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12 Eylül 1985 

TRABZON MiLLETVEK i Li NECMETT i N KARADUMAN'IN TÜRKİYE BÜYÜK 
MiLL ET MECLiSi'NDE BAŞKAN SEÇiLMESi ÜZERİNE 

YAPTIGI KONUŞMA 

Sayın Milletvekilleri, 

Anayasamıza 

gereken başkanlık 

g öre bu y a sama döneminde 2 

seçimi tamamlanmış ve yüce 
iradesini belirtmiştir . 

nci defa 
Meclis bu 

yapılması 

konudaki 

Yüce Meclisin kararıyla başkanlık 

şahsıma tevcih buyuru-lmasını büyük bir 
etmektey im . 

görevının yeniden naçiz 
güven ifadesi olarak kabul 

Şimdiye kadar olduğu gibi, 
olmak ıçın elden gelen çabayı 

bir hizmet kab ul edeceğiz . 

bundan böyle de bu güvene layık 

sarf etmeyi görevlerimizin başında 

Bu 
ve onun 

seçimde 
değerli 

benden itimadını 

üyeleri siz sayın 

ve saygılarımı sunuyorum . 

esirgemeyen yüce Medisimize 
milletvekillerine teşekkürlerimi 

Kıymetli arkadaşlarım, arkada bıraktığımız 2 yasama yılında 

yüce Meclisimiz verimli çalışmalar yaparak başarılı hizmetler ifa 
etmiştir. Bu dönemde ülkemiz, parlamentosu ve diğer kurumlarıyla 

yeniden işlerliğe kavuşan demokrasimizi geliştirme yolunda önemli 
adımlar atm ış tır . Aziz milletimizin vazgeçilmez bir yaşama biçimi 
olarak kabul ettiği ve kesintisiz sürdürmeye kararlı bulunduğu 

demokratik yönetimi bundan böyle elbirliğiyle, daha da geliştirmek 

başlıca amacımızı teşkil etmelidir . Yüce Meclisimizin ve tüm kurumları
mızın, büyük bir sorumluluk b il inci içinde, bu alanda üzerlerine 
düşen görevleri noksansız yerine getireceklerine yürekten inanmaktayım . 

Bu duygu ve düşüncelerle bugün yapılan Başkanlık seçiminin, 
bugün sona eren Başkanlık seçimının memleketimiz ve milletimiz 
için hayı.rlı olmasını diliyorum ve Başkanlık görevini, "en yaşlı 

başkanvekili" sıfatıyla geçıcı bir süre sürdüren Sayın Başkana 

ve Divan Kiltiplerine bu kısa sürede verdikleri değerli hizmetler 
ıçın teşekkür ediyorum ve önümüzdeki yasama döneminde hepinize 
büyük başarılar dileğiyle siz sayın milletvekillerini saygılada 

selamlıyorum . 
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22 Kasım 1985 

TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETT i N KARADUMAN'IN 
ODİTORYUM BiNASINA "ATATÜRK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZi" ADININ 

VERİLMESİ NEDENiYLE KARADENİZ ÜNiVERSiTESi'NDE 
YAPTIKLARI KONUŞMA 

Sayın Vali, 
Sayın Rektör, 
Sayın Tugay Komutanı , 

Sayın Belediye Başkanı) 
Sayın Öğretim Eleman la rı, 
Sevgili Öğrenciler . 

Doğu Karadeniz Bölgesindeki gezimin bir bölümünüde Karadeniz 
Üniversitesi' ne ayırmıştım . Burada b ulunacağım saatlerde üniversitemi
zin çeşitli. sorunlarını sayın rektörümüzle, dekanıarımızla ve diğer 

hocalarımızla goruşme isteğindeydim . Sayın rektör bu program içinde 
çok anlamlı bir açılış töreni. düzenlediklerini ifade etmiş ve bu 
törende bulunmarnı rica etmişti . Bende bunu memnuniyetle kabul 
etmiştim . Çü nk i tören çok anlamlıydı . Türkiyemizin, memleketimizin 
yetiştirdiği. kıymetli devlet adamlarından merhum Hasan Saka beyin 
adının b u salona verilmesi üniversitemizce kararlaştırılmış o maksatla 
b ir tören yapılması öngörülmüştü . Bir Trabzon çocuğu olarak memleketi
mizin yetiştirdiği. bir büyük insanın anısına düzenlenen bir törende 
bulunmayı elb etteki. görev addedecektim . Bu nedenle bu törene büyük 
bir memnuniyetle katıldım ve şu anda aranızda bulunmaktayım . 

Üniversitemizin bu kararı büyük bir vefa ve kadirşinaslık 

örneğidir. Merhum Ha sa n Saka b ey gerçekten Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin kuruluşuna emek vermiş b üyük insanlardan birisidir . 
Sayın rektörümüzünde biraz önce belirttiği gibi Osmanlı Meclisi 
Mebusanında Trab zon ' u temsil etmiştir . İstiklal mücadelesinin başladığı 
tarihlerde b ir çok milletvekili gib i o da anadoluya geçti Kuvai 
Milliye harekatına katıldı, I . Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nde 
görev aldı . O tarihten sonra Sayın Hasan Saka Hep büyük Atatürk 1 ün 
çok yakını olarak devlette çeşitli. görevler ifa etti. Bunların içinde 
Milletvekilliği., Bakanlık, Başb akanlık gibi. bir çok görevler aldı . 

Çok iyi. hatırlıyorum, çocuk yaş larındaydım büyük Atatürk Trabzon 1 u 
ziyarete gelmişlerdi., Hasan Saka beyde çok yakınındaydı . O zamandan 
b ilirdik, Sayın Saka 1 ya b üyük Atatürk 1 ün b üyük teveccühleri. ve 
itimatları vardı. Hasan Saka yalnız bir devlet adamı değil, aynı 

zamanda yüksek düzeyde ilim ve i rf an sahib i bir bilgindi . Benim 
mezun olduğum okulun iktisat profesörlerinden biriydi. Ben Hasan 
Saka b eyin hocalık yaptığı döneme rastlamadım ama ayrıldıktan 
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sonraki tarihlerde eski talebeleri hep ondan büyük bir sevgiyle 
bilim adamı şahsiyetinden büyük taktirle bahsederlerdi. Sonradan 
yıllar geçti politikayı bıraktı bir süre Trabzon' da yaşadı . Trabzon lu 
hemşehrilerim çok iyi hatırlayacaklardır bulunduğu meclislerde 
yüksek seviyeli bilimsel anlamda yaptığı sohbetlerle her Tra b zonlu' nun 
ilgisini çekiyordu . Her Trabzon lu genç, orta yaşlı onun etrafında 

kümeleniyor, onun engin tecrübesinden ve bilgisinden yararlanmaya 
çabalıyordu . Bu tarafıyla da Trabzonluya ışık tutmaya devam etti . 
Şu anda Ün i versitemizin Hasan Saka bey için aldığı bu kararı 
öğrendikten sonra ona ait bilgileri hatırladım ve size özet halinde 
aktarmaya çalıştım . Böylesine bilgi. ve devlet ünvanı görmüş kişileri 

toplumların daima hatırlaması lazımdır ki onların arkasından gelen 
fidan gibi yeşeren .genç kuşaklarda onların yerine geçmek için 
onların yerini tutmak için büyük bir çaba ve celp sarfetsinler. 
O manada bu karar çok değerli bir karardır . Teşvik edici bir 
karardır . Hele hele o kişilerin e bed i aleme kalbolduktan sonra 
ha tırlanması bence çok daha anlamlıdır . Toplurnlara hizmet etmiş 

kişilerin yaşadıkları çağda değil e bed i h aya ta kalbolduktan sonra 
hatırlanmaları bana göre daha anlamlıdır daha yerindedir, çünki. 
bu çok samimi. anlayışın, yaklaşımın ifadesi. demektir . Bu bakımdan 

bu kararı alan üniversitemi.zin yöneticilerini başta sayın rektör 
ve diğer ilgililerimiz bilim adamlarımız olmak üzere candan kendilerini 
tebrik ve taktir etmek istiyorum ve huzurunuzda her birine ayrı 

ayrı teşekkür ediyorum . Yine adından bahsetmeden geçemeyeceğimiz 

bu üniversitenin kuruluşuna çok emeği geçmiş bir siyaset adamımız 

var . M. Reşit Tarakçıoğlu, Merhum M. Reşit Tarakçıoğlu .. Bu güne 
kadar bilmiyordum, bugün öğrenmiş oldum . M. Reşit beyinde adı 

daha önce burada bir salona verilmiş . Bu da çok şayana taktir 
bir karardır . Çü nk i, M. Reşit Tarakçıoğlu' nun Karadeniz Üniversitesi'
ni. n kuruluşunda çok büyük emekleri geçmiştir . Trabzon ' da M. Reşit 
beyi bu yönüyle hep şükranla hatırlarlar . Bugün vesile oldu rahmetli. 
M. Reşit bey i. burada şükranla bir kere daha anmış oluyoruz . Sayın 

Rektörü m üzden bize verdikleri bilgilerden anladığıma göre, bu 
kompleksi.n tümüne Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi adını vermişler . 

Bu kararıda takti.rle karşılamamak mümkün değil. Büyük Ata türk ' ün 
adının yer aldığı yerde ışık vardır, aydınlık vardır . Çünki. Türki. ye 
Cumhuriyeti.' nin kuruluşu ile birlikte onun ortaya koyduğu fikirler 
ve o doğrultuda yaptığı inkılaplar birer ışığın, birer aydınlığın 

numunesidi.r. Bu merkezde Atatürk' çü düşüncenin genç evlatlarımıza 

rehber olacağına ina nmaktayım . Atatürkçü düşünce Türk Cumhuriyetinin 
bildiğiniz gibi. kuruluşunun temellerinde yer alan ana fikirdir . 
Atatürkçü düşünce bizi. Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşmak i.çi.n büyük görevlerle mükellef kılmıştır . Atatürkçü düşüncede 

aklın ve bilimin en yüksek metod olduğu esas kabul edilmiştir. 

İlimin ve aklın emrettiği yolda ilerleyen toplumlar daima başanya 

- 3 -



ulaşmaktadırlar. Bu gerçeği hiç bir zaman bilhassa genç evlatlarımızın 

unutmaması lazımdır . Yalnız Atatürkçü düşüncenin bir yönü daha 
vardır, onuda yine genç evlatlarımıza hatırlatmak istiyorum. Atatürkçü 
düşünce mill i kültürede yüksek yer veren bir yaklaşım tarzıdır, 

bir yüksek düşünce biçimidir. Milli kültüründen kopmuş bir toplumun 
yine başanya ulaşması Atatürkçü düşüneeye göre mümkün değildir . 

Bugün dünya sathında yer alan küçük büyük bazı toplumlar eski 
ve zengin bir tarihe sahip olmadıkları ıçın kendilerini büyük bir 
noksanlık hissi içinde hissetmektedirler . Adeta bir tarih yaratmak 
için büyük bir çaba ve gayret sarfetmektedirler . Hal böyle iken 
binlerce yıllık Türk tarihinin bugünkü Türk kuşaklarına Türk 
toplumuna bıraktığı engin ve zengin mirastan kendimizi nasıl mahrum 
kılabiliriz? . Bu akıkı bir yaklaşım olur mu? . İşte olamayacağını 
Türk inkil.3.bının öncüleri kabul etmişler ve çağdaş düşünce ile 
birlikte milli. kültüründe ele alınarak ikisinin bir arada i.şleni.p 

yürütülmesine karar vermişler . Milli kültürümüz ovunç vesilemizdir . 
Onun içinde engin tarihimizin bize bıraktığı bir çok manevi milli 
değerler, kültürel değerler yer almaktadır . Onlar bizim için, Türk 
toplumu için bir kuvvet kaynağıdır . Onlardan bir an için olsa 
içti n ab edemeyiz . Bir sentezi yapmak zorundayız . Büyük Ata türk' ün 
dediği gibi çağdaş uygarlığa yönelen teşebbüslerle milli kültüre 
bağlı ve onları yüceltmeye yönelik ha reketleri.n ve yaklaşımın bir 
sentezini yapmakla mükellefiz . Bizim kuşaklar üstlerine düşen görevi 
yapmaya çalıştılar . Bundan sonra daha ileri derecede yapılacakları 

genç kuşa klarımızdan, genç evlatlarımızdan özellikle ün i versite 
çağına ulaşmış çocuklarımızdan bekliyoruz. Ve istikbalden inançlıyız . 

Çünki genç evlatlarımıza yürekten güveniyoruz . Toplumumuzun milleti
mizin her dem biraz daha ileri gitmesi ileriye doğru adım atması 

buna bağlıdır, bunu sağlamakda bundan böyle bundan sonraki 
yıllarda yarın mesuliyet mevkilerine geldikleri zaman genç evlatları

mızın ışı olacaktır. Genç evlatlarımız bu sentezi yapmakta ne kadar 
başarılı olurlarsa göreceklerdir ki Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti 
devleti çok daha ileri adımlar atmaya muaffak olacaklardır . Bu 
sentezden bahsederken aklıma bir Türk mütefekkiri Ziya Gökalp'in 
bir sözü geldi. Ziya Gökalp Türk i.nkıl.3.bının çeşitli yazılarıyla 

hedeflerini gösterirken şöyle bir sözde söylemiştir: Kökü maziya 
bağlı ati:yiz .. Sentezi n en güzel ifadelerinden birisi budur. Gelecekte 
görev yüklenecek genç evlatlarımız bu düsturdan uzak kalmamaya 
çok özen göstermelidir . Ata türkçü düşünce tefekküre yol açan h ür 
düşüneeye yol açan bir sistemdir . Bu sistemin içinde iskolastik 
ve bağnaz düşüncelere ideolojik düşüncelere yer yoktur . H ür düşüneeye 

yer vardır. Bildiğiniz gibi ideolojik düşünceler düşünceyi çerçeve 
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ıçıne alır , düşünce üzerindeki hürriyeti ka bul etmez . Ata türkçü 
düşünce b u n un ta m aksi verilerden ha re ket etmiştir . Düş üneeye, 
akla kayıt koymamıştır ve o alemi serbest bıra!<mıştır, yani demokratik 
mefkureyi orta ya koymuştur. Demokratik toplumu idea 1 saymıştır . 

Bunda n do la yı dır ki, Türkiye ' de demokrasinin kurulma s ıda bu 
düşünceden hareket edildikten sonra tahakkuk edebilmiştir . Bildiğiniz 

gib i Türkiye ' de I. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile h ür düşünce, 

demokrasi mefkuresi Türkiye ' nin gündemine gelmiştir . Çünki 1921 
ana ya sa sı ile milli egemenlik ilkesi I . Türkiye Büyük Millet Meclisi ' 
nde ka b ul edilmiştir . Ana ya sa mızı n ta ri hi Türk si ya si tarihinde 
eskidir . İlk anayasamız 1876 yılında yapılmıştır . Bunu takiben 
1908 yılında yapılan b ir anayasamız vardır . Ama bu her iki anayasada 
mill i egemen lik ilkesine halk ha kirniyetine yer vermemiştir. Hükümda rı n 
sultası gene en güçlü kuvvet olarak ortada gözükmüştür . İlk defa 
demokrasinin temelini ata n mi ll i ha kirniyet ilkesi Ata türkçü düşünceyle 

birlikte I . Türkiye Büyük Millet Meclisi' nde ta ha kk u k ettirilmiştir . 

