu unsurlar karşısında, Alman yetkililerin daha etkin tedbirler 
alması gerektiğini ifade ederek, "Demokrasinin kuralları içinde, bu konularda 
netice alıcı tedbirler bulunabileceği kanısındayız" dedi. 

Funcke de ailelerin birarada tutulması için çalışmalar yaptıklarını bildi
rerek, seçme ve seçilme hakkı ile ilgili olarak uluslararası platformlarda çalışma 
yapmak gerektiğini söyledi . 

Funcke Avrupa Konseyi ve Topluluğu nezdinde, karşılılık ilkesine dayalı ola
rak bu hakkın elde edilebileceğini kaydetti . 

TBMM Başkanı ve beraberindeki Parlamento Heyeti daha sonra Devlet Bakanı 
Helmut SCHAEFTER ile de bir görüşme yaptı . 

KARADUMAN görüşmede Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna girmesine Federal Alman
ya'nın yakın ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Türkiye'nin bu toplulukta yeralmak 
isteği haklı ve ye rinde bir istektir" şeklinde konuştu . 

Bulgaristan'da Türklere uygulanan baskıyı da dile getiren KARADUMAN, Federal 
Almanya'nın bu konuda da zaman zaman aktif olduğunu söyledi . Türkiye'nin hiç bir 
komşusundan toprak talebi olmadığını kaydeden TBMM Başkanı, Bulgaristan'ı bu uygu
lamalardan vazgeçirmek için dış kamuoyu baskısı oluşt~rulmasının zorunlu olduğunu 
bildirdi . 

Devlet Bakanı ise ülkesinin bu konuyu gelecekte de inceleyeceğini ve ağırlı
ğını kayacağını söyledi . 
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18 Haziran 1987 

- KARADUMAN'IN BERLİN'DEKİ TEMASLARI 

Federal Almanya'da bulunan TBMM Başkanı ecmettin KARADUMAN, bugün Federal 
İşler ve Adalet Senatörü Rupert SCHOLZ'u, Berlin Belediye Binasında ziyaret ederek 
bir süre görüştü. 

KARADUMAN, görüşmede, Berlin'in 750. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Senatörü 
kutladı ve gelecek yıldönümünde bütünleşmiş bir Berlin görmeyi umduklarını söyledi. 

Berlin'de çok sayıda Türk vatandaşının y aşadığını belirten KARADUMAN, burada 
yaşayan Türk işçileri ile dün yaptığı görüşmede, onların iyi şartlar içinde yaşa
dıklarını öğrendiğini ve bundan memnun olduğunu bildirdi. 

Necmettin KARADUMAN, Almanya'da yaşayan Türklerin, bazı sorunları da olduğunu 
dile getirerek bu sorunların zaman içinde çözümleneceğine inandığını söyledi. 

Türkiye'den gelen vatandaşlar arasında zorunlu olarak ülkeden ayrılanların da 
yer aldığını kaydeden KARADUMAN, şöyle devam etti : 

"Bu insanlar, Türk Devleti ve ülkesinin aleyhinde bir takım bölücü hareketler 
içindedirler. Biz, bunlara karşı her türlü önlemi alı y oruz. Dostlarımızın da etkin 
önlemler almasını diliyoruz." 

Alman televizyonları birinci kanalı ARD'de yeralan Türkiye aleyhindeki yayını 
da dile getiren KARADUMAN, Bonn'daki temaslarında, Başbakan KOHL'den, ülkelerin 
bütünlüğünü etkileyen her türlü eyleme karşı olduklarını duymaktan memnun olduğunu 
bildirdi. 

TBMM Başkanı KARADUMAN, Almanya'nın, terörist eylemlere karşı aldığı önlemleri 
- daha da etkinleştirmesi temennisinde bulunarak,"bu tür terörist eylemler, yöneldik

leri ülke kadar, bulundukları ülkeyi de rahatsız eder. Bu nedenle, bu tip eylemlere 
karşı etkin önlemler alınması toplumların ortak menfaatidir" dedi. 

Federal İşler ve Adalet Senatörü Rupert SCHOLZ'da, bölünmüşlüğün Berlin'in 
kaderi olduğunu belirterek, Türk işçilerinin Berlin'de olmasından memnun olduklarını, 
çünkü onların bir denge unsuru oluşturduklarını söyledi. 

SCHOLZ, Türkiye'nin terörle ilgili hassasiyetini anladığını ifade ederek, te
rörle mücadelede işbirliğindeki eksikliğin ülke yönetiminden değil, uluslararası 

düzeydeki işbirliğinin yetersizliğinden kaynaklandığını öne sürdü. 

Necmettin KARADUMAN ve beraberindeki Parlamento Heyeti, daha sonra, Berlin 
Eyalet Meclisi'ni ziyaret ederek, Türklerin yoğun olduğu Kreuzberg semtine gitti. 
KARADUMAN ve beraberindeki Heyet, öğleden sonra da, Berlin Eyalet Meclis'i oturumu
nu izledikten sonra, Berlin'deki temaslarını tamamlayarak Bremen'e geçti. 
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19 Haziran 1987 

- KARADUMAN BREMEN'DEKi TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR 

Federal Alman Parlamentosu Başkanı Philipp JENNINGER'in resmi davetlisi ola
rak Almanya'da bulunan TBMM Başkanı Necmettin KARADUMAN ve beraberindeki Parlamento 
Heyeti, Bremen'de temaslarını sürdürüyor . 

Bremen Havaalanı'nda, dün Eyalet Meclisi Başkanı Dieter KLİNK tarafından kar
şılanan KARADUMAN ve beraberindekiler, Bremen Belediye Başkanı Henning SCHERF'in 
ve rdiği akşam yemeğine katıldılar. 

KARADUMAN ve beraberindekiler, Belediye Binasından yemegın verileceği yere gi
derken yüzleri maskeli birkaç kişi Türkiye aleyhine sloganlar attılar. 

Yemek sırasında konuşan KARADUMAN, Türkiye'nin 1970'li yıllarda terör ve anar
şi nedeniyle iç savaşın eşiğine geldiğini bildirerek, aşırı uçların eylemlerinin 
Türkiye'yi bölmeyi ve devleti yıkmayı hedef aldığını kaydetti ve bunların, dış güç
lerden yardım gören bir avuç topluluk olduğunu söyledi. 

KARADUMAN, Türk toplumunun o acı günleri geride bıraktığını ve demokratikleşme 
sürecini hı zla sürdürdüğünü kaydederek, Almanya'nın da İkinci Dünya Savaşı öncesi 
ve sonrasında buna benzer çok acılar yaşadığını hatırlattı. 

Necmettin KARADUMAN, "Benim Alman dostlarımdan tek isteğim teşhiste yanılgıya 
düşmernek ve bu fraksiyonların amaçlarını doğru belirlenektir" dedi. 

Henning SCHERF ise, yapılan gösteri ile ilgili olarak, "Bu tavırlar bir düş
manlık değil, demokrasiye hızla geçmek için gösterilen sabırsızlık ve cahillik ör
neğidir" dedi. 

Bu tür eylemlerin ortadan kaldırılması için sosyal refahın sağlanması gerek
tiğini ifade eden Henning, toplumlar arasındaki görüş ayrılıklarının ortadan kaldı
rılması için ülkeler arasında işbirliği gerektiğini bildirdi. 

TBMM Başkanı KARADUMAN ve beraberindekiler, daha sonra Bremen'deki Türklerle 
görüştüler . 

Bremen'de bu sabah Eyalet Meclis Başkanı Dieter KLİNK'i de ziyaret eden KARA
DUMAN KLİNK'ten şehrin anahtarını aldı. Daha sonra bir gemi ile kanalda gezinti 
yapan KARADUMAN ve beraberindekiler, öğleden sonra Frankfurt'a gittiler. 
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2 Kasım 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK Mi LLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTi N KA RADU MAN'IN 
TRABZON'DA İL GENEL MECLiSi TOPLANTISI NDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

İl Genel Meclisinin sayın üyeleri, değerli hemşerilerim, 

Trabzon İl Genel Meclisi bu dönem toplantılarına bugün 
başlamış bul unuyor. Bu toplantılar sırasında yapacağınız çalışmaların 

ve görüşmelerin, alacağınız kararların Trabzon için güzel hizmetler 
ifa sı na ve s ile olmasını temenni ediyorum . 

Muhterem arkadaşlar, mahalli idareler, demokrasilerin 
beşiğidir . Burada alacağınız kararlar, hem il düzeyindeki mahalli 
h izmetleri n yürütülmesi açısından önem taşımakta, hem de genç 

nedeniyle büyük bir değer 

hitap ederken demokrasiye 
ve önemine birkaç cümle 

Türk demokrasisine yapacağı katkılar 

taşımaktadır. Ben, bugün burada sizlere 
ve demokrasilerde mahalli idarelerin yeri 
ile temas etmek arzusunda yı m. 

Aziz hemşerilerim, demokratik yönetimler, demokratik yönetim, 
milletimizin ve genç Cumhuriyetimizin değişmez ve vazgeçilmez bir 
sembolüdür. Demokrasi, milletimizin içten bağımlı ve gönülden paylaştı

ğı yüksek bir ideal, yüksek bir ülküdür. Milletimiz, bu ülküyle 
o kadar içiçedir ki, o kadar onu benimsemiş ve ıçıne sindirmiştir 

ki, bu yüce düşünce adeta milletimizin değişmez bır karakter i 
haline gelmiştir . 

İstiklal mücadelemiz sırasında ölüm-kalım savaşı verirken 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin kurulma sı, milli mücadelemizi 
başarı ya ulaştıran en etkin güç olduğu kadar, demokrasimizin 
de başlangıcını ve ilk ve en önemli adımını teşkil etmişt ir . 

O tarihten bu yana Türk Milleti, demokratik alanda büyük 
bir mesafe katetmiş ve demokrasimiz i övünebileceği.rrıiz bir seviyeye 
getirmiştir . Bütün dünya, hepinizin b il d iği gibi, Türki ye'nin demokra
t i. k ala nda ka ydetti.ğ i gelişmeyi, ka ydettiğ i başa rı yı büyük bir 
tlgı ile ve bü yük bir takdirle izlemektedir. 

Önümüzde, yakında bir genel seçım daha var . Bu genel 
seçımde millf i rade, yani sizlenn iradesi, halkırr. i:!ln iradesi, 
bır kere d ahcı tecel li edecek ve genç Türk demokra sisi bu sınavı 
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da başarıyla vererek. yeni bir güç daha kazan mış olacaktır. Buna 
yürekten inanmaktayız. 

Aziz hem şe h rilerim, sözlerimin baş ında mahalli idarelerin; 
yani köylerimizin ve beledi yelerimizin, il özel idarelerimizin demokrasi
n i n beşiği olduğundan bahsetmiştim . Gerçekten, mahalli idareler, 
demokratik rejim le yönetilen ülkelerde, demokrasinin temel i ve 
ana kaynağıdır. Bu idareler, halkımızın yönetime en yakın olduğu, 

yönetimle içiçe ilişki ler kurduğu yönetim birimleridir. Halkımız 

bu yönetimlerde etkinliğini, ağırlığını göstermeye başlar, ta bir 
ca iz se bu yönetimlerde demokratik varlığını ve gücünü ortaya koyar . 
Öte yandan , yine bu idareler halkımızın demokratik eğitiminin 
başladığı ve orada yine halkımız demokratik deneyimler kazanmaya 
başladığı, edindiği · demokratik deneyimlerle dolu hale geldiği yönetim-
lerdir . Bu organlar, mahalli idare birimleri, demokrasinin bu 
nedenle beşiğidir diyoruz . Demokrasi burada baş lıyor, burada 
yükseliyor ve buradan ülkenin dört bucağına dal budak salıyor 

ve buradan demokratik irade Millet Meclisi 'ne kadar sizlerin başlattığı 

tecrübelerle yayılıyor ve orada toplanıyor. 

Meseleye bu yönüyle baktığımız takdirde, sizler burada 
mahalli hizmetleri görürken, aynı zamanda demokrasimize de ne 
büyük bir ölçü içerisinde hizmet etmekte olduğunuzu hemen hissedecek
siniz ve bunu yakından id rak edeceksiniz . Bu nedenle, sizin buradak i 
başarınızı burada sürdüreceğiniz etkin hizmetleri çok önemsiyoruz. 
Demokrasimizin başarısında ne büyük bir payı olduğunu düşünmekte

yiz . Böylece, mahallf idarelerde; ister köy olsun ister belediye 
olsun, ister özel idare olsun, halkımızın mutlaka başarılı sınavlar 

vermesi gerektiğine kani bulunuyoruz. 

Bugüne ka dar bu sınavlarda başa rı ll oldunuz, demokra simizin 
gelişmesinde güzel örnekler- ortaya koydunuz, demokrasimizin gelişmesi

ne katkıda bu l undunuz . Bundan sonra da aynı etkinliği göstereceğinize 
yürekten inanmaktayım . 

Tabif bun ları söylerken hepinize hitap ediyorum . Hangi 
sıyasf partı ye mensup olursanız olunuz, bu görevlerin hepinize 
rerettüp eden önemli görevler olduğunu belirtmek istiyorum . Elbette 
k1. demokratik bir camia olan, demokrasinin çeşitli kademelerinde; 
be ledivelerimizde. ıl özel idarelerimızde. köylerimizde. ayrı fikir 
ve düşüncede olmamıza rağmen, ülkemizin tahakkuk ettirmek zorunda 
o lduğu yüce hedefler vardır ki, onların etrafında birleşrnek ve 
bütünleşrnek ve birlikte bu hedefler doğrultusunda başanya ulaşmak 

zc:-u nd .:ı olduğumuzu ka ydctmek, i fa de etmek i st i yorum . 
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Trabzon 'un İl Genel Meclisi bu alanda daima en gütel 
örnekleri vermiş bir toplu luktur ve demokrasimize her zaman oluııılu 

katkılarda bulunmu ş bir topluluktur. Bundan sonra hangi siyıısf 

goruşte olursa olsun bu başarıyı birlikte göstereceklerinden ve 
demokrasimizin gelişmesine sürekli katkıda bulunacaklarından hiç 
şüphe etmiyorum ve size bu yolda başarılar diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım , hatırlıyorum, geçen yıl buraya geldiğırn-

de, İl Özel İ dareleri Kanunu hakkında sizlere bazı görüşlerı mi 
nakletmişt i m. O tarihte demiştim ki, (İl Özel İdareleri Kanunu 
üzerinde önce hükümet, sonra da parlamento bir hazırlık içindedir. 
Demokratik ideale uygun bir biçime, yani halk iradesinin ağırlığı na 
uygun şekle kanunu getirmek için çok olumlu çalışmalar devam 
ediyor ve bu olum l u çalışmalar yakın bir tarihte meyvasını verec ek 
ve İl Özel İdareleri Kanunu yeniden tanzim edilerek sizlerin isteklerıne 
uygun bir şekle getirilecektir, dönüş türülecektir . ) Hatırlayacaksını z, 
heme n o tarihin arkasından belk i bir ay, iki ay geçti geçmeili, 
Kanun Meclis' ten çıktı ve yürürlüğe konuldu. 

