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KÜTÜPHANESİ 

SUNUŞ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İ. Kaya Erdem'-
in, Meclis Başkanlığına seçildikleri 21 Kasım 1989 tarihinden 
itibaren, 31 Aralık 1990 tarihine kadar, cumhuriyet ve demok
rasi, laiklik, insan hakları, TBMM'nin etkinliği ve saygınlığı gibi 
konularda yaptıkları konuşmalar ve verdikleri demeçler bir ara
ya getirilmiştir. Bu konuşma ve demeçler tarih sırasına göre 
sunulmaktadır. 

Engin KARAPINAR 
TBMM Basın ve Halkla 
İ l işki ler Daire Başkanı 









TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

SEÇİLMESİ D O L A Y I S I Y L A Y A P T I K L A R I KONUŞMA 

21 K A S I M 1989 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri Arkadaşlarım; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi sonuçlanmış bu
lunmaktadır . Yüce Meclise, onun değerli üyeleri siz sayın milletve
killerine şahsıma gösterilen güven için, ayrı ayrı teşekkür eder ve 
saygılarımı sunar ım. 

Sayın Milletvekilleri, 
Türkiye Büyük Mil let Meclisi Başkanı olarak, Ata türk ilke ve 

inkılaplarına bağlı, tarafsız, hukuka saygılı, İçtüzüğün özüne ve ku
rallarına bağlı olarak, Parlamentonun çalışmalarının etkin ve ve
r iml i olması yolunda gayretlerimi hiçbir etki al t ında kalmadan sür
düreceğim. 

Seçildiğim bu görevin, şerefli ve şerefli olduğu kadar güç bir 
görev o lduğunun bilinci içindeyim. Üstlendiğim bu görevi yerine ge
tirirken, sayın parti başkanlar ın ın , parti grup yöneticilerinin ve ay
rı ayrı tüm milletvekillerinin yardım, destek ve uyarılarına ihtiyaç 
duyduğumu ifade etmek isterim. 

Değerli Milletvekilleri, 
Demokratik hayatımızın en önemli kuruluşu olan Türkiye Bü

yük Millet Meclisinin, yurt içinde ve yurt dışında, i t ibarını , her tür

lü düşünce ve kaygının üs tünde tutarak, onu korumak başlıca göre

vim olacaktır . 

Bu yüce kararınızın, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını 

diler, siz değerli milletvekillerine tekrar teşekkür eder, hepinizi say

gıyla selamlarım. 
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YENİ Y I L D O L A Y I S I Y L A Y A Y I N L A D I K L A R I M E S A J 

31 A R A L I K 1989 

Değerli Vatandaşlarım, 

1989 yılı gerek iç ve gerekse dış politikada karşı karşıya kaldı
ğımız zorluklarla geçti. Uluslararası jeopolit ik yeni oluşumlar, be
lirsizliği ar t ı r ı rken, coğrafî bölgemizde sağladığımız istikrarı koru
mamızın önemini bir kez daha gözlerönüne getirdi. 

Elde edilen sonuçları yeni bir yıl arifesinde değerlendirirken, 
milletçe ortaya konulan açık ve net bir tavrı yurt içinde ve yurt dı
şında herkesin dikkatle değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Biz, 
millet olarak yurtta ve dünyada bar ış tan, insan hak ve özgürlükle
rinin korunmas ından yanayız. Bu kararlılığımızı değiştirecek her-
türlü hasmane tavır ve eyleme karşı sağduyulu davrandığımız ke
sindir. 

Millî iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 
bu Meclis'te seçilmiş parlamenterlerimizin, geçmiş tecrübelerin ışı
ğı al t ında memleketi her türlü krizden uzak tutarak, meseleleri, de
mokratik platformda çözeceği bilinmelidir. Bu hususta siyasî sorum
luluklarının bilinciyle hareket eden partilerimizin yeni yılda da bu 
tavırlarını aynı kararlılıkla sürdürmelerini temenni ediyorum. 

Millî iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi, de

mokrasimizin güvencesidir. Onun saygınlığına gölge düşürecek her 

türlü davranış tan, herkesin kaçınması şarttır. İç barışın devamı ve 

demokrasinin korunması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yurt için

de olduğu kadar yurt dışında da siyasî i t ibarının muhafaza edilme

siyle m ü m k ü n d ü r . Bu nedenle, kişi ve kurumlar tavır ve beyanların

da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı dış ında hiçbir çözüme itibar 

etmeyeceklerini her fırsatta vurgulanmalıdırlar. Türk Mil le t i her 

4 



türlü tahrike karşı sağduyulu davranarak, çağdaş bir toplum ola
rak yaşamamızın güvencesi olan, Cumhuriyetimizin temel ilkesi la
ik devlet anlayışına ve bu anlayışla şekillenen demokrasiye sahip çık
malıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin yürü tme ve yargı organların
dan bağımsızlığının korunması hepimizin arzuladığı bir husustur. 
Yeni yılda da bu yoldaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu amaçla , 
ekonomik, malî ve sosyal hayatın sağlıklı bir şekilde devamı için alı
nacak tedbirlerin neler olduğu konusunda Türkiye Büyük Millet Mec
lisi çatısı al t ında yürütülecek çalışmaların TRT ve Basın yoluyla ka
muoyuna açıkça duyurulması gerektiği kanaatindeyim. Karşı karşı
ya bu lunduğumuz güçlüklerin aş ı lmasında vatandaşlar ın bu yolla 
sağlanacak katılımları, meselelerin demokratik platformda çözüle
ceği konusunda kamuoyuna güven verecektir. 

Vatandaşların günlük hayat lar ında karşı karşıya kaldığı sorun
larla i lgi l i olarak Türkiye Büyük Mil let Meclisi'ne ve onları temsil 
eden milletvekillerine şikâyet ve dileklerini iletmeleri ve bu amaçla 
oluş turulan ve oluşturulacak komisyonların vatandaşlar ın bu dilek 
ve şikâyetlerine tatmin edici çözümler üretmesi , bu yılki hedefleri
miz içindedir. Bu kapsamda, vatandaşlar ın hak ve özgürlüklerinin 
korunması için Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı a l t ında İnsan 
Haklar ı Komisyonu kurulması yolunda başlatılan çalışmalar da son 
aşamas ına gelmiştir. 

Yeni yılda, parlamenter demokraside önemli mesafeler katede-
ceğimize inanıyorum. 

Yeni yılın tüm milletimize ve insanlığa barış içinde sağlık, mut

luluk ve refah getirmesini diler, hepinize sevgi ve saygılar sunar ım. 
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GAZETECİ ÇETİN E M E C İ N ÖLDÜRÜLMESİ 
D O L A Y I S I Y L A BASIN M E N S U P L A R I N A 

HİTABEN Y A P T I K L A R I KONUŞMA 

T B M M — 8 M A R T 1990 

Değerli Basın Mensupları, 

Ülkemizde terör yeniden canlandır ı lmak istenmektedir. İç ba
rışı bozmaya yönelik bu hareketlerin arkas ındaki güçlerin amacı
nın, millî birliğimizi bozmak, egemenlik haklar ımıza saldırmak ve 
demokratik laik cumhuriyetimizi tahrif etmek olduğu kesindir. 

Değerli Prof. Muammer Aksoy, a rd ından değerli gazeteci Çe
tin Emeç ile sürdürülmekte olan bu vahşet zincirini kuranlar ın , gü
veni tahribe yönelik yeni senaryolar peşinde koşacakları anlaşılmak
tadır. Ancak karşı larında laik cumhuriyetin ve demokrasimizin te
minatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin sarsılmaz iradesini bu
lacaklarını bilmelidirler. 

Demokrasimiz üzerinde oynanan oyunların başta Türkiye Bü

yük Millet Meclisi olmak üzere, tüm devlet güçleri, basınımız ve mil

letimizin ortak tavır ve kararlılığı ile kırı lacağına ve karanlık güçle

rin hedeflerine asla ulaşamayacaklarına, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi çatısı a l t ında tüm siyasî partilerimizin buna imkân vermeyece

ğine bütün vatandaşlarımızın inanmalar ını ve güvenmelerini istiyo

rum. 

Ülkemizde yarat ı lmak istenen terör, bölücülük ve anarşi orta

mına karşı en etkili gücümüz , demokratik rejime duyduğumuz sar

sılmaz inanç ve güvendir. Bütün siyasî partilerimiz, iktidar olsun 

muhalefet olsun, terör ile başka herhangibir yolla Türkiye'de demok

rasiye ara verilmesini kabul etmediklerini, etmeyeceklerini dün de 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden dile getirmişlerdir. 
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Herkesin şunu bilmesini tekrar istiyorum. Türkiye 'de demok

rasi devam edecektir, bunu ilelebed yaşatacağız. 