İşte o tarihten itibaren demokrasi mefkuresi toplumumuzun vazgeçemeye
ceği b ir ideal haline gelmiştir. Sözü şuraya bağlamak istiyorum . 
Demokrasinin olduğu yerde hür düşünce vardır . Taassubun olduğu 

yerde , düşüncenin kayıtlandığı yerde bir başka deyimle ideolojik 
yaklaşımların olduğu yerde hür düşünce yoktur ve insanoğlu bundan 
delayıda üretici olamaz . Değerli fikirleri, güzel fikirleri üretmekten 
mahrum kalır. Güzel fikirlerin üretilmesi hür düşünce ortamında 

mümkündür . Bu nedenle Ata türkçü düşüncenin çerçevesinde ka la ra k 
ve hür düşünce ortamınıda kendilerine rehber iktaz ederek geleceğin 

Türki ye ' s i n i, Ay dı n lık Türkiye ' sini gelişmesini genç ev la tla rımızın 
gözönünde bulundı,ırmalarını bekliyor ve temenni ediyoruz. Türk 
toplumu her zaman kendisini yenilemesini b ilmiş ve değerli devlet 
ada m la rı, yöneticiler ya ra tma yı başarmıştır . Gençlere istikba ll eri 
ıçın söyleyeceğim bir kaç söz daha vardır . Burada sizlere hitap 
ederken bunlara da çok kısa ola ra k değinmeden geçemiyorum . Genç 
ev la tla rı m ız ya rı n me sul iyet yüklenme , toplu mda me sul iyet yüklenme 
durumuna geldiklerinde sorumluluğun taşınmasının idraki içinde 
olmalıdırlar . Sorumluluk yüklenmeye n, soru ml uluğ u ce sa ret le yük le n me
yen insanlarbaşarılı olamazlar . Kim ki, hangi aydın ki, sorumluluğu 

ce sa ret le yüklenip ina n dığı hedefler doğrultusunda emin adımlarla 

yürür .o aydın mutlaka başarılı olur . Zaman zaman insanların 

önüne bazı engellerde çıkar . O engeller insanları zaman zaman 
hüsrana da uğra ta bilir tedirginliğede düşürebilir , ama uzun vadede 
sorumluluk yüklenmesini bilen aydınlar mutlaka ve mutlaka başarılı 

olurlar . İlk sözüm genç evlatlarımıza şudur, yeri geldiğinde memleket 
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sathında vazifeler yüklendiğinizde sorumluluktan kaçmayınız, sorumlu
luktan korkmayınız, cesaretle sorumluluğu üstleniniz . Bunun arkasında 

sadece cesur, yürekli olmak kafi değildir . Sorumluluğu yüklenmek 
ce sa ret i kafi değildir, bilg il i olma k ta lazımdır diyeceğim . Bilgiyi 
edineceğiniz yerlerin baş ında okuduğunuz okullar geliyor, öze ll i kle 
üniversitelerimiz geliyor . Üniversitelerimiz bildiğiniz gibi geniş 
tefekkür dünya sına girebileceğiniz size geniş ufukları n açıldığı 

müesseselerdir. Bu dünyada elinize geçen fırsatları iyi değerlendiri

niz, kendinizi bilgi bakımından mücehhes kılınız . Ahlaktan bahsetmi
yorum, çü nk i ben her Türk ev la d ını ana da n doğma ah la k lı ka bul 
ediyorum . Şu halde ahlaklı, bilgili ve sorumluluk yüklenen Türk 
evladı istikbalde memleketine büyük hizmetler yapmaya aday insandır . 

Hepinizi bu doğrul t4da büyük başa rı la rı n beklediğini ifade etmek 
istiyorum ve hepinize hocalarınızla, büyüklerinizle birlikte inandığımı
zı ve güvendiğimizi belirtmek istiyorum . Bu günkü toplantı vesilesiyle 
sözlerimi bit i ri rken değerli il im ada mlarımızı hürmetlerle se la m lı yorum 
ve sevgili öğrenci evlatlarımızı da sevgiyle kucaklıyorum . 
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18 Ara lık 1985 

TÜRKİYE BUYUK MiLL ET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
"MİLL İ EGEMENLİK YAGLIBOYA RES iM SERGİSİ"Nİ AÇ I Ş KONUŞMAS I 

Sayın Konuklar, 

Bir yarışma sonunda sergilenecek kıymetli. eserleri. bugün 
hep birlikte görmek imkanını bulacağız . 

Hepinizin bildiği. gi.bi. bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisi.' ni.n 
kuruluşunun 65 nci. yıldönümü münasebeti.yle, Mill i. Egemen l i.k düşünce

sini. i.şlemeyi., değerlendirmeye ve vurgulamaya yönelik çeşitli. alanlarda 
bi.li.m ve sanat alanlarında muhtelif programlar düzenlenmesini. 
uygun görmüştür, fayda lı mütalaa etmi.şti.r . Bu düşüncenin paralelinde 
23 Nisan 1985 tarihinden itibaren çeşitli. bi.li.m ve sanat dallarında 

teşvik edeci. nitelikte yarışmalar tertip edilmiştir . 

Bu yarışmalardan bi.ri.si. de resim alanında olmuştur . Sözlerimin 
başında da ifade etti.ği.m gi.bi., resim alanında yapılan çalışmanın 

ön amacı da Milli. Egemenlik düşüncesinin resim dalında daha geniş 

boyutlarda değerlendirmek ve vurgulama k gibi. bi.r yüce maksadı 

ta şıyordu . Bunun ya nı sıra ta bi.a tıyla Türk resmi.ni.n temsil edilmesi. 
ve zenginleştirilmesi. milli. egemenlik gi.bi. deği.şi.k bi.r konuda ressamla
rımızın ve sana tçıla rımızın yönlendirilmesi. amacı da bu çalı şmalarda 

hakim olan bir düşünce idi. . Bu yarışmaya kırkaltı ressam katıldı 

ve bi. rtakım değerli tabloları n üretilmesi. bu yarışma vesilesi. i. le 
sağlanmış oldu . İlk sergi. İstanbul'da açılmış oldu ve orada bana 
arkadaşlarımın verdiği. bi.lgi.ye göre sergi.de yeralan eserler büyük 
bi.r beğeni. ve övgü kaza n dı. 

İkinci sergi bugün Ankara ' da açılıyor ve zannediyorum yılbaşına 
kadar bu sergi. halkımızın zi.ya retine açık kalacak ve halkımızın 

bu arada takdirlerine mazhar olacaktır . Öyle ümit etmektey i. m . 
Milli Egemenlik konusu çok geniş boyutlu bir konudur . Bu konunun 
resim gibi. soyut bir alanda işlenmesi. meseleni.n boyutunu daha 
da genişletmekte ve bu alanda yapıla n çalışmayı şüphesiz ki, 
zorlaştırıcı bi.r faktör niteliğini. taşımaktadır . Önemli. olan bu tür 
sanatsal · çalışmaların hiç arkası kesilmeden teşvik edilmesidir . 
Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 
ola rak bu çalışmaları devamlı teşvik etmek ve desteklemek düşüncesini. 

taşıyoruz. Sanıyorum bu sürekli. yaklaşım sanatımız i.çi.n büyük 
bir katkı değerini. taşıyacaktır . Ben bugünkü serginin açılışında 

bulunan sa yın misafirlere te ş rifleri nedeniyle teşekkür ed i. yorum, 
bütün konukları saygıyla selamlıyorum . 
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24 Aralık 1985 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi'NDEKİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ 

PERSONEL İÇİN "GÜNÜMÜZDE YÖNETİM TAKTİK VE STRATEJiLERiNE 
SİSTEMSEL YAKLAŞIM" KONULU EGİTİM SEMİNERİNİN 

AÇILIŞI SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Muhterem Arka da ş lar, 

Bugün bir seminer yapılıyor. Aldığım bilgiye göre bu seminer 
yarında devam edecek ve iki günlük bir süreyi kapsayacaktır . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idari teşkilatında son iki yıldır 

yönetim kalitesini ve ? üzeyini yükseltmeye yönelik çalışma lar yapılıyor . 

Bu n la rı büyük bir memnuniyetle bende iz li yorum . Bildiğiniz gibi 
insanların değişen ve gelişen hayat boyunca kendilerini yenilemeleri 
bir zorunluluktur . Bu yenilerneyi başaramazsak gelecek hayata 
ayak uydurmamız gayri mümkün hale gelir. Esasen bilginin sonu 
ve sınırı yoktur . Hayatla birlikte hem teknolojide, hemde idari 
tekniklerde hızlı bir gelişme kaydedilmektedir. Özellikle 20 nci 
as rı n ikinci çeyregı bu gelişmelere çok büyük hız kazandırmıştır. 

Artık bu gelişmelerin arkasında kalan insanların hem çalıştıkları 

birimlere ve hemde memleketlerine yararlı olmaları gayri kabil 
görünmektedir . Şu halde çağımızda ve günümüzde eğitimin yeni 
teknikleri, taktikleri ve yöntemlerini öğrenmenin kaçınılmaz olduğunu 

kabul etmeliyiz . 

Meseleye bu açıdan bakarsak Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 nin 
kilit idari kademelerinin eğitilmesi ve yetiştirilmesi ve yeni teknikler 
ve becerilerle donatılması amacına yönelik bu çalışmaları, bu tür 
bilimsel çalışmaları, ister seminer şeklinde olsun, ister sempozyum 
şeklinde olsun, ister meslek içi kurslar şeklinde olsun hepsini 
takdirle karşılamanız ve bunları hep teşvik etmemiz lazımdır. 

Geçenlerde İ s tan bul 1 da bulunduğum bir sıra da burada bizim 
eğitim birimimizin kendi bünyemizde oluşturduğu metotlarla verdiği 

meslek ıçı bir eğitimden bana söz edildi ve burada bu eğitimden 

buradaka_ görevlilerimizin çok istifade ettiği anlatıldı. Buda gösteri
yor ki her kademedeki eğitim olumlu sonuçlar veriyor. Bu bakımdan, 
ben hem bu bölümden sorumlu olan arkadaş la rımızı, hemde daha 
üst düzeydeki yöneticilerimizi, bu tür seminerleri ve sempozyumları 

sık, sık tertiplerneye teşvik etmek gereklidir diye düşünüyorum. 

Bu konu üzerinde yöneticilerimiz ne kadar dururlarsa, o kadar 

arkadaşlarımızın bilgi ve b ecerelireni arttırmalarını, yeni teknikleri 
öğrenmelerini sağlamaları imkan dairesine girer . 
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Bugün başlayan bu serninerin sizler ıçın yararlı olmasını, 

mesleki bilgilerinizi dahada arttırmasını diliyorum . Bu arada bir 
temennide daha bulunmak istiyorum . Bilirsiniz seminerler ve 
meslek ıçın kurlar yapıldığı sürece faydalı olurlar, ama daha 
büyük faydayı müteakip kurs ve seminerler arasında geçecek dönemde 
arkadaşlarımızın kendilerini bu alanda verilen belgelerle heran 
haşırneşir olmaları suretiyle sağlarlar . 

Buralarda başlayan çalışmalar kısa sürelidir, bunlar nihayet 
iki-üç gün sürerler . Bu süreden sonra meslek içi eğitime, meslek 
kurslarına yada seminerlere kadar geçecek sürede size verilen 
belgeleri, sanırım birtakım belgeler size dağıtılacaktır, bu belgeleri, 
belgeler dağıtılınasa bile seminerleri tertipleyen eğitimcilerimizin 

tavsiye edeceği kitapları, eserleri sürekli olarak ineelemeli ve 
bu alandaki bilgi ve becerilerinizi bu eserleri, bu belgeleri iyi 
tetkik etmek, iyi incelemek iyi okumak suretiyle artırmalısınız . 

Bu çok önemlidir, yapılan çalışmalar burada kalmamalı, sürekli 
bir çalışma alanı içinde kendinizi daima bulundurmalısınız . 

Burada yapılan çalışmalar buz üzerinde yazılan yazıya 

benzer . İki gün sonra hafızalarınızda bıraktığı izler unutulabilir, 
bu nedenle ben aradaki zaman içinde çalışmalarınızı devam ettirmenizi 
ve tavsiye edilen eserleri devamlı ok uyarak, devamlı. inceleyerek 
bilgi ve becerilerinizi geliştirme yönündeki gayretierinizi sürdürmenizi 
temenni etmek istiyorum . 

Bugün bende beş-on dakika kadar aranızda bulunmak suretiyle 
yapılacak konuşmaları izlemek istiyorum . Bu serninerin arkadaşlarımıza 

hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başarılı sonuçlar alınanızı diliyo
rum, sizleri sevgilerirole selamlıyoruro . 
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lO Şubat 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
GAZETECiLER CEMİYETİ'NİN ANKARA TEMSİLCİLIGININ 

AÇlLIŞI SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Basınımızda önemli bir yeri olan ve Türk Basınına şimdiye 

kadar yararlı hizmetler yapmış bulunan Gazeteciler Cemiyeti, Ankara' da 
bir temsilcilik kurma kararını vermiştir . Bu kararı yerinde bir 
karar olarak nitelernek istiyoruz . Çünkü hepinizin bildiği gibi 
Ankara memleketimizin, Türkiye ı m izin atan kalbi mesabesindedir . 
Pek çok siyasi ve idari kararlar başkentte oluşturulmakta ve yine 
Parlamento bütün ağırlığı ile faaliyetlerini Ankara' da sürdürmektedir . 
Bu çalışmaları yakından izleyeb ilmek için Gazeteciler Cemiyetinin 
Ankara ı da b ir temsilcilik açma kararını vermiş bulunmasını bu 
nedenle yerinde bir karar olarak nitelemekteyiz . 

Temsilciliğin b asına, Ankara' da hizmet yapan pek çok siyasi 
ve idari organ lar arasında sağlıklı bağlar kurulmasına yardımcı 

olacağına, katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum . İ nsanlar 
ve kurumlar birbirine yaklaştıkça karşılıklı olarak birçok meselelerine 
yakından vakıf olma imkanını elde ederler . Bu açıdan meseleye 
bakarsak Gazeteciler Cemiyeti gib i tarihi bir müessesenin Ankara ı da 
b ir temsilcilik k u rma kararını alkışlamamak mümkün değildir . 

Hem b asın camiası na yararlı olacaktır, hem de mesuliyet 
yüklenmiş pek çok siyasi ve idari organın çalışmalarına kolaylık 

getirecektir, kolaylıklar kazandıracaktır . Ben bu nedenle bu kararı 

alan b asınımızın kıymetli mensuplarına, Gazeteciler Cemiyeti yöneticile
rine te b riklerimi sunmak istiyorum . 

Bu mütevazi müessesenin mü ta vaz i görünüşünün üstünde çok 
daha büyük hizmetler yapacağı inancıyla müesseseyi açmak istiyorum . 
Bu arada b ütün basın camiasının değerli mensuplarını selamıayarak 

b u mütevazi çalışma yuvasının hayırlı olması dileğiyle açıyorum . 
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23 Nisan 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECL İSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLL ET MECLİSİ GENEL KURU LU'NDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

Sayın Milletvekilleri, Sayın Konuk Parlamenterler, 

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin kuruluşunun 66 . 
yıldönümüdür . Yeni Türk devletinin kuruluşunun başlangıç noktası 

ve Milli Egemenlik ilkesinin esin kaynağı olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ' nin kuruluşu, tarihimizin eşsiz siyasal oluşumlarından 

b irini teşkil etmektedir . Tarihimizde yer alan bu eşsiz dönüm noktası

nın büyük anlamı devletimizin kurucusu Atatürk ' ün sözlerinde en 
beliğ ifadesini bulmuş ve şöyle anlatılmıştır : 

"23 Nisan 1920 Türkiye milli. tari.hi.ni.n başlangıcı ve yeni. 
bir dönüm noktasıdır . Bütün cihan-ı husumete karşı kıyam eden 
Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi ' ni vücuda getirmek 
hususunda gösterdiği harikayı ifade eder . Büyük Millet Meclisi., 
Türk milletinin, Türk milletinin asırlar süren arayışlarının özü 
ve onun b izzat kendisini idare etmek şuurunun canlı b ir timsalidir. 
Türk milleti mukadderatını Büyük Millet Meclisi' nin kifayetli ve 
vatanperver eline tevdi ettiği günden itibaren karanlıkları sıyırıp 

ka ldırmış ve ümütleri boğa n felaketlerden milletin gözlerini kamaştıran 
güneşler ve zaferler çıkarmıştır ." Gerçekten, Büyük Atatürk ' ün 
dediği gibi, Türk milleti onun kuruluşuyla karanlıkları sıyırıp 

kaldırmış ve gözleri kamaştıran zaferler yaratmıştır . Bundan içindir 
ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nin kuruluşunun 66 . yıldönümü 

ve bu yıldönümünün mutlu bir ifadesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramını bugün büyük bir sevinç ve gurur içinde kutluyo
ruz . Bu mutlu bayram günümüzde aziz m illetimizi ve onun temsilcileri 
siz değerli milletveklerini ve sayın konuklarımızı derin saygılada 

selamlıyorum . 

66 yıl önce çok güç ve çetin şartlar altında yüce meclisimizi 
kuran ve milli mücadelemize yön veren, başta devletimizin banisi 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin ilk başkanı Büyük Atatürk 
olmak üzere , tüm I . Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aziz 
hatıralarını saygı ve tazimle anıyor, e bed i aleme göç edenlere 
rahmet, hay atta kalanlara sağlıklar diliyorum . 

Milli mücadelemizin yüce amacı, hiç şüphesiz asırlar boyu 
bağımsızlığını titizlikle korumuş olan milletimizin bu yüksek karakteri
ne yapılmak istenen saldırıyı defederek, bağımsızlığını korumayı, 

- ll -



müstevlinin karanlık emellerinden tertemiz vatan topraklarını temizleme
yi gerçekleştirmekti. Aziz milletimiz bütün milli mücadele boyunca 
bir ölüm kalım savaşı vererek, bir şeref haysiyet mücadelesi sürdüre
rek, çok büyük fedakarlıklar pahasına bu kutsal hedefe ulaşmayı 

başardı. Bu eşsiz zaferle birlikte yüce bir düşüncenin daha gerçekleş
tirilmesini sağladı. O da milli egemenlik ilkesini oluşturan siyasal 
iklimin Türkiye Büyük Millet Meclisi ı ne hakim kılınarak, bu ilkenin 
yeni Türk Devletinin temel simgesi haline getirilmesiydi . 