1988 malf yılında esas u yg ulama kabiliyetini kazana c.1 k 
ve merkezf idarelere ait birçok hizmetler ve onların gerektirdıği 

hizmetler il özel idarelerinin emrine verilecektir. Şimdi, bize il 
özel idarelerimize. genel medisimize, bu hizmetlerin en rasyonrl, 
en akılcı biçımde kulla'nmak görevi düşüyor. Yani, il özel idarelerıııe 

verilen bu yetkiye, özel ida reler imizi n layık olduğunu kanıtlamnk 

göreviyle karşı karşıyayız . Bunun da yol u ilk uygulamada hizmetlrı·i 

akılcı bir biçimde, gerek ehemmi mühimme tercih ederek, y~ıı1i 

daha çok önemliyi, daha az önemliye tercih ederek sıralameı 1·: , 

geçerli herkes i n takdirini kazanan programlar yapmaktır . Bu progratı ı

ları yaparken, sakın ola ki, bölgec i zihniyetler-:n esıri olmayasırıı;_ , 

Trabzon 'un ihtiyaçlarına bakınız ; en çok ihtıyaç nereye var :: . ., 
hang ı alanda daha çok ihtiyaç duyuluyorsa, orava hizmetleri yönel ı i

niz. 

Bu vetkilere sızin lavık olduğunuzu b iliyorum , ama yıııe 

de tekrar l amakran ker.dımi alamıyorum. Bir şeyı hanrdan çıkarmayalıııı: 

Yetkilerin b i r toplumda hasmı çoktur. Bu yetkiler iyi kullanılmazlarsn 
hemen onu gerı almaya teşebbü!: edenler çıkabilir. onun içın mah<ı lli 

idöı·elennıız.:· verilerı bu yetkilere layık olduğumuzu. i1 öze l idarele: ı
n:n de bü\·ük bıı· varlık olduğunu kanıtlayalım, gösterelim . 

Trabz0n'un her meseledc öncülüğünü yapan mesdelere rasyoıır·J 

b ıç ı m d c ya k 1 a ş a n s iz d eğer l i te m s il c i ler i n i n b u i ş ı c b ü ş a rı lı o 1 a cağı n ı .. •ı 
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yürekten inanmaktayım ve bu yolda size başarılar dilemekteyim_. 

BugUn bazı kazalarda daha bulunmak zorundayım. Biraz 
sonra mü sa aden izi alarak a yrılacağım. Aslında, zamanım olsaydı 

orada yapacağınız toplantılarda uzun bir süre kalarak, sizin çalışma 

ta rzınızı izlemek ve onlarda n fayda lanmak isterdim; ama zama nı m 
yeterli olamayacağını takdir edersiniz . Bu nedenle, hepinizin mü sa ade
sini almak istiyorum. Bir hafta süreyle buradayım. Burada bulundu~ um 
süre içinde ferdi görüşmeler de yapacağız şüphesiz; bana kazalarımı

zın sorunlarını ileteceksiniz. Bunları dinlemekten memnun kalacağım 

ve bunlara sizlerle birlikte ne ölçüde çözüm bulabilirsek, en az 
sizler kadar benim de memnuniyet duyacağımı tahmin edersiniz . 

Hepinize. bana ayırdığınız bu zaman için 
ve sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu 

saygılar, sevgiler sunuyorum. 

teşekkür ediyorum 
tekrar belirtiyor, 
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3 Kasım 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TRABZON'DA VERiLEN BRİFİNGTE YAPTIGI KONUŞMA 

Verilen izahatlar da göstermektedir ki, vilayetimizin çeşitli 

hizmet alanlarında çok yoğun, çok y ararlı çalışmalar sürüyor. 
Bunlar, siz daire ve bölge müdürlerimizin denetiminde 1 gözetiminde 
ve üstün gayretleriyle hedeflerine ulaştırılmay a çalışılıyor. Biz 
de milletvekilleri olarak, başta sayın Valimiz olmak üzere. siz 
değerli çalışan arkadaşlarımıza hep destek olmaya, yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. Destek olmak, yardımcı olmak bizden, işi icra etmek, 
işin yüzünü güldürrnek sizden. Hamdolsun ki, siz çalışan arkadaşları

mız da, gerçekten hem işin yüzünü güldürmektesiniz, hem de halkımıza 
hizmet etmenin heyecanı ve kı va ncı içinde koşarak halkımızın yüzünü 
güldürmektesiniz. Ben o nedenle Trabzon' a bu defaki gelişim sırasında 

gördüğüm bu içten ilgi ve yüksek heyecan nedeniyle sizlere ayrı 

ayrı teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve süregiden bu gayretlerinizin 
hiçbir şekilde yüksek temposunu düşü rmemesini sizl erden ayrıca 

rica ediyor ve diliyorum. 

Vali beyin verdiğ i izahatlardan anlaşılıyor ki, en büyük 
darboğazlarımızdan b iris i mill i e ği tim hizmetleri ala nı nda ortaya 
çıkmaktadır. Bu da, artan nüfusumuzdan kaynaklanmaktadır ve 
okuyan insan sayımızın, oku yan çocuk sayımızın giderek fazlalaşmasın
dan kaynaklanmaktadır. Okuyan insan sa y ımızın giderek büyü k 
boyutlara ulaşmasından, aslında çok memnuniyet duymamız lazımdır 

ve zaten bu memnuniyetin de içindeyiz: ama bir ya ndan da tedbirle r i 
almak ve etkili bir şekilde sürdürmek gereği karşımızdadır. Gelece k 
yıllarda artan nüfusumuza göre, vilayetimizin artan nüfusuna göre, 
her yıl 100 ilkokul dersliğine. L.O ortaoku l dersliğine ve 25' d e 
l ise dersliğine ihtiyaç olduğu anlaşı lıyor. Bu rakamlar gelecek 
yıllarda milli eğitim alanında bü yü k iht iy açlarla karşı karşıya 

kaldığımızın bir gösterge sidir. Üstelik , hep iniz çok iyi b ili rsiniz. 
il genel meclisinin tem silcisi arkadaş larım ız çok iyi bilirler, mevcu t 
okullarımız da bit- taraftan eskiyor, harabiyere uğruy or, bunları n 

venile nme si de ayrıca arkadan g ündeme geliyor. Bütün bunları 

gözönünE> alırsak millf eğitim alanınd a daha geniş boyutlu tedbirlerle 
geleceğe yönelmemiz gerekmekte oldu ğu anlaşılmaktadır. Ha yırs eve r 

\' n 1 a n d a ş l a n m ız ı rı d e s 1 e ğ i rı ı n . h a y ır s C' v e ;· h e rn ş e !. il e ri m iz i ıı d e st e ğ i n ir, 

bu konuda ne kadar büyük bir değe r ve anlam taşıdığı ortadadır; 

çünkü devletiıı eli ve gücü millf eğ i tım hizmetlerinin bütünün ü 
realize etmeve yetmektedir. O yüzden yurt çapında ha y ırsev er insan-
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la rımızın kampanyaya 
bu çağrıya katılan 

olduğumuzu sık sık dile 

·.ı 

katılması çağrısı sık sık 

hayırsever vatandaşlarımıza 

getirmekteyiz. 

yapılmakta ve 
şükran borçlu 

Vali beyin verdiği bilgiden anlaşılıyor ki, geçen yıl arsa 
bağışları da hesaba ka tılırsa Trabzon ilinde millf eğitim h izmetleri ne 
l milyarın üstünde bir bağış yapılmıştır . Bu rakam, oldukça büyük 
boyutlu, sevindirici bir rakamdır . Ben de, bu nedenle Tra bzonl u 
hayırsever hemşerHerimize şükran duygularımı ifade etmek, kendilerine 
teşekkür etmek istiyorum ve bu yardımlarının, bu hayır ve hasenat 
yolunda yaptıkları katılımların devam etmesini dilemek istiyorum 
ve i nanıyorum ki bu yardımlar, başta Sayın Valimiz olmak üzere 
diğer yönetici arkadaşlarımızın kıymetli gayreti ve ha y ırlı telkınleriy

le gelecek yıllarda daha büyük boyutlara ulaşacaktır . 

Yine darboğazlarımızdan birisi, kırsal alanlarda, köy 
yollarında ve köy içme sularında karşımıza çıkmaktadır. SOO küsur 
köylük Trabzon vi la yetinin yerleşim birimi S bin küsurun üstündedir . 
Dağınık köy sisteminin Karadeniz sahil bölgesinde, bu arada Trabzon 
ilinde ne kadar büyük sorunlar yarattığını bu rakamlar açık seçik 
bir biçimde ortaya koyuyor; ama ne yapalım kı, insanımız, hemşenmiz 

dağlara, bayırlara, tepelere yerleşim sistemi itibariyle ya yıl mıştır. 
Onlara köy hizmetlerini götürmeye bu gerçek karşısında mecburuz . 
Dağınık köy sistemi, Karadeniz sahil bölgesinde cari old uğuna 

göre başta da alacağımız bir tedbir şimdilik görmüyoruz . Şu halde 
zor olan bu hizmetin üstesinden gelmeye çalışacağız ki, bugün 
arkadaşlarımız da, köy hizmetleri dalında çalışan arkadaşlar-ımız 

da bunu yapmaya çalışmakta; ama bır hay li de zorla nmak tadırlar . 

Bu da bir gerçektir . Bakınız, bundan dola yı Trabzon İlinde kö y 
yolları ağının uzunluğu 12 bin kilometreyi buluyor. 12 b i n küsur 
kilometreyi bulu yor . Zannediyorum, ülkenin vilayetleri içinde en 
başlarda gelmektedir Trabzon vilayeti, köy yolları ağı iti b ariyle . 
Bu da, köy yolları alanında ne büyük sıkıntılarla ve darboğazlarla 

karşı karşıya bulunduğumuzu gösteriyor . İşimiz zordur; ama hamdolsun 
ki. imkanlarımız da yıldan yıla büyük oranda artmaktadır. 

Benim köy hizmetleri teşkilatında ç alı şan arkadaşlarımızdan 

dai ma bir ricam oluyor . Divorum ki, Trabzcn bölgesınd e . Kc:ıradenız 

Bölgesinde arazi engebelidir. sarptır, ka yalıkt ır. k0y yolları yapılması 

çok zordur, üstelik köylümüzden arazf alınması da epev müşkü iat 

....ır:t. etmektedir, ameı büıü n bu darboğazlara ve zor l uk l ar<ı ril~.men 

k i:' v y o ll a rı m ı z ı sı u. n d a r 1 y o 1 o 1 a ra k y a p m ::ı v a m e c b u ı· u 7. • B u ı ş b i r 
kerr y.:ıpılac.::ıkıır, ikinci ddu o çalışm aleır.::ı di:inülü p bır hızmet 
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verilmesi katiyen akla hayale gelmemelidir. Bir defa yapılacak 

şekilde işe bakılmalıdır, az yapılmalıdır, ama mutlaka o iş yapılmalı

dır. Onun ıçın standart köy yolu üzerinde şahsen ben yıllardan 

beri ısrarla d uruyorum. Standart köy yol u derken neyi ifade ettiğimız 

açıkça anlaşılıyor. Köy yolu be ll i bir genişlikte öngörülmektedir , 
köy yolunun mutlaka sanat yapıları yapılmalıdır; çünkü vilayetimiz 
çok yağışlı bir bölge üzerinde bulunmaktadır ve köy yollarımızda 

sanat yapılarını ihmal edersek yollarımızı ne kadar tam boyutunda 
yaparsak yapalım, ne kadar stabilize kaplamasını ihmal etmezsek 
etmeyelim o yollar kısa bir zamanda tahrip olur gider ve hizmetlerimiz 
de heba olmaktan kurtulamaz. Şu halde, arkadaşlarımız sanat 
yapıları üzeri nde hassasiyetle durmalı, bunları katiyen ihmal etmeme
l i dir. Ben her konuşmamda bu noktayı sık sık vurguluyorum; çünkü 
çok önemli kabul ediyorum, bunun için üzerinde durmakta fayda 
görüyorum. 

Tesfiyesi yapılan yolların kaplamasının biraz arkadan 
gittiği anlaşılıyor. Tabiatıyla dozer güçlü şantiyelerimiz artrr.ı ştır . 

Yolların toprak tesfiyesi süratle yapılırken arkadan stabilize kaplama 
işleri yeteri kadar sürate ulaşamıyor, yetişmiyar. Bu yüzden Sa yın 
V alimiz damperli kamyon ihtıyacını vurguladılar, onun üzerinde 
durdular. Şah sf kan aa time göre. damperli kamyon la bu hizmetlere 
yetişilemiyorsa müteahhitler eliyle köy yollarının stabilize kaplaması 

üzerinde d urulmalı, bu sisteme ağırlık verilmeli . Elimizde böyle 
bir araç var. Bence hep bu araç kullanılmalı, hep kamyona, zorlama 
cihetine gitmemeliyiz. Zaten Vali bey de bir çozur.ı yolu olarak, 
bir alterna tif olarak bunun da üzerınde durdu. Şahsf kanaatine 
göre bu alternatif üzerinde daha yoğunlukla durulmalıdır. 

Limanlar Bölge Müdürlüğün-ün 

ihtiyac ı olduğundan Valimiz bahsetti. Tabii 
Üzerinde ilgili arkadaşlarımızla duracağız. 

bazı araçlara, gereçlere 
bunların temini gereklidir. 

Sağlık hizmetleri yönünden personel itibariyle sıkınnlarımız 

var . Özellikle ebe açığı çok. Türkiye çapında bir problemdir bu. 
Trabzon vila yetıne de Türkiye genelindeki bu problem ya.nsırnıştır . 

Hekim açığı keza bilinmekted ir . Bunların kapatılması i ç ı n yin e 
bız sizle re yardımcı olmaya çalışacağız. 