Ben tekrar Türk basın camiasına en derin taziyetlerimi sunu

yorum. Başımız sağolsun. . . 



23 NİSAN U L U S A L EGEMENLİK V E ÇOCUK B A Y R A M I 
D O L A Y I S I Y L A T B M M G E N E L K U R U L U ' N D A 

Y A P T I K L A R I KONUŞMA 

23 NİSAN 1990 

Sayın Milletvekilleri, 
Bugün Türkiye Büyük Mil let Meclisi 'nin kuru luşunun 70. yıl

d ö n ü m ü n ü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir se

vinç ve heyecanla kutluyoruz. Bu mutlu y ı ldönümü münasebetiyle 

aziz milletimizi ve onun temsilcisi siz değerli milletvekillerini ve sa

yın konuklarımızı derin saygılarla selamlıyorum. 

Millî egemenlik anlayışının genç kuşaklarca iyi anlaşılması ve 
bu anlayışın yer aldığı kur tuluş savaşı öncesi ve sonrası varolan ku
rumlarda hâkim felsefelerin birbirinden ayırt edilmesi şarttır. Cum
huriyetimizin varlığına neden olan olaylar bir milletin kaderinde en
der görülen acı ve güçlüklerle doludur. 

istila, kin, nefret ve baskılar, Türk milletinde kendi geleceğine 
bizzat kendisinin hâkim olma özlemini yaratt ı . Cumhuriyeti kuran 
ve milletin egemenliğini esas alan düşünce bu temelde milletin kul 
olmadığını onun istek ve arzular ının milletin iradesinde esas oldu
ğunu kabul ederek, hanedanın varlığını bü tünüyle yok saydı. Mille
tin egemenliği ilkesiyle, onun temsilcileri Türkiye Büyük Millet Mec
lisi çatısı a l t ında cumhuriyeti kurarken, halifeliği kaldırarak, ona 
esas olan laiklik anlayışının temelini de att ı . 

Tarihten ders alınsaydı tarih tekerrür etmezdi. Halk ın sevgi ve 

güveni olmadan bir memleket yönetilemedi ve yönetilemez. Kurtu

luş savaşı öncesi olaylar hafızalarımızda taşımamız gereken acı ama 

öğretici bir örnektir . 



Değerli Milletvekilleri, 
Cumhuriyet, demokrasi ve laiklik birbirlerinden ayrılmayacak 

kavramlardır. Bütün siyasetçilerimiz ve kamu görevlilerimiz millî bir
liğimizi temsil eden bu kavramları birbirinden ayırmaksızın savun
malıdırlar. Bu hızlı değişen dünyamızda , bize yönelik tehditlerden 
bizleri koruyacak olan felsefenin laik cumhuriyet ve bu anlayışla şe
killenmiş demokrasimiz olduğu unutulmamalıdır . Bu felsefeyle, biz
ler, insanın değerini , düşünce ve vicdan özgür lüğünü koruyabiliriz. 
Bizler bu düşünceyle, T ü r k ü m diyebilme mut lu luğunu vatandaşla
rımıza benimsetebiliriz. 

Dün olduğu gibi bugün de bize düşen büyük görev vatanın bü

tün lüğünün devamı ve A ta tü rk ' ün bize emanet ettiği cumhuriyetin 

temel ilkelerinin korunmasıdır . Ata tü rk idealleriyle yetişenlerin iz

lemesi gereken bu ilkeler aslında özgürlük içinde, çağdaş bir top

lum olarak yaşamak isteyen Türk milletinin kutsal davasıdır. 

Değerli Milletvekilleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi millî egemenliğin temsil edildiği 

yegâne kurum ve ebediyen millî sınırlarımız içinde bu egemenliğin 

temsil edildiği yegâne müessese olarak kalacaktır. Meclisin itibarı 

ve saygınlığı, hiçbir gerekçe ve bahanenin arkasına sığınmaksızın mut

laka korunmal ı , milletin her meselesinin bu yüce çatı a l t ında çözül

mesi gerektiği asla unutulmamal ıd ı r . 

Kurtuluş Savaşı'nın en güç şartlarında dahi, Türkiye Büyük M i l 

let Meclisi devre dışı b ı rakı lmamış ve yüce Meclis'in çatısı al t ında 

her konu tartışılmış, çözümler önerilmiştir. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nden alınan güçle savaşın kazanıldığı hiçbir zaman hafıza

lar ımızdan silinmemelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün 70 yıla ulaşan şerefli geç

mişi içinde Yeni Türkiye Cumhuriyetinin temel siyasal organını oluş-



turmuştur . 1946 yılında çok partili demokratik hayata geçilmesin
den sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokratik gelişmele
rimizde büyük ve yapıcı bir rol oynamıştır. Ata türk 'ün, Türkiye Cum
huriyetinin devlet yapısı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin te
mel konumuna ilişkin olarak söylediği ve bugün de geçerliliğini ay
nen koruyan şu sözleri çok dikkate değer: 

"Memleketin mukadderatında yegâne selahiyet ve kudret sa
hibi olan Büyük Millet Meclisi, bu memleketin düzeni için, iç ve dış 
emniyet ve masuniyeti için en büyük teminattır. Büyük millî dertler 
şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisinde şifa buldu. Gelecek
te de yalnız orada kesin tedbirlerini bulabilecektir. Türk milletinin 
sevgi ve bağlılığı daima Büyük Millet Meclisine yöneldi ve daima 
oraya yönelecektir." 

G ü n ü m ü z d e millî egemenlik ilkesinin siyasal demokrasi ile eş 

anlamlı o lduğunda kuşku yoktur. Türk milletinin demokrasi ve millî 

egemenlik ilkelerine içten bağlılığı, Türkiye 'de yarım yüzyıla yakla

şan bir süredir hürriyetçi, çoğulcu demokratik rejimin yaşatılabil-

mesini m ü m k ü n kılmıştır. Bugün Türkiye, gerek içinde bu lunduğu 

bölgede, gerek dünyada, anayasal güvenceler alt ındaki temel hak ve 

hürriyetleri, aktif siyasal partileri, hür basını, bağımsız yargı organları 

ve demokratik seçimlerle oluşan güçlü parlamentosu ile, çok az sa

yıdaki demokrasilerden biridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin 

ve tüm demokratik siyasal kurumlar ımızın , gelecekte de Türk de

mokrasisinin daha da geliştirilip kökleştirilmesinde üstün bir sorum

luluk duygusu ve görev bilinci içinde hareket edeceklerinden kimse

nin kuşku duymamas ı gerekir. 

Demokrasinin en önemli boyut lar ından birini insan haklar ına 

saygı oluşturur. G ü n ü m ü z d e insan haklar ı sadece millî hukuklar ı 

ilgilendiren bir konu olmaktan çıkmış, milletlerarası hukukun baş

lıca ilgi a lan lar ından biri haline girmiştir. Birleşmiş Milletler ve 
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Avrupa Konseyi bünyesinde imzalanan çeşitli milletlerarası andlaş-
malar, insan haklar ın ın milletlerarası düzeyde korunması a lanında 
atılmış önemli adımlardır . Türkiye, bu andlaşmalara taraf olmak
la, insan haklar ına saygıyı sadece kendi iç hukukunun bir ana ilkesi 
olarak değil, aynı zamanda milletlerarası bir vecibe olarak da içten
likle benimsemiştir . 

Bu alanda gerçekleştirmek üzere o lduğumuz önemli bir yeni
l ik , Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesi içinde bir " İ n s a n Hakla
rı Komisyonu" kurulması girişimidir. Halen Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 'nin gündeminde bulunan bu kanunun kabulüyle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 'nin insan haklarının korunması alanındaki ro
lünün bir kat daha güçleneceği ve etkinleşeceği kuşkusuzdur. 

Sayın Milletvekilleri ve Değerli Konuklar, 
Bugün, sevgili çocuklar ımız ve bizler dünyada Çocuk Bayra-

m ı ' n a sahip yegane millet o lmanın haklı gurur ve mut lu luğunu ya

şamaktayız. 

Pek çok ülke çocuklarıyla birlikte kutladığımız 23 Nisan bay

ramları , dünya barışına hizmet bak ımından , milletçe ortaya koydu

ğumuz yaklaşımın sembolüdür. 