Mill i Egemenlik ilkesi, kaynağını l . Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ı nin olağanüstü nitelikteki bağımsız karakterinden almıştır . 

Milletin ve milli mücadelenin kaderi üzerinde mutlak hakimiyet 
kuran I. Türkiye Büyük Millet Meclisi ı nin bu olağanüstü yapısı, 

doğal olarak milli . egemenlik ilkesinin siyasi ve hukuki zeminini 
hazırlamıştır . Büyük meclis tarafından 1921 Anayasası çıkarılırken, 

bu Anayasaya milli egemenlik düşüncesinin temel olması kaçınılmazdı. 

Böylece milli egemenlik ilkesiyle siyasi tarihimizde ilk defa milletin 
kaderine milletin iradesinin hakim olması esası getiriliyor, demokratik 
toplumun temeli atılıyordu . Bu bakımdan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ı nin kuruluşunu, toplumumuzun demokra siye geçişindeki ilk 

ve en önemli adım olarak nitelemekte, dolayısıyla demokratik hayatımı
zın başlangıç noktası telakki etmekteyiz . 

Mill i mücadelemizi zafere ulaştırarak, ta ri h boyunca şerefle 

taşıdığı bağımsızlık karakterini bir kere daha dünyaya kanıtlayan 

aziz m illetimize ve onun yüce temsilcisi I . Türkiye Büyük Millet 
Mecli si ı ne bugünkü kuşa klar olarak derin şükran borcumuz var
dır . Bu M eel is ı e ve onun mümtaz üyelerine olan bir baş ka şükran 

borcumuz ise, devletimizin yönetimine mill i egemenlik ilkesini hakim 
kılarak, milletimizin demokrasiye imkan ve orta m hazırlamış olmala rı dır . 

İnsan topluluklarının ulaşabildiği en onurlu yönetim biçimi 
olan demokratik yönetimler, çağımız uygarlığının bir simgesidir. 
Her ileri atılım içinde yer alan çağdaş Türkiye, I . Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile yönetim biçimi olarak demokrasiyi seçmiş ve demokra
tik dünyadaki onurlu yerini almıştır . Ülkemizde 1920 ı lerden bu yana 
kaydedilen siyasal oluşumların demokratik gelişme sürecinde daima 
daha ileri bir a.şarnayı hedef aldığını memnuniyetle söyleyebiliriz . 
Bu alanda toplumumuzun kazandığı deneyimler geleceğimizin gucu 
ve güvencesidir . Bu deneyimlerden bir kısmının yakın tarihimizde 
milletimize pahalıya mal olduğu bir vakıadır . Bunun bilincini 
da ima yaşayarak, kazandığımız deneyimleri uygulamada kabili 
istifade ha le getirmek lazımdır . Akılcı ve gerçekçi yaklaşımın gereği 
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budur . Toplumumuzun bu akılcı çizgide olduğuna ve hep bu doğruHuyu 
izleyeceğine inancımız tamdır . Aziz milletimiz zengin tarihinden 
kazandığı eşsiz sağduyusuyla değerlendirmelerini gerçekçi bir biçimde 
yaparak demokratik gel iş me sürecini hızla tamamlamakta, geriye 
değil, ileriye bakışı, gerilerneyi değil, gelişmeyi ve ilerlemeyi, 
Büyük Ata türk 1 ün deyimiyle çeğdaş uygarlık düzeyine erişmeyi 

ilke edinmiş bulunmaktadır . 

Sık, sık vurguluyor ve diyoruz ki, demokrasi Türk milletinin 
vazgeçemeyeceği bir yaşama biçimidir . Toplumumuzun siyasal ve 
sosyal yapısının ana karakteri haline gelmiştir . I . Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 1 nin büyük eseri olan bu kurumu kıskançlıkla korumak 
ve yaşatmak, milletimizin ve onun sorumluluk yüklediği tüm kişi 

ve kurumların başta gelen görevidir . 

Konuşmaını tamamlarken, Büyük Atatürk 1 ün 
temeli olan milli egemenlik ilkesine ilişkin veeize 
sözlerini bir kere daha tekrarlamak istiyorum . 

demokrasimizin 
değerindeki şu 

"Devletimizin ebedi müddet yaşaması için, memleketimizin 
kuvvetlenınesi için, milletimizin refah ve mutluluğu için, hayatımız, 

namusumuz , şerefimiz, geleceğimiz için ve bütün kutsal kavramlarımız 

ve nihayet herşeyimiz ıçın mutlaka en kıskanç hislerimizle, bütün 
uyanıklı ğımızla ve bütün kuvvetimizle milli egemenliği muhafaza 
ve müdafaa edeceğiz . " 

Türk milletinin ve onun tek ve gerçek temsilcisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 1 nin , bu büyük esere daima sahip çıkacağı 

ve ve e bediyen yaşatacağı inancı içinde, siz sayın milletvekillerimizi 
ve sayın konuklarımızı tekrar derin saygılada selamlıyorum . 

- 13 -



24 Nisan 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ'NDE DÜZENLENEN 

"İKİNCİ MİLLİ EGEMENLİK SEMPOZYUMUNU" AÇIŞ KONUŞMASI 

Sayın Konuklar, Değerli Öğretim Üyeleri, Sevgili Gençler, 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutladığımız Türkiye 
Büyük Millet Meclisi' nin açılış yıldönümlerinin daha geniş ve değişik 

programlarla kutlanması fikrinden hareketle, geçen yıldan itibaren 
b aşla ttığımız faaliyetleri, 66 . yılda da sürdürmenin mutluluğu 

içindeyiz . Böylece, bu kutlamaların gelecek 23 Nisan 'larda da 
bir gelenek halinde sürdürülmesi düşüncesinin temeline b'ir harç 
daha koymuş olmaktayız ki, bundan ayrıca kıvanç duyuyoruz . 

İkinci Milli Egemenlik Sempozyumunu 
toplantıları bundan böyle bu yüce çatı 

her yıl düzenleme kararında olduğumuzu 

en iyi dileklerimle selamlıyorum . 

açarken, bu tür bilimsel 
altında geleneksel olarak 
belirtmek istiyor, sizleri 

İ nanıyorum ki, Devletimizin ve Meclisimizin kuruluşunda 
temel dayanak noktası olan "Milli Egemenlik" ilkesinin tüm yönleriyle 
m illetimize daha geniş boyutlarda tanıtılması ve anlatılması, bu 
konuda bilim adamlarımızın ortaya koyacakları görüş ve değerlendirme
ler, demokrasimizin gelişip, güçlenmesine yararlı katkılar sağlayacak

tır . 

Milli Egemenlik ilkesi içerisinde barış unsurunun rolü ve 
öneminin tartışılacağı bu yılki "İkinci Milli Egemenlik Sempozyumu" 
nu gerçekleştiren Ankara Üniversitesi' nin değerli öğretim üyelerine 
ve sempozyuma konuşmacı ve tartışmacı olarak katılan bilim adamları

mıza huzurlarınızda en içten teşekkürlerimi sunuyorum . 

Sayın Konuklar, 

Milletlerin hayatında, yeni ufuklar açan, yön veren, büyük 
ve köklü değişiklikler getiren çok önemli günler, tarihler vardır . 

Bu günler; o milletler ıçın acılarla, ızdıraplarla anılacak günler 
olabileceği gibi, coşkuyla, sevinçle kutlanması gereken günler 
de olabilir . Türk milleti için, varoldukça, neşe ve sevinçle kutlanması 
ve aynı zamanda da ima korunması, canlı tutulması ve yüceltilmesi 
gereken günlerden biri de 23 Nisan tarihidir . 
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Çünkü bugün Türk Milletinin kurtuluşunu, bağımsızlığını, 

hürriyetini ve egemenliğini s imgeleştiren, bayraklaştıran tarihi 
bir gündür ve bu tarihi günden sürekli ilham alınması lazımdır . 

Bugün, Türk milletinin köklü tarihinde yeni bir dönemin 
başlangıcı olan, Milli Egemenliğin en güçlü ve yegane teminatı 

olarak kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin tüm yurt sathında 

umut ışıklarıyla doğduğu, açıldığı gündür . Bu m eel is milletin öz 
yönetimidir, millet iradesinin yarattığı meclistir. 

Türk milli mücadelesi içinde, gerek bağımsızlık sa va ş ı boyunca 
ve gerek daha sonraki sosyal, siyasal ve kültürel yaşamda köklü 
ve çağdaş değişiklikler getiren i.nkflapların uygulanması sırasında 

milli irade gücünün üstünlüğünü temel ilke sayan Büyük Önder 
Atatürk, "Milli Egemenlik" düşünce sisteminin akılcı, çağdaş ve 
dinamik yapısını yaşamı boyunca hep savunmuştur . 

Bu ilkenin muhafaza ve müdafaası uğrunda canını vermekten 
çekinmeyeceğin i i fa de eden Ata türk, "Egemenlik mutlaka milletin 
elinde olmalıdır . Egemenliğe sahip olmayan bir insan veya bir 
toplum hiçbir vakit iradesini kullanamaz" diyerek, milletin kendi 
geleceğine bizzat kendisinin hakim olması gerektiğine ve bunun 
en büyük teminatının da yine millet olduğuna işaret etmiştir . 

Milli Egemenliğin başta gelen şartı toplumumuzun milli birlik 
ve bütünlük içinde bulunma s ıdır . Bu önemli gerçeğin her zaman 
vurgulanması lazımdır . Mill i birlik ve beraberlik, tüm millet fertleri
nin arzu ve emellerinin birleşmesi, bütünleşmesinden meydana gelir . 
Burada sözkonusu ola n, mill i menfaa tl er etrafında bütünleşmektir. 

Bu bütünleşmenin meydana gelmesi, korunması ve sürdürülmesi 
ise ancak toplumsal barışın mevcudiyeti ve bu barışın devamlı 

olmasıyle mümkündür . Demokrasilerin bir hak ve hürriyetler rejimi 
olduğu şüphesizdir. Toplum içinde çeşitli fikirler, düşünceler serbestçe 
söylenecek ve ta rtışılacaktır . Burada asıl olan milletin irades id ir. 
Bu noktadan itibaren, ferdi hürriyetler milletin müşterek menfaatleri 
tarafından, demokratik bir ortam içinde kendiliğinden, hiç bir 
baskı ve zorlamaya maruz k almada n sınırlanır, artık milli menfaatler 
ön plana çıkar ki, bu yüksek menfaatlerin korunması da milleti 
oluşturan fertler arasında karşılıklı anlayış ve hoşgörü yü, barışçı 
bir tutum ve davranışı zorunlu kılar . 

Öyleyse, demokrasinin temeli olan Milli Egemenlik ilkesi, 
geniş hak ve hürriyetleri 
kullanım kurallarını ve 

içerdiği kadar, bu ha k ve h ürriyetlerin 
sorumluluklarını da birlikte getirir. Aksi 

kişisel menfaatler daima ön plana çıkar, halde, toplum içinde 
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çatışma başlar, kargaşa hüküm sürer ve barışı sağlamak mümkün 
olamaz . Bir başka deyimle, kişi. hak ve hürriyetlerinin kaynağı 

ve yegane dayanak noktası nasıl Mill i. Egemenlik ise, Milli. Egemenliğin 
tam olarak kurulmasının ön şartı da toplumsal barıştır. Bu nedenle, 
barış Milli. Egemenliğin hayati. unsurudur ve onunla içiçe, ondan 
ayrı düşünülmesi. mümkün olmayan bir olgudur. 

Sayın Dinleyiciler, 

Yurtiçi barış gibi, evrensel boyutlardaki. barış da toplumların 

hayatı ve Mill i. Egemenlik ilkesi yönünden büyük önem taşımakta dır. 

Toplumlar arasında evrensel boyutlarda gerçekleştirilecek barış, 

h iç şüphesiz toplumların kalkınmasına ve tüm k ayna k la rı nı insanlığın 

refahı ve gelişme::; i. doğrultusunda kullanmalarına, böylece daha 
müreffeh ve huzurlu bir hayatın gerçekleştirilmesine ortam hazırlaya

caktır. Barışı ve huzuru sağlayarak gelişmelerine yeni boyutlar 
kazandıran toplumlar, birbirlerinin bağımsızlıklarına saygı göstermek 
suretiyle ülkelerin egemenlik lerine yeni bir güç ka taeakları gibi, 
huzur, refah ve gelişme yolunda atacakları her ileri adımın Milli 
Egemenlik düşüncesini kuvvetlendirmeye yönelik bir unsur olacağına 

da kaniyi.z . Hiç şüphesiz insan topluluklarının ilerlemesi maddi 
ve manevi alanlardaki tüm gelişmeleri kapsamına alır. Maddi. gelişme 

ve kalkınma, fikri ve manevi gelişmenin iç dinamiğidir . İç sorunlarını 
çözüme ka vuşturmuş, gelişme ve kalkınma sorunlarını büyük ölçüde 
arkada bı ra km ış toplum larda, yönetimin Mill i Egemenlik ilkesine 
dayalı olarak tesisi. eğil i. mi. muhakkak ki. kuvvet kazanır . 

Halkın kendi kendisini idaresi, yönetirnde sadece ve sadece 
halk iradesinin yönlendi.ri.ci. unsur olması, demokratik düşüncenin 

şaşmaz hedefidir . Maddi. gelişme ve kalkınma sürecını tamamlayan 
toplumlar bu yüksek idea le ulaşma hedefinde er geç bi.rleşeceklerdi.r. 

Çünkü toplumların kendi kendisini yönlendirmesi, yönetimin kaderinde 
halk iradesinin etkin olması, insanlık tarihi. boyunca süren onurlu 
bir mücadeledir ve siyasal ve toplumsal gelişmenin değişmez kuralıdır . 

İnsan topluluklarının bu hedefe ulaşınada evrensel barıştan büyük 
güç kazanacakları inancındayız . Konu bu yönü ile değerlendirilince, 

barışın Milli egemenlik ilkesi. yönünden ne kadar etkileyici. ve 
yapıcı · bir unsur olduğu yeterli. derecede açıklığa kavuşur. Bu 
nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nde bu yıl yapılacak sempozyu
mun, Milli. Egemenlik ve barış unsurlarına dayalı olarak hazırlanması 

tesadüfi değildir . Bir taraftan bu yılın dünya barış yılı olması, 

bir taraftan da barışın bütün boyutlarıyla Milli Egemenlik düşüncesini 
besleyen ve güçlendiren bir unsur bulunma sı, sempozyumun içeriği 

için kanaatimizce çok geçerli bir gerekçe olmuştur . 
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Sayın Konuklar, 

Milli Egemenlik Haftası münasebeti.yle düzenlenen bu sempozyum
da, Milli Egemenlik ve barış konusu bilim adamlarımız tarafından 

tüm ayrıntılarıyla incelenecek, anlatılacak ve ta rtışıla caktır . Böylece 
bu konudaki düşüncelerimiz daha da açıklık kazanacaktır . Konuşmaını 

tamamlarken, Büyük Atatürk ' ün veeize değerindeki Mill i Egemenlik 
ilkesinin yüksek anlamına ilişkin şu sözlerini bir kere daha tekrarla
mak istiyorum . 

"Devletimizin e bed i müddet yaşaması için, memleketimizin 
kuvvetlenınesi için, milletimizin refah ve mutluluğu için, hayatımız, 

namusumuz , şerefimiz, geleceğimiz ıçın ve bütün kutsal ka vramlarımız 
ve nihayet herşeyimiz için mutlaka en kıskanç hislerimizle, bütün 
uyanıklığımızla ve bütün kuvvetimizle Milli Egemenliği muhafaza 
ve müdafaa edeceğiz ." 

Bu duygu ve düşüncelerle, sempozyum çalışmalarının hukuk 
politika dünyamız için yararlı 

ve değerli öğretim üyelerimizi 
ve idare sistemimize ışık tutmasını, 

olmasını diliyor, sayın konuklarımızı 

saygılada selamlıyorum . 
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27 NİSAN 1986 

TBMM BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN TÜRK PARLAMENTERLER BİRLİGİ 
GEN EL KURULUNDA YAPTI GI KONUŞMA : 

"Sa yın Parlamenterler; 

Geçen 
toplantısında 

hissediyorum . 

yıl olduğu gibi bu yıl 

sizinle birlikte olmaktan 
da düzenlenen genel kurul 
gerçekten büyük mutluluk 

Sizler devlet hayatına uzun yıllar hizmet etmiş, büyük 
tecrübelerinizle katkıda bulunmuş toplumumuzun değerli, seçkin 
insanlarısınız. O nedenle daima aranızda bulunarak sizlerden ilham 
alma k bizim için zevkli bir görevdir ve haz k ayna ğı dır . İ m ka n la rımızı n 
olabildiği ölçüde bunu yapmaya çalışıyoruz, ama her zaman aranızda 

olamıyorsa k bunu ma d di i m ka n la rımızın el vermemesine lütfen bağla

ma nızı rica ediyoruz . Kal b irnizle düşüncelerimizle ya nınızdayız . 