Bugü n hizmet alanlannda bizlere 
ızledık ve dinledik . Zaten hazıı-lanan 

a l a c a ğı z ve :. iz"' b u h ız m e t a l a rıl ü n n d cı 

verilen bılgiyı de ilgıyl c

dos yayı da beraber-ımıze 

her zamank ı gıbı destek 
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olma ya çalışacağız. Diğer hizmet alanlarıyla ilgili bilg i 1 er de 
çoğunuzc a dikkatle izlendi ve dinlendi. Karayollarında, Devlet 
Su İşleri alanında, sağlık alanında, limanlarımızda, sanayi b ti lgeleri
mizde, organize sanayi bölgesinde, küçük sanat sitelerindı' . spor 
tesislerinde yapılmakta olan hizmetler tek tek burada dile ~.e tirildi 

ve bu n la rdan doğan bazı sorunların da üzerinde duruldu . Bu soı · unları 

biz de yakından biliyor ve izliyoruz . Bunlara imkan olduğu ölçüler 
iç i nde çözüm getirmeye , size yardımcı olmak üzere biz de arkadaşları
mızla çalışacağız . 

Hepinize, bugün yapılan toplantıda bizlere veri l en bilg i 
neden i yle başta Sayın Valimiz olmak üzere teşekkür ediyorum. Tı-abzon

lu hemşerHerimize sunduğunuz verimli ve başarılı hizmetlt.,- için 
daire amiri, müessese amiri ve bölge müdürü arkadaşlarımıl" a a y rı 

a y rı teşekkür etmekten büyük zevk duyuyorum . Hepinize iş l ı · r i nizde 

her zamanki gibi başarılar diliyorum . 
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3 K .:ı sım 1987 

TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TRABZON'UN YOMRA İLÇESİNDE HALKA · HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

Sevgili Yomralı hemşehrilerim, 

Trabzon' a senede bir kere de olsa gelebiliyorum. Bu arada 
i lçelerimize ayrı ayrı ziyaretlerde bulunuyoruz. Ankara' daki çok 
yoğ un devlet işleri sık sık Trabzon' a ve kazalarına gelebilme 
imkanı nı bana maalesef vermiyor, ama yılda bir kere de olsa sizlerle 
birarada bulunmak ve ihtiyaçlarınızı, sorunlarınızı kazalarınızda 

dinlemek benim için çok değerli bir fırsat ve · imkan oluyor. Burada 
bana aktanlan sorunlarınız ve duyulan ihtiyaçlarınızın çözümü 
için hep birlikte çareler arama yoluna koyuluyoruz. Ben ve milletvekili 
arkadaşlarım sorunlarınızın çözümü için bir gayreti n içinde oluyoruz. 
Zannediyorum her gelişimizde bana iletilen, birlikte çözmek istediğimiz 

sorunlarınızın ve ihtiyaçlarınızın adım adım çözümü yoluna girilmekte
dir . Ama ihtiyaçlar bitmez. Dün Akçaabat İlçesinde de bu konuya 
bir nebze değinmiştim. Yeni doğan ihtiyaçlar, büyüyen, gelişen 

bir toplumun işaretleridir . O itibarla her gelişimizde sizlerden 
ye ni yeni ihtiyaçları duydukça bundan memnun oluyoruz. Bunlar, 
sizin köyterinizde ve evlerinizde gelişen bir toplum içinde oturduğunuzu 
ortaya · koyan işaretlerdir . Onun ıçın memnun oluyoruz, ama bunlara 
elden gelen çareyi bul mak için ihtiyaçlarınızı ve sorunlarınızı 

ilgili idare kurumlarından istiyoruz ve bunların takipcisi oluyoruz. 
Bu arada üstümüzde Ankara' da merkezde büyük devlet sorumlulukları 

da var. Bunları da size layık bir biçimde çözmek için elimizden 
gelen gayretleri sarfediyoruz. Sizi Ankara' da en iyi bir seviyede 
temsil edebilmek için üstümüze düşen görevleri noksansız yerine 
getirmenin çabası içindeyiz. Biraz sonra Kaymakamlıkta sizlerle 
hep birlikte Yomra 'nın sorunlarını enine boyuna gözden geçireceğiz. 

Bugün mevcut olan ihtiyaçlarınızı ve sıkıntılarınızı dinleyeceğ i m 

ve bunların çözümü için çareler arama yoluna koymak için çalışaca

ğız. Birlikte, sayın Valimizle birlikte hemen sizlere sorunlar hakkında. 
i ht iy aç lar hakkında verilebilecek cevapları vermeye çalışacaklar. 

Hemen çozume kavuşamayacak i htiyaçlarımızı da çözüme kavuşturmak 

üzere yeni programların ve planların hazırlığı içine gireceklerdir. 

Bugün 
gösterdiğin iz 
ayrı teşekkür 

beni burada karşılamak lütfunu ve konuksevediğini 

için sizlere, siz değerli Yomralı hemşehrilerime ayrı 

ediyorum, hepinizi sevgilerle . saygılada selam lı yorum. 
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4 Kasım 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TRABZON'UN VAKFIKEBİR İLÇESİNDE HALKA HİTABEN 

YAPTIGI KONUŞMA 

Aziz Vakfıke bir li hemşehrilerim, 

Her yıl Trabzon' a yaptığım seyahatlerde kazalarımıza uğraya

rak sizleri ziyaret ediyor ve bir müddet aranızda kalarak ilçemizin, 
kasabalarımızın, köylerimizin sorunlarını birlikte gözden geçiriyer 
ve bunların çarelerini, tedbirlerini yine birlikte tespit ederek 
ihtiyaçların karşılanması cihetine, yoluna gidiyoruz. Aranızda 

her gelişimizde bulunmaktan, sizlerin bana gösterdiğiniz büyük 
ilgiyi yakından görerek mutlu olmaktan çok kıvanç duyuyorum 
ve memleketimizin havasını, sizlerin havasını teneffüs etmenin 
hazzını hissediyorum. Her defasında büyük konukseverlik gösteriyorsu
n uz, ilgi gösteriyorsunuz ve bizlere hak etmediğimiz derecede sıcak 

bir alaka ile iltifatta bulunuyorsunuz, sıcak bir dostluk gösteriyorsu
n uz. Bundan fevkalade mu tl ulu k duyuyoruz. kıvanç duyuyoruz. 
Bunu b ilhassa bugün yine bunu aranızda bulunmaktayken belirtmek 
istiyorum. 

Vakfıkebir günden güne gelişen, büyüyen güzel bir ilçemizdir. 
Her geçen yıl Vakfıkebi.r'i daha güzel bir şehir olma yolunda ileri. 
göcürmekte ve hak ettiğiniz gelişmeleri büyük gayretierinizle, çalışkan 

halkımızın büyük gayretleriyle kaydetmekte ve Vakfıkebir' i daha 
büyütmekte, da ha güzelleştirmektesiniz . Biz size yardımcı olmak 
vazıfesiyle mükellefiz . Bizi temsileıleriniz olarak seçtiniz biz de 
temsilcilerin ız olarak, milletvekillerıniz olarak size hizmette bizirr. 
hikmeti vücudumuzdur, başta gelen görevimizdir. Sizin gayretleriniz 
bir taraftan, bizım de sizin gayretierinize sağlayacağımız destek 
bir taraftan ilçelerimiz, kasab alarımız ve tüm vilayetimiz daha 
güzelleşecek, daha mu tl u yarınl ara kavuşacaktır. 

Azız hemşehrile~im, dört yıldan beri. temsilcilerini-z olarak 
size hizmet etmeye çalışıyoruz. Hizmeti büyük bır gaye edindik 
ve bu dört , · ıllık dönemi bir hizmet dönemi olarak görmeyi ve öyle 
an i arnayı ön p l anda tuttuk, hizmeti baştcı gelen şıar edindik . Tahmin 
ed ı yorum. ülkcmizın pek çok yörc!:-indc olduğu gibi. Trabzon v'ilcıyeri.nde 

ve viicıyf'tımızirı çeşıtli kcısabdlarında. kazalarınacı ve köylerinde 
vuplan hızmc!l E' r memnun edıci bir boyutıa cereyan etmiştir Vt 

memnun edıc ı b i r boy uta. ulc,şmıştıl'. Hızmetı şi<ıı- edınmerr:iz dışınd& 

bir noktayı dnh.:ı çok önenıli s.:tyıyoruz: O da şudur: Toplumumuzd <.ı.-
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yaşayan insanlarımız arasında dostluğun, kardeşliğ i n, politika 
mücadelelerinde yumuşak , güleryüzlü bir tutumun ülkemiz politika 
hayatına hakım olmasıdır. Biz bunun da öncülüğünü yapmak istiyoruz . 
Çünkü , bir memleketin politik hayatında uzlaşma olmazsa, güleryüzlü 
ve yumuşak bir üslup güdülmezse) bundan ülkenin yarar görmesi 
mümkün değildir. Aksine çok zararlada toplumumuz karşı karşıya 

kala bilir. Bunun bilinc i içinde, dostluk, kardeşlik politikasının 

da öncülüğünü yapmak istiyoruz, bunun savunmasını yapmak istiyoruz 
ve sizin de bu politika anlayışında öncülük yapmanızı istiyor 
ve temenni ediyoruz. Görüyorsunuz ülkenin yönetiminde ne kadar 
yumuşak, uzlaşmacı bir politika izlenir se bundan hem kendi insanları, 
hem de toplumumuzun çeşitli meselelerinin çözümü çok büyük kolaylıklar 

görüyor. Ülkenin gelişmes i , ülkenin büyümesi, ülke sorunlarının 
çözülmesi bundan fevkalade kuvvet kazanıyor. O yüzden, ülkenin 
yönetiminde yumuşak, akılcı, güleryüzlü bir politikanın içinde 
hepimizin birleşmesi lazım geldiğini sık sık vurguluyor ve söylüyoruz . 
Tabiatıyla bu sözlerim hepimize, hepinize ilişkindir . Hangi siyasf 
görüşte olursak olalım bu Türk Ul usunun, Türk Toplumunun ana 
ilkesi haline gelmeli ve bu ana ilke etrafında birleşip, bütünleşmeli

yiz . Demokratik bir toplumda yaşıyoruz . Demokratik bir toplumda 
yaşamanın başta gelen şartı, insanların çeşitli fikir ve düşünce 

fikirleri içinde yer alması: çeşitli fikir ve düşünceleri savunabilmesi
dir. Ayrı ayrı görüşlerde, düşüncelerde bulunmamız tabiidir. Bu. 
katiyen aramızdaki, bir ülkenin içinde, bu topraklarda yaşayan 

insanlar olmamızdan dolayı kati yen dostluğumuza, kardeşliğimize, 

birbirimize olan yakınlığımıza hal el getirmemelidir. Zaten ilen · 
ülkelerde demokra si, bu şart l ar çoktan tahakkuk ettiği içindir 
ki, sağlam temellere oturmuş ve demokrasinin sarsıntıya uğraması 

gibi bir ihtimal artık söz konusu olmaz hale gelmiştir. Türk insanı 

da 1 Türk toplumu da hiç şüphe etmiyoruz ki, bunu başaracaktır. 

Bunu başarma yolunda çok önemli adımlar atılmaktadır ülkemizde . 
Burada hepinizin gayretine, hepinizın anlayışına, hepinizin desteğine 

ihtiyacımız var . Bu toplumun meselelerıni d0stluk, anlayış ve kardeşlik 

düşüncesi içinde hep birlik te elele vererek çözeceğiz . Bunu yaptığımız 

gün göreceksiniz Türkiye' nin meselelerinin çözüme kavuşması çok 
daha kolaylaşacaktır . Çünkü. hak ettiği gelişmeyi. ilerlemeyi çok 
daha bü yük bir süratle gerçekleştırecekrır . 

Karadeniz in~anı 

lerı çok iyi 
Türkiye'nin 

gören ve 
demokrasi 

mücadelesinde Karad eniz 

uyar.ıktır. 

onu çok i yi 
mücadele sin de. 

ı n s cı. n ı . h ı:- ı· 

Karadeniz insam zekid!r. Gerçek
tahlıl eden bir halkımız vardH. 

dC'mokrcısıvi başanycı ulaşmasl 

alanda olduğu gibi. bu al<ındo 
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da üstüne düşeni noksansız yerin(' getirecektir. Bundan hiç şüphemiz 

yoktur . Size inanıyoruz ve güveniyor uz . 

Bugün bana gösterdiğiniz kPnukseverlik için, beni karşılamak 

nezaketinde ve lütfunda bulunduğunıız için hepinize ayrı ayrı teşekkür 

edi yorum, hep in izi sevgilerle, saygı 1 .ı rla selamlıyorum . 
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4 Kasım 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TRABZON'UN BEŞİKDÜZÜ İLÇESİNDE HALKA HİTABEN 

YAPTIGI KONUŞMA 

Aziz hemşerileri m, sevgi! i Beşikdüzülüler, 

Birkaç günden beri Trabzon 'dayım. Çok zamandan beri 
Trabzon' a gelip özellikle yeni kaza olan sizleri, yani Beşikdüzü 'nü 
ve Şalpazar'ını kutlamayı, tebrik etmeyi çok istiyordum. Ama Ankara'-
daki devlet işleri, bu arzumuzarağmen bura ya hemen gelmemize 
imkan ve fırsat vermedi. Bu nedenle sizi tebrik etmekte bizzat 
Beşikdüzü 'ne gelerek sizi kutlamakta, tebrik etmekte geç ka ldı m, 

bunda n üzüldüm . 

Sevgili hemşerilerim, Beşikdüzü Karadenizimizin ineisi olan 
güzel bir kasabadır. Uzun yıllardan beri büyük gelişme kaydeden 
ve kaza olmaya layık duruma gelen bir kasabamızdır. Uzun yıllardan 

beri özlemini duyduğunuz kaza haline gelme düşüncesınin bizim 
zamanımıza rastlaması bizlere büyük mutluluk ve kıvanç vermiştir. 

Sizin duyduğunuz sevinci biz de aynen yaşamış. en az sizin kadar 
mutlu olmuşuzdur; bunu bilmen i zi istiyorum . 

Sevgili hemşerilerim, kaza teşkilatı yakın bir tarihte bilfiil 
burada faaliyete geçecektir. Tahmin edeceğiniz gibi. ilçe teşkılatı 

hakkında kanunun çıkmasından hemen sonra ilçe!lin faa l hale gelmesi, 
bilfiil çalışmaya başlaması bır kadro ve ödenek işidir. Bu da 
1988 bütçesiyle sağlanacakur. 1988 bütçeşiyle buradaki kadroları n 

temin edilmesi, teşkilatların kurulması ıçın yeterli ödenekierin 
elde edilmesi planlanıyor ve 1988 yılı içinde burada kaza teşkilatımız, 

kaymakamı ile hakimi ile ve diğer görevliler i ıle sıze hızmete 

başlayacaklardır. Önemli olan kaza teşkilatının kurulma~ı hakkındaki 
kanunun çıkmasıydı . Bu kanun çıktıktan sonra ötekıler kolayca 
yoluna girer, merak etmeyın. 