Kuruluşunun 70 inci y ı ldönümünü bugün milletin temsilcileri 

olan siz sayın üyeler ve değerli misafirlerimizle kutlamakta olduğu

muz şu anda, başta devletimizin banisi, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi 'nin i lk Başkanı Büyük Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı 'na 

katılan ve bizlere bu mutlu günleri a rmağan eden Kurtuluş Savaşı 

kahramanlar ımız ın ve birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri

nin aziz hatıralarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. 
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Türk milletinin ve onun tek ve gerçek temsilcisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 'nin bu büyük esere daima sahip çıkacağı ve ebediyen 
yaşatacağı inancı içinde, siz sayın milletvekillerimizi ve Ulusal Ege
menlik Bayramımızı bizimle beraber kutlayarak, bize onur vermiş 
olan parlamenter konuklar ımızı tekrar derin saygılarımla selamlı
yorum. 
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TBMM'NİN 18'İNCİ D Ö N E M Ü Ç Ü N C Ü Y A S A M A Y I L I 
ÇALIŞMALARININ SONA ERMESİ D O L A Y I S I Y L A 

Y A P T I K L A R I BASIN T O P L A N T I S I N D A N 

14 H A Z İ R A N 1990 

Değerli Basın Mensupları, 

Sizlere bir yıllık çal ışmalarımız hakk ında bilgi vermeğe çalış
t ım. Sözlerime son verirken parlamentonun etkinliği ve demokrasi 
konusunda görüşlerimi belirtmeyi faydalı görmekteyim. 

Demokraside yasama organının, millî iradeyi doğ rudan doğ
ruya temsil eden temel devlet organı o lduğunda kuşku yoktur. Ge
rek geçmişte gerek günümüzde yasama organı , demokrasinin vaz
geçilmez temel müessesesi olma niteliğini korumaktadır. Bir anlamda, 
parlamentonun güçlenmesi, kökleşmesi ve kurumlaşmas ı , demok
rasinin yerleşip, pekişmesinin vazgeçilmez şartıdır. 

Çoğulcu parlamenter demokrasinin ülkemizde yerleşmesi ve ge

lişmesinin herşeyden önce, vatandaşın parlamenter sisteme güveni

nin zayıf lamamasına ve meclislerin yürü tme organını denetleme gö

revini tam olarak yapmas ına bağlı o lduğu bilincine milletçe sahip 

olmamızla , m ü m k ü n olabileceği hiçbir zaman unutulmamal ıdı r . 

Demokrasi bir kişinin veya bir zümrenin hakimiyeti için varo

lan ya da böyle bir hakimiyeti haklı kılacak siyasî dayanakların oluş

turulması için korunan bir sistem değildir. Demokrasi, vatandaşlık 

hak ve hukukunun herşeyin üs tünde tu tu lduğu, toplumun arzu ve 

isteklerinin dinlendiği ve bu istek ve arzular doğru l tusunda adil çö

zümlerin sadece bir kuşak için değil, gelecek kuşaklar ın doğabile

cek özlem ve arzular ını gözeterek üretildiği siyasî bir ahlak ve so

rumluluk müessesesidir. 

13 



Devletimizin kurucusu Kemal Ata tü rk 'ün bize hedef olarak gös
terdiği çağdaş, demokratik, laik cumhuriyetin her türlü tehdit ve teh
likeden korunmas ında en büyük rol , kuşkusuz , gene onun kurduğu 
ve eserlerinin en büyüğü olarak nitelendirdiği Türkiye Büyük M i l 
let Meclisi'ne düşmektedir . Ancak bu amacın gerçekleştirilmesinde 
bü tün diğer devlet organlar ının , kamu kuruluşlar ının , gönüllü ku
ruluşların ve vatandaşlar ın hep birlikte ve uyumlu olarak çaba gös
termeleri gerekir. Demokrasi sadece bir kurumlar düzeni değil, ay
nı zamanda ve belki daha önce, bir hayat tarzı ve bir değerler siste
midir. Dolayısıyle, demokratik değerlerin toplumun bü tün kesimle
rince benimsetip, yerleştirilmesi yönünde sürekli ve sistemli çabala
ra ihtiyaç vardır. Türkiye Büyük Mil let Meclisi, daha pek çok alan
da olduğu gibi, bu konuda da öncü rolü oynamalıdır . 

Biz, Türkiye'nin demokrat ikleşme sürecini gören ve yaşayan ku

şaklar olarak, gerek ülkemizde ve gerekse dünyadaki demokratik ül

kelerde, bu sistemin nasıl kolaylıkla, tehlikeye girebildiğini gördük. 

Krizler atlatıldıktan sonra yeniden demokrasiye dönülse bile, bir çok 

acı ve yargısız kurbanlar bırakılıyor. Bu yüzden, demokrasi cesaret

le savunulması gereken bir müessesedir. Bu sorumluluğun milletve-

killerimize her şeye rağmen iktidar anlayışının ötesinde, gücü pay

laşmak, birlikte var olmak, ayırımcılıktan uzaklaşmak gibi taşın

ması zor ama tutarlı mecburiyetler yüklediği malumdur. 

Milletvekilleri , ettikleri yeminin dışında bir gidişi sezinledikle

rinde, gerekçesi ne olursa olsun, bu eğilimi an ında m a h k û m etmek 

görev ve sorumluluğunu taşımaktadır . Parlamenterler, her şart ta de

mokrasiyi korumak için gerekli ve doğru kararları cesaretle almak 

zorundadır lar . Bence, bü tün parlamenterler bu hususta kendilerine 

düşen görev ve sorumluluğu yerine getirip getirmediklerini sorgula

malıdırlar. Ç ü n k ü , demokrasinin ve onun temsilcisi olan mevcudi

yetleri, uhdelerindeki bu sorumluluğu yerine getirip getirmemekle 
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ilişkilidir. Lidere ve onun istek ve arzularına bağlılıktan çok, demok
rasiye ve onun bekasına bağlılık, parlamenter demokrasinin deva
mı için vazgeçilmez bir şarttır. 

Teknolojinin bize sağladığı yeni imkânlar ı , demokrasiyi geliş
tirmek ve onu özendirmek için kullanmalıyız. Özellikle, basın ya
yın organları ve televizyonun, parlamenter demokrasi anlayışı doğ
rultusunda üstlenmesi gerekecek çok önemli roller olduğu görüşün
deyim. 

Televizyonun elindeki güç, şüphesiz az ımsanamaz . Çünkü , bü
tün dünyada olduğu gibi bilhassa ülkemizde de televizyon büyük bir 
kitlenin tek haber kaynağıdır. Bu d ö n e m , televizyonun genel kurul 
çal ışmalarına bir ölçüde eğilmesini sağladık. Ancak bu yeterli de
ğildir. Amacımız komisyon çalışmalarının ve par lamenter-seçmen 
ilişkilerinin de ele alınmasını sağlamaktır . 

Meclis'de çalışmalarını sürdüren komisyonların ele aldığı ko
nular, komisyonlarda yapılagelen tar t ışmalar ve komisyon üyeleriy
le bu hususta otoritelerin görüşlerine de yer vererek kamuoyunun 
kendisini her yönüyle ilgilendirecek yasaların yasama süreci içinde 
tanıtılması, tartışmaların kamuoyunun katılımına açık tutulması de
mokratik bir tavır olarak ele alınmalıdır. 

Seçim Kanununun Meclis'de ve kamuoyunda tartışılması sıra

sında, adil ve toplumun her kesimini temsil etmeğe yönelik düzen

lemeler, demokrasi anlayışının samimî içeriğiyle değerlendirilmeli

dir. Bilim adamlarının ve siyasetçilerimizin katılımıyla konu üzerinde 

kamuoyunun tart ışmaya katılması sağlanmalıdır . 

Seçim zamanlar ı dış ında, vatandaşların kamu karar lar ına ka

t ı lma yolunda başka haklar ının olmadığı bir gerçektir. Bu hususun 

seçim sistemiyle ilgili tartışmalar sırasında dile getirilerek, vatandaşın 

siyasi hayata katıl ımının sağlanması yolunda teşvik edici önlemler 
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alınması bu parlamentonun sorumluluğudur . Onun katılımı sağlan
madan demokrasi olmaz. Vatandaşın siyasi hayata katılımını sade
ce seçimden seçime istemek, isteksizliği halinde kanunî ceza ve teh
ditle onu zorlamak, bu gücün varlığını yok etmek demektir. Çoğul
cu, demokratik bir toplumda vatandaşın siyasî ağırlığının her za
man hissedilmesi gerekir. 

Demokrasinin temel prensipleri serbest seçimler ve bu seçim
lerde çoğunluğu sağlayanların yönetime gelmesidir. Ancak çoğun
luğun azınlıkta kalanların fikirlerine saygı ve onların görüşlerini dik
kate alma faziletini göstermesi, Anayasa ve onun müesseselerine, idare 
edilenlerin olduğu kadar yönet imde bulunanlar ın da saygılı olması , 
vatandaşlık haklarının her yönüyle garanti altına alınması gerekmek
tedir. Bu bak ımdan vatandaşlık haklarını ilgilendiren hükümet ta
sarruflarının Meclis taraf ından denetlenmesi demokratik bir siste
min ve onun temsilcilerinin tavizsiz sahip çıkması gereken bir hu
sustur. 