Sizleri bugünkü genel kurul toplantısında selamlamaktan 
ba ht i yarlık duyuyorum . Hepinize sağlıklar, afiyetler, huzurlu ve 
aydın gelecek günler diliyorum . 

Türk Parlamenterler Birliği iki yılda n beri bütün parlamenter
lerimizi çatısı altında toplama hedefinde başarılı olmaktadır . Bu 
hedefe adım adım daha büyük bir etkinlikle yaklaşmakta olduğu 

görülmektedir. Türk Parlamenterler Birliği takdir ettiğimiz gibi 
sadece bir sosyal dayanışma kurumu değildir . Şüphesiz ki bu amaç
larından birini teşkil ediyor bu kuruluşun, ama daha yüksek değerler 

taşıyan amaçları da gözeten bir kurumdur . Her zaman söylediğimiz 

gibi bu çatı altında mazinin zengin derinliğinden elde edilen bilgi
lerin ve deneyimlerin genç kuşa k la ra ak ta rı lma sı b ura da ki be ra her
liğin sonunda sağla na bilecek kıymetli bir neticedir. Genç pa rla-
menterler deneyimli ağabeylerinden devlet hayatındaki bilgileri 
ve tecrübeleri itiba rıyla fayda la nma durumunda dırlar . Onla rı n 
ma zideki örnek te ş ki 1 edecek ha re ketleri bu gunun parlamenterlerine 
düstur teşkil edecek birer hareket kuralıdır . Bunlardan yararlanmak 
lazımdır. Sizlerde ma zide bu güzel örnekleri vermiş arka da ş la rı m ız 
ola ra k" lütfedip bilgi leri n izi, tecrübelerin izi genç arka da ş la rımıza 
ak tarmalısınız bu da genç parlamenterlerimizin bekledikleri ara sı nda
dır . 

Türk Parlamenterler Birliği b ura da bir sevgi abi de si ya rat
mıştır . Parlamentonun çatısı altında uzun zaman birlikte yaşayan, 

me sa i veren i nsa nlar elbetteki parlamenter hayatı n nokta la n dığı 
da ki ka da n son ra birbirlerini unutma ya ca k lardır . ara ya ca k lardır . 
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Bu bir ihtiyaçtır. İşte bu arayışın tezahürleri bu çatı altında 

gerçekleşiyor ve parlamento çatısı altında başlayan arkadaşlık 

ve beraberlik bu kıymetli kuruluşun içinde sürebiliyor. 

Türk Parlamenterler Birliği bu ya kın la şma yı dostluk ve 
arka da ş lı ğı n deva mını süre k li liğin i sağla ma yı başardığı gibi ik i 
yılda n beri toplumumuza hepimizin müşa ha de buyurduğu gibi değerli 

bir katkıda bulunmaya devam etmektedir, o da bilim ve sanat 
alanında araştırınayı teşvik eden çalışmaları teşvik eden yarışmalar

dır . Dünya Türk kültürü ıçın, Türk siyaset hayatı için inanıyorum 

ki değerli katkılar teşkil ediyor . Geçen sene çok ilgi çekici bir 
konu seçilmişti. Demokrasi kavramı ile birlikte Milli Egemenlik 
kavramı işlenmiştir. Takdir buyuracağınız gibi bu iki kavram 
birbirini ta ma m la yan, birbiriyle ta ma men özde ş kavram lardır . Bu 
konuda çok başa rı lı eserler orta ya kondu . Bu n la rı incelemek fırsatını 

buldum . Bunlar çok takdire değer çalışmalardı. Geçen yıl bu genç 
ev la tla rımızı kutlama k ba htiya rlığına erişmiştik, bu yılda yine 
Türk Parlamenterler Birliği tarafından gunumuzun şartlarıyla ilgili 
çok anlamlı bir biçimde telif edilebilecek bir kavram yarışma konusu 
haline getirilmiş, o da siyasal diyalog, siyasal barış . inanıyorum 
ki evlatlarımız bu konuda da başarılı çalışmalar ortaya koymuşlardır . 

B un larda sa nı yorum ka b ili istifa de çalı şmalar olacaktır . 

Siyasal diyalog, siyasal barış denildiği zaman toplumumuzdaki 
bütün düşünen insanların, aydın insanların üzerinde uzun uzun 
değerlendirmeler yapma k ta n uzak ka la ma ya cağı bir gerçektir . Toplumda 
barı ş ın her ıyı düşünce için, her atılım için müstesna bir kaynak 
olduğu mu ha k ka ktı r. Ama Mi ll i Egemenlik düşüncesinin demokrasimizin 
uzun ömürlü ve köklü bir müessese haline gelmesi için si ya sal 
diyaloga, barışa, toplumsal barışa, her şeyden daha çok ihtiyaç 
gösterdiğin i ta k dir ediyoruz . Bu bakırnda n tema seçimi, konu seçimi 
şahsi kanaatime göre çok isabetli olmuştur . Hem bir çalışmanın 

teşviki an la mını taşıyor, hemde bu ya rı şma nın dışında bütün Türk 
aydınlarının bu konu üzerinde kabul etmekteyim ki, bu yarışma 

uzun uzun düşünmesini öneriyor. Bu bakımdan yöneticileri seçtikleri 
konuda n do la yı da tebrik etmek istiyorum . Çocuklarımızın eserlerini 
okuyacağız, istifade edeceğimizden eminim . Ayrı ayrı kendilerini 
kutladık. Ben bu ra da kendilerini bir defa da ha kutla mak istiyorum . 
Türk .Parlamenterler Birliği' nin değerli üye arka da ş la rımızı bu 
günkü toplantı vesilesiyle tekrar gönülden ve hürmetlerle selamlamak 
istiyorum ve bugünkü Genel Kurul çalı şma la rının başa rı lı ola ra k 
sona ermesini diliyor, derin sevgiler ve hürmetler s una ra k huzurunuz
dan ayrılıyorum . " 
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2 Mayıs 1986 

TÜRKİYE BUYUK MiLL ET MECLİS İ BAŞKANI NECM ETTiN KARADUMAN'IN 
MARMARA ÜNİVERSİTES İ TARAFINDAN DÜZENL ENEN PANELDE 

YAPTIGI KONUŞMA 

Efendim, ben huzurunuza iki. nedenle 
çıkmış bulunuyorum; Birincisi, böyle bilimsel değerli bir toplantıyı 

yapma im ka nı nı hazırla ya n başta Sayın Rektörümüz olmak üzere, 
kıymetli öğretim üyelerimi.ze teşekkür etmek içindir . Bir de kıymetli. 

bilim adamlarımızın milli. egemenlik kavramına getirdikleri. açıklayıcı 

vurgulayıcı iki. mi. salden size bahsetmek istiyorum . Bu örneklerden 
birisine Sa yın Hocamız Profesör Gi.ri.tli, Ata türk ' e verilmek istenen 
veto hakkının yine büyük önder tarafından reddedilmiş olma sına 
il i.şki.n örnekti.. Ben bunu mü sa adenizle biraz daha açma k istiyorum. 
Çünkü bu örnek Türk demokrasisi açısında n mill i. egemenlik kavramının 
hangi. b oyutlarda düşünüldüğü büyük Atatürk tarafından hangi. 
boyutlarda düşünüldüğü ve yüceltilmek istendiği. açısından çok 
ca li b i. di.kkatti.r. Bunu b i. ra z da ha, müsaadeni.zi. ala ra k, açma k 
istiyorum . 

Ondan önce yine Birinci. Türkiye Büyük Millet Meclisi. 'nin 
milli egemenlik kavramına ne denli değer verdiği. ve b u yüce kavram 
konusunda ne kadar tutarlı ve duyarlı olduğunu an la ta n bir başka 

mi. sa lde n de bahsetmek istiyorum . Bu i. ki. olay, za n n ed i. yorum ki. 
mill i. irade gücünün mill i. egemenlik kavramı na, gerek Bi. ri. nci. Meclis 
döneminde , gerekse İkinci Meclis döneminde ne denli. saygı duyulduğunu 
ve b öylece toplumumuzu n temel felsefesi haline nasıl geldiğinin 

çok i. lgi. çekici. iki örneğidir. Bunlarda n bahsedersem bu yüce kavram 
da ha berraklığa kavuşacaktır; tutarlılığı da ha iyi anlatılmış olacak
tır . 

Birinci olay 1921 yılında geçer; ikinci olay 1924 yılında 

geçer . 

1921 yılında düşman Anadolu topraklarındadır ve Ankara' ya 
Başkent ' e düşman kuvvetleri çok yaklaşmıştır, hatta Polatlı ya kınların
dadır; Ankara ' dan top sesleri. artık duyulmaya başlamıştır . Zamanın 

hükümeti Genelkurmay tamamen askeri düşüncelerle , askeri gereklerle 
başkentin Kayseri. ' ye nakledilmesini program lar ve hükümet bu 
i.sti.ka mette b ir öneriyi Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne getirir . 
Hükümet , Ata türk, b ütün askeri. komutanlar bu fikri benimsemişlerdir 

ve kendilerine göre haklıdırlar. Bildiğiniz gib i., askerlik de bir 
hesap kitap işidir; fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nde zamanın 
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çok vatanperver ve hassas üyeleri bu öneriye karşı çıkarlar. Erzurum 
Milletvekili Durak Sa ka rya kürsüdedir ve şöyle konuşur: "Evet, 
bi r hesaba kitaba dayalı olarak teklif Büyük Millet Meclisi 'ne 
getirilmiştir; ama bu teklife uyduğumuz ta k di rde, Baş kent Kayseri' ye 
taşındığı takdirde bu yüce milletin önünde biz nasıl hesap veririz; 
yüce milletimiz büyük bir hayal kırıklığına ve moral bozukluğuna 

uğramaz mı? İşin bir hesap kitap tarafı, madde planında bir hesap 
kitap tarafı vardır; ama moral cephesinde de hesap edilecek bir 
yönü vardır . Onun için bu kararı uygun görmüyoruz ve bu karara 
uymak istemiyoruz . Eğer düşman birgün Anka ra ' ya girecek olursa, 
kaderde bu da yazılıysa düşmanın önünde Ankara sokaklarında 

ilk savaşı verecek insanlar Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin 
üyeleri olacaklardır . Bu hükümet bize s ila h verecektir. Biz Ankara 
sokaklarında müs.tevliye karşı ilk çarpışacak ·insanlar olacağız . 

Anka ra ' yı terk etmiyoruz." Bütün Büyük Millet Meclisi Durak Sakarya'
yı ayakta alkışlamış ve Ankara 'nın başkent olarak terk edilmesi 
ka ra rı reddedilmiştir ve zama nın hükümeti de bu büyük ka ra ra 
saygı duymuştur. 

Üzerinden yıllar geçti. Bu olay bir ta ri h oldu. Bugün serinkan
lılık la düşündüğümüz zaman, şöyle bir mu ha kemeyi de belki yaparsak, 
bu mu ha keme ha k lı bir muhakeme olur . Belki hükümet, Büyük Millet 
Meclisi Kayseri' ye çekilseydi, askeri hesaplar belki bu ta vrın 
doğruluğunu kanıtlayabilirdi; ama hadiseye moral cephesiyle baktığınız 
zaman b elki de bir çöküntü, hemen onun arka s ında n gelebil irdi 
ve zaferi belki bu davranış etkileyebilirdi. O yüzden Millet Meclisi 'nin 
verdiği karar, yüce, çok büyük bir karardır . Belki de va ta nın 
kurtuluşunda etkin unsurlarda n birisi olmuştur . Bu tarafı ile zafere 
ulaşınada etkin bir karardır ve bir tarafıyla da çok yücedir; 
milli iradenin yüceliği göstermesi bakımından çok yüce bir karardır; 

çünkü bir tarafta askeri kuvvetler, onun b aşında büyük komuta n, 
büyük lider Ata türk. Buna rağmen, meşruiyetçi Atatürk, milletine 
büyük saygı du ya n Atatürk, bu karar karşısında saygı duyar 
ve geri çekil ir. "Evet, başkent Anka ra ' da ka lacaktır" der . 

İkinci olay 1924 
çok güzel temas ettiler . 
biraz daha açma k istedim. 

yılında 

Ben de 
cereyan 

bunu iyi 
ediyor . 

bir fırsat 

Sayın hocamız 

telakki ettim, 

1924 yılında, bildiğiniz gibi, genç Türk Devleti' nin, yeni 
Türk Devleti 'nin İkinci Anayasası hazırlanmaktadır . Birinci Anayasa
mız, özellikle genç evlatlarımızın da çok iyi bildiği. gibi., 1921 
yılında hazırlanmıştır . 
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Bu mi. sa le geçmezden önce bir noktaya daha temas etmek 
istiyorum : Türkiye Büyük Millet Meclisi., o tarihte Türk Mi.lleti, 
milli. mücadelede çok yüce iki. başarı gerçekleştirmiştir : Birincisi., 
sa va ş ı kaza nmıştır; ikincisi., bu millet bir ta raftan savaşırken, 

bir taraftan da Millet Meclisi. 'ni. kurmuş ve Millet Meclisi. 'ne milli. 
egemenlik gibi. yüce bir kavramı da hakim kılmıştır . 

Bilirsiniz, genellikle demokratik mücadeleler hükümdarın 

temsil ettiği. kuvvetlere karşı verilir ve haklar hükümdardan alınır, 

demokratik yönetimler böylece tesis edilir . Bizde böyle olmadı. 

Biz bir kere Türk Milleti olara k 1920 ' lerde otorite boşluğuyla karşı 

karşıya kaldık . Bu otorite boşluğunu deldurduk, yeni. bir devlet 
kurduk ve bu devletin adına 1920 ' de "Türkiye Büyük Millet Meclisi. 
Hükümeti." dedik ve devletle savaşı, milli. mücadeleyi. sürdürdük 
ve ba şarıya ulaştık. Bir ta raftan da Büyük Millet Meclisi.' ni. kurduktan 
sonra bu meclise ilk defa demokratik bir ilkeyi. hakim kıldık, 

yani. mill i. egemenlik ilkesini. hakim kıldık . Demek istedik ki.: Artık 

bunda n sonra devlet yönetiminde söz milletindir . Bu si. ya si. ta ri.h 
incelendiğinde pek nadir görülecek vakıadır . Burada tabii söz 
bana düşmez, sa yın tari.hçileri.mi.ze, si. ya si. tari.hçileri.mi.ze düşer, 

ama sanıyorum ta ri h te bir benzeri. da ha yoktur . 

Bunu da böylece vurguladıktan sonra ikinci. misale geçmek 
istiyorum . 

İkinci. Ana ya sam ız hazırla nmaktadır . Anayasamızın bir 
meşhur 25 inci. ma d de si. vardır. Bu ma d de, hocamızın huyurdukları 

gibi. bir veto hakkında n bahsetmektedir; ayrıca Reisi.cumhura Türkiye 
Büyük Millet Meclisi.' nin bir fes i. h hakkını getirmektedir . Atatürk 
bunda ısrarlıdır. I s rannın gerekçesini de şöyle açıklamaktadır: 

Cumhuriyet' e karşı güçler vardır; o tarihte Türkiye ' de . Hala Cumhuri
yet ' e karşı olan güçler ta ma mi. yle be rta raf ed ilememi.şti.r . Bu yüzden 
Atatürk' ü bu güçler endişeye düşürmektedir ve Cumhurbaşkanı 

ola ra k eli. nde bir kuvveti. eli. nde bulundurmak arzusundadır ve 
kendine göre haklıdır. Ama Meclis' te sert bir muhalefet ortaya 
çıkar bu öneriye karşı ve Atatürk' ü ikna etmek ıçın Millet Meclisi. 
üyeleri Çankaya'da uzun görüşmeler yaparlar . Neticede Millet Meclisi'
nden oluşan genç b ir grup b ir gece Çankaya ' ya gider ve Çankaya ' da 
Atatürk ile bir görüşme masasına oturur. Bu grubun içinde çağın 

genç milletvekillerinden ve büyük Kemalist Mahmud Esat Bozkurt 
vardır, Kemal Hüsnü Taray vardır, Şükrü Saraçoğlu vardır ve 
sözcülüğü rahmetli. Mahmud Esat Bozkurt ' a bırakır ve Mahmud Esat 
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Bozkurt büyük Ata türk ı e geceler boyu süren konuşmalar sonunda 
şunu söyler: Derki; "Paşam, bu millet milli mücadelesini kanı 

ve canı pahasına yaptı. Milletimizin kanının ve canının altında 

milli egemenlik gibi yüce bir kavram yatmaktadır . Bu millet milli 
egemenlik haklarından vazgeçmez, vazgeçemez . Kanını, canını vermiş 

bu millet vazgeçemez. Bu ilkeyi tarihe canıyla, kanıyla nakşetti . 