Sevgili hemşerilerim, bizım en bü yü k amaçlarımızdan birı :::.ı. 

ülkemizin çok çeşıtli ıhıiyaçlarımn süratle karşılanması. bunur. 
ıçın size yoğun bıçımde hizmet verebılmemizdiı·. Arkada bırak tığımız. 

L yılda bunun s üreklı gayreti ve çabası ıçınde olduk . Kasabal arımıza . 

kt'yle rimıze her türlü hızmC't ı . Türk ha lkın ı n layık olduğu. her 
<Lirlü güz.:! hızmeıı geıırmc:-ve ç cıl ıştık. Bu hızmet anla yış ı bund.:ın 

s o rı r c' d C1 d e v a m e d e c e k ı ı ı · v e i 1 ç e m i z 1 a y ı k ol d u ~ u p a r 1 n k g e 1 e c e ~ c . 
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aydınhk geleceğe yakın bir zamanda, yüksek bir düzeyde kavuşacak

tır. Buna inancımız tamdır. 

Yine arkada bıraktığımız 4 yılda bir noktaya daha çok 
önem verdik . O da, vatandaşlarımızarasında dostluk ve kardeşlik 

duygusunun en üst düzeyde gerçekleşmesi ve bu dostluk ve kardeşlik 

an la yı ş ı içinde bütün va ta nda şlarımızın elele kenetlenmesidir . Çünkü 
aramızda büyük görüş ihtilafla rı olmadığı sürece. Türk i ye' n in 
ihtiyaç duyduğu hizmetlerin çok daha büyük bir süratle gerçekleştiri

l ebileceğine inanıyoruz. ( Birlikten kuvvet doğar) sözünü hiç ha tırdan 
çıkarmayalım . Onun için, birlik beraberlik fikirlerinde 4 yıldan 

beri ısrarla duruyoruz. Bundan sonra da, bize temsilcilik görevini 
verirseniz, bunun üzerine ısrarla duracağız. 

Muhterem hemşerilerim, memleketin yönetiminde, kavga nın, 
çekişmenin, sert ve hırçın bir politika üslubunun ülkemiz insanına 

hiç yararı yoktur. Bunun çeşitli tecrübelerini yakın bir tarihimizde 
yaşamışız. Bunlardan, bu tecrübelerden faydalanarak dostluk ve 
kardeşlik düşüncesinde bi rleşmel iyiz demokrat ve güleryüzlü bir 
politika üslubunu memleketimizin sathına hakim kılmalıyız. Biz 
bu düşüncenin savunuculuğunu yapıyoruz. Sizin de bu düşüncelerin 

içinde hangi siyasf görüşte olursanız olunuz birleşmenizi ve bu 
düşünceyi ısrarla savunmanızı istiyoruz ve bekliyoruz . Çünkü bizim 
ülkemiz, güzel insanlarımız buna fazlasıyla layıktır . Eğer Türkiye, 
dostluk ve kardeşlik iklimini böylece sürdürmeye devam ederse, 
memleket sathına yumuşak ve güleryüzlü bir politika . anlayışır.ı 

hakim kılarsa, Türkiye'nin başaramayacağı iş yoktur, Türkiye'nir, 
geçemeyecegı engel yoktur. Buna yürekten i nanıyoruz. İ nanıyoruz. 

çünkü Türkiye potansi y eli çok yüksek bir ülkedir, Türkiye büyük 
zenginlikler ülkesidir, bir de Türk insanı yaratıcı kabiliyete sahip, 
başarılı olmak için her türlü hususi y en nefsinde taşıyan insandır. 

Bu zengin ülke, bu başarılı insanlar kadrosuyla her türlü yüksek 
başa rı yı go sı ermeye müstehaktı r, göstermeye ka dirdir. 

Sizlerle birlikte, ülkemizin belirlediği yüksek başarı hedefleri
ne ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz. Çünkü yanımızda ve arkamızda 

Türk insanı vardır. 

Beledi y e salonunda Beşikdüzü hemşerilerimle, sızlerle konuşarak 

B e şıkdüzü Kaz.a smın bugünkü ihtiyaçlarını birl i kte gözden geçireceğiz. 

bunlara neısıl çbzünı l er bulaco.ğımızı yine birlikte düşüneceğiz. · 
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sizi işlerinizde başarılı kılmak için hizmetlerinizin 
olabilmek için her zaman desteklediğimiz gibi, 
desteklemeye devam edeceğiz. 

ifas1nda yanınızda 

bundan sonra da 

Bugün, size, bana ve beraberimdeki arkadaşlarıma gösterdiği-

n i z içten i lgiden do la y1 hep i n ize bütün Beşikdüzü hem şerilerime 
ayrı a yrı teşekkür ediyorum; hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. 
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5 Ka sım 1987 

TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TRABZON'UN SÜRMENE İLÇESİNDE HALKA HİTABEN 

YAPTIG l KONUŞMA 

Sevgi 1 i Sürmenel i hemşerilerim, 

Dünden beri Trabzon' da değerli hemşerilerimin ara sı nda 
bu 1 u nma nı n sevincini ve bahtiya rlığını ya şamaktayım. Bugün b ura da 
bü y ük bir heyecan içinde toplanan Sürmeneli hemşerilerimin arasmda 
bulunmak benim içiı\ büyük bir sevinç kaynağı olmuştur. 

Her yıl bir kere Trabzon' a geliyor ve bu meyanda ilçelerimizi , 
z iya ret ediyorum . Trabzon' a daha sık gelmeyi arzu etmeme rağmen, 
Ankara' daki devlet işlerimiz, bana bu imkanı vermiyor ve bu yüzden 
aranızda olamıyorum. 

Ashnda, ben de sık sık b ir araya gelmeyi çok arzu etmekte
yi.m . Ama, 
i ht iya çları. 

vilayetimizin işleri, ihtiyaçları, kaza larımızın i şleri, 
bu arada Sürmene'~in işleri, ihtiyaçlan ve b.unların 

kavuşması için, Ankara 'da da olsak, çare arıyoruz, çaba çözüme 
sa rf ed iyoruz . 

Sürmene , büyüyen. gelişen güzel bir ilçemizdir. tarihf 
b ir ilçemizdir. Esk; hüvi yeti içinde de Sü rmene'yi hatırlamaktayın·ı: 

o zaman da güzel bir ilçe id] . Am a , şimdi çok daha büyüyen, 
ge liş en b ir ilçe hüvi yeıini kazcınrr.ışnr. Devletin size getirdiği 

hizmetleı-ın yanı sıra . Sürmenelılet· şahsf gayretleriyle ve reşebbüsleriy

le devlet hizmetlerini de destek lemekle pek çok hayır işi yapmaktadır- . 

Sü:·rr.enelileri n bu gayretleriyle bu yaptıklarıyla daima iftihar 
ederiz . Sürmeneliler sadece Sürmene'ye ı~ık tutmakla kalmıyorlar, 

Türkiye ' nin her verinde dayan1şma. yardım laşma ve bütünleşme 

z ih n iyerı nin en güzel örneklerini ortaya koyuyorlar. O yüzden, 
hizrr.etlerin gbrülrrıesı Sürmene içinde daha da kolaylık kazanıyor· . 

Bu nedenle Sürmenelı müteşebbis, ha yırsever hemşeı·iler-imc huzurunuzd a 
tc~(kk:jr E"dıyorum . 

~1uhıcr·-:-r.ı hcnış.::ı-ileı·im . dt"vleıirnız ııı gcıyt'!:-i halkımız a o!abi l dı

.,:::! . .:.::· y0;:.urı h : z;:ı c-; ~er : r rnd::iı . Son yıılcı rdc. . bu hızmetl-:-r ı bü:,·ük 
b ı r \' ~" ~ u n 1 ı; k ı ;, h e r.ı ş e r ı ı f' r ' r.·: i z e ~ u n a b 1 l r.• c n ; n m u ı 1 u 1 u ğ u r. u v u ş. eı d ı .f ı rn ı z ı 
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ifade etmek isterim. Filhakika, ihtiyaçların hepsinin karşılandığını 

söylemek · mümkün değil. Çünkü, ihtiyaçları n arkası gelmez; bir 
ihtiyaç karşılanır, onu arkadan yeni yeni ihtiyaçlar takip eder. 
Her gittiğim yerde söylüyorum, ihtiyaçlar, büyümenin. gelişmenin 

işaretidir. Büyümenin, gelişmenin olduğu heryerde, ihtiyaçların 

ardı arkası gelmez ve böyle olması da taibatıyla çok sevindiricidir. 
Ama, bize düşen görev, size sunacacağımız hizmetlerin yoğunluğunu, 

çapını olabildiğince büyütmek ve artırmaktır. Biz de bunu yapma ya 
çalışıyoruz. Onun ıçın, size hizmeti gaye haline getirmiş olduğumuzu 

ve bunu amaç edindiğimizi özellikle vurguluyoruro. 

Bu arada, bir noktayı daha önemli sayıyoruz, o da; Ülkenin 
sat h ında ulusça güven duyduğumuz bir politikanın hakim kılınmasıdır. 

Bu politika, dostluk ve kardeşlik duygularına dayanmalıdır. Hangi 
siyasf görüşte olursak olalım. bu ülkenin hepimizin ülkesi olduğunu, 

bu topraklar üzerinde birlikte yaşadığımızı hiç akıldan çıkarmayalım. 

O yüzden, değişik siyasf görüşlerde, düşüncelerde ve fikirlerde 
olmamıza rağmen, ülkenin temel meselelerinde elele vermemiz lazım 

geldiğini, daima. her gittiğimiz yerde hemşerilerime hatırlatmak 

ve vurgulamak istiyorum. Çünkü, ne den] i el ele verirsek, ne 
denli ülkenin temel meselelerinde birleşir ve yek vücut ha line 
gelirsek, o kadar ülkenin sorunlarına daha hızlı, daha akılcı 

ve olumlu bir biçimde çare buluruz, onların çözülmesine yardım 

etmiş oluruz. 

Karadeniz insanı uyanıknr, akıllıdır. Bu akı ilıllğı zaten, 
Karadeniz insanı göstermişt ir . ülkenin yönetimine hakım kılınacak 

politikaların bu temel esasa; yani yumuşak. güleryüzlü politikalcıt· 

e sa sına da ya nd ın lma sı nda ya rdı mc ı ola ca ğı na i na nı yo rum ve Ka ra deniz 
insanının bu tür politikaları daima tesp it edeceğine ve bunların 

ya nında yer alacağına kani bulunuyorum. 

Bugün 
kon u k severli k 
h em şe ı· il e ri m i 

bize, Sürmene 'de gösterdiğiniz 

için, sizlere teşekkür ediyorum 
sevgilerle, saygılarleı selamllyorum. 

candan ilgi için. 
ve aziz Sürmenel i 

Biraz sorırcı 

bir art.ıya geleceğız. 

ka ymak..:ırr:l!ktn . diğer ilçrlenmızde olduğu gibi 
Sürment''nin sorunlarını bır liktc gözden geçıre-

U' f-~z . ycr.i yenı çözüm aruvı~l<.rı içindE' olc:ıca~ız. 

lkpiniz(' tekrur teşekkür cdivorur.ı . 
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5 Kasım 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TRABZON'UN ÇAYKARA İLÇESİNDE HALKA HİTABEN 

YAPTIGI KONUŞMA 

Sevgi] i hemşerileri m, 

Tekrar aranızda olmanın, sizlerle birlikte bulunmanın mutlulu
ğu ve sevinci içindeyim şu anda. Hepinizi en iyi dileklerimle ve 
sevgilerimle selamlıyorum . 

Trabzon' a sık sık gelmek arzusunda olmama rağmen, bu 
fırsatı Anka ra' dak i yoğun devlet işleri nedeniyle bulamıyorum, 

bu imkana kavuşamıyorum, bundan da üzüntü duymaktayım. Ama, 
Anka ra' da da olsa k. yine Trabzon' um uzun, Çaykara 'mızın ve diğer 

ilçelerimizin işleriyle, sorunlarıyla ve ihtiyaçlarıyla yakından 

ilgilenmekte olduğumuzu ve dertleri n ize deva bulma ya ça h ştığımızı 
biliyorsunuz. 

Sizden uzakta olmamız, sizden . duygu 
olma m ız anlamına gelmez. Anka ra' dayız; ama 
sizinle beraberdir, sizin aranızd~dır. 

alanında da 
kalplerimiz 

uzak 
daima 

Dört yıl önce. bize temsilc i lik görevi vererek, bizlerden 
pek çok hizmetleri isteme mükellefi y erini de bizlere tevdi ettin iz . 
O tarihten bu yana, kazalarımızın, vilayetimizin önemli pek çok 
sorunu ile uğraşmakta. bunlara çozum bulm a ya çahşmakta yız . 

Biz. öncelikle iki kazamızın, yolu olmayan iki kazamızın yol işl er- ini n, 

mutlaka ve mutlaka çözüme kavuşturulması üzerinde önemle durduk. 
Bun l ardan biris i, Tonya yoluydu, orayı yaptık, b iti rdik. İkincisi. 
aynı derecede önemli saydığımız Çaykara yol u ydu. onu da büyük 
ölçüde çözüme kavuşturmuş bu l unmakta y 12. Bug ü n, yol boyunda 
gelirken Vali beye şunu söyledim: "Yapılan yol çalışmaları çok 
hız lı ilerlemiş. -biz i m mahal lf deyimimizle- adeta işin be li kırılmış" 

Yol aşağı y ukarı Çaykara ' y a u laşmış , Dernekpazarı 'na kad ar yapılmış 

olan asfalıtan. 10 dakika gibı kısa bir sürede Dernekpazarı 'na 
u1.::.ştık. Ondan sonraki kesim üzer i nde sürdürülen çalışmalar yoğun 

bır şekildt~ devam ediyor. Ümit ediyorum ki. gelecek yıl inşallah 
(aykara 'ycı k adüı· da asfult ycılli:ı çıkma:v'a muvaffc;k oluruz. 
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Yolsuzluktan. çok uzun yıllarda n beri kıvranan, büyük 
sıkıntı çeken Çaykara ilçesinin en büyük sorunu, en önemli sorunu 
böylece çözülmüş ol uyar ve çalışkan Çaykaralı hem şerilerimin önünde 
bütün h iz m et alanları, bu yol sayesinde, bundan böyle, kolaylıkla 

açılmış bul unuyor. 

Sizler, Trabzon vi layeti mi zin çok çalışkan, beceriki i, ka biliyet
l i, enerjik insanlarısınız. Sizin önünüze her türlü imkan kapısını 

açıp da koyarsak, sizin başaramayacağınız iş yoktur. Her alanda 
en üstün derecede başarılı olacağınızdan hiç şüphemiz yoktur. 