Millî eğitimimizin her kademesinde demokrasi eğitiminin ve

rilmesi suretiyle çocuklar ımızın, gençlerimizin farklı görüşlere sa

hip olsalar bile birarada yaşamalar ının , birbirlerinin tavır, inanç ve 

düşüncelerine saygılı olmakla m ü m k ü n olacağı öğretilmelidir. On

lara, demokratik hakların, bir başkasının hakkının gaspedilmesi için 

bir fırsat, bir zemin o luş tu rmak üzere var kılınmadığı anlatı lmalı

dır. 

Özgür basın, bilgil i ve yetenekli kamu hizmetlilerinin varlığı ve 

bu hizmetlerin etkin üretilmesi ve adil dağılımı demokrasi için zo

runludur. Adi l ve tam bağımsız bir yargı sistemi ve yargıç güvencesi 

yine demokratik işleyişin ihmal edilmeyecek öğeleri içindedir. 

Tekrar belirtmek isterim k i , kamuoyunun oluşması bizatihi dü

şünce özgürlüğüne, konuşma özgürlüğüne ve basın özgürlüğüne bağ-
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lıdır. Ancak, toplumumuzda sağlıksız olduğu kesin, Ata türk ilke ve 
inkılapları, cumhuriyet ilkeleri ve demokrasimizle bağdaşmayan kı
pırdanmalar, hassas o lduğumuz konularda ortaya atılan talepler, de
mokratik toplumlarda olması gereken sağlık belirtileri olarak nite-
lendirilmemelidir. 

Demokrasinin sürekliliği, herşeyden önce cumhuriyetin ve onun 
kurumlar ın ın topluma maledilmesiyle mümkündür . Bu yüzden ül
kelerin birbirinden farklı sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları dik
kate alınarak, onların bu süreç içinde sağlıklı yol alabilmelerine bütün 
demokratik ülkelerin anlayış göstermesi gerekmektedir. Demokra
sinin sosyal ve ekonomik bir süreç olduğu unutulmamal ıd ı r . Hiçbir 
ülke bu süreci yaşamadan yeterli olgunluğa gelmemiştir. 

Önümüzdek i yasama yılında bu anlayışla yeni mesafeler kate-
deceğimiz kanaatindeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin ve bü
tün milletvekili a rkadaş lar ımın bu anlayışta birleşerek hareket ede
ceğini ve böylece vatandaş nezdinde hakettiği güveni sürdüreceğine 
inanıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin bu yasama yılındaki çalışma

larında, büyük destek ve yardımlarını gördüğüm Başkanlık Divanı 

üyelerine, Grup Başkanları ve Grup Başkan Yardımcıları, Komis

yon Başkanları ile ayrı ayrı t ü m Milletvekili a rkadaş la r ıma, idarî 

teşkilatta yer alan bütün çalışma a rkadaş la r ıma teşekkürlerimi be

lirtmeyi zevkli bir görev sayıyorum. 

Bu vesileyle, bütün vatandaşlarımı ve siz değerli basın mensup

larını sevgi ve saygıyla selamlarım. 
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GAZETECİLER CEMİYETİ'NCE D Ü Z E N L E N E N 
" B A S I N ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLLERİ' ' TÖRENİNDE 

Y A P T I K L A R I KONUŞMA 

İSTANBUL — 24 T E M M U Z 1990 

Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları, 
Bana bu anlamda bir ödül verildiği için mutluyum. Mutluyum, 

çünkü bu ödüle ben, millî egemenlik anlayışını temsil eden bir dü
şünceye, bu anlayışın her zaman savunucusu olan, demokratik ku
ruluşların temsilcileri taraf ından layık görü ldüm. Bu özellik, ödü
lün önemini daha da artırıyor. 

Siyasî partiler gibi özgür basın da çoğulcu demokrasinin vaz

geçilmez bir kurumudur. Demokratik hayatta vatandaşın katılımı

nın sağlanması ve vatandaşın gücünün toplumda her zaman hisse

dilmesi gerekir. Bu nedenle, özgür basın ve siyasî partiler, halkın arzu 

ve isteklerini yans ı tmak, dile getirmek dış ında kamuoyunun şekil

lenmesi ve zenginleşmesi bak ımından da gereklidir. 

Basının kamuoyu adına bir denetim görevi de vardır. Bu işlevi 
ancak, her tür lü güç odak la r ından arıtı lmış basın yerine getirebilir. 

U n u t m a m a m ı z gereken bir husus şudur; Basının tarafsız olması 
için özgürlük bir ön şarttır. 

Ben basın ve demokratik kuruluşlar ın , demokratik, lâik cum
huriyet ilkelerine aykırı bir gidişi sezinlediklerinde, gerekçesi ne olursa 
olsun, tüm güçleriyle, zayıflıklardan yararlanarak gelişen bu eğili
mi , an ında m a h k û m etmek görev ve so rumlu luğunu taşımaları ge
rektiğine inanıyorum. 

İşte bu duygularla bana verilen bu ödülü şeref duyarak kabul 
ediyor ve sizlere saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

İS 



GAZETECİLER C E M İ Y E T İ N İ N YAYIN O R G A N I 
"BİZİM G A Z E T E " İÇİN SEZAİ BAYAR'IN S O R U L A R I N A 

VERDİKLERİ C E V A P L A R 

AĞUSTOS 1990 SAYI: 2 

Soru: Demokrasilerde basın ve basın özgürlüğünün yeri ve et

kisi nedir? 

Cevap: Temel hak ve özgürlüklerin korunması parlamenter ço
ğulcu demokrasilerde bir ön şarttır. Demokratik düzenin hayatiyeti 
için temel unsur; kamuoyu, Meclis taraf ından tam denetlenebilen 
bir iktidar ve özgür basındır. 

Çağdaş anlamda demokratik hayatın varlığı bilginin kamuo

yunda eksiksiz bir şekilde serbestçe dolaşmasının sağlanmasına bağ

lıdır. İnsanlar arasında serbestçe dolaşan bu bilgi, kamuoyunda sağ

lıklı bir diyalogun meydana gelmesine ve bu yolla etkin bir siyasî 

uzlaşmanın sağlanmasına yol açar. Basın özgürlüğü, bu anlamda 

demokratik işleyişin ihmal edilmeyecek öğeleri içindedir. Kamuya 

ait hizmetlerin doğru üretilerek, adil dağılımı için idarenin tarafsız 

ve faziletli davranması gerekir. Basın özgür lüğü, bu davranışın bir 

güvencesidir. 

Demokrasi düşüncesinin temel unsuru, kamuoyu kararı ve eği

limlerinin kamu yönetimine yansımasının sağlanmasıdır. Ancak, ka

muoyunda düşüncelerin şekillenmesi, olgunlaşması; düşünce özgür

lüğünün, konuşma özgür lüğünün ve basın özgür lüğünün varlığına 

ve korunmas ına bağlıdır. Bu özgürlükler kamuoyunun karar verme 

ve kararları denetleme fonkisyonunun yerine getirilmesini sağlar. Hat

ta kişi ve kurumlar ın bu doğru l tuda ortaya çıkan sorumluluklar ın ı 

yerine getirmesini temin eden bu özgürlük anlayışıdır. 
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Basının kamuoyu ad ına bir denetim işlevi vardır. Bu işlevin ye

rine getirilmesi de basının özgür olması yani her tür lü güç odağının 

etkisinden arıtılmış olmasıyla m ü m k ü n d ü r . U n u t m a m a m ı z gereken 

bir husus şudur; özgür lük tarafsızlık için bir ön şarttır. 

Dünyada demokra t ik leşme hareketlerinin bu kadar hız ve an
lam kazandığı çağımızda, bizlerin hâlâ yazılı ve sözlü basının öz
gür lüğünü ta r t ı şmamız üzer inde durulması gereken en önemli bir 
husustur. 

Soru: Basına yöneltilen basın özgürlüğünün suiistimali suçla
malarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap: Kanaatimce, suiistimal, özgür lüğün olmadığı ortamda 

vardır. Bence basın özgürlüğü suiistimale yol açmaz, aksine suiisti

mali önler. Çünkü, suiistimal taraflılıktan ve taraflılığın getirdiği siyasî 

ş a r t l anmadan meydana gelir. Daha önce ben basın özgür lüğünün 

tarafsızlık için bir ön şart o lduğunu söyledim. O halde özgürlük, 

suiistimali de önleyecektir. 

Soru: Basın iktidar ilişkisinde iktidara düşen görev nedir? 

Cevap: Devlet yönet imine hâk im olan iktidar, mevcut olan gü

cünü, herşeyden önce paylaşarak kullanmaya razı olmalıdır. Varo

lan gücü kendi iradesinin bir tecellisi olarak görmekten çok, bu gü

cü, kendi kont ro lünü sağlayacak kurum, kuruluş ve mekanizmala

rın varedilmesi ve işletilmesi için bir fırsat olarak görmesi demok

ratik felsefe için geçerlidir. Aksi takdirde idarî güç mutlak güce, mut

lak güç despotizme, despotizm totaliterizme dönüşür . 