O halde bu millet size Meclisi fesih hakkını, gerekçeniz ne kadar 
haklı olursa olsun veremez. Eğer verirse, Pa şam, sizin Abdulhamit ı ten 
ne farkınız kalır?" 

Genç evlatlarımız düşünsünler, sene 1924 . 1924 yılında büyük 
Atatürk Türkiye ı nin kaderine hakim bir insan, çok yüce bir kuvvet, 
saygı gören, adeta tapılan yüce bir kuvvet. Atatürk gibi bir insanın 

karşısında İkinci Büyük Millet Meclisi ı nin üyeleri böyle bir medeni 
cesaret gösteriyor, fikir celaleti gösteriyor ve inançlarını açık 

seçik bir şekilde ifade edebiliyorlar . Çok öğünülecek, övgüyle 
anılacak bir hadisedir bu siyasi tarihimizde; ama Atatürk ı ün verdiği 

cevap daha çok övgüye layıktır. Önünde uzun uzun oturulup düşünül
mesi gereken bir cevaptır . Büyük Atatürk şu cevabı veriyor: "Evet, 
çocuk, sen haklısın . Türk Milletinin egemenliği elinden alınamaz . 

Yaptığım tekliften vazgeçiyorum." 

Burada calibi dikkat bir noktaya daha sizi düşünmek üzere 
celp etmek istiyorum . Bu mücadeleyi veren genç insanlardan Mahmut 
Esat Bozkurt bir müddet sonra Adliye Bakanı olur; Cemal Hüsnü 
Ta ray bir müddet sonra Milli Eğitim Bakanı olur, yine Büyük Millet 
Meclisi ı nde 25 inci madde üzerinde yapılan tartışmalarda en çetin 
kavgayı veren Ahmet Süreyya Övgeören; kendisi Balıkesir Milletvekili
dir, o tarihten sonra 1950 yılına kadar milletvekilliği devam eder . 
Büyük Ata türk büyük bir mücadele adamıydı, büyük bir fikir adamıy

dı, büyük bir liderdi, bildiğiniz gibi büyük bir dahiydi. Fakat 
bir tarafı da çok büyüktü: Kin tutmayan bir yüreğe sahipti, merhamet
liydi, kavgalarda katiyen hislerinin tesir sahasında kalmazdı . 

Eğer kendisine karşı kavga verenler, mücadele verenler haklıysa 

o hakkı derhal teslim ederdi; onlara karşı ön yargıyla hareket 
etmezdi; merhametli, insaflı bir kal be sahipti, hadiselere objektif 
bakan yüce bir düşüncenin temsilcisiydi . Yoksa ne o Büyük Kemalist 
mücadeleci Mahmud Esad Bozkurt bir müddet sonra Adliye Bakanı 

olabilir, ne sonradan büyük diplomat olarak adını Türkiye ı de 
duyurmuş olan Cemal Hüsnü Ta ray Milli Eğitim Bakanı olabilir, 
ne de Ahmet Süreyya bey gibi muhterem kişiler uzun müddet milletve
killi ği hayatını sürdürebilirdi . 
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İ şte genç evlatlarımız, milli mücadele Türkiye' de böyle 
başladı, böyle sürdürüldü. Bu yüce mücadelenin üzerine de milli 
egemenlik düşüncesi böyle geliştirHip bir taç gibi oturtuldu. Bu 
yüce kavram bugünlerde de bizim aydınlık geleceğimizin göstergesidir. 
Ona hep birlikte sahip çıkacağız. Özellikle sizler sahip çıkacaksınız. 
Bu kavramın üniversitelerde değerlendirilmesi, tanıtüması, bu yönüyle 
inanıyoruz ki büyük faydalar sağlayacaktır ve bizim kuşaklar bu 
çabayı sarf ederken bizden sonraki kuşaklar olarak sizler bu yüce 
mefkureyi daha da yüce noktalara yükselteceksin iz . Bunun inancını 

taşımaktayız . Bugün bu fırsatı buldum, sizlere birkaç cümleyle 
hitap edebildim . Bundan da çok mutluluk duydum . 

Sayın hocalarımızı saygıyla selamlarken, sevgili evlatlarımızı 

da sevgilerle 
yüklenecekleri 
hizmet yolunda 

selamlıyorum ve hepsine memleketimizin geleceğinde 
sorumluluklarında, meslek hayatlarında memleketi.mize 

üstün başarılar diliyorum ve saygılar sunuyorum . 
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6 Mayıs 1986 

TÜRKİYE BUYUK Mi LLET MECL ISI BAŞKANI NECMETTi N KARADUMAN'IN 
DİYARBAKIR'DA DÜ ZE NL ENEN PAN ELDE YAPTIGI KONUŞMA 

Sayın Konuklar, Değerli Öğretim Üyeleri, Sevgili Gençler, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin kuruluşunun 66 . yıldönümünü 

büyük bir mutluluk ve gurur içinde kutlamış bulunmaktayız . Tarihimi
zin eşsiz si ya sal oluşumlarından birini teşkil eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ' nin kuruluşu iki anlamı itibariyle büyük değer taşımak

tadır . Bu meclis kurtuluş savaşını, milli mücadelemizi sürdüren 
ve başanya ulaştıran meclistir. Bunun yanısıra yine bu meclis 
Türk tarihinde ilk defa halk iradesinin devlet yönetimine egemen 
olması ilkesini getirmiş ve böylece halk iradesinin devlet yönetiminde 
vazgeç ilmeyecek bir güç olduğunu vurgulamıştır . 66 yıl önce çok 
güç ve çetin şartlar altında yüce medisimizi kuran ve milli mücadele
ınize yön veren b aşta devletimizin kurucusu Büyük Ata türk olmak 
üzere tüm I . Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aziz hatıralarını 

saygı ve tazimle anıyor, e bed i aleme göç edenlere rahmet, hayatta 
kalanlara sağlıklar diliyorum . 

Diyarbakır I . Türkiye Büyük Millet Meclisi' nde ve milli 
mücadelemizde üstün hizmet ve kahramanlıklarıyla temayüz eden 
bir çok insan yetiştiren değerli bir yurt köşemizdir. Diyarbakır 

aynı zamanda çok eski tarihlerden beri Doğu Anadolumuzun büyük 
bir kültür merkezidir. Bu ilimizden Türk kültürüne değerli katkılarda 

bulunan büyük düşün ür, bil im ve sanat adamlarımız yetişmiştir. 

Esasen milli mücadelemizi başanya ulaştıran ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ' ni kurarak ona milli egemenlik düşüncesini 

ana ilke olarak hakim kılma yı sağlayan yüce gücü, milli mücadele 
ruhunu yaratan insanlar yurdumuzun dört bir köşesinden ve bu 
arada Diyarbakır' dan yetişen önder nitelikteki bu değerli kişilerdir . 

İsimleri tarihin sayfalarına geçmiş ya da isimsiz kahramanlar 
olarak milli mücadelede etkin rol oynamış bu insanlar Büyük Lider 
Atatürk ' ün etrafında topla na rak her türlü yokluk ve imkansızlığa 

rağmen m illetimizi yekpare ha lde yüce hedef doğrultusunda harekete 
geçirmeyi başarmış ve milli birlik ve bütünlüğün eşsiz bir örneğini 

vermişlerdir . 

2 yıldan beri uygulamasına başladığımız Milli Egemenlik 
Haftalarında milli egemenlik düşüncesini ve ilkesini incelemeye, 
vurgulamaya ve değerlendirmeye yönelik çeşitli kültür programları 

hazırlanmaktadır . Bu program lardan bir kısmını ün i versitelerimizde 
yapılan bil im sel amaçlı toplantılar teşkil etmektedir . Bu yılki 
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toplantıların Ankara ve İstanbul dışında Samsun ve İzmir şehirleriyle 
Doğuda ortak kültürümüzün büyük bir merkezi. olan Diyarbakır ı da 
düzenlenmesi. uygun görülmüştür . Bu nedenle aranızda bulunmaktayız 

ve değerli. Di.yarbakırlılarla birlikte olmaktan mutluluk duymaktayız . 

"Milli. Egemenlik Fikrinin Tanımı, Unsurları ve Gelişimi." konusu
nun tartışılacağı bugünkü paneli düzenleyen Dicle Üniversitesi. ile 
Boğaziçi. Üniversitesinin değerli. öğretim üyelerine ve panele konuşmacı 

ve ta rtışmacı olarak katılan bilim adamlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, 
sayın da vetl ileri. en i. yi. dileklerimle selam lı yorum . 

Bu toplantılarda milli. egemenlik ilkesinin tarihi. gelişimi. 

içinde tüm yönleriyle bilim adamlarımız tarafından açıklanıp, anlatılma

sı ve bu doğrultuda bilimsel değerlendirmeler yapılması, bu bilgilerin 
tüm halkımıza gerek bu toplantılarda ve gerekse çeşitli. yayın araçlarıy

la yansıtılması demokratik parlamenter rejimimızın daha da gelişerek 

kökleşmesine büyük katkı ve güç sağlayacağı i.nancındayız . 

Sayın Dinleyiciler, 

Milli egemenlik ilkesi, bildiğiniz gibi toplumsal hayatın yönlen
dirilmesine ve yönetimine halk iradesinin hakim olması, devlet yöneti
minde en üstün gucu bu iradenin ifade ve temsil etmesidi.r. Tarih 
boyunca kişi, grup veya sınıf egemenliği gibi çeşitli. yönetim aşamaları
nı yaşamış bulunan insan toplulukları, nihayet en ileri yönetimi, 
egemenliği halk iradesine tevdi etmekte bulmuşlardır ki., buna bir 
başka deyimle demokrasi diyoruz . Büyük Atatürk milli egemenlik 
ilkesini en güzel bir biçimde açıklayarak ilham ve kuvvet kaynağının 

milletin kendisi. olduğunu vurgulamıştır. "Toplumda yalnız bir kuvvet 
vardır o da milli egemenli.ktir" diyerek bundan üstün bir gücün 
bulunmadığını ve I . Türkiye Büyük Millet M eel isi ı nin ve yeni Türk 
Devletinin yönetimine bu gücün hakim olduğunu belirtmiştir . Atatürk ı ün 
bu açıklamaları milli mücadele ile birlikte toplumumuzda başlayan 

etkin bir fikir akımını orta ya koymakta, mill i egemeni i. k düşüncesinin 

Türk toplum hayatına milli mücadele ile birlikte hakım duruma 
geldiğini göstermektedir . Bu bakımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi ı nin 
kuruluşunu demokrasimi.zin temelinin atılışı anlamında değerlendirmekte 

ve ni.telendirmekteyiz . 

Demokrasi. bir diğer anlamda halkın üstün gücünü, saygınlığını 

ve özgürlüğünü ifade eder . Mill i egemenlik ilkesine dayalı olarak 
kurulan bu rejim, bu yüce kavramlarla birlikte beraberinde bunların 

korunabilmesi ve ebedi.yen yaşatılabilmesi için demokratik bir disiplini 
de birlikte getirir . Ha lk iradesine dayalı olarak oluşturulan bu 
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disiplin sürdürülebilmel i dir ki, 
en ileri yönetim biçimi olarak 
ömürlü olabilsin . 

bugün bütün düşünürlerin üzerinde 
birleştikleri demokratik yönetim uzun 

Demokratik yönetimi etkili ve uzun ömürlü kılan bir başka 

sebep de toplumsal barı ştır. Toplumsal barış demokratik yönetimleri 
besleyen ve güçlendiren engin bir pınar gibidir . Milli egemenlik 
na sıl kişi. hak ve hürriyetlerinin kaynağı ve yegane dayana k noktası 

ise, milli egemenliğin tam olarak kurulmasının ve yaşatılmasının 

ön şartı da toplumsal barıştır. İki kavram birbirinden ayrılarnıyacak 
kadar içiçedir, birbirini. tamamlayan niteliktedir . Bu nedenle korunma sı
nı ve etkinlikle yaşatılmasını çok önemli telakki ettiğimiz milli 
egemenlik düşüncesi üzerinde çeşitli değerlendirmeler yapılırken 

toplumsal barış kavramının da sürekli işlenmesi gerektiği kanaatini 
taşımaktayız . Toplumsal barış gibi yüksek bir hedefe ulaşılmasında 

vatanımızın tümünün herhangi bir ayırım yapılmadan birlik ve beraber
lik amacı etrafında bütünleştirilmesi daima gözönünde bulundurulması 

gereken önemli bir gerçektir. Bu bütünlük düşüncesi içinde ihtiyacı 

daha çok olan bölgelerimize daha çok hizmet götürülmesi, toplumsal 
ihtiyaçların adaletli ve dengeli bir biçimde karşılanması gözetilecek 
ana kuraldır . Bu kural doğrultusunda oluşturulacak politikaların 

vatanımızın ve milletimizin gücüne yeni. bir güç katacağı şüphesizdir. 

Milli egemenlik ilkesi, Büyük Atatürk 1 ün ve I . Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 1 nin bugünkü kuşaklara değerli bir armağanı dır. Bu 
yüzden her yılın 23 Nisan tarihinde bu yüksek düşünceyi büyük 
bir hassasiyet ve heyecanla bir kere daha yaşıyor ve 23 Nisan 
tarihini Türk tarihinde yer alan müstesna günlerimizden biri olarak 
anıyor ve kutluyoruz . Bu düşünce onurlu bir millet ve devlet olmamızı n 
en büyük sembolüdür . Ona sahip çıkma her Türk aydınının görevidir . 
Çünkü Büyük Atatürk 1 ün de dediği gibi "Hürriyetin de eşitliğin 

de adaletin de dayanağı mill i egemenliktir" . 

Bu duygu ve düşüncelerle Milli Egemenlik Haftası münasebetiyle 
düzenlenen panelde ortaya konacak görüşlerin ve yapılacak değerlen

dirmelerin, mill i egemenlik ilkesinin daha da güçlenınesini, siyaset, 
hukuk ve idare hayatımıza yararlı katkılar sağlamasını diliyor, 
değerli bilim adamlarımızı, sevgili öğrencilerimizi ve Aziz Diya rbakırlı
ları sevgi ve saygılarla selam lı yorum . 
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1 O Ma yı s 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN IN 
TBMM ME MUR VE HİZMETLİLERİNİN KURDU~U 

ÖZLEM YAPI KOOPERATiFi TEMEL ATMA TÖRENiNDE 
YAPTI~I KONUŞMA 

Sayın Konuklar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde beraber çalış ~ ığım kıymetli 

memuı· ve hizmetli arkadaşlarım, bugün Millet Meclis i 'ndeki arkadaşla 

rımızın kurduğu kooperatifin 
Bu nedenle hepimiz, burada 

yapacağı 

topla na n 
konutların temelini 

bütün insanlar 
atacağız. 

büyük bir 
mutluluğu yaşıyoruz . 

Özellikle belkide içinizde en büyük mutluluğu yaşayan insanın 
ben olduğumu ·söylersem herhalde yanlış bir ifadede bulunmamış 

olurum . Meslek hayatı mı zda iş imizin i ca bı birçok temel in atılmasında 

bulunmuşuz, bugün de bu temellerin birinin atılışında bulunacağız. 

Bugünkü mutluluğum belkide eski günlerde bu merasimlerde tattığım 

mutluluğun daha da üstündedir. Çünkü Millet Meclisi 'nde görev ya p an 
250'ye yakın arkadaşımız, memur ve hizmetli arkadaşımız bu koopera 
ti fle konut sa h ibi ola ca klar. Bu arka da ş la rımızın büyük bir bölümü 
dar gelirli insanlardır. Dar gelirli insanlarımıza toplumumuzun 
en büyük desteği sağlaması onların sıkıntılarına !'T'edar olması en 
baş.ta gelen görevlerimizi teşkil ediyor . Bu bakımdan ben de bu 
kooperatifin kurulmasını teşvik e den bir insan sıfatıyla bu kooperati
fin gelişmesini, temel atma aşamasına kadar gelmesini sağlamada 

ka tk ısı olan bir insan sıfatıyla kutluyorum, sizin büyük sevincinizi. 
payıaşıyorum . 

Biraz önce sayın belediye başkanımızın da ifade ettiği 

gibi kooperatifleşme alanında ki hareketlerin hepsi başa rı ya ula şamıyor . 