Her geçen yıl ilerleyen, gel i şen, büyüyen ve güzelleşen 

Çaykara, şurada, içinde bulunduğumuz kasabamız, bunun güzel 
bi:- kanıtıdır. Çaykara 'nın çok eski hallerini, l950'lerdeki durumunu 
b ili ri m; o zama nk i Çay ka ra' yı düşünüyorum, şimdiki Çaykara'yı 

görüyorum, arada hayal edilmeyecek kadar büyük bir mesafe vardır, 

bü yük bir gelişme kat edilmiştir. Bu evvela devletimizin gücü, 
son ra da sizlerin gayreti ve emeği sayesinde olmuştur. Hepinize, 
burada emeği geçen, hizmeti geçen bütün Çaykaralılara teşekkür 

ediyorum. 

Sevgili hemşerilerim, bizleri hizmet için Ankara 'ya gönderdiniz, 
bız de zaten hizm~te talip olarak gelmiş, sizlere müracaat etmişti.k. 

Bize temsilcil i k görevi verdiniz hizmet için. biz de bunun için 
daima sizlere yeni yeni imkanlar açmak için var olmuşuzdur, varlığı

mızı bunun için devam ettirmek istemişizdir ve bu maksatla her 
zaman yanınızda olacağız. aranızda bulunacağız , yeni yeni ihtiyaç 
hedeflerinin tahakkuku için çalışacağız. 

Sevgili hemşerilerim, hızmeti sizlere yoğun bir biçimde. 
en geniş ölçüleri içinde hizmete sunmanın, çeş itli alanlardaki ihtiyaç
lannızı süratle karşılamanın ya:ıı sıra bir noktn ya daha çok önem 
veriyoruz. O da, memleketim izı -n yöneti m inde dos tl u k, kardeşlik 

düşUncesinin hakim kı l ınması, çekişmeden uzak, yumuşak ve güleryüz lü 
bi?- politikcı anlayışının. bir politıka üslubunun mem le ket imiz sathıncı 
)ıal<ım kılınmasıdır; bunu d ü çok önemli say,yoruz . Çünkü biliyoruz 
ki r:.illc·tımız bizden hakiı olaı-cık do!'tluğun, kardeş iiğin, güleryüzlü 
bır p0lıtik:ının . yumuşcık bır politikanın tahakkuk ettirilme~ini 

i ~ t i ·: o ı- v C' y ı n c' b i l i y o r u ;;: k i m e m 1 e k et i m i z i n . m i 11 E' tı m i z ı n y ü c c· m e n f cı a 1 l e-
ı-ı bun u t'r.~:E'cliv;ıı- . Bundarı do;:.vıdır kı. gü l.:-rvüzlü b tr po1i:iL. 
ı z i c ~:ı c· v r · • nı u 1 f" d ı 1 • y u m u ş <:J k , k a ı- d e ş I i ğ i ve d"!" ı l u ğ u d a v e t e d c rı 
b ı r fı011tlk.i ızJc m Pyc ÇOk ÖrıOT! veriyoruz Ve ~ızlt-rin de· bu poli.tik,ı 

.~:. ~ .. ,·ı~. ının yarııncl .- ı oinıc:ınızı istiyoı-u7. Ru politik;, cırıl<ıyı~ır.ı 

d . ır: . ı dt•,ıı'l.;lt'mcnız ı i,. ııyoruz . Bunu yapm<:ıVtt nıuv cı ffdk olduğumu ~ 
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takdirde memleketimizde çözemeyecegımiz meselemiz yokt u r. Birlikten, 
beraberlikten daimc:ı k uvvet doğar . Bun u çok iyi bilirsiniz . Şu 

halde hangı siyasi anlayışta olursak olal ı m , hangi fikri ve düşünceyi 

savunursak savunalım , mu tlaka Türkiye'nin temel meselelerinde 
ele!e vermeye, dostluk ve anlayış içinde meselelerimizi çözmeye, 
Türkıye' nin ileri, yüce hedeflerine b i r li k te kenetlenerek yürümeye 
özen göstermeli yiz . Tekrar tekrar bunu vurguluyor ve bu anlayışı, 

bu politika anlayışı nı memleketimizin sathına hakim k ılınma sı nda 
bizlerin sa rf edeceği çaba ların ya nı nda olmanızı, bu çabaları 

desteklemenizi istiyor ve bekliyoruz . 

Sevgili hemşerilerim, biraz sonra kaymakamlıkta Çaykara 'nın 
şimdiki ihtiyaçları ve bundan sonra doğacak ihtiyaçları üzerinde 
de konuşacağız . sizleri dinleyeceğiz: yetkili arkadaşlarımızı . görevli
leri dinleyeceğiz . Onlara da en kısa zamanda çözüm bulan arayışın 

içinde olacağız . 

Bu defa ben sizlerin aranızda bulunmak, sizleri selamlamak, 
sizlere sevgi lerimi sunma k için Çaykara ' ya gel d im ve ayrıca ihtiyaçla
nızı son defa, bir kere daha Çaykara ' da dinlemek için Çaykara 'ya 
geldim . Biraz sonra yukarıda bu çalışmalara başlayacağız . Yetkili 
arkadaşlarımızın da, muhtarlanmızın da orada bulunmasını bekliyor 
ve temenni edıyorum. Bugün bana ve arkadaşlarıma gösterdiğiniz 

ıçterı, candJn ilgi için, gösterdığiniz konukseverlik için ayrı ayrı 

teşekkür edi y orum. hepinizı en iyi di1ekle::-ir.ı ve sevgılerimle tekrar 
selamlıyorum . 
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6 Kasım 1987 

TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TRABZON'UN MAÇKA İLÇESİNDE HALKA HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

Aziz Maçkalılar, Sevgili hemşerilerim, 

Bugün yağmur altında bizleri karşılama nezaketini gösterdiği

niz için hepinize teşekkür ediyorum . 

Bildiğiniz gibi Trabzon' a sık sık gelmek imkanını bulamıyorum, 
Ankara' daki yoğun devlet işlerimiz 

senede bir de olsa Trabzon' a gelerek 
bunun mutluluğunu yaşıyorum . Şu 

sevgiler ve saygılar su :ı u yorum. 

buna imkan vermiyor; ama 
sizlerle bir arada olabiliyorum, 
anda da mutluyum, hepinize 

Sevgili hemşerilerim, size hizmet etmek için göreve talip 
olduk ve sizin verdiğiniz görevi dört yıldan beri size yararlı 

olabilmek için sürdürme y e çalışıyoruz. Hizmet yegane amacımızdır . 

"' Hizmet yegane pa rolamızdır. Zannediyorum arka da bıraktığımız 

4 yıl zarfında Trabzon' a ve ilçelerine yaptığımız hizmetlerle birçok 
ihtiyacınızı karşılamaya muvaffak ola bildik; ama ihtiyaçla rınız 
bitmiyor, bitmeme si de lazımdır . Çünkü büyüy en, gelişen toplumların 

ihtiyaçlar d uyması, yeni ihtiyaçları n peŞinde olması, gelişmenin 

alametidir . O yüzden yeni yeni ihtiyaçların doğmasından, bizden 
yeni isteklerde bulunmasından hiç şikayetçi olmuyoruz, aksine 
çok memnuniyet duyuyoruz. Maçka 'nın çözülecek meselelerinin bundan 
sonra çözüme kavuşması için yin.e yoğun b ir çaba göstermeye devam 
edeceğiz. 

Sevgili hemşeri.lerim, üzerinde durduğumuz önemli bir konu 
da demokrasimizin geliştirilmesi ve layık olduğu yüce hedefe ulaştırıl

ma s ıdır . Millet olarak demokratik toplum mefkuresinde, birleşmel iyiz. 
Demokratik toplum an la yı ş ı nı n gerektirdiği yüksek hedeflere ula şma yı 
ve bu doğrultuda sürekli çaba sarf etmeyi ba şlıca amaç edinmemiz 
gerek iyor. Miller olarak bu yoldayız. Bu yolda emin adımlarla 

vürümeye karar l ıyız . Demokrasi . insan haysiyetine değer veren, 
ınscı n varlığın a değer veren en yüce bi r idare b içimidir . Dcmokrasiler
cie hcı)kımız y önet i m üz e rind e erk ili olur, söz sahibi olur, yönetime 
v0rı verir . Bu nedenle demokratik toplum mcfkuresine elbirliğiyle 

~cJhlk çıkm alı . orıu en y üce hedefe ulaştırmaya çalışmalıyız. 
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Demokrasinin anaşartı hoşgörüdür, müsamahadır. Bunu 
siz çok iyi bilmektesiniz. Müsümahanın hakim olmadığı, hoşgörünün 

hakim olmadığı bir toplumda demokrasinin uzun ömürlü olabilmesi 
mümkün değildir. Bu yüzden biz memleket sathına, yumuşak ve 
güleryüzlü bir politika hakim k ılınma sını da çok önemli sayıyoruz. 

Bu doğrultuda bütün insanlarımızın, halkımızın birleşmesini ve 
bu tür politikaları teşvik etmesini gerekli görüyoruz. Sizin desteğiniz 

ne kadar çok olursa, memleketimizin yüce menfaatlerinin gerektirdiği 

bu politikalarda o derece ülke olarak muvaffak olabiliriz. Bu yüzden 
bu anlayışın güleryüzlü mutedil, yumuşak politika anlayışının 

çekişmelerden, çatışmalardan uzak bir politika anlayışının memleket 
sathına hakim kılınması hususunda hepimiz ağırlığınızı ortaya 
koyma lı, da ima teşvik te bulunma lı ve destekçi olmalısınız. Bu yüce 
amaca hep birlikte varacağız. Hepinizin gayreti ve desteğiyle vara
cağız. 

Sevgili hemşerilerim, sizi yağmur altında daha çok tutmak 
istemiyorum. Biraz sonra Ka ymakamlıkta Maçka' nın bundan sonraki 
ihtiyaçları nı ve sorunla rı nı etraflıca gözden geçirecegız, bunda n 
son ra yapılacak işler üzerinde birlikte durac.ağız, sizleri dinleyece
ğim, yönetici arkadaşlarımızı dinleyeceğim ve inşallah takip edilecek 
yol; ihtiyaçlarınızın, sorunlarınızın biraz daha çözülmüş olduğunu, 

pek çok sorunun arkada bırakıldığını hep birlikte göreceğiz ve 
bunun mutluluğunu birlikte yaşayacağız . 

Hepinize tekrar 
konukseverlikten dolayı 

saygılar sun u yorum. 

bana ve 
teşekkür 
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6 Kasım 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
MAÇKA'NIN ESİROGLU BUCAGINDAKİ M.AKİF ERSOY LİSESİ'Nİ 

AÇARKEN YAPTIGI KONUŞMA 

Esiroğlulu değerli hemşerilerim, 

Bugün mutlu bir olay vesilesi ile aranızda bulunmaktan 
dolayı çok sevinçliyim, hepinize en derin sevgiler i mi sunuyorum. 

Kazaları, gezi programımı bugün tamamlarken, Esiroğlu'na 

uğrayıp bu güzel eğitim müessesesini, bir kültür abidesi halinde 
yükselen bu güzel müessesenin açılışını yapmak şüphesiz ki hem 
sizlere, hem de bize çok büyük sevinç vermektedir. Burada lisenin 
60 yıldan beri elverişsiz binalarda eğitim yapmış bulunduğunu, 

nihayet bu güzel tesise kavuşmuş olduğunu. Sayın Millf Eğitim 

Müdürüroüzün verdiği izahatlardan öğrendik. Gerçekten 1 isemiz, 
Mehmet Ak if Er soy adını alan, büyük şairimizin adını alan li semiz) 
gerçekten bir kültür abidesi olmuştur. Biraz sonra bu eğitim müessese
mızın içini de göreceğiz, dışardan aldığımız intiba güzel bir okulun 
burada kurulduğu merkezindedir, iftihar edilecek bir tesisin kurulduğu 
merkezindedir. Esiroğlulara bu güzel okulun burada okuyacak çocukla
rımıza, evl a tlarımıza hayırlı, uğurlu olma sını, memleket im ize bu 
güzel okuldan yetişecek çocuklarımızın güze l hizmetler yapmasını, 

başarılı hizmetler yapmasını gönülden diliyorum. 

Sevgili hemşeriler i m, biliyorsunuz büyük Atatürk Türkiye 
Cumhuriyetini kurar kurmaz Türk kültürüne ve gelişmes ine çok 
önem vermiştir. (Türki ye Cumhuriyetin in temeli kül türdür ) demiş tir . 

Herşeyi kültürümüzün geliştirilmesi temeline da yan dırmıştır ve bütün 
cumhuriyet tarihi boyunca en büyük yatırımlar kültür a l anına 

tahsis edilmiştir, tevcih edilmiştir. Bunun ne kadar isabetli olduğunu 
arkada bıraktığımız 60 küsur yıl gösteriyor. Bugün eğitimimize. 

kültürümüze verdiğimiz önem sayesinde yetişmiş bir bü yük insan 
topluluğuna sahip olmuş bir ülke haline geldik. Teknis ye nle ri miz. 
dijşünürlerimiz . sanatçılarırr.ız ülkemizde iftihar edilecek çalışmaları 

yaparken, yalnız ülkemizde bu hizmetlerın veril mesiyle kalmıyorlar . 

!1vrupa 'dan. Amerika 'ya kadar etki alanlarını genişletmiş bulunuyor
icır . Avrupa 'da. Ameı· ika 'da bile itibar gören seçkin aydınlanmız1rı 

~örev yaptığını düşünürsek ; hekimlerimizin, mühend islerimi z in, 
ı eknisyenlerimizin . b ilim adamlanmızın mevcudiyetlerini düşün ürsek 
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cumhuriyet tarihi boyunca kültüre verilen değerin ne büyük semereler 
yaratılma sına, ortaya konmasına vesile olduğunu kolayca görürüz. 
Türkiye yetişmiş insan gücü ile büyük bir kuvvet iktisab etmiştir. 

Bundan sonra bu eğitim müesseselerinde yetişecek çocuklarımızın 

Türkiye' nin yetişmiş insan gucune daha büyük katkılan olacak 
ve bu güç Türkiye' nin gelişmesinde etkin bir şekilde büyük hizmetler 
görülmesine ve s ile olacaktır. 