Demokrasinin temel taşı güvendir. Bu güvenin vatandaş nez-

dinde oluşması ikt idarı ilgilendiren konular ın , açık ve korkusuzca 

tartışılmasıyla mümkündür . Bu tartışmanın yapılabilmesi, kamu oyu

nun doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmesiyle m ü m k ü n d ü r . 
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İşte burada iktidara düşen sorumluluk kamuoyuna bu bilgilerin akı

şını sağlamak, akışa hiçbir gerekçeyle engel olmamak, amaçlı ola

rak bu bilgileri sap t ı rmamakt ı r . 

Basının görev ve sorumluluğu, bilgileri kendi objektif süzge
cinden geçirerek kamuoyuna aktarmak ve halkın arzu ve isteklerini 
yansı tmak, dile getirmek dolayısıyla kamu oyunun şekillenmesi ve 
bilinçlenmesine yardımcı olmak suretiyle vatandaş gücünün toplumda 
her zaman hissedilmesini sağlamaktır . Bunda başarılı o lduğu ölçü
de üs tündeki sorumluluğu yerine getirmiş olur. 

Soru: Basın özgürlüğünün kontrolsuz kullanılmasından doğ
duğu iddia edilen sakıncaları gidermek için baskı yasaları dışında 
ne gibi öneriler ve önlemlerle bu giderilebilir? 

Cevap: Demokratik her kurum kendi profesyonel s tandart lar ı 

nı evrensel bir ahlak anlayışına uygun olarak saptamalıdır . Ayrıca, 

kendi denetimini kendinin yapmasını sağlayacak otokontrol meka

nizmalar ının oluş turulmasını sağlamak, varolanlar ı işler hale getir

mek bütünüyle basına düşen bir sorumluluk olmalıdır. Basının yö

neticileri ve çalışanları , kendi çıkarlarını toplum çıkarlarının geri

sinde tutmayı alışkanlık haline getirdiklerinde, kendilerinin ne ka

dar özgür olduklar ını farkedeceklerdir. 
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İZMİR'DE D Ü Z E N L E N E N "MİLLÎ EGEMENLİK'' 

K O N U L U P A N E L D E Y A P T I K L A R I KONUŞMA 

9 EYLÜL 1990 

Aziz İzmirliler, Değerli Konuklar, 

9 Eylül 1922 g ü n ü n ü n tarihimizde çok önemli ve değişmez bir 

yeri vardır. O gün , bir milleti yoketmek ve yurdunu paylaşmak iste

yen; başlangıçta bu hedefe erişir gibi gö rünen müstevlilere son ve 

kesin darbe indirilmiştir. Geçmişi binlerce yılı kapsayan büyük M i l 

letimizi yoketmenin imkânsızlığı o 9 Eylül günü kanıtlanmıştır . 

9 Eylül 1922 günü dünya tarihi açıs ından da büyük bir önem 

taşır. Tarihte i lk kez, o zamanın " b ü y ü k devletler" denilen güçleri

ne karşı, yıkıntılar içinde dirilen bir milletin, direnip onları yurdundan 

kovabileceği gerçeği 9 Eylül 1922 günü kesinleşmiştir. Bu büyük mü

cadelede çarpışan ve kanlar ını Mil le t imiz adına ak ı tan aziz şehitle

rimizi bu vesile ile rahmet ve minnetle an ıyorum. Türkiye Büyük 

Mil let Meclisi ad ına İzmir ' i bize onlar tekrar kazandırdılar . 

İzmir bugün büyük l imanı , geniş iktisadî potansiyeli ile yurdu

muzun en önemli ekonomik merkezlerinden bir i olduğu gibi , gün

den güne gelişen ik i değerli üniversitesi ve çeşitli sanat kurumlan 

ile de aynı zamanda çok ileri bir kültür ve turizm merkezidir. Dile

ğimiz, İzmir ' in bü tün alanlarda atı l ımlarını sürdürmesidir . 

Değerli Konuklar, 

Millî iradenin temsil edildiği yegâne yer Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'dir. Bu Mecliste seçimle işbaşına gelen ve yasama faaliyeti

ne katılan bütün milletvekillerinin bu Millet in varoluş güvencesi olan 

Cumhuriyete ve onu meydana getiren temel ilkelere sahip çıkarak 

faaliyetlerini sürdürmeler i , Anayasa uyarınca edilen yeminin bir ge

reğidir. Cumhuriyet Anayasalar ının ilk üç maddesi devletin şeklini, 
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cumhuriyetin niteliklerini, devletin bü tün lüğünü , resmî d i l in i , bay
rağını ve başkentini değişmeyecek bir şekilde belirler. Bizler, bu mad
delerin neden değişmez ve bağlayıcı o lduğunu , Kurtuluş Savaşı ve 
o savaşı zorunlu kılan tarihsel olayların bilincine vararak va tandaş
larımızın an lamalar ın ı sağlamalıyız. 

İşte bu anlayışla bizler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin millî 
egemenliğin temsil edildiği, lâik cumhuriyetin, demokrasinin ve hu
kukun üs tün lüğünün güvence al t ına alındığı tek bir kurum olduğu
nu va tandaşa yaptıklar ımız ve yapacaklar ımızla kabul ettirebiliriz. 

Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinin birbirinden bağımsız olarak 

çalışması çağdaş anayasalar ın değişmez bir hükmüdür . Bu h ü k ü m 

vatandaş hak ve hukukun adil bir şekilde korunmasın ın teminatı

dır. Bu hüküm; herkesin din, d i l , ırk, benzeri sebeplerle ayırım göze

tilmeksizin kanun ö n ü n d e eşitliğinin sağlanması , hiç bir kişiye, ai

leye, bir zümreye bağlı, dokunulmaz devredilmez ve vazgeçilmez te

mel hak ve hürriyetlerinin bir güvencesidir. Bu h ü k m e b ü t ü n vatan

daşların sahip çıkmasının yetkililerce telkininin bir anayasa gereği 

o lduğu unutu lmamal ıd ı r . Demokrasi haklar ın ve özgürlüklerin be

lirlendiği üstün bir idaredir. Bu yolla belirlenen haklara saygı, de

mokratik düzenin korunması için şarttır. Devletin ve onu meydana 

getiren kurumlarının taraflı davranışlarının, hakların adil dağılımına 

engel olacağı ve bunun vatandaş nezdinde yaratacağı küskünlüğün 

parlamenter demokrasi için ciddî bir tehdit oluşturacağı artık bi l in

melidir. 

Demokrasi, halkın parlamentoya olan güveninin var olduğu yer

de vardır. Demokrasi, kamu hayatını ilgilendiren meselelere parla

mentonun bir çözüm üreteceği inancı va tandaşda yer ettiği zaman 

vardır. Devleti o luş turan kurum ve makamla r ın sorumluluğu, bu 

inanç ve güveni va tandaş v icdanında o luş turmakt ı r . 
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Siyasî partiler çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez kurumlar ı 

dır. Siyasî partiler halkın arzu ve isteklerini yansı tmak dışında ka

muoyunun düşüncesini çağdaş düşünce yolunda şekillenmesi ve buna 

bir içerik kazandır ı lması açıs ından gereklidir. Polit ik, ekonomik ve 

kültürel sorun ve hatta krizlerin var olduğu ortamlarda parlamen

toya karşı, laik cumhuriyete ve onun vazgeçilmez ilkelerine karşı olan 

gruplar ın yarattığı terör, kamu yaşamına vatandaşlar ın akt i f katılı

mını engellediği bilinmektedir. İşte bu gibi ortamlarda siyasî parti

lerin tavır eylem ve düşünceleriyle vatandaşlar ın kamu ile i lgi l i olay 

ve kararlara katılımını özendirmek gayret ve amacı içinde olmalar ı 

şarttır. Ancak bu yolla demokratik bir sistemde vatandaşın şevki, 

Ata türk ilkelerini koruyucu gerçek bir güç olarak varlığını hissetti

rir. 

Demokrasinin temel prensipleri serbest seçimler ve bu seçim

lerde çoğunluğu sağlayanların yönet ime gelmesidir. Ancak çoğun

luğun azınlıkta kalanların fikirlerine saygı ve onların görüşlerini dik

kate almak faziletini göstermesi , Anayasa ve onun müesseselerine, 

idare edilenlerin o lduğu kadar yönet imde bu lunanla r ın da saygılı 

olması , vatandaşlık haklar ın ın her yönüyle garanti al t ına al ınması 

gerekmektedir. Bu b a k ı m d a n vatandaşl ık haklar ını ilgilendiren hü

kümet tasarruf lar ının Meclis ta raf ından denetlenmesi demokratik 

bir sistemin ve onun temsilcilerinin tavizsiz sahip çıkması gereken 

bir husustur. 