İhti.sas sahibi olmayan bazı vatandaşlarımızın elinde hedefine geç 
ulaşıyor . Ama artık konut alanında Türkiye, toplumumuz öyle bir 
aşamaya gelmiştirki bütün kooperatifierin içinde yer alan i.nsanlarımız 

kazandıkları tecrübelerle ina nmaktayım ki bu engelleride önümüzdeki 
yıllar içinde büyük ölçüde aşacaklar ve Türkiye'ınizin dört bir 
yöresi konut bakımından duyduğu sıkıntıyı arkada bırakacaktır. 

İ şte 
örneği teşkil 

bir hızla bu 
ifade ettiği 

içinde bulunduğumuz Batıkent bunlardan bir 
ediyor. Millet Meclisi Koop e ra tiflerin hemen 

i. şi 
gibi 

gerçekleşti rm iştir. 
teşebbüs Kasım 

Biraz 
ayında 

önce 
ele 

güzel 
önünde 

ay sonra temel atma noktasına gelinmiştir. 

Kooperatif Başkanının 

alınmış, bugün altı 

Şu anda kooperatifin 
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başında bulunan yönetici. ve tüm üye arkadaşları gönülden kutlamak 
isterim . Çünkü orta ya çok parlak bir me sa i koydular ve inanıyorum 

ki., bütün memur ve hizmet li arkadaşlarımızın övgüsünü, takdirlerini 
kazandılar . 

Bu arada Sayın 

yardımları da burada 
teşekkür ediyorum. 

Koop e ra tifin bir 

Belediye 
öze ll i kle 

şansı da 

Başka nı m ız gösterdiği desteği ve 
belirtmek istiyorum ve kendisine 

şimdiye ka dar yaptığı işlerle 

arkasında iyi isim bırakan bir müteahhit firma yı seçmesidir. inanıyo
rum ki, bu müteşebbis arkadaşlarımız en kısa zamanda inşaatları 

ta ma m lama ya muaffak olacaktır. Bu da koopera tife büyük güç katacak
tır . İşe başladıktan sonra, arkadaşlarımızın önüne bazı engeller 
çıkacaktır. Bunlar her iş yapılan yerde çıkan doğal engellerdir. 
B un la rdan endişeye düşmernek, bunlardan asla ürkmemek lazımdır. 

Azi m li ola n insan lar er geç mutlaka hedeflerine ulaşırlar . Bizim 
memur arkadaşlarımızın kurdukları kooperati.fte görev alan arkadaşları
mızı görüyorum ki., yak ı nda n iz li yorum ki, çok azi. m li arkadaşları m ız . 

Bizim de desteğimiz hep onların yanında olacaktır . Yakın bir gelecekte 
burada yapılan binaların anahtarları size teslim edileceği. zaman 
gene aranızda olacak o günkü sevincinizi ve mutluluğunuzu da 
beraber paylaşacağız. 

Bu b i.nalarımızın memur arkadaşlarıma ve hi.zmetli arkadaşlarıma 
hayırlı olmasını diliyorum ve size çok daha iyi imkanların gelecek 
yıllarda gelmesini ve sizin yüzünüzün her dem güldüğünü görmek 
istediğimizi ifade etmek istiyorum . Aile efratları n ızla, çoluğunuzla, 

çocuğunuzia, hepinize ~. onsuz mutluluklar ve saadetler diliyorum. 
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12 Mayıs 1986 

TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
İZMİR'DE DÜZENLENEN PANELDE YAPTIGI KONUŞMA 

Sayın Konuklar, Değerli. Öğretim Üyeleri., Sevgili. Gençler, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin 66. kuruluş yıldönümünü 

kutlama programı çerçevesinde, bu yılki Mill i Egemenlik Hafta s ında 
üniversitelerimizle işbirliği yaparak düzenlediğimiz "Milli. Egemenlik" 
konulu bilimsel toplantılardan sonuncusunu, milli mücadelemizin 
büyük ızdırabını yaşamış ve şerefini taşımış Batı Anadolumuzun 
ineisi güzel İzmir'de yapıyoruz. 

Türk milli mücadelesinin zafer 
il im izde düzenlenen 
öğretim üyelerine 
bil im ada m la rımıza 
se la m lı yorum. 

bu panel dolayısıyla 

simgesi ola n güzel İzmir 
Ege Üniversitesi.' nin değerli. 

ve ta rtışma cı ola ra k katıla n 
sizleri. sevgiler ve saygılada 

ve pa ne le 
teşekkür 

konuşmacı 

ediyor ve 

Ün i ver si telerimi.zle işbirliği. ya pa ra k yurdumuzun dörtbir 
köşesinde sürdürdüğümüz bilimsel nitelikteki bu toplantıların, "Milli. 
Egemenlik İlkesi."ni. çeşitli yönleri ve değişik boyutlarıyla tanıtıp, 
değerlendirme açısından büyük yararlar sağlayacağı, demokratik 
sistemimize güç ve kuvvet kazandıracağı, daha da yücelmesine 
katkıda bulunaca ğı inancını taşıyoruz. 

Sayın Konuklar, 

Bilindiği gibi, Milli Mücadelemizin öncesinde ve sonra sı nda 
çok önemli tarihi yeri olan İzmi.r'in, lS Mayıs 19l9'da düşman işgaline 
uğradığı gün, Büyük Ata türk İs ta n bul' da Ana dolu' ya geçiş yolculuğunun 
son ha zı rlıkla rı nı yapıyordu . İzmir' in i.şga 1 in in kendisinde yara ttığı 
derin üzüntüyü ve verdiği karar üzerinde nasıl bir etki. yaptığını 

Ata türk şöyle dile getirmiştir: 

" Hemen hareket gunu idi. ki, İzmi.r'i haydutçasına işgal 
etmek s uretiyle millete büyük bir suikasd misali vermiş oldular. 
Artık geri dönülmez bir surette ka ra rı mı vermiştim: Ana dolu' ya 
gideceğim; derhal bütün selahiyet ve vesaitimle milleti gerçek durumdan 
haberdar edeceğim ve mill i. ba ğımsızlığımıza vurulma k istenen darbeye 
karşı mu ka ve m et sebepleri.n i. ve müdafa ayı hazırla ma ya ça lışacağım ..... " 
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Gerçekte Atatürk 'ün kararında, birbiriyle bütünleşmiş iki 
büyük hedef vardı. Biri, va ta n toprakla rının ku rta rı la ra k milletin 
hürriyet ve bağımsızlığını sağla ma k, diğeri de millet, devlet yönetimine 
milli egemenlik ilkesini hakim kılmak . Nitekim Atatürk, Milli Mücadele
nin millet iradesine dayanılarak başlatıldığını ve onun ne büyük 
bir gücü ifade ettiğini şu sözleriyle belirtmiştir: 

"Samsun' a aya k bastıktan sonra der ha 1 memleket ve milleti 
yokladım . Gördüm ki, memleketin ve milletin temayülc3tı, istiklal 
m üda fa ası nda tet'eddüt eden leri utanç içinde b ıra ka bilecek yükseklikte 
bir ma hiyet göstermektedir . Gerçekten iki seneden beri bütün dünya nın 
şahit olduğu bütün hadiseler, düşüncelerimde isabet ve milletin 
azi m ve ima nı nda gerçek sağlamlık olduğunu ispat etti. Bunda n 
do la yı cidden iftihar duyuyorum . " 

Ata türk, milletin 
çıkışının uçuncü günü 
bildirdiği iki cümlelik 
ilan etmiştir: 

içinde 
olan 22 

kesin 

ta ş ı dığı 
Mayıs 

ve açık 

bu yüksek ruhu, 
1919'da İstanbul 

ifadesiyle bütün 

Samsun'a 
Hükümetine 

dünyaya 

"Millet, milli hakimiyet esasını ve Türk mi ll i yetç iliğin i 
ka bul etmiştir. Bunun için çalışacaktır." 

Milletin, sosya ı ve si ya sa ı yapısında çok büyük değişiklik ı ere 
yol açan ve millet iradesinin üstünlüğüne dayanan milli egemenlik 
ilkesi, Amasya Genelgesinde belirtilen "Milletin istiklalini yine 
milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sozu ile en veciz ifadesini 
bulmuş, daha sonraki Erzurum ve Sivas Kongreleriyle tüm yurt 
sathında bayraklaşmış ve nihayet milletin kendi yönetimi olan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi' nin kuruluşuyla yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti
n in doğuşuna temel teşkil etmiştir. 

Atatürk bütün milli mücadele boyunca milletten aldığı güce 
ve onun ifade ettiği yüce iradeye büyük değer vermiştir . Onu yanına 

alma ya n bir 1 i derin başa rı ya ula şmasının mümkün ola mıyacağını 
bilmiş ve hesap ve değerlendirmelerini hep bu bilincin çerçevesinde 
ka la rak ya pm ış ve onda n as la şaşma mıştır. Milletin ruhunun derinlikle
rindeki, ma şe ri vicdandaki istek ve eğilimleri sezemeyen, onla rı 
iyi değerlendiremeyen liderlerin başarısızlığa uğramak ta n kurtula maya
cağJ yolundaki yargısı, millet iradesine verdiği yüksek değerin 

çok anlamlı bir başka ifadesidir. Atatürk'ün milli mücadele meşalesini 

Sa m sun' da a teşlediği ta ri h in öncelerinde, yurdun çeşitli bölgelerinde 
yer, yer müdafaayı hukuk hareketinin örgütlenmesine girişiimiş 
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ve milli. galeyan vatan sathına yayılmaya başlamıştı. Atatürk'ün 
bütünleşti.ri.ci. önderl i.ği.ndeki. yüce hedef, bu dağınık güçlerin birleştiri

lerek bunlardan üstün bir milli. gucun yaratılmasıydı. Erzurum 
ve Sivas Kongreleri. hep bu doğrultuda, bu hedefe yaklaşmak amacıyla 

yapılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi.' nin kurulmasıyla bu üstün 
milli güç Ankara 'da doruk noktasına ulaşmıştır. İşte aziz milletimiz 
Atatürk' ün önderliğinde birleşmiş ve bütünleşmiş bu üstün güçle 
zafere ulaşırken, aynı üstün güç I. Türkiye Büyük Millet Meclisi.' nde 
milli. egemenlik ilkesi. biçiminde tezahür etmiştir. Demek oluyor 
ki, milli mücadele ruhu bir taraftan cephelerin ileri. hatlarına 

ka dar uzayara k sa va ş ın ka deri üzerinde etkili. olurken, bir taraftan 
da Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne yansıyarak yeni Türk Devletinin 
temel felsefesi. ola n yönetirnde kayıtsız şartsız ha lk hakimiyeti, 
yani milli egemenlik ilkesi şeklinde tecelli. etmiş bulunuyordu. Böylece 
ta ri. h te eşine ra st la nma ya n bir olay gerçekleşmişti.. Mill i mücadeleyle 
hem bir sa va ş kazanılmış, hem de i. m pa ra torluğun yerine, ha lk 
hakimiyetine, diğer bir deyimle milli. egemenliğe dayalı yeni. bir 
devlet yönetimi kurulmuştur. Bağımsızlık sa va şıyla birlikte, demokratik 
yönetimi kurma başarısını da gösteren milletimizin yarattığı bu 
büyük güç her türlü ta kdirin üstündedir ve ta ri. h te bir benzeri 
yoktur. Çünkü 600 yıllık bir i.mpa ra tarluk yönetimi. tarihe tevdi. 
edilerek yerine, çağın yeni düşüncelerine uygun demokratik hüvi.yette 
yepyeni bir devlet kuruluyor ve üstelik sa va ş ın çok çetin şartla rı 

s ürmekte iken bu girişim gerçekleşti.ri.l iyordu . 

Temeli bu denli. sağlam ve yüce fikirlere dayanan ve bir 
ölüm kalım savaşı içindeyken kurulan demokratik yönetimi.mi.z, toplumu
muzun, sosyal ve siyasal yapımızın temel karakteridir. Büyük Atatürk 
her türlü çözümü onda bulmuş, en zor şartlarda bile milletten yükselen 
sesi. di.kka te ala rak sorunla rı n çözümüne yön vermiştir. Zaten başa rı sı
nın en büyük sırrı da bu gerçekte saklıdır . 

Türkiye Büyük Millet 
66 yıl geçmiştir . Bu süre içinde 
deneyimler kazanmıştır. 

Meclisi' nin 
milletimiz 

kuruluşunun üzerinden 
demokratik hayatta engin 

Artık toplumumuzun zama n, zama n çozumsüz gibi görünebilecek 
konularla karşı karşıya gelmesinden endişeye ve kötümserliğe düşmernek 

lazımdır . Demokra simizin baş la ngıç noktası olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 'nin kuruluşundan bu yana, yaşadığımız siyasal olaylar 
ve edindiğimiz deneyimler göstermiştir ki, en zor gorunen sorun lar 
bile halkın hakemli.ğinde en sağlıklı çözümlere kavuşmakta, milletimiz 

- 32 -



zengin tarihinden kazandığı şaşmaz sağduyusuyla en uygun ve 
geçerli çözüm leri bulma k ta dır . Memleket meselelerinin çözümünde 
ve devlet yönetiminde en yüce ve yegane güç olan millet ira des i 
her türlü çözümü bulmaya kadirdir. Onun için diyoruz ki, şartlar 

ne kadar el verişsiz olursa olsun, mill i egemenlik ilkesine ola n 
inancımızda en küçük bir sarsıntı olmamalı, en zor, hatta içinden 
çıkılamaz gibi görünen ülke sorunlarını bile, bu yüce ilke çerçevesinde 
çözmeyi, bir si.yasa l kural, bir ya şam felsefesi. ha line getirmeliyiz. 
Çünkü, artık gelişmiş i nsa n toplulukla rı, i nsa n ha k ve hürriyetlerine, 
insanlık onur ve haysiyetine, bu sistem içinde en geniş boyutlarda 
saygı gösterildiği.ni., her türlü başa rının ve gelişmenin yine bu 
sistem içinde en yüksek düzeyde gerçekleştiğini bilmekte ve bu 
nedenle bu yüksek mefkureye inanç la bağlı bulunmakta dır . Bir 
düşünürün dediği gibi: Demokrasi, i nsa n la rı n bugüne ka dar ya ra ttığı 
si ya sa 1 sistemlerin en soylusuctur . Yozla ştığında bile, kusurları, 

karşıt sistemlerin zararlarından daha az zahmetle giderilebilir . 

Milletimiz de bu yüksek mefkureye, mill i egemenlik ilkesine 
sarsılmaz bağlarla bağlıdır . Bu nedenle, toplum um uzun çe şi tl i kesimle
rinde sorumluluk yüklenmiş bulunan tüm aydınlarımızın ve kurumlarımı
zın bu yüce düşünceyi güçlendirme yolunda çaba sarfetmeleri kaçınılmaz 
bir görevdir. Bu düşüncenin millet ve devlet yönetimine hakim hiçbir 
sebeple vazgeçilemeyecek yegane ilke haline gelmesi ve bu bilincin 
sürekli geliştirilmesi bugünün ve yarının aydın kuşaklarının en 
büyük görevi ve sorumluluğudur. Bu ta ri hi sorumluluğun gereklerinin 
milletimize layık bir biçimde yerine getirileceğinden hiç şüphemiz 

yoktur . Çünkü, Büyük Atatürk m illetimize bu ilkeyi bir yüce hedef 
olarak göstermiş ve aziz milletimiz de bu yüksek mefkureye Atatürk 'ün 
çizdiği doğrultuda gönülden bağlanmıştır . 

Ege Ün i versitesi tarafında n düzenlenen bu pa ne lin milli 
egemenlik ilkesin in da ha gen iş boyutlarda tanı tılı p, değerlendirilmesine 

yardımcı olacağına ve böylece bu yüce kavramın güçlenmesine ve 
daha çok benimsenmesine katkıda bulunacağına ilişkin inancımı 

tekrar ifade eder, üniversitenin değerli yöneticilerine teşekkürlerimi 

sunar, siz sayın dinleyicileri sevgiler ve saygılarla selamlarım . 
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25 Mayıs 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
ANKARA GAZETECiLER CEMİYETİ KONGRESİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

Sayın Konuklar, 
Değerli Basın Mensupları, 

Cemiyetinizin 40. yıldönümünün kutlandığı bu günde, aranızda 

bulunara k sizlere hitap edebilmek imkanına sa h ip olduğum ıçın 

mutluluk duyuyorum. Kongreye katılan değerli üyeleri ve Sayın 

konukları sevgilerle selamlıyoruru . 