Yakın tarihlere kadar köylerimizde, ilkokullan bile yeteri 
kadar bulundurmak imkanına, açmak imkanına, onların eğitimin 

aydınlık ışığını köylerimize saçmasına bile imkan bulamazdık; 

ama şimdi birçok köylerimizde, kasabalarımızda lise yapacak, 
d iğer eğitim müesseselerini kuracak kadar ileri bir seviyeye gelmiş 

bulunuyoruz . Bundan çok sevinç duyma m ız hakkımızdır. Çocuklarımız 

bu güzel tesiste, bu güzel eğitim müessesesinde, aydın fikirli öğretmen
lerimizin elinde dileriz ki, en iyi biçimde yetişsinler; yurda, memlekete, 
millete, aile ocaklarına fayda ll olsunlar, yararlı olsunlar. Millf 
Eğitim Müdürümüzün söylediği gibi. bu müesseselerde, bu eğ itim 

müesseselerinde gözeteceğimiz ana ilke Atatürk düşüncesi doğrultusunda 

çocuklarımızı yetiştirmektir. Memlekete ve millete bu düşünce doğrultu

sunda yetiştirilecek çocuklarımızın faydalı hizmetler, yararlı hizmetler 
görmesini sağlamaktır. Bunda genç öğretmen kadromuzun, kültür 
ordumuzun üzerine düşeni noksansız yerine getireceğinden hiç şüphe 

etmiyoruz ve genç evlatlarımızı, çocuklarımızı onların başarı lı 

ellerine, n url u ellerine teslim ediyoruz. Bu okulda okuyacak genç 
evlatlarımıza ve onlara eğitim verecek değerli hocalarımıza şimdiden 

derin, geniş, başarılı bır eğitim ocağı verebilmeler i hususunda 
en iyi dileklerimi sunuyorum. başarılı olmalarını beklediğimiz i 

belirtmek istiyorum ve bu vesile ile, bugün bu tesis i n açılmas ı 

vesilesi ile bir araya gelmiş bulunmaktan duyduğum memnun iye ti 
tekrar ifade ediyorum. sizleri sevgilerle. sa ygı l arla se l am lı y orum. 
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7 Kasım 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TRABZON'DA AÇILAN ÖGRETMENEVİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

Değerli öğretmen arkadaşlarım, 

Bugün geçen haftalarda açılışı yapılmış bulunan Trabzon 
Öğretmenevinde sizlerle hep be ra be riz. Aranızda kısa bir süre 
de olsa bulunmak mutluluk ve sevinç kaynağı yaratmıştır. Hepinizi 
şu anda en iyi dileklerimle ve sevgilerimle selamlıyorum. Öğretmenevi 
inanıyorum ki, öğretmen camiamızın önemli ihtiyaçlarını cevaplandıra

caktır. Trabzon öğrtenmenevinin siz öğretmenlerimiz ve Tra bzonlular 
tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmış olduğunu tahmin 
etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu tesısın öğretmenlerimiz arasındaki 

kültürel ve sosyal bağların kuvvetlenmesine ve dostluk ve arkadaşlık 

ilişkilerinizin gelişmesine ve her zaman çok önem verdiğimiz dayanışma 
ve bütünleşme duygusunun güçlenmesine önemli katkıları olacağını 

düşünüyorum, bu inancı taşıyorum. Öte yandan her toplumda olduğu 
gibi öğretmen topluluğumuzun da günlük hayatımıza yansıyan zarur i 
ve önemli bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların giderilmesi bakımın
dan da bu tesisin size çok faydalı olacağını ve çektiğiniz birtakım 

sıkıntıları ortadan kaldıracağına inanıyorum. Tesisin kuruluşun<:ı 

Sayın Millf Eğ itim Müdürümüzün bana verdiğ i bilgiye göre, 198.3 
yılında temeli atılarak başlanmı-ş, temel seviyesinde bir süre kalan 
çalı~malar, 1985 yılında yeniden canlanmış ve 1987 yılında bu 
seviyeye gelerek tesis sizlerin hizmetine sunulmuştur. Ancak, hemen 
şunu müşa h ade ettiğimi söylemek isterim; çok yönlü ve geniş kapsamlı 

bir proje düşünülmüş. Bütün tesisi aşağı yukarı gördüm; çok güze l 
b ir işçiliği var, dolayısıyla güzel bir tesis orta y a çıkmış. Be n 
bu tesisin yapılmasına önayak olan bütün millf eğitim camiamızın 

yöneticilerine ve te sisi ya pan mühendisierimize, işçi lerimize ve 
müteahhit firmaya teşekkür ediyorum. Toplumumuzun en mümtaz 
insanları olarak kabul ettiğim ve toplumumuzda en çok saygıya 

1 a •; ı k i n s a n l a r ol a ra k t el a k k i e tt i ğ i m , s iz ö ğ ret m e n a r k a d a ş l eı rı m ız a , 
b u güzel tesisin ha yırlı uğurlu olmasım yürekten diliyoı·um. 

Ivluhıerem arkadaşlar, bugün bu tesi s in açılmasından bir 
rııUcdl•t sonra yeniden aranızdd ol dum. bu müna~ebctle sizinle bir
ilr.:.ıdcı bulunmanın mutluluğunu yaşarken. siz değerli öğretmenlerımi- · 

zır, bazı özel ve eğitimimizin bazı sorunlarına eğilrne yi arzu etmekte
yın . . Bu dü~üncclcrınıi nrkudaş1arımırı büyük çoğunluğunun da paylaşa

cô;ını tRhmirı ediyorum. Şüphesiz demokr<:ıtık bır toplumda yaşıyoruz. 
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fik irierimize katılamayan arkadaşlarımız da ola bilir, onlarla da 

her fikir üzerinde tartışmaktan memnuniyet d uyarım. 

Aziz öğretmen arkadaşlarım, öğretmen topluluğu büyük 
ve güzide bir topluluktur. Büyüklüğü hem madde, hem de mana 
alanında söylüyorum. Konuya sayısal olarak bakıldığı zaman bugün 
Türkiye' m izde görev yapan kamu görevlilerinin yüzde SO' ye yakın 

bir bölümü öğretmenlerdir. Bu rakamı aldığım istatistiklerden veriyo
rum, belk i de bu yüzde SO' yi geçmiş bir durumdadır. Mi lletimize 
eğitim alanında bu kadar büyük bir topluluğun hizmet etmekte 
bul u nma sı şüphesiz ki, çok sevindiricidir. Ne var ki, bu büyük 
topluluğun ihtiyaçlarının makul düzeyde karşılanabilmesi, topluluğun 

büyüklüğünden kaynaklanan bazı sorunları da ister istemez beraberin-
de getirmektedir. Buna rağmen her geçen yıl öğretmenierimize, 

ülkemizin kaynaklarının elverdiği ölçüde daha büyük destekler 
getirmeye, çabalar sarfedilmeye girişildiğ i hepinizce mal um dur. 
Bu çabalar hepimizin desteklediği ve hatta zorladığımız çabalardır. 

Gelecek yıllarda bütün öğretmenierimize daha geniş ölçüler içerisinde 
destekler sağlanması, kendileri için sürekli çaba sarf edilmes i 
şüphesiz ki, bizlerin başta gelen görevleri arasında yer alacaktır. 

Bu hususu bilhassa belirtmek ve vurgulamak istiyorum . 

Kıymetli arkadaşlarım, şehrimizin imkanları karşısında 

sorunumuz, başta öğretmenlerimizin sorunu, konut sorunudur. Nüfusumuz 
büyüdükçe bu sorun büyümekte ve özellikle köylerde görev yapan 
öğretmenlerimizi de etkilemektedir . O bakımdan köy okullarımızı 

inşa ederken, bu bakımdan, bu okulları öğretmen evsiz düşünmek 

gerektiği fikrini taşıyorum. Bu konudaki düşüncelerimizi Sayın 

V alimize bir vesileyle açmıştım, idarecilerimiz de bu konu üzerinde 
önemle durmak ihtiyacını hissedecek le rdir. Şehirlerimize gelince: 
Burada konut ihtiyacımız çok daha büyüktür. Bu konu üzerinde 
yapı kooperatifi şeklinde teşkilatlanmak gereğini çok önemli görüyorum. 
Tabian yla öğretmen yapı kooperatiflerinin en büyük destekçis i 
olmak durumundayız. Sayın Belediye Başkanımız da bu konuda 
her türlü yardıma hazır olduğunu beyan etmişlerdir ve bunlar : 
duyma ktan ve öğrenmekten büyük sevinç duymaktayım. Temennimiz, 
bu koopercttiflerdc daha fazla imkan sağlamaktır . Şahsi fikrirr.: 
si:'yl üyorum, sizin kuracağınız öğretmen kooperatiflerin e mutlaka 
b ır ayrıcalık tanınmalıdır, teşvik edilmel i dir. 
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Bu bahsettiğim yönler şehrimizi ilgilendiren cephesidir . 
Meselenin bir de merkezi idareyi ilgilendiren cephesi vardır . kredilerin 
temini hususunda ve sair destekierin sağlanması hususunda sizlerin 
kuracağı kooperatifiere yardımcı olmaları hususları vardır . Bu 
i ti barla sizleri her yönden merkezdeki imkan la rla destekleyeceğiz, 

sizlerin ışınızı kendi işimiz olarak telakki edeceğiz . Bu hususu 
öze ll i kle vurgulamak ve belirtmek istiyorum . 

Değerli öğretmen arkadaşlarım, sözlerimin başında sizlerin 
mana planında büyük bir değer taşıdığını söylemiştim . insanlarımıza 
şekil veren, onlara bilgi, beceri, şahsiyet ve sorumluluk duygus,u 
kazandıran toplumumuzdaki en büyük güç, sevinç kaynağımız olan 
siz öğretmenlerimizdir . Öğretmen bu yönüyle bir anlamda yüksek 
özellikler taşır . Onun içindir ki, toplum içinde en çok saygı duyulan 
insanlar olarak öğretmenlerimizi kabul ediyoruz. Zaten bundan 
dolayıdır ki, milletimiz de hepimizin bildiği gibi, çok eski tarihlerden 
beri, öğretmenierimize çok itibar göstermiş, çok saygı duymuş ve 
yüksek bir saygınlık icabet etmiştir . Milletimizin bu değerlendirmesi, 

öğretmen bir tarafı olan Büyük Atatürk 'ün şu sözlerinde (Biraz 
sonra size okuyacağım) en anlamlı ifadesini bulmuştur . 

Atatürk. eğitimimize ilişkin olarak beyan ettiği bir düşüncesin
d e , b ir sözünde şöyle diyor: "Millf ahlakımız, medeni esaslarla 
makul fikirlerle beslenmeli ve takviye olunmalıdır. Bu çok müh ir.ıdi r. 

Bi.lhassa. dikkatinizi çekerim. telkin esasına dayanarı ahlak, bir 
fazılet olmadıktan başka, itimada da layık değildir . " 

Okullarımızda şairin meşhur deyimiyle, "Türkiye' de vicdanı 

hür nesiller yetiştirmeye ve bunu ana amaç edinmeye özen göstermemiz 
lazımdır . 

Ortaçağın 

hükmünü geçirmiş 

or. lar maziye terk 

skola st ik zihniyetinin bir tez ah ürü ola n artık 

köhne metodların günümüz dünyamızcia yeri olmamalı; 
edilmelidir. 

ÇocukL:ırımız. öğrencilerimiz . hangi yaşta olurlarsa olsun l ar, 
onieıra dainıa büvük insan nazanyla bakılmalı. öyle muamel e edilmel i 
ve öv Le yetiştirilme lerine çalışılma lı dır . B::ivlcc c ok u lla n m ız. i nsa n 
şüh~ıvctinc dc~ cr verilen. hür düşüncenin i:'n plandu. tutuldu~ u 

l:ıırc · ~ cği r irn müessesesi. bırer eğitim kurumu niteliğini kazanmalıdır . 
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Yine, büyük Atatürk, baş öğretmen Atatürk, bir başka 

değerlendirmesinde şöyle demektedir: "Biz, cahil dediğimiz vakit 
mutlaka okulda okumamış olanları kasdetmiyoruz, kasdettiğimiz, 

bilim ve gerçeği bilmektir. Yoksa, okumuş olanlardan, en büyük 
şairler çıktığı gibi, hiç okumak hilmiyenlerden de, hakikati gören 
gerçek bilginler çıkar . ., 

Bu sözde ne kadar büyük gerçek payı 

yaşadığı tecrübelerle sahiptir. Şöyle bir tarihi 
şöyle bir kendi yaşamır:nzı gözden geçirirsek, 
çok somut örnek görebiliriz. 

olduğu, 

gözden 
buna 

hepimizin 
geçirirsek, 

ilişkin pek 

Okullarımızdan okumuş cahiller değil, fazileti, gerçek bilgiyi, 
insanlığın ve Türk törelerinin emrettiği ahlakf formasyonu kazanmış 

gençler yetiştirmeye m ecburuz . Eğer, bunu yapamazsak, eğitimin 

yüksek amaçlarına ulaşmamız mümkün olmaz. Sarfedeceğimiz emekler 
heba olur gider. 

Dünya siyasf tarihi, kendi siyasf tarihimiz bir gözden geçirildi
ğinde, bu sözde saklı bulunan gerçeğin, pek çok örneğine rastlanabi
lir . Toplumları n iç i ne düştüğü bü yük bunalımlar, sosyal çalkantılar, 

tarif edilen bu tip aydınlar yüzünden vukua gelmiştir. En azından, 

onların bu tür olaylara büyük ölçüde etkisi olmuştur. O yüzden, 
ogretımı okullarımızda sürdürürken, Atatürk' ün temas ettiği, belirgin 
gerçeğ i de da ima gözönünde bulundurmamız lazımdır . 

Büyük Atatürk . bir de milli kültürümüz üzerinde her zaman 
önemle durmuştur . Türk eğitiminin temel fonksiyonunun, ana unsurunun, 
millf kültürümüz olması, eğitim sistemimizin, milli benliğimizi değiştir

me yi hedef alması, onu en çok O' nun uğra~ı konularından birini 
teş kil etmiştir. 

Bakınız , yine bu konuda, büyük Atatürk neler söylemektedir: 
"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu 
ne olursa ol s un, en evvel ve herşeyden evvel Türkiye'nin istikbaline, 
kendi gelene,ğine, millf ananelerine düşman olan bütün bu unsurlarla 
mücadele etmek 1 üzumu öğretilmelidir . 

Şüphesiz k:, milli kültürümüzden kaynağım almıyarı bir 
IC'~ ! tım ~istemı, toplumumuzun bünyesindE.' o n rı n 1 ma z ya ra 1 a r aç a r 
\' t · fcvkalad c büyük sonuçlar do~urur. 
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Zaman zaman, toplum olarak, içine düştüğümüz sosyal 
çalkantılar 

kanıtlayan 

Bu yüzden 
Türk eğitim 

bu hedef 
vermelidir . 

ve 

pek 
milli 

içinde, bu büyük etkinliği toplum sal buna lımlar 
çok olayı birlikte yaşadığımızı ha tırlıyacaksınız. 