Demokrasi eğitiminin millî eğitimimizin her kademesinde ve

rilmesi, çocuklarımızın, gençlerimizin farklı düşüncelere rağmen bir 

arada yaşamalar ın ın birbirlerinin tavır, inanç ve düşünceler ine say

gılı olmakla m ü m k ü n olacağı öğretilmelidir. Onlara, demokratik hak

ların bir başkasının hakkın ın gasbedilmesi için bir fırsat, bir zemin 

oluşturmak üzere var kılınmadığı anlatılmalıdır. Bu tür küçük, bencil 

ve çıkarcı düşünceleri asla desteklememeliyiz. 
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Sosyal ve ekonomik şartların iyileştirilemediği ortamda demok
rasinin varlığı ve gelişmesi düşünülemez . Bu yüzden, ülkenin sosyal 
ve ekonomik hayatını iyileştirmek üzere özverili çabaları samimi
yetle ortaya koymak hükümet le r in bir görevi olmalıdır. 

ik t idar lar ın görevi demokratik yönetimi ulusal sınırlar içinde 
ve uluslararası platformlarda güçlendirecek tedbirleri Millet Mecli-
si 'nin gösterdiği yolda almak ve bu Yüce Meclis ' in o luş turulmasını 
emrettiği kurumlar ı bu amaçla o luş turmakt ı r . 

Cumhuriyet sadece yetmiş yıl için değil, ilelebet yaşamak ve ya

şatmak için kurulmuştur. Bu nedenle, bizler, Cumhuriyeti kuran Ata

t ü r k ' ü n bize emanet ettiği temel ve vazgeçilmez ilkeleri korumal ı 

yız, korumakta kararlı olduğumuzu her fırsatta göstermeliyiz. Çünkü, 

cumhuriyeti ancak onun ilkelerine sahip çıkarak yaşatabiliriz. Cum

huriyet ve onun yaşaması için gerekli olan demokrasi ve oluşturu

lan demokratik kurumlar, insanlar ımız aras ında hoşgörüyle kuru

lan ilişkileri art ır ıcı , sağlamlaştırıcı ve insanlığın ilerlemesi için atıl

ması gerekli gerçekçi adımlar ı teşvik edici olmalıdır. Bu felsefe, ge

rici değil ilerici olmak zorundadır . Sosyal ve iktisadî kalkınmayı en

gelleyici değil teşvik edici olmalıdır. 

Unutmayal ım k i , devlet bir bü tündür . Bu b ü t ü n ü n temel ama

cı vatandaşlar ın hak ve hukukunu korumak onların kamu hizmet

lerine yönelik taleplerini en etkin bir şekilde karşı lamaktır . Devleti 

meydana getiren kurumlar, kurumsal bağımsızlıklarını bu hedefle

re ulaşmayı engelleyecek bir anlayış ve mant ık içinde ele a lmamal ı 

dır. Devlet yönetiminde alınan siyasî kararlar seçilmiş organlarca alı

nır ve hepimizin bildiği gibi bu seçilmiş organlar büyük Meclis ' imi-

ze ve dolayısıyla halka karşı sorumludur. 

Burada vurgulanması gereken en önemli husus, demokrasinin, 

iktidara yani devlet yönetimine hâkim güçlerce korunup geliştirilecek 
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bir a m a ç olduğudur . H â k i m olan güç herşeyden önce bu gücü pay

laşarak kul lanmayı istemelidir, varolan gücü kendi iradesinin tecel

lisi olarak görmekten çok, bu iradeyi kendi kont ro lünü yaratacak 

bunun, kuruluş ve mekanizmalar ın ın varedilmesi ve işletilmesi için 

bir fırsat olarak görmesi bu felsefe için gereklidir. 

Çoğulcu demokrasi, va tandaş hak ve hürriyetlerini güvence al

t ına almak ve bunun için de gerekli kurumla r ı kurmak zorundadır . 

Ancak bu takdirde ve bu kurumlar ın sayesinde, demokrasi, temel 

hak ve hürriyetlerin güvence al t ına alındığı bir rejim haline gelebi

lir. Aksi takdirde, idarî güç mutlak güce, mutlak güç despotizme, 

despotizm totalizme dönüşür . 

Basın, demokratik kuruluş lar ın , devleti meydana getiren ku

rumlar ın diğer bir ifade ile hepimizin, demokratik laik cumhuriyet 

ve Atatürk ilkelerine aykırı bir gidişi sezinlediğimizde gerekçesi ne 

olursa olsun, t üm gücümüzle, zayıflıklardan yararlanarak gelişen bu 

eğilimi, an ında m a h k û m etmek görev ve sorumlu luğunu taş ımamız 

gerektiğine inan ıyorum. 

Türkiye Büyük Mil le t Meclisi 'ni ve demokrasiyi halkımıza en 

iyi biçimde anla t ıp t an ı tmak için her yıl memleketimizin çeşitli yö

relerine gidiyor, oralarda bilimsel toplant ı lar düzenliyoruz. İşte bu

gün de, İzmir 'de karşınızdayız. Türkiye Büyük Mil le t Meclisi Kül

tür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı İzmir ' in kur tu luşu yıldönü

m ü n d e düzenlediği bu panelin özel bir anlam taşıdığı bilincindedir. 

Zira kur tu luşumuzun simgeleştiği günde bu bilimsel toplantıyı yap

mak bir anlam ve önem kazanmaktadı r . 

Bu duygu ve düşünceler içinde Millî Egemenlik panelini açıyo

rum. Bu güzel toplantının düzenlenmesine büyük katkıları olan Sayın 

İzmir Valisine, 9 Eylül Üniversitesinin temsilcisi Sayın Rektörüne ve 

bildirileri ile toplantının gerçekleşmesini sağlayan değerli bilim adam

larımıza teşekkür ederim. 
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E G E Ü N İ V E R S İ T E S İ N İ N 1990-1991 ÖĞRETİM 
Y I L I N A BAŞLAMASI D O L A Y I S I Y L A Y A P T I K L A R I 

KONUŞMA 

İZMİR — 1 EKİM 1990 

Üniversitelerimizin Değerli Mensupları, 
Sevgili Gençler, 
Sayın Konuklar, 

Üniversitelerimiz, yeni bir öğretim yılına yeniden başlıyor. Her 

yeni başlangıç, yeni umut ve yeni heyecanı birl ikte getiriyorsa başa

rı kaçınılmazdır. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, 

bu umut ve heyecanın bü tün gençlerimizde var olmasını gönülden 

di l iyorum. 

Memleketimiz sorunlar ı olan bir ülkedir. Bunu açık yüreklilik

le kabul etmemizin, meseleleri çözmemizin ilk şartı o lduğunu bi l 

menizi isterim. Buna bağlı olarak, eğitim kurumlar ımız , hızla deği

şen dünyanın şar t lar ına uyum sağlayacak, bizlere bir bilgi toplumu 

olmak şerefini verecek derecede gelişmiş değildir. Ancak, bu sorun

lar bizleri karamsar l ığa sürükleyecek, umut ve heyecanlarımızı bir 

karayel gibi savurup gidecek, aşı lmaz birer engel halinde, zihinleri

mizde bir kısır döngüye dönüşmemelidir. Bunlar, mücadelemize şevk 

ve heyecan katacak, aşılması kolay engellerdir. Bu engeller bize bi

l im yolunda ilerleyen kişilikli birer yur t taş olma fırsatını vereceği 

gibi, geleceğin gençlerine bizleri hat ı r la tacak unutulmaz izler bıra

kacaktır. 

Değerli Gençler, 
Sizler, geleceğin öğretmenleri , yöneticileri, polit ikacıları ve iş 

adamlar ı olacaksınız. Türk milletinin özlem ve arzularını yerine ge

tirecek ortamı sizler belirleyeceksiniz. Unutmayal ım k i , bağımsız bir 
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millet o lmanın ve b u g ü n k ü noktaya gelmenin bedelini, bizden ön
ceki kuşaklar fazlasıyla ödedi . Sizler, elinizde bulunan özgürlüğün 
kıymetini b i l in . Demokrasiye ve onun vazgeçilmez simgesi olan te
mel hak ve özgürlüklere, demokratik laik cumhuriyete ve Atatürk 
ilke ve inkı laplar ına sahip çıkın. 

Değerli Gençler, 

Bil im, sağduyu ve adalet arayışı kişiliğinizi o luş tursun. Bu k i 

şiliği her zaman her türlü etkilerden uzak tutun. Bilgi, gerici değil 

ilerici olmakla öğrenilir. Kafalarımızı şar t landırarak değil, özgür kı

larak öğrenilir. Bilgi, tartışmayı engelleyerek değil, teşvik ederek öğ

renilir. Böyle öğrenilen bilgi , kişiliğimizi güçlendirdiği gibi , çağdaş

laşmaya, üretici insan olmaya yol açar. ikt isadî kalkınmayı sağlar. 