Türk basın hayatına değerli hizmetleriyle katkılarda 

cemiyetinizin 40 . kuruluş yıldönümünü en iyi dileklerimle 
değerli mensuplarınızın başarılarının devamını diliyorum. 

bulunan 
kutluyer, 

Ülkemizin siyasal, sosyal ve kültürel h aya tın da cumhuriyet 
dönemi boyunca kaydedilen gelişmeler azımsanamıyaca k bir boyuttadır. 

Türk basınının bu gelişmelerdeki payı, memnuniyetle belirtelim 
ki, öğünülecek bir düzeydedir. Büyük Atatürk' ün ön derliğinde çağdaş 

uygarlık düzeyine ula şmak amacıyla yapıla n inkıla plar, bu uğurda 

sarfedilen çabalar, ba sınımızın da ima büyük desteğini görmüştür . 

Bil ha s sa o dönemde ba sınımız bir okul gibi m illetimize hizmet sunmuş 

ve ülkemizin aydınlık geleceğine ışık tu ta rak büyük ka tk ı larda 
bulunmuştur. Özetle diyebiliriz ki, cumhuriyetimizin temelinde Türk 
basınının ağırlıklı bir yeri vardır ve bu ala nda ki hizmetleri şükranla 

anı lmaya layıktır . 

Basın, demokratik parlamenter rejimin de ayrılmaz bir parçası
dır . H ür basın demokratik parlamenter rejim le varlığını sürdü re bilir. 
İki kurum biribirine o kadar bağlıdır ki, birinin yaşamı diğeriyle 
kaimdir. Türk basını ülkemizde demokratik parlamenter rejimin 
yerleşmesinde ta başlangıçtan beri büyük çaba göstermiş ve takdire 
değer hizmetler yapmıştır . Bugün de böyle bir misyonla karşı karşıya

dır. Hızla gel i şen demokra simizin yanında basının desteği ve düzenleyi
ci rolü sürekli yer almalıdır ki, milletimizin kendisine vazgeçilmez 
bi.r yaşama biçimi ola rak seçtiği. demokratik sistem hi.ç bir sarsıntıya 

uğramadan en ileri gel iş me noktasına ulaşabilsin. Bir düşün ür, 
"demokrasi insanların bugüne kadar ya ra ttığı si ya sa 1 sistemlerin 
en soylusuctur . Yazlaştığında bile, kusurları, karşıt sistemlerin 
zararlarından daha az zahmetle giderilebilir" demiştir. Bütün kurumla
rın ve sorumluluk yüklenmiş tüm aydınlarımızın ve bilhassa basınımızın 
ve politika adamla rımızın bu gerçeği da ima göz önünde bulundurmala-
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rında ülkemizin çıkarları açısından sayısız yararlar vardır . Yakın 

tarihimizden edindiğimiz deneyimlerin de katkısıyla demokrasimizi 
her türlü bunalımdan özenle korumamız ve sürekli gelişmesini. sağlama

mız başta gelen görevlerimiz arasında yer almalıdır . Türk toplumu 
haklı olarak bu çok önemli konuda basınımızdan daima hizmet beklemek
tedir. Büyük Atatürk "Basın milletin ortak sesidir . Bir milleti aydınlat
ma ve doğru yolu gösterınede, bir millete muhtaç olduğu fikri. gıdayı 

vermekte, özetle bir milletin sa adet hedefi. olan ortak istikamette 
yürümesini temin de, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir 
rehberdir" demiştir . Atatürk' ün işaret ettiği bu gücünü bütün cumhuri
yet döneme boyunca da ima ülke yararları doğrultusunda kullanmayı 

şia r edinen Türk basınının, bundan böyle de demokratik toplum 
ideali doğrultusunda yapıcı ve geliştirici bir biçimde kullanacağına 

yürekten inandığımızı belirtmek isteriz . 

Demokrasiyi yerleştirdiğimiz ve daha da gelişmesi ıçın çaba 
gösterdiğimiz bu dönemde, basınımızın yol gösterici, ışık tutucu 
tenkit ve temennilerine ihtiyacımız vardır. Temsil ettiğimiz yüce 
müessese olarak yapıcı eleştirilere daima açığız . Basından gelecek 
eleştirllerin sabırla ve serinkanlılıkla karşılanması ve değerlendirilmesi 

gerektiğine inanıyoruz . Demokratik toplumlarda basın hürriyetinden 
doğabilecek mahzurlar da olabilir. Ama, Büyük Atatürk' ün dediği 

gibi "Basın hürriyetinden doğan mahzurların giderilme vasıtası 

yine basın hürriyetidir". Doğacak mahzurların en uygun giderilme 
vasıta sı yine basın hürriyetidir". Doğacak mahzurların en uygun 
giderilme yolunun, basının kendi bünyesinde kuracağı etkin ve 
işlerl i. ği bulunan denetim mekanizmaları olduğu inancındayız . 

Kongrenize başarılar diliyor, bugün aranızda bulunmaktan 
duyduğum mutluluğu tekrar belirtmek istiyor ve siz değerli basın 

mensuplarımızı sevgiler ve saygılarla selamlıyorum . 
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BÖLÜM II 

Resmi Ziyaret ve 
Kabü ll eri 



16 Eylül 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLISI BAŞKANLIGINA YENİDEN SEÇİLMESİ 

NEDENiYLE KENDISINI KUTLAYAN MDP GENEL BAŞKANI VE 
PARTi YÖNETiCiLERİNİ KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Sayın Söylemezoğlu ve parti 
1 ütfettiler ve beni tebrik etmek üzere 
ziyaretleri için teşekkür ederim . 

yönetimindeki arkadaşlar 

geldiler . Kendilerine bu 
bugün 
nazik 

Önümüzdeki yasama döneminde bütün partilerimizin bir uzlaşma 
ortamı içinde, bir hoşgörü ortamı içinde yani, demokrasilerin ana 
kuralı olan bu ortam içerisinde çalışacaklarına ve buna hepimizin 
katkısı olacağına ve bu ortak çalışma sonunda uzlaşma düşüncesini 

da ima ön planda tutan ortak çalışma sonucunda Türkiye Büyük 
Millet Meclisi' nin geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde de başarılı 

çalışmalar yapacağına, hatta bu başarılarını daha üst düzeye çıkara

cağına inanmaktayım. Bunda. hep im ize görevler düşüyor . Meclis 
Başkanı olarak bana. ve sayın parti liderierimize ve partilerde 
görev alan milletvekillerimize büyük görevler düşüyor . Ben Türkiye 
Büyük Millet Meclisi' nin bütün üyeleriyle Meclis' te temsil edilen 
bütün partileriyle bu dönemde başarılı çalışmalar yapacağına, 

m illetimize layık çalışmalar yapacağına inanmaktayım . Bu yolda 
bütün partilere ve onların yönetici kadrosuna başarılar temenni 
ediyorum . 
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17 Eylül 1985 

CUMHURBAŞKANI SAYIN KENAN EVREN'İN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLIGINA YENİDEN SEÇİLMESİ MÜNASEBETİYLE TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET 

MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN 'I ZiYARETLERİ SIRASINDA 
YAPTIGI KONUŞMA 

KENAN EVREN: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen 

Sayın Karaduman 'ı makamında bir defa daha tebrik etmek ıçın 

bu ziyareti yaptım . Gördüğünüz gibi yeni Anayasamız eskiden olduğu 

gib i uzun süreler almadan Meclis Başkanlığı seçimını halletmiştir, 

üçüncü tur seçimlerde Meclis Başkanımız seçilmiştir . Eski Anayasa 
yürürlükte olsaydı ne kadar devam ederdi bilemem . Üçüncü turda 
da seçilmeseydi nihayet dördüncü turda seçilecekti. Böylece Meclisleri
mizin çalışma sı da aksamamış oluyor. Çünkü Meclis Başkanı seçileme
yince divan kurulamadığı için Meclis de çalışmalarını yapamıyordu 

ve aksıyordu . Böylelikle bu aksaklıklar ortadan giderilmiş oldu. 
Kendilerinin bu dönemde de büyük hizmetler vereceğine inanıyoruz . 

Kendisinin bu görevini tekrar kutluyoruz. 

NECMETTiN KARADUMAN 
Sayın Cumhurbaşkanımız bugün lütfettiler yeniden Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına seçilmiş olmam münasebetiyle tebrik 
için bize şeref verdiler. Bunu büyük bir onur kabul ediyoruz . 

Kendilerine bu b üyük ziyaretleri nedeniyle teşekkürlerimi 

arz ediyorum . 
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17 Eylül 1985 

TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
HALKÇI PARTi GENEL BAŞKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN'IN KENDİSİNİ 

ZiYARETi SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Sayın Halkçı Parti Genel Başkanı Gürkan ve arkadaşlan 

ziyarete geldiler. Bu vesileyle bir iki noktaya değinmek istiyorum. 

Geride bıraktığı m ız ve başa rı lı olduğuna inandığı m ız iki 
ya sa ma yılı nda gerek sa yı n milletvekillerimiz, gerekse si ya si parti. 
grup la rı mı z verimli ve uyumlu bir çalı şma ya pm ı ş lardır. Demokrasi leri n 
ana hedefi karşılıkh anlaşma ve uzlaşmaya dayalı bir yönetimi 
gerçekleştirmekti r. Bunda ne ka dar başa rı lı olursa k pa rla menton un 
saygınlığı o ölçüde artar. Millet isteklerine de o ölçüde olumlu 
cevap verilmiş olur. 

Ben bu görevin milletimize layık bir biçimde bütün sorumlu 
arka da ş la rca yerine geti rileceği ve pa rla menton un başa rı lı ola ca ğı 
kanaatini muhafaza ettim ve edeceğim. Bunda tüm arkadaşlarımın 

olumlu katkılan olduğuna ina n dım ve ina nma ya deva m edeceğim . 
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19 Eylül 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
YENİ SEÇiLEN TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI 
ÜYELERİNİN ANITKABRİ ZiYARETLERİ SIRASINDA ŞEREF DEFTERiNE 

YA ZDIGI METiN 

"Büyük Ata türk, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
döneminde ikinci. kez seçilerek yeniden 
Divam Üyeleriyle birlikte saygılarımızı 

Başkanlık Divanımn 17 nci 
oluşması nedeniyle Başkanlık 

sunmak üzere huzurunuzdayız. 

Türkiye Cumhuriyeti' ni. n kuruluşuna temel ola n yüksek düşünce 

lerin ve bunlarda n kaynak lana n ilkelerin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi. nin 17 nci. dönemine ışık tutan yegane rehberdir . Bu doğrultuda 

a zi.mle yürümeye ka ra rlıyız . Her zama n sa vunduğun Türk demokrasi. sini 
yüce bir mefkure olarak daima yaşatmayı kutsal bir görev sayıyoruz. 

Ta zi.m ve bağlı lık la rımızla. " 
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19 Eylül 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
SODEP GENEL BAŞKANI ERDAL İNÖNÜ'YÜ KABULÜ SIRASINDA 

Y APTlGI KONUŞMA 

"Sosyal Demokrasi Partisi Genel Başkanı Sayın Erdal İNÖNÜ 

ve üst yönetimdeki arkadaşları bugün lütfettiler beni kutlamak 
üzere teşrif ettiler. Kendilerine bu çok 
ediyorum. 

nazik ilgileri için teşekkür 

Bu 
anlaşmalar 

ziya ret i kıymetli bir 
ve uzlaşmalar rejimi 

vazife 
olduğunu 

a ddederek 
vurgulamak 

demokrasilerin 
ve bel i rtmek 

istiyorum. Tüm siyaset adamlarımızın ve partilerimizin bu bakış 

açısı içinde birleşmeleri ülkemizin ve toplumumuzun yüksek menfaatleri 
gereğidir. Hep bu düşünceyi içimize sindirrnek için çaba sarfetmeliyiz. 
Hep bu düşünceyi savunmaktayım. Önümüze zorluklar çıkabilir ama 
bu zorlukla rı yine aşma nın yolu demokratik rejimin uzlaştı rı cı tabiatı 

içinde bulunabilir, çıkış yolu oradadır. Bu düşüncelerimi sayın 

m isa fiderimizin de paylaştığını bil i yorum ve k e nd ileri ne bu düşünceler
le tekrar hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum." 
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20 Eylül 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
KENDISINI KUTLAMAYA GELEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI 

AHMET TEKDAL'! MAKAMINDA KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

"Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet TEKDAL ve yönetimin 
üst kademesindeki arkadaşları bugün beni tebrik ıçın lütfettiler 
ve ziyarete geldiler. Kendilerine bu nazik ilgileri dolayısıyla teşekkür
lerimi sunmak isterim. Bu ziyareti ve sile addederek bazı düşüncelerimi 

de ifade etmek istiyorum. 

Milletimiz demokratik yönetimi vazgeçilmez bir yaşama tarzı 

ola ra k ben imsemiş ve ka bul etmiştir. Bu nedenle demokra simizin 
kesintisiz olarak sürdürülmesi ve daha da geliştirilmesi, toplumumuzdaki 
tüm kurumların ve kişilerin, bütün aydın la rımızın kanaatımca başta 

gelen sorumluluğunu teşkil etmektedir. Bu bakımdan siyaset adamları

mızın ve partilerimizin bu sorumluluğun bilinci içinde birleşmeleri 

ve ilişki lerini karşılıklı hoşgörü, görüşme, anlaşma ve uz la şma 
düşüncesine dayalı olarak geliştirmeleri zaruridir. Ben bugün sayın 

TEKDAL 'ın ve arka da ş la rının yaptıkları bu ziyareti bu an layışı n 
bir ifadesi olarak kabul ediyor ve kendilerine tekrar teşekkür ediyo
rum." 
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25 Eylül 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTi N KARADUMAN'IN 
"YANGINDAN KORUNMA HAFTASI" MÜNASEBETİYLE 

ANKARA BELEDiYE BAŞKANVEKiLi HALİT MASATLI BAŞKANLIGINDAKİ 
HEYETi KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

"Bugün başlayan "Yangından Korunma Haftası" nedeniyle, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 'nin mensupları olarak itfaiye teşkilatının 

değerli. görevlileri. ola rak, bana yaptığınız bu ziyareti büyük bi.r 
memnuniyetle karşılıyorum . Sizlere gösterdiğiniz bu nazik ilgi. nedeniyle 
teşekkür ediyorum. 

İ tfaiye teşkilatımız mensuplarına bu mü n asebetle başarıla rının 
devamlı olmasını, bu başarılarının giderek büyümesini daha başarılı 

bir seviyeye gelmesini temenni. etmek istiyorum. Yangınlar sizin 
de belirttiğiniz gibi. toplumumuzda büyük maddi zararlara yolaçan 
ve zaman zaman da can kaybını muci.p olan büyük felaketlerdi.r. 
Bu felaketiere karşı çok dikkatli. ve tedbi.rl i olma k lazımdır . Alınacak 

önlemlerin mill i. ekonomimizin uğrayacağı kayıpla rı dikkate alırsak 

değeri çok büyüktür. Özellikle bu önlemler de yangınlardan önce 
alı nma lı dır ki, meydana gelecek kayıplar gerek maddi kayıplar, 

gerekse can kayıpla rı en az ölçüde önümüze çıksın. 

Biz itfaiye teşkilatımızın değerli. mensuplarının Türkiye 
çapında büyük feda ka rlıklarla çalıştığını hep biliyoruz ve bunlara 
şahit oluyoruz . Bu çalışmalar öteden beri büyük bi.r fedakarlık 

içinde sürdürülmektedi.r . Teknik i.mkanlarla da ne kadar teçhiz 
edilirse arkadaşlarımızın başarısı o kadar artacaktır . Buna inanıyoruz . 

Bugünkü günden başlayan "Yangından Korunma Haftası" münasebetiyle 
ben itfa iye teşkila tımızın değerli mensup la rı na başa rı lar dil i yorum. 
Kendilerini. en içten duygularla kutluyorum . 
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5 Ka sım 1985 

T ÜRKİYE BÜYÜK MiLL ET MECL İ S İ BAŞKAN I NECMETT iN KARAD UM AN'I N 
NATO GENEL SEKR ETERi LORD CARRİNGTON'U KABULÜ SIRASI NDA 

YAP TI GI KONUŞMA 

"Sayın Lord Corrington dünden b eri ülkemizde bulunmaktadır

lar . Yaptıkları çeşitli ziyaretler arasında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi' nde yapacakları temaslarda yer almaktadır . Bugün lütfettiler 
b en i de ziyaret nezaketinde b ulunuyorlar . K e nd ileri ne bu ziya retleri 
nedeniyle teşekkürlerimi sunmak istiyoru m . 

Bu bir nezaket ziyaretidir, ama nezaket ziyaretinin bahşedeceği 
kısa za man içind e de olsa Nato ' yla ve ülkemizle ilgili bazı sorunlara 
değinmek fırsatını elde etmek isteyeceğimiz de ta b iidir. 