çalışmalara da ağırlık verilerek kül türümüze dönük 
sistemi ana konu olarak buna dayanmalı, öğretmenlerimiz 

doğrultusunda eğitim çalışmalarını sürdürmeye ağırlık 

Çocuklarımızın ilk genç dimağlarının, millf kültürümüzle 
beslenmesi ve eğitim sistemimizin milli benliğimizi geliştirmeyi hedef 
alması, çok ağırlıklı ve önemli hedeflerinden biri olmalıdır . 

Muhterem öğretmen arkadaşlarım, biz Atatürk' ü, Türk toplumu
nun geleceği için bir ışık kabul ediyoruz . Dolayısıyla, onun temsil 
ettiği düşünceleri, Türk toplumunun geleceğini aydınlatan etkin 
bir ışık kabul ediyoruz . 

Atatürk, Türk toplumunun, Türk Cumhuriyetinin mazisinde 
ne kadar büyük bir etkinlik gösterdiyse, Türk toplumu gelecekte 
de o kadar etkin düşüncelere ve fikirlere sahip bir kişiliği bizlere 
mira s bırakmıştır. Bunu hepiniz biliyorsunuz . Türk toplumu, zaman 
zaman sosya l bunalımla ra, toplumsal çalkantılara düştüğü zaman, 
çıkış yollarını, düzlüğe çıkış yollarını, Türk toplumunu sarsıntılardan, 

çalkantılardan kurtarma yollarını, daima O'nun fikirlerine sahip 
olmakla buluy oruz. O bizim bunalimlı günlerde gönlümüzü aydınlatan 

bir büyük ışıktır . 

Büyük Ata türk, sadece 
deha mertebesinde kabiliyetlere 
Bunun yanında pedogog niteliğini 

Hem büyük bir devlet adamı. hem 

Türk tarihinde ve dünya tarihinde 
sahip bir asker olarak tanınmıyor. 

taşıyan büyük bir düşünce adamıdır . 

de büyük bir düşünce adamıdır . 

Eflatun 'un "dev l et" adh kitabında, çok eski tarihlerde 
mil a tt an öncelerde, bilirsin iz, devlet adamını n, felozof olması gerektiği 

noktası üzerinde durmaktadır . 

Felozof ni tel i.ğmde 
gör rr. üştü r . Z .:ı n n e d i y or u ı;, k i , 
de:v l E.t yöncticı l erind e n b ı risi 

dev l et adamını. dünya 
bu çok az. sa yıla rı çok 

de büyük Ararürk'tür. 
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O'nun düşünceleri, belli bir çerçeve içinde bize uzun Cumhuri
yet tarihi boyunca bize sunulmuştur. Bu çerçeve içinde bir düşünce 

vardır . Bu çerçeve içinde. demokratik toplum mefküresi vardır. 

Bu çerçeve içinde, milli kültürümüz vardır. · 

Bu yüksek fikirlerin, düşüncelerin sahibi olursak, onları 

gönülden paylaşırsak ve çocuklarımıza bunları miras bırakırsak, 

sizin becerikli ellerinizle yüce öğretmenlik mesleğine ait olan yüksek 
vasıflarla, çocuklarımıza bu fikirleri güzel anlatırsanız, onların 

genç dimağlarına nakşederseniz, toplumumuzun geleceğini emin 
ellere teslim etmiş oluruz. Tabiatiyle yalnız sizin göreviniz değil, 

anneler, babalar olarak hepimizin görevi . Bu eğitim, bu terbiye 
sistemi, önce aile ocaklarımızda başlamalı, aşama aşama, okullarımıza, 

ilkokullarımıza, orta dereceli okullarımıza ve üniversitelerimize 
kadar yayılmalıdır . 

Böylece, 
Türk toplumunun 
olacaklardır . 

baş öğretmen Atatürk' e layık 

müstesn a nitelikteki hocaları, 

hizmetleri bugünkü 
öğretmenleri yapmış 

Ben, meslek hayatım boyunca, öğretmen arkadaşlara büyük 
inanç duymuş, büyük saygı duymuş bir arkadaşınızım. Mesleğim 

bildiğiniz gibi idare amirliğidir. 30 y ı l süren meslek hayatıının 

içinde, öğretmenler çalıştığım y e.rlerde, toplumlarda en çok saygıya 

layık kişiler olarak görülmüştür . Ben de, bunun bayraktarlığın ı 

yapmaktan büyük gurur ve şeref duymaktayım. Şu anda, kalbirn 
bu duygularla dolu olarak, yanınızdayım . Aranızda bulunmaktan 
sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, gerçekten çok sevinçliyim. 
Hepinize gönül dolusu sevgiler sunu yorum ve meslek hayatınızda 

her zamanki gibi başarılarınızın her konuda sürmesini di liyorum. 
Sizi, yürekten selam lı yorum.· 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI 
NECMETTiN KARADUMAN'IN ALTINCI CUMHURBAŞKANI 

FAHRİ KORUTÜRK'ÜN VEFAT! DOLAYISIYLA YAYINLADIGI 
BAŞSAGLIGI MESAJ! 

12 EKİM 1987 

Türkiye Cumhuriyeti'nin Altıncı Cumhurbaşkanı Fahri KORUTÜRK'ün vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunuyorum. 

Merhum Fahri KORUTÜRK gerek asker, gerekse diplomat ve siyaset adamı ola
rak Türk Devletine çok değerli hizmetler vermiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin Altıncı Cumhurbaşkanı olarak yaptığı mümtaz hiz
metler Türk Milleti tarafından her zaman şükranla hatırıanacak ve aziz milleti
miz onu bu yönleriyle daima takdirle anacaktır. 

Merhuma Tanrıdan rahmet, muhterem ailesine ve yüce Türk Milletine başsağ
lığı diler, aziz hatırası önünde saygıyla eğilitiz~ . 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANI 
NECMETTiN KARADUMAN'IN SEDAT SİMAVi VAKFI 1986 YILI 

ÖDÜL DAGITIM TÖRENi NEDENiYLE EROL SİMAVi'YE 
GÖNDERDİGİ TELGRAF 

5 Aralık 1986 

Sayın Erol SİMAVi 
Hürriyet Gazetesi Sahibi 

İSTANBUL 

Sedat Simavi Vakfı 1986 yılı ödüllerinin dağıtım törenine devetinize 
· bütçe müzakereleri nedeniyle katılamıyorum . 

Basınımızın önde gelen isimlerinden değerli insan Sedat Simavi adına 
düzenlenen geleneksel bu yarışmaların bilim, kültür, sanat, basın ve spor ha
yatımıza yaptığı katkılar her türlü takdirin üzerindedir. Bu çalışmalarınız
dan dolayı sizi kutlar, ödül kazananları tebrik eder, en iyi dileklerimi 
sunarım. 

04~0 .•. i . : 

Necmettin KARADUMAN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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lO KASIM 1986 

TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
ATATÜRK'ÜN ARAMIZDAN AYRlLIŞININ 48'NCİ YILINDA YAYINLADIGl MESAJ 

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük 
ayrılışının 48'nci yılında O ' nu milletçe 
bir kere daha anıyoruz. 

Önder Atatürk 'ün aramızdan 
büyük şükran d uygula rıyla 

Hiç şüphemiz yok ki, Atatürk, ilke ve inkılaplarıyla Türk 
Milletinin yönünü, çağda ş uygarlığa çeviren, mazlum pek çok milletin 
bağımsızlık sa va ş ının manevi önderi iğini ya pa n, yirminci yüzyılın 

en der yetiştirdiği eşsiz bir devlet ada mıdır. 

Ata türk Türkiyesi 'nde O' nun kurduğu cumhuriyeti ve koyduğu 

ilkeleri yaşatm ak hepimizin ülküsüdür. Atatürk' ün kurduğu ve özenle 
geliştirmeye ve yerleştirmeye çalıştığı en büyük eseri Cumhuriyetin 
temel ilkesi "Milli Egemenliktir". En üstün gücün millete ait olduğu, 

bu gücü yanına alanların aşamıyacağı engel, başaramıyacağı iş bulunma
dığı düşüncesi, onun temel felsefesi ve şaşmaz hedefiydi. Bunda n 
do la yı dır ki, bu yüce ilkeden esinlenen milli müca del em iz üstün başa rılara 
ula ş m ış ve Cumhuriyette aynı ilkeye dayalı ola rak başa nlarını sürdürmü·ş

tür. 

Yüksek bir düşünceyi ve eşsiz bir öngörüyü simgeleyen bu 
yönüyle Büyük Atatürk sürekli esin kaynağımız olacaktır. Yüce Türk 
Milleti insan onuruna en yaraşır yönetim biçimi olan demokratik parlaman
ter sistemi sonsuza dek yaşatmak azim ve kararındadır . Bu ideali 
geliştirerek yerleştirmek, bugünkü kuşakların başta gelen görevi sayılma

dır. 

Bu düşüncelerle ölümünün L.8 nc i yıldönümünde 

ve onun temsil ettiği fikirlere duyduğumuz bağlılığı 

ve aziz hatırasını saygıyla anıyoruz . 

Büyük Atatürk'e 
belirtmek istiyor 

Necmettin KARADUt-.~AN 

Türk iye Büyük W. illet M eel is i. 
Baş ka nı 
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31 ARALIK 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
YENİ YIL MESAJI 

Aziz Vatandaşlarım, 

Bir yılı daha geride bırakıyor ve yeni umut ve beklentilerle 
1987 yılına giriyoruz . 

Yeni yılın ülkemize ve dünya ya huzur, barı ş ve mutluluklar 
getirmesini yürekten diliyoruz. 

Geride bıraktığımız 1986 yılında, ülkemizde pek çok sorunun 
çözümü ıçı n çaba sarfedilmiş ve memleket imizin kalbi durumunda 
ola n Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 nde verimli çalışma lar yapılara k, 
demokratik parlamenter rejimin tüm kurumlarıyla iş lernesi yolunda 
olumlu adımlar atılmıştır . Elbette çözüm bekleyen birçok sorunumuz 
daha vardır . Birlik ve be ra berliğimizi koruduğumuz, demokratik pa rla
menter rejime olan inancımızı devam ettirdiğimiz sürece, bu sorunlarımı

zı da önümüzdeki yıllarda çözüme ka vuşturaca ğı m ız şüphesizdir. 

Milli Egemenlik ilkesine olan inancımızda en küçük bir 
sarsıntı olmamalı, en zor, hatta içinden çıkılamaz gibi görünen ülke 
sorunla rının bile bu yüce ilke çerçevesinde çözülmesi. bir si ya sal 
kural, bir yaşam felsefesi haline getirilmelidir. Milletimiz, milli 
egemenlik ilkesine sarsılmaz bir ina nçla bağlı bu l u nma k ta dır . Bu 
nedenle toplumumuzun çeşitli kesimlerinde sorumluluk yüklenmiş bulunan 
tüm aydınlarımızın ve kurumlarımızın bu yüksek düşünceyi güçlendirme 
yol u nda çaba sarfetmeleri yüce bir hedef olma lı dır. Bu düşüncenin 

millet ve devlet yönetimine hakim, hiçbir sebeple vazgeçilemeyecek 
bir ilke ha line gelmesi ve bu bilincin sürekli geliştirilmesi 1 ka na a timizce 
bugünün ve yarının aydın kuşaklarına düşen en önemli görevdir. 

Bu tarihi sorumluluğun milletimize layık bir biçimde yerine 
getirileceğinden hiç şüphemiz yoktur. Çünkü Büyük Atatürk bize bu 
yüce ilkeyi bir hedef olarak göstermiş ve aziz milletimiz de bu yüksek 
mefkureye Ata türkçü çizgi ve doğrultuda gönülden ba ğla n mı ştır. 

herhangi 
Bölgesel 

Aziz Va ta nda ş la rı m, 

Gelişen teknoloji, dün yamızı 

bir yerinde meydana gelen bır 

anlaşmazlıklar ve sıcak savaşlar 

çok küçültmüştür. Dünyamızın 

ta dır . Büyük Ata türk 1 ün be li rttiğ i 

ola y . anında öğrenilmektedir. 

yaşll dünyamızı iyice yormak
"Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesine 
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da ya na n devletimizin dış politika sının ana hedefi uluslararası sorunların 

barışçı yollarla çözümlenmesidir. Bu temel anlayışımızla Ata türk ı ün 
işaret ettiği doğrultuda dünya barışına sürekli yardımcı olma k istiyoruz . 
Bu barışçı an la yı ş la kat ı iyen bağdaştıramadığımız Bulga ri s ta n ı da 
yaşayan soydaşlarımıza uygulanan asimilasyon politikası büyük üzüntü 
kaynağımızdır. İnanıyoruz ki, dünya ülkelerinin pek çoğunun giderek 
haklı tepkilerini da vet eden ve ulusla ra rası hak ve adalet düşüncesiyle 

as la bağda şmayan bu tutumdan er geç vazgeçilecek ve i nsa n lık 
haysiyetine yara ş ır ada letli bir uygulama nın yanında yer alınacak tır. 

Yeni yılın, ülkemize, Kıbrıslı soydaşla rımıza ve tüm dünya 
insanlığına huzur, barış ve mutluluklar getirmesini bir kere daha 
temenni ediyor, bu hedefler doğrultusunda yapılacak tüm girişimlerin 

başanya ulaşma sını diliyorum. 
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Sayın Turgut ÖZAL 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI 
NECMETTiN KARADUMAN'IN AMERiKA'DA BY-PASS 
AMELİYATI GEÇiREN BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'A 

GÖNDERDİGİ TELGRAF 

10 ŞUBAT 1987 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
Methodist Hospital 

Houston-USA 

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğunuz sırada geçirdiğiniz 
By-Pass ameliyatını üzüntüyle öğrendim . 

En kısa zamanda sağlığınıza kavuşarak yeniden görevinizin başına 
dönmeniz temennisiyle acil şifalar diler, saygılarımı sunarım. 

0426 

Necmettin . KARADUMAN -. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI 
NECMETTiN KARADUMAN'IN GÜNEŞ GAZETESİNİN KURULUŞUNUN 
6. YILDÖNÜMÜ NEDENiYLE SAHİBİ MEHMET ALİ YILMAZ'A 

GöNDERDİGİ KUTLAMA MESAJ! 

19 Şubat 1987 

Sayın Mehmet Ali YILMAZ 
Güneş Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 

İSTANBUL 

Basın hayatımıza değerli hizmetler veren Güneş Gazetesinin kuruluşunun 
6 . yıldönümünde size ve tüm çalışanlara başarılar dilerim. 