İşte demokrasi anlayışı ve bu anlayışın kurumsal yapılara yerleşme

si bilginin doğru öğrenilmesine, gelişmesine ve bir toplumu ileri gö

türecek dinamik bir güç olarak yer a lmasına sadece sağlam bir ze

min hazırlar. 

Değerli Öğretim Üyeleri, 

Demokrasi ailede ve eğitim ku rumla r ında öğrenilir. Çocukla

rımızı kuru bir saygı anlayışı içinde sadece itaate yönelik eği tmeme-

liyiz. Onlar ın kendi çevrelerini ve bu çevrenin içerdiği bilgi setini tar-

tışmaksızın a lgı lamalar ına ve kabul etmelerine çal ışmak, gençliğin 

yaratıcı dimağını başlangıçta ezmek demektir. Saygıyı bir sevgi de

meti içinde yüreklere yerleştirmek, gençlerimizin kişilik haklar ına 

ve bu kişiliklerini geliştirmek hakk ına sahip çıkarak, onlara saygılı 

davranarak ve bu sabır ve olgunluğu göstererek sağlayabiliriz. Kor

ku, k in , nefret ve öfke üzerine bir sevgi oturtulamaz ve en önemlisi 

bi l im sevgisiz öğrenilemez. 

Millî eğitimimizin her kademesinde demokrasi eğitiminin ve

rilmesi suretiyle çocuklar ımızın , gençlerimizin farklı görüşlere sa-
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hip olsalar bile bir arada yaşamalar ının , birbirlerinin tavır, inanç 
ve düşüncelerine saygılı olmakla m ü m k ü n olacağı öğretilmelidir. Ay
rıca, çoğunluğun azınlıkta kalanların fikirlerine saygı ve onların gö
rüşlerini dikkate alma faziletini, üniversite yaşamında da geliştir
mek görev ve sorumluluğu taşıdığımıza inanıyorum. Kalkınmamı
zın, gelişmiş sanayi ülkelerine yetişmemizin, birinci faktörünün eği
tilmiş insan gücüne sahip olmamızla m ü m k ü n olabileceği hiçbir za
man unutulmamal ıd ı r . Bi l im, öğrenim, bilgi, yetenek, beceri bugü
nün dünyasında en önemli bir unsur ve uluslararası sanayi ve tica
ret için vazgeçilmez bir hammadde olarak kabul edilmektedir. 

Bu hammaddeyi ortaya çıkaracak tek araç eğitimdir. Eğer Türk 
milleti olarak uluslararası piyasalarda bugün elde ettiğimiz yeri ko
rumak ve yarın bu yeri daha da genişletmek istiyorsak, fertlerin ve 
hükümet ler in eğitimi, en önde gelen bir yatır ım olarak görmeleri 
şarttır. 

Değerli Öğretim Üyeleri, Öğrenciler ve Konuklar, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk 'ün bize armağan ve emanet 

ettiği la ikl ik, kimsenin kimseye dinî inancını zorla kabul ettirmedi
ği, vicdan ve kanaat hürriyetine saygı gösterilen, kimsenin inancın
dan dolayı ödüllendir i lmediği , ya da cezalandırı lmadığı bir ilkedir. 
Laikl ik bir fantazi değildir. Laiklik bir erdemdir ve Türk Mil le t in in 
çağdaş yaşamasının güvencesidir. Laikl ik ilkesini hâ lâ dinsizlik sa
yanlara rastlamak m ü m k ü n d ü r . Eğer, bunlar aldat ı lmış kişiler de
ğil ise, bilinmelidir k i , ellerinden alınmış çıkarları için böyle konuş
maktadır lar . Demokrasi ile yönetilen yegâne islam ülkesi Türkiye '
nin olmasının gerçeği de, laiklik ilkesini benimsemiş o lmas ından
dır. Müs lüman ülkelerin çağdaşlaşmalar ı ve kalkınmalar ı , Türkiye 
Cumhuriyetini örnek a lmalar ın ın tavsiye edilmesi ve bu arzuyu biz
zat bu ülkelerin duymalar ın ın nedenlerinin, laiklik ilkesinden kay
naklandığını hiçbir zaman unutmamal ıyız . Devletin, iktidar ve mu
halefet partilerinin ve tüm vatandaşların, laiklik ilkesi üzerinde millî 
birliğin sağlanmasının önemini ve zorun lu luğunu bu vesileyle vur
gulamak istiyorum. 
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Bu duygu ve düşüncelerle Ege Üniversitesinin yeni eğitim dö

neminin başarılı ve sağlıklı geçmesini di l iyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 

30 



İNSAN H A K L A R I E V R E N S E L B E Y A N N A M E S İ N İ N 
K A B U L V E İLAN EDİLİŞİNİN 42. Y I L D Ö N Ü M Ü 

D O L A Y I S I Y L A Y A Y I N L A D I K L A R I M E S A J 

10 A R A L I K 1990 

Aziz Vatandaşlarım, 

Bugün, İnsan Haklar ı Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş M i l 

letler Genel Kurulunda kabul ve ilan edilişinin 42 nci y ı ldönümünü 

yaşıyoruz. Tüm insanların temel hak ve özgürlükler ine saygı duyul

ması, insanlar arasında hiçbir ayırım yapılmadan, herkesin eşit şartlar 

al t ında özgürce yaşamasını öngören bu Beyannamenin kabul ve ilan 

ediliş günü , bü tün ülkelerde " İ n s a n Hakla r ı G ü n ü " olarak kutlan

maktadı r . Evrensel nitelikte değer ve anlam taşıyan bu mutlu gün, 

Türk Milletine ve tüm insanlığa kutlu olsun. 

Sayın Vatandaşlarım, 
İnsan Hak la r ı Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Millet ler ' -

ce kabul edilişinden itibaren geçen 42 yıl içinde, özellikle son on yılda, 

insan haklar ı ve temel özgürlüklere saygı ilkesi büyük bir gelişme 

göstermiştir . Tüm ülkelerin anayasalar ında yer almasının ötesinde, 

bugün artık insanlığın ortak bir evrensel değeri niteliğine bürünmüş

tür. 

İnsan haklar ı ve temel özgürlüklere her insanın doğduğu anda 

sahip olacağı, bunlardan feragat edilemeyeceği gibi, bu hakların hu

kukun güvencesi altında olduğu, insan haklarını ve temel özgürlükleri 

tehlikelerden korumak ve bunlar ı geliştirmek, devletlerin birinci ve 

en önemli görevleri olduğu bü tün demokratik ülkelerce benimsen

miştir. 

İnsan haklar ı ve temel özgürlükler konusunda bugüne kadar 
çok şeyler yaptık. Ancak bunlar ın yeterli o lduğunu söyleyemeyiz. 
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Yapmamız gereken en önemli hususun, hukuk î çerçeve dışında, in
sanlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi olduğu gö
rüşündeyim. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Demokrasi, temsili ve çoğulcu karakteri ile, seçmene hesap ve

rilmesini, kamu makamla r ın ın hukuka riayet etmek mecburiyetini 

ve adaletin yansız bir şekilde dağıt ı lmasını zarur î kılar. Kimse hu

kukun üstünde olamaz. Demokrasinin temeli, insanın kişiliğine saygı 

ve hukukun üstünlüğüdür. Demokrasi, ifade özgürlüğünün, toplum

daki bü tün kesimlere m ü s a m a h a gösterilmesinin ve her fert için fır

sat eşitliğinin en iyi güvencesidir. 

insan haklar ı ve temel özgürlükler in , demokratik yönetim sis

temi içinde en iy i şekilde sağlanacağını , korunacağını ve geliştirile

bileceğini hiçbir zaman unutmamal ıy ız . 

Anayasamızda , mevcut hak ve hürriyetlerin 

— Temel hak ve hürriyetleri yok etmek, 

— Devletin bir kişi veya zümre taraf ından yönetilmesini sağla

mak, 

— D i l , ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak, bu kavram ve gö

rüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak, 

Amacıyla kul lanı lamayacağına dair h ü k m ü n e hepimizin has

sasiyetle sahip ç ıkmamız gerektiğine inanıyorum. 

Bugün demokratik ülkelerin, birbirleriyle olan ilişkilerinin te

melini, devletlerin demokratik değerlere, insan haklar ı ve temel öz

gürlüklere verdiği önem derecesi o luş turmaktadı r . 