Bu görüş teatisinin Nato ' nun ve ülkemizin çıka.rla rı açısından 

yararlı olacağı kanısını taşımaktayım . 
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da 

17 Kasım 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
GAZETECiLER CEMiYETİNİ (İSTANBUL) ZiYARETi SIRASINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

Biz 
çalışan 

dünden 
basın 

beri 
mensubu 

bir pa rla men to heyeti ve parlamentoda 
arka da ş la nmızla birlikte İstanbul'dayız. 

değerli temsilcilerinden 
oluşa n 

Bu ziya retimi z sı ra sı nda 
Gazeteciler Cemiyetinizi 

basınımızın 

de ziyaret etmeyi arzu ettik. Bu 
nedenle şu anda aranızdayız. 

Sizlerle sık sık biraraya gelmenin her zaman faydalı olacağına 

inanan bir düşünceyi temsil ediyoruz. Bu bakımdan ne kadar biraraya 
gelirsek bunu kıymetli bir fırsat saymaktayız. 

Tema s la nmızın, görüşmelerimizin hem bizim üstlendiğimiz 

vazifeler açısından, hem de basın mensubu arkadaşlarımızın üstlendiği 

görevler açısından her zaman faydalı olacağına inanmaktayız. Bu 
bakımdan ne kadar fırsat bulabilirsek o kadar sizinle bir arada 
olmayı arzu ederiz, bunu temenni ederiz. 

Bildiğiniz gibi 
Sizin camianızın çok 
hergün ıçıçeyiz. bir 
parça sayma k ta yız. 

vazifeleri mi zin 
değerli mensubu 

ağırlık noktası Ankara 'dadır. 
arkadaşlarımız var. Onlarla 

aradayız. Onları da zaten kendimizden bir 

Basının değerli üstadları İstanbul'da toplanmıştır. Şemsi 

bey gibi Ankara 'da kalanların sayısı fazla değildir. Dileriz ki, 
genç arkadaşlarda da basın denildiği zaman, gazeteciler denildiği 

zaman akla Babıali gelir. Babıali basın demektir, basın Babıali 

demektir. Bunu yorumla ma k, değerlendirmek mümkün değildir. İs ta n bul' a 
gel i şimizin nedeni ha k kı nda da sizlere kı sa ca bi lgi vermek isterim . 
Bildiğiniz gibi geçen sene burada İstanbul'da bir sempozyum yapmıştık. 
Bu sempozyum sırasında hazırlanan bir mastar plan çerçevesinde 
Milli Saraylanmızda resterasyon çalışmaları, koruma çalışmalan 

ve Türk ve dünya kamuoyuna daha büyük ölçüde açılma çalışmaları 

başlatıldı ve bu çalışmalar bir yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. 
Çalı şma la rı n vardığı gelişme nokta la rı nı di va n üyelerimize yeri nde 
tanıtmak ve anlatmak ve parlamento çatısı altında çalışan basın 

mensubu arka da ş la rımıza izah etmek için böyle bir ziya ret in yapılma sı 
nın uygun olacağını düşündük ve bu seyahati tertipledik. Milli 
Sa raylar sempozyumu son ra s ında aldığı mı z ka ra rla n bu n la rı n muhteva -
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sını ve boyutlarını tanıtmak üzere bir gezi daha tertiplemiştik . 

Şimdi bu ikinci gezi bugüne kadar katedilen mesafeyi görmeyemedar 
olacak, yardım edecek bir programı kapsamına almış oluyor. Bugün 
başlayan bu çalışma, bu inceleme yapacağımız tetkikat yarın da 
devam edecek ve sanıyorumarkadaşlarımız bir hayli bilgilerle marnur 
olarak buradan Ankara 'ya avdet edecekler. İstanbul 'daki arkadaşları
mız için böyle özel bir toplantı düşünmedik. Onlar zaten her an 
içimizdedirler. Bir kısım arkadaşlarımızın da malumu olduğu üzere 
Mi ll i Sa rayları m ız bünyesinde yaptığımız yen iliklerden birisin i de 
Do lmabahçe Sa ra yı' nda oluşturduğumuz Kültür ve Ta nı tım Merkezidir. 
Kültür ve Tanıtım Merkezinin bir bölümünü de İstanbul basınına 
mensup değerli arkadaşlarımıza ayırdık . Saraylarımız ve Saraylarımız 

kültürü ile ilgilenen gazeteci arkadaşlarımız Kültür ve Tanıtım 

Merkezimizle sıcak ve yakın bir alaka kurmuş olup her an içimizdedir
ler . Saraylara ve Milli Saraylar kültürümüze ilişkin haberleri tazeliği 

ve canlılığı ile alarak kamuoyuna yansıtmaktadırlar. Bu nedenle 
onlar için ayrı bir program düşünmedik . Ama Ankara 'daki arkadaşları
mız sarayların çok uzağında bulunduğu ıçın bu programın yararlı 

olacağını mütalaa ettik . O nedenle böyle bir gezıyı tertip ettik. 
Divan Üyelerimiz ise bildiğiniz gibi sayın Milletvekillerimizden 
oluşmaktadır. Bu konuda alınması gereken kararları almaktan sorumlu 
arka da ş la rımızdır. Bu ka ra rla rı veren arka da ş la rı m ız ta tb i katı 
da görmelidir diye onlarla birlikte bu geziyi tertipledik. Bu arada 
basın mensubu arkadaşlarımızla bir arada bulunmanın verdiği ilhamla 
Gazeteciler Cemiyetimi zi de ziya ret etmeyi gerekli saydık ve ya nı nı zda 
bulunmaktan şu arada ifade etmek istiyorum . Biliyorum ki benim 
duyduğum bu duygular arka da ş la rı mı n da ta ş ı dığı duygulardır . 

Ben de tercüman olarak en iyi duygularımızı, en iyi temennilerimizi 
başa rı lı çalı şma larınızın sürmesi isteğiyle aktarmak istiyorum. Lütfetti 
n iz bize görüşmek ve fikir tea ti sinde bulunma k fırsatını verdiniz. 
Bu neden le hep in ize teşekkür etmek isteriz. Her zama n söyleriz, 
basınımızın toplumumuzdaki yeri çok önemlidir, bunu vurgulamak 
lazımdır. Bunun doğrultusunda da yürümek lazım geldiğini de hep 
sa vunuruz. Sorun la rı n ız vardır . Toplumumuzda sorunu olma ya n kurum 
da yoktur. İnsanlar gibi kurumların da sorunları eksik olmaz . 
Bu sorunları azaHabilecek tedbirleri. almak önemlidir, bunları yok 
etmek mümkün değildir. Ne ka dar bu n la rı ha d di asgari ye indi ri.rsek 
başarı saymalıyız. Bu arada tabii tenkitler oluyor, insanlar birbirini. 
tenkit ediyor. Bu arada siz de tenki.tlere hedef oluyorsunuz zaman 
zaman. Fakat bu tenkitlere hedef olan kurumlar ve insanlar buna 
hepimiz dahiliz kusurdanazade olamayız. Kusurlar insanlar için 
yaratılmıştır, i nsa nlar için vardır . Eksi.klerimizi, gediklerimizi 
görmenin bilinci. içinde olmamız asgariye indirmek üzere çalışmamızdır, 
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bu doğrultuda hareket etmemizdir. Bu düşüncenin hepimize hakim 
olma sını, bu ara da ba sınımızın çok önemli görevler üstlendiğin i, 
görevler yaptığını belirterek onun sesinden hiç bir kurumun ve 
insanın uzak kalmaması gerektiğini de bir daha vurgulamak istiyorum. 
Bu i.stika metteki. çalı şma la rı n ız va ta nımıza, memleketi.mi.ze, mi.lleti.mi.ze 
hayırlı bir şekilde sürmesi.ni. de temenni ediyorum . 
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9 Ocak 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
İRLANDA PARLAMENTO HEYETİNİ KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

"Kuzey İrlanda parlamento heyeti yurdumuzu ziyaret etmektedir. 
Bu ziya ret mü na sebetiyle buna da yer a yırmı ş buluna n İrlanda 

parlamento heyetiyle bugün ta n ışma k ta n ve görüşmekten büyük bir 
memnuniyet duymuş bulunuyorum. 

sonra 
Parlamento 
Türkiye'ye 

heyeti Kuzey Kı b rı s Türk 
gelmiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyetini ziya retten 
Bugünkü görüşmelerimiz 

sıra s ında ülkelerimizi ilgilendiren konular üzerinde duracağımız 

gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ilgilendiren konulara da temas 
etmemiz doğal olacak tır. Kendileriyle görüşmek fırsatını bulduğum 

için memnuniyetimi tekrar belirtmek istiyor ve Türkiye' ye hoş geldiniz 
diyorum.' ' 
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15 Ocak 1986 

TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ŞEVKET YILMAZ BAŞKANLIGINDA 
TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ KABULÜ SIRASINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

"Türk-İş sayın Genel Başkanı Şevket Yılmaz ve yönetim 
kadrosunda ki arka da ş la rı, bugün bana bir ziyarette bulunuyorlar. 
Ziyaretlerinin sebebi çalı şma hayatı ile ilgili ola ra k düşündükleri 

ve hazırla dık la rı bazı ka nun ta s la k ları ha kk ında bilgi vermekten 
ibarettir . Sanıyorum bu konuda benim de desteğimi isteyeceklerdir. 

Sa yın Yılmaz bu bilgiyi vermezden önce söylemek isterim 
ki, Türk-İş'in çalışma hayatımızda çok önemli bir yeri vardır . 
Bu nedenle Türk-İş'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilgi duyması 
gereken konularına benim de ilgi duymamam mümkün değildir. 

El b etteki Türk-İ ş ' ten gelecek ha k lı ve yerinde istekleri gerçekleştirmek 
için bizlerin de yardımcı olma sı gerekir . Gereken ha s sa siyetin gösterile
ceğini bu ziya ret vesilesi ile b elirtmek istiyorum . 

Bu ziyaretin bir görüş alışverişine vesile olması itibariyle 
fayda lı ola ca ğı ka na atını taşıyorum . Arkada şlarımıza bu ziya retleri 
dolayısıyla teşekkür ediyorum." 
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15 Ocak 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TÜRKİYE VE ORTADOGU AMME İDARESi ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN 

DÜZENLENEN EGiTiM SEMİNERiNE KATILAN 66 BELEDiYE BAŞKANINI 
KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Sizinle bugün 
duyduğumu, bahtiya r 
tanıdığım arkadaşları m 

bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet 
olduğumu belirtmek istiyorum . İçinizde tabii 
da var, onları tekrar görmekten mutlu oldun. 

Türkiye-Ortadoğu Amme İda resi Enstitüsü güzel bir uygulama 
başlatmıştır. Belediye Başkanlarımızın eğitimleri ıçın burada zaman 
zama n kurslar açı lma k ta dır . Bu kurs la ra arka da şlarımız katılarak 

bilgilerini yenilemekte, daha da geliştirmek imkanını bulmaktadırlar. 

Belediye Başkanlığı halk psikolojisini çok iyi tanımayı gerektiren 
bir görevdir ha lk la bütünleşmeyi Belediye Başka n la rı m ız ne denli 
başarırlarsa o derece muaffakiyet şansları artar . Ama başarının 

sırrı sadece bu değildir, başarının bir sırrı da bilgili olmaya 
bağlıdır. Hem eski bilgilerimizi yeniden tazelerneye hem de yeni 
bilgiler edinme ihtiyacındayız . Bu ihtiyaç yalnız sizler için değil 

bütün i nsa n lık için söz konusudur . 

Bildiğiniz gibi bilginin hududu yoktur. Hele gelişen teknoloji 
ve ona dayalı olarak gelişen toplum şartları yeni yeni bilgileri 
edinmeyi çok zorunlu kılmaktadır . Belediyecil ik te çok gen iş ve çapra şık 
hizmetlerin yer aldığı bir alandır. Bu alanda başarılı olmak için 
mutlaka bilgili olmak lazımdır. Yanınızda filh akika müşa vi rlerin iz 
vardır. Size yardımcı olacak memurlarınız vardır. Ama temelde 
sızın ana bilgileri sahip olarak meseleleri yönlendirmeniz çok daha 
önem taşımaktadır. 

Ben vaktiyle mülkiye müfettişliği yapmıştım. Bir nevi sizin 
meslekta şınız sa yılı rı m. Mülk iye müfettişliği yaptığım sıra larda 
belediyeleri teftiş ederken da ima Belediye Başkanı arka da ş la r a 
ve memur arkadaşlara bilgi bakımında n ka tk ıda bulunmaya çalıştım. 

Sadece tenkit etmek ve bir takım muameleleri yürütmek ve hatta 
gerekirse kovuşturma yapmak kafi değildir. Hatta bence bu eğitim 

sıra sı nda, bu çalışma sırasında memurla rımızın, Belediye Başka n la rımı
zın bilgilerini mümkün olduğu kadar arttırma k için sa rf edilecek 
çabalar çok daha önemli diye düşünür ve ağırlık verirdim. Bugün 
bakıyerum bizim vakti yle müfettiş ola rak yapma k istediklerimizi 
Türkiye-Orta doğu Amme İ da resi Enstitüsü böyle bir önemli görevi 
üstlenmiştir . Çok yerinde bir çalışma yapılmaktadır . Buraya geldiğiniz 

kısa dönem içersinde size verilecek bilgilerden mümkün olduğu nisbette 
ya rarla nmanızı diliyorum. 
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Bundan sonraki. çalışma döneminizde buradan ayrıldıktan 

sonra da Enstitü ile ilginizi. kesmemenizi ta vs iye ediyorum . B ura da 
aldığınız bilgilerle meselenin köküne inemezsi.niz . 

Önünüze çözümlenmesi gereken konular mutlaka çıka ca k tır, 
bunlar için yine Amme İdaresiyle devamlı tema s ha linde, yazışma 

halinde bulunmanızı tavsiye ederim . Sanıyorum Enstitünün kapıları 

bu yönden sizlere açıktır . Bu bilgi edinme, eğitim süracinde kendinizi 
geliştirme yönünden çok fayda lı b ir çalı şma, onun ötesinde sizler 
toplumumuzun seçtiği demokratik süreçte önemli görevler ifa etmek 
üzere hizmet üstlenmiş arka da ş la rımızsınız . Be le d iye lerimizin Türk 
toplum hayatında önemli ve tarihi bir yeri vardır . Türk toplumu 
belediyelerine da ima çalışkan i nsa n ları bulundurmayı özenle seçmeyi. 
başarmıştır . O kanaattayım ki, sizleri de aynı özenle seçmiş ve 
bu vazifenin başına getirmiştir . 

Belediyecili.k zor iştir . O nisbette de zevkli. bir iştir . Zaten 
zor işlerin verecegı haz da ha büyük olur . Önemli. ola n da zoru 
başarmaktır . İnşallah halkın iradesi i.le seçilmiş arkadaşlarımız 
olara k bu zor görevi layıkıyla b aşa racaksınız . Bunun üstesinden 
geleceksin iz ve bunda n doğa n hazzı da bil inci. n izde ka lplerinizde 
ta tm ış ola ca k sı nız . Ben hepinize bu kurs döneminde başa rı lı çalı şmalar 

d i.l i yorum . 
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20 Ocak 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
SHP GENEL BAŞKANI AYDIN GÜVEN GÜRKAN'! KABULÜ 

SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

"SHP Sa yın Genel Başka nı Ay dı n Güven Gür ka n bugün bana 
bir ziyarette bulunuyorlar. Bu ziyaret sırasında Başkanvekilleri. nden 

Sayı n Seyfi Oktay' ın da be ra herlerinde bul u nma sı nda n memnuniyet 
duyduğum u belirtmek isterim. Bugünkü ziya ret in konusu ta h mi n 
ediyorum ki, bazı konularda yapacağımız fikir teatilerine inhisar 
edecektir . Sayın parti liderleriyle çeşitli konularda yapacağımız 

görüşmelerin her zaman faydalı olacağı kanaatını taşımakta olduğumu 

bu ziyaret vesllesi. ile ifade etmek isterim. 

İhtiyaç duydukça sayın parti liderleriyle bir araya gelmemiz 
ve çeşi.tl i. konular üzeri. nde fikir tea ti.si.nde bulunma m ız gayet ta bi idi. r. 
Üzerimize düşen görevlerin verimli bir şekilde ifa edilmesinde bu 
tür görüşmelerin katkısı olacağı inancındayım." 
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24 Ocak 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
İTALYA DIŞİŞLERi BAKANI CULİO ANDROTTİ'Yİ KABULÜ SIRASINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

"İtalya Dışişleri Bakanı ülkemizi ziyaret etmektedirler . 
Bu ziyaret dolayısıyla kendileriyle konuşmak imkanını bulduğum 