Güneş Gazetesi siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatımıza önemli 
katkılarda bulunan, özellikle demokratik parlamenter rejimimizin gelişmesi için 
büyük çaba gösteren bir gazetemizdir . Bundan böyle de basın hayatındaki görevını 
aynı duyarlılıkla sürdüreceğine inandığımı belirtmek ister, gazetenizin kurulu
şunun 6. yıldönümünü en iyi dileklerimle kutlarım . 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLISI 
BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN HAKKARİ'DE 

TERÖRİSTLERİN 14 VATANDAŞIMIZI KATLETMELERİ ÜZERİNE 
İÇİŞLERi BAKANI YILDIRIM AKBULUT'A 

GÖNDERDİGİ TELGRAF 

24 Şubat 1987 

Sayın Yıldırım AKBULUT 
İçişleri Bakanı 

ANKARA 

Hakkari'nin Uludere İlçesine bağlı Taşdelen Köyünde bir grup bölücü 
eşkiyanın bir eve düzenledikleri silahlı saldırı sonucu dokuzu çocuk ve kadın 
olmak üzere 14 kişiyi öldürmesini ve dokuz kişiyi yaralamasını büyük bir 
üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. 

Savunmadan yoksun vatandaşlarımıza karşı bölücü eşkiyanın giriştiği 
insanlık dışı bu saldırıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de hissi
yatlarına tercüman olarak kınarken, devletin bölücü eşkiyayı en kısa sürede 
yakalayarak adaletin önüne çıkaracağına olan inancımı belirtiyor hayatlarını 
kaybedenlere Tanrı'dan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum . 
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Necmettin KARADUMAN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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13 MART 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN, 
SiYASİ iŞLER KOMİTESİNİN, AVRUPA PARLAMENTOSU GENEL 

KURULU'NA SÖZDE ERMENi SORUNUNA İLİŞKİN BİR KARAR 
TASLAGI SUNMASI ÜZERİNE BAŞKAN SİR HENRY PLUMB'A 

YAZDIGI MEKTUP 

Sir Henry Plumb, DL.MEP., 
President 
European Parliament 

Sayın Başkan, 

Siyasi işler Komitesinin, Avrupa Parlamentosu Genel 
Kurulu'na, sözde Ermeni sorununa ilişkin bir karar taslağı 
sunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 

Tarihi gerçekleri aydınlatıcı ciddi bir etüde dayan
mayan ve karanlık emelleri gaye edinmiş terör eylemlerinin 
devam ettirilmesini teşvik edici nitelikteki bu tasarının 
muhtevası derin endişe ve infialimize neden olmuştur. 

Gerçek Avrupa demokrasilerini temsil ettiğine inanmak 
istediğimiz seçkin forumunuzun asılsız ithamlara, yalanıara 
ve insanlık dışı terör eylemlerinin teşvikine alet edileme
mesini temenni ediyoruz. 

Üç çeyrek asır önce vuku bulduğu ileri sürülen olaylar 
hususunda bir karar ittihazı veya bu olaylara ilişkin bir 
yargıda bulunabilmek için izlenmesi gereken yol, konunun, 
Avrupa ülkelerinin birçoğunda mevcut arşivlerde bilimsel bir 
araştırma yapılabilmesi için, inanılır tarihçilere tevdiidir. 

Tahrifata dayalı bu kabil kasıtlı bir tasarını onay
lanması, üye devletleriniz ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 
mevcut dürüst ve dostane ilişkilere zarar verecek, Avrupa 
Parlamentosu seeeresini lekeleyecek ve Ermeni terörünün muhte
mel hortlaması konusunda seçkin forumunuza büyük mes'uliyet 
payı yükleyecektir. 
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Türkiye Bülük Millet Meclisinin ittifakla benimsediği 
konuya ilişkin karar suretinin metni ve çevirisini ilişikte 
takdim kılıyor ve metinlerin bu mektubumun sureti ile birlikte 
tüm Avrupa Parlamentosu üyelerinin dikkatine sunulmasını 
istirham ediyorum . 

Derin saygılarımla. 

Necmettin KARADUMAN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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10 NİSAN 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TÜRK POLİS TEŞKiLATININ l42.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENiYLE 

EMNiYET GENEL MÜDÜRÜ SAFFET ARIKAN BEDÜK'E GÖNDERDİ~i 
KUTLAMA MESAJI 

Sayın Saffet Arıkan BEDÜK 
Emniyet Genel Müdürü 
Polis Akademisi Sinema Salonu 
ANKARA 

Türk Polis Teşkilatının 142. kuruluş yıldönümü neden iy le 
düzenlenen törenlere devetinize teşekkür ediyo-rum. 

Türk polisi çok elverişsiz şartlara rağmen canını dişine 
takarak memleketimizde can ve mal güvenliğini sağlamaktadır. Bu 
çetin ve fedakarane çalışma her türlü takdirin üstündedir. Son 
yıllarda Türk polisinin eğitimine _ , silah, araç ve gereç ihtiyacına 
büyük önem verilmektedir. Bu yatırımların da gerçekleştirilme
siyle Türk polisi kendisinden beklenen hizmetleri daha yüksek 
başarılarla ifa edecektir. 

Bu vesileyle şehit polislerimizi rahmetle anar, polisimizin 
bayramını kutlar, en iyi dileklerimi sunarım. 

043 1 

Necmettin KARADUMAN 
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22 NİSAN 1987 

TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLiSi BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
23 NİSAN MİLLİ EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAM! NEDENiYLE 

CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN'E 
GÖNDERDİGİ KUTLAMA MESAJ! 

Sayın Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milnasebetiyle 
şahsım ve Türkiye BUyük Millet Meclisi Üyeleri adına tebriklerimi 
ve en iyi dileklerimi saygılarımla arz ederim. 

Necmettin KARADUMAN 
Türkiye BUyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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23 NİSAN 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TBMM'NİN KURULUŞUNUN 67.YILDÖNÜMÜ NEDENiYLE ANIT-KASİR ÖZEL 

DEFTERiNE YAZDIGI MESAJ 

TBMM'nin 67 nci kuruluş y ıldönümünde TBMM üyeleri ile 
birlikte tazimlerimizle manevi huzurundayız. 

19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığın Milli Egemenlik 
meşalesi yolumuzu aydınlatan en güzel ışıktır. Hayatın boyunca 
savunduğun demokratik toplumumuzun en büyük güvencesi olan 
Milli Egemenlik ilkesi her zaman hareket noktası olacaktır. 

Huzurunuzda tazimle eğiliyoruz. 
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29 MAYIS 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 

RAMAZAN BAYRAM! MESAJ! 

insanlara daima dostluğu, kardeşliği ve toplumsal dayanışmayı telkin 
eden bayramlarımızdan birini daha idrak etmenin mutluluğu içindeyiz. 

Toplumların gelişmesinde temel şart, insanların birbirlerini sevip say
ması, birbirlerine güven duyması, uyum ve dayanışma içinde birlik ve beraberlik
lerini korumalarıdır . Birlik ve beraberliğimizin zaafa uğradığı dönemlerde ülke
mizin büyük sıkıntılar içine düştüğü yaşadığımız olaylarla sabittir ve tarihimiz 
bunun çeşitli örnekleriyle doludur . Ülkemiz bugün siyasi istikrara kavuşmuş, 
demokratik parlamenter rejimin gelişmesi yolunda önemli adımlar atmıştır . Demok
ratik alanda daha ileri hedeflere ulaşmak başlıca amacımızdır. Milli birlik ve 
beraberliğimizi koruduğumuz sürece, ülkemizin siyasal, sosyal ve ekonomik alan
larda daha büyük gelişmeleri gerçekleştireceği, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş 
uygarlık seviyesine ulaşmamız yönünde başarılı adımlar atacağı değişmez inancı
mızdır. 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerek Kurtuluş Savaşımızın kaza
nılmasında, gerekse milli iradeye dayalı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında 
gösterdiği azim ve kararlılık, bu hedefe ulaşmamızda rehberimiz ve ilham kayna
ğımızdır. Milletimizin çok büyük çoğunluğuyla bu ilkelere inançla sahip çıkması, 
demokratik toplumumuzun aydınlık geleceğinin en büyük güvencesini teşkil etmek
tedir . 

Milletçe gözeteceğimiz en yüce hedef, milli bütünlüğümüz ve demokratik 
toplum mefkOresidir. 

Bu inanç ve duygularla tüm vatandaşlarımın Ramazan Bayramlarını kutlar, 
aziz milletimize daha nice mutlu ve huzur dolu bayramlar dilerim . 
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Zl Haziran 1987 

TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLiSi BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
MARDİN ' DE TERÖRİSTLER TARAFINDAN 30 VATANDAŞIMIZIN 

KATLEDiLMESi ÜZERİNE, İÇİŞLERi BAKANI 
YILDIRIM AKBULUT'A GÖNDERDİGİ MESAJ 

Sayın Yıldırım AKBULUT 
İçişleri Bakanı 
ANKARA 

Mardin'in örnerli İlçesine bağlı Pınarcık Köyünde eşkiya tarafından menfOr 
bir saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda masum 16'sı çocuk olmak üzere 30 
vatandaşımızın katıedildiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım . 

Masum insanlarımıza karşı düzenlenen ve vicdanları sızıatan bu adi katli
amı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin de hislerine tercüman olarak, şid
det ve nefretle kınıyorum . 

Türk Devletinin gücünün bu menfOr saldırıyı düzenleyenıere ve onların teş
vikçilerine gerekli dersi vereceğinden şüphemiz yoktur . 

Katliamda hayatlarını kaybedenlere Tanrıdın rahmet, yaralılara acil şifa
lar ve yakınlarına başsağlığı dilerim . 

Necmettin KARADUMAN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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24 Haziran 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN, 
ERMENİLERLE İLGİLİ BİR KARAR ALAN AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN 

BAŞKANI SİR HENRY PLUMB'A GÖNDERDİGİ MEKTUP 

Sir Henry Plumb, DL. MEP .. 
Avrupa Parlamentosu Başkanı 

Sayın Başkan, 

Avrupa Parlamentosunun "Ermeni Sorununa Siyasal Bir Çözüm" başlıklı 
karar tasarısını kabul ettiğini esefle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Avrupa Parlamentosunun Siyasi işler Komitesi tarafından geçtiğimiz Şubat 
ayı içinde aynı konuda bir karar tasarısı kabul ettiğinden haberdar olmamız 
üzerine, 13 Mart 1987 tarihinde size göndermiş olduğum mektubumla, ciddi bir 
araştırmaya dayanmayan, karanlık emelleri gaye edinmiş, terör eylemlerini teşvik 
edici nitelikteki bu tasarının endişe ve infialimize neden olduğunu belirtmiş ve 
bundan doğabilecek sonuçları dikkatinize sunmuştum. 

Bilimsel bir araştırmaya dayanmayan, gerçeklerin saptırıldığı, tamamen bir 
ard niyet mahsulü böyle bir tasarının şimdi onaylanmış olması, hiç kimseye şeref 
kazandırmayacak, Avrupa Parlamentosunun ciddiyetine gölge düşürecek ve bu kararla 
teşvik görecek şiddet eylemlerinin sorumluluğu Avrupa Parlamentosuna yüklenmiş 
olacaktır. 

Bu talihsiz gelişmeyi şiddetle kınayan ve reddeden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi' nde temsil edilen bütün partilerin ortak kararını · ilişikte takdim ki
lıyor ve kararın mektubunı.izla birlik'te tüm Avrupa Parlamenterlerinin dik-
katine istirham ediyor.um. ~ 

Derin Saygılarımla. 

Necmettin KARADUMAN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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JQ KA'S I M 1987 

TÜRKiYE UUYUK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
ATATÜRK'ÜN 1\Ri\MIZD/\N i\YHILlŞININ 49. YlLDÖNÜMÜ NEDENiYLE 

YAYINLi\DlGI MESAJ 

-V a ta n ı. mı z1 n ku rtancısı ve genç cumhuriyetim i.zi.n kurucusu, 
Büyük Önd er Mustafa Kemal i\ TATÜRK' ün aramızdan ayrı lı ş ının 
49 . yılında O' nu milletçe bir ket-e daha minnet ve şükranla anıyoruz. 

Gerek asker. gerekse devlet adamı 

yüzyllın ycti şrirdi. ,~i eşsiz liderlerden birisi, 
O . sadece Türk Mi llc1.i' ni. n bağımsızlığa 

kalmadı, hedef olu. rak gösterdiği çağdaş 

devletin de temelleri n i attı . 

olarak ATATÜRK, 20. 
belki de en büyüğüdür . 

kavuşmasım sağlamakla 

uygarlığa dayanan bir 

Her alandil kaydetti.ği. büyük başarıları hazırlayan çeşitli 

neden ler va r<lır. B un ların başı nda, milleti i. le bütün leşmeyi, onu 
arkasına alarak onunla birlikte güçlükleri yenıneyi her zaman 
ön planda tutması gelir. Gücünü milletten rılmayan hiçbir hareketin 
başarıyil ulaşamayacağı kesin kanaat ve inancıyla, başardığı 

her büyük atılımdil milletle bütünleşmey e bü y ük özen göstermiştir. 

Bundan dolayıdır ki.. demokrasi. ülküsü onun düşünce hayatına 

h akim olan yüksek fikirlerden birisi idi. Milli egemenlik ilkesine 
da ya lı olarak kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Büyük /\tatürk' ün 
bu yüksek düşüncesini n u n u tu lmaz bir si mg esidir . 

Türk demokrasisinin bu gü n 
demokra si ülkü s üne olan inanç ve 
attığı sağ lu m temeLler üzeri ndedir 
dcıyalt olarak kurulan Türkiye Büyük 

u laştığı ileri aşamaları onun 

bağlıhğma borçluyuz . Onun 
ki, mi..lli. egemenlik ilkesine 
Millet Meclisi uzun asırlardan 

sonra memleketin kaderine h.:ı.kim olabilmiş ve demokrasimiz aşama 

aşarnü gelişerek bugünkü düzeyine erişebilrniştir . Onu her alanda 
memleketimize yaptığı büyük hizmetler itibariyle şükranla andığımız 

gibi, demokrasi. ülküsüne içten bağlılığı dolayısıyle de sevgi ve 
minnelle anıyoruz . 
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Bu düşünceler-le aramızdan 

ı\talück 'ün Büyük 
saygıyla 

geleceğin i 

aziz hatırası 

eğili.yor. 

aydınlatan 

vur.guluyoruz . 

savunduğu 

en köklü 

1 . · ·.• !''- ... 

ayrılışının 49 ncu yıldönümünde 

önünde m illetçe bir kere daha 
ilkeleri.n genç Cumhuriyetimizin 
ve sağlam düşünceler olduğunu 
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