Bu hususun son bir yıl içinde Doğu Avrupa ülkeleri ve Sovyet

ler Birl iği 'nde başlat ı lan demokra t ik leşme hareketi karşısında, bi

zim için daha da önem kazandığı bir gerçektir. 
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Dünyada güçlü ülkeler aras ında barış ve güven rüzgârlar ı eser
ken kendi coğrafî bölgemizde, demokratik değerlere, insan haklar ı 
ve temel özgürlüklere ö n e m veren ülkelerin çok ilerisinde bulunma
mızın en büyük sebebinin, demokratik laik Cumhuriyet ilkelerine 
bağlı o lmamız la ilişkili bu lunduğunu bir kere daha özellikle vurgu
lamak istiyorum. 

Batı ülkeleri ve çağdaş milletlerle bütünleşmemiz , demokratik 

değerlere, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ilkesi konusun

da Anayasımızdaki ve ant laşmalar la kabul ettiğimiz hükümler i tam 

uygulamak, geliştirmek kamu görevlilerine ve tüm vatandaşlar ımı

za önemini anlatmak, zihinlerimizdeki yerini çok daha güçlendir

mek, diğer bir ifadeyle bi l inçlendirmek ve eğitmek mecburiyetinde 

o lduğumuza inanıyorum. 

Bu b a k ı m d a n , T B M M ' d e insan haklar ı ile i lgi l i gelişmeleri iz

lemek suretiyle, uygulamalar ın bunlara uyumunu sağlamak ve bu 

konuda yapılacak başvuruları incelemek üzere daimî bir "insan Hak

larını İnceleme Komisyonu"nun kuru lmuş olmasını , sevindirici ve 

önemli bir ad ım olarak görüyorum. 

Bu duygularla, tüm insanlık aleminin barış, huzur ve güven için

de yaşaması yönünde ortak dileklerin bütünleştiği " insan Hakla r ı 

G ü n ü " n ü tekrar kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. 



YENİ Y I L D O L A Y I S I Y L A Y A Y I N L A D I K L A R I M E S A J 

31 A R A L I K 1990 

Değerli Vatandaşlarım, 

Yeni umutlar ve hedeflerle bir yıla daha başlarken, geride bı

raktığımız 1990'da ülkemizde ve dünyada gelişen olayları sağduyu

nuzla bir kez daha değerlendirmenizi dilerim. 

Körfez krizinin bölgede ve tüm dünyamızda barışı tehdit eder 

boyutlara ulaştığı şu günlerde, Türkiye barışın sürdürülmesinde yo

ğun çabalar sergilerken, barışı tehlikeye sokan ve uluslararası an

laşmalar la tanınmış bir hükümran l ık hakkını ihlal eden bir eyleme 

karşı seyirci kalınması elbette düşünülemez . 

Ancak milletçe şunu bilmekteyiz k i , ülkemize yönelik bir sal

dırı o lmadıkça Türk Mi l le t i savaşmamalıdır . Bir savaşın meydana 

gelmesi yolunda arzu ve telkinlerde bulunmamalıdır . Çağlar boyunca 

savaştan kaçmamış bir milletin insancıl ve barışçı dış politikası çe

kingenlik olarak adlandı r ı lmamal ı ve A t a t ü r k ' ü n "Yurt ta Sulh, Ci

handa Sulh" ilkesi temeline dayanan dış politikadan sapı lmamalı-

dır. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Geçen bir yıl içinde millet olarak demokrasiyi korumada gös

terilen özen ve sabrı takdirle karşılıyorum. Unutmayal ım k i , demok

rasi, halkın parlamentoya güveninin var olduğu yerde vardır. De

mokrasi, kamu hayatını ilgilendiren meselelere parlamentonun bir 

çözüm üreteceği inancı vatandaşta yer ettiği zaman vardır. Millet

vekillerinin ve gerekse devleti o luş turan kurum ve makamlar ın so

rumluluğu, bu inanç ve güveni vatandaş vicdanında oluşturmaktır . 
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Demokrasi, iktidarca, yani devlet yönetimine hâk im güçlerce 
korunup, geliştirilecek bir sistemdir. Devlete hâk im olan veya hâ
k im o lduğunu düşünen güçler, meseleleri yalnız kendilerinin çöze
bileceği f ikrini vatandaşlara benimsetmeye çalışmamalıdırlar. Bu tür 
davranışların milletin demokrasiye olan inanç ve güvenini zedeledi
ği tartışılamaz. Bunun geçmişte örneklerine rastlamak mümkündür . 
Bu nedenlerle, siyasî istikrarın teminatı olan demokrasimizin korun
ması ve geliştirilmesi için, i lgi l i t üm kişi ve kuruluşlar ın üzerlerine 
düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeleri gerektiği kanaatindeyim. 

ileri demokratik devlet ve toplum düzenlerinde yerleşmiş olan, 

kendi kendini eleştirebilmek, karşıt görüşleri sabırla dinleyip taham

mül edebilmek, hoşgörü , uzlaşma, diyalog gibi demokrasi kül türü

nü oluşturan geleneklerin ülkemizde de yerleştirilmesi, çoğulcu par

lamenter demokrasimizin, sağlıklı gelişip istikrara kavuşması bakı

mından zorunludur. 

Çünkü , bugün artık ülkeler arasındaki ilişkilerin temelini, de

mokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne, insan haklar ı ve temel 

özgürlüklere olan ortak bağlılık teşkil etmektedir. 

Hızla gelişen dünyamızda, demokratik toplumlarda iktisadî kal

k ınmanın devam ve geliştirilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, 

laik eğitim prensiplerinin t üm kurumlar ımızda temel ilke olarak be

nimsenmesi, eğitim ve fırsat eşitliğinin yaratılması çevre bilincinde 

gösterilen çabalar, vazgeçilmez gereklerdir. Hükümet ler imize bu he

deflere ulaşmada önemli sorumluluklar düştüğü hepimizce bilinmek

tedir. 

Sosyal ve ekonomik şart lar ın iyileştirilmediği ortamlarda de

mokrasinin varlığı ve gelişmesi düşünülemez . Çal ışma şart larının 

iyileştirilmediği ortamlarda insan haklar ı savunulamaz. İş barışının 

kurulmadığı bir ortamda siyasî istikrar o luş tu ru lamaz . Bütün 
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bunlar ı sağlamak hükümet ler in bir görevidir. Bu görevin yeni yılda 

özveriyle yerine getirileceğine inanıyorum. 

Değerli Vatandaşlarım, 
Çeşitli kereler sizlere üzerinde hassasiyetle durarak vurguladı

ğım gibi , kimse hukukun üs tünde değildir. Vatandaş hukukunun, 
insan haklan ve özgürlükler inin korunabilmesi için demokrasiye ve 
Cumhuriyeti o luş turan ilkelere sahip çıkmalıyız. 

Laik l ik , hiç kimseye bir inancın zorla kabul ettirilemeyeceği, 

kimsenin inancından ö tü rü ödüllendirilmeyeceği veya cezalandırıl

mayacağı bir anlayıştır. Laiklik dinsizlik değildir. Laikl ik Türk M i l -

leti 'nin çağdaş yaşamasının güvencesidir. Demokrasi ile yönetilen 

yegane islam ülkesi, Türkiye 'nin olmasının nedeni, laiklik ilkesini 

benimsemiş bu lunmas ından ileri geldiğini hiçbir zaman hafızaları

mızdan silmemeliyiz. A t a t ü r k ' ü n bize emanet ettiği laiklik anlayı

şının zedelenmesine asla müsaade etmemeliyiz. 

Anayasamıza göre egemenliğin ku l lan ımında pay sahibi kılın

mış olan yasama, yü rü tme ve yargı organlar ı görev ve yetkilerine, 

hassasiyetle ve kıskançlıkla sahip çıkmalıdır. Bu yetkileri birbirine 

veya Anayasada yer alan müesseselere devretmeleri veya kullandır

maları hatadır . Bu gibi yanlış ve demokrasinin işleyişini engelleye

cek tavır ve davranış lara , Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin her ne 

pahas ına olursa olsun karşı çıkması şarttır. Bu konuyu sizlerin dik

katine sunmanın tarihî bir görevim olduğu inancındayım. 

Türkiye Cumhuriyeti 'nin demokratik, laik anlayış ve Ata türk 

ilke ve inkılapları doğrul tusunda, sapmadan yönetilmesi gereği açık

tır. Sorunlarımızı Cumhuriyet düşüncesini o luş turan temel felsefe

yi değişmeye zorlayarak değil, o felsefeye sahip çıkacak düzeyde si

yasî bilinç kazanarak çözebiliriz. Gelecekte kavuşmamız gereken öz

lemimiz işte bu olmalıdır . 

36 



Bu anlayış ve düşüncelerle hepinizin, yur tdış ındaki vatandaş

larımın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızın yeni 

yılını içtenlikle kutluyor, esenlik ve barış dolu bir yaşamı gönülden 

di l iyorum. 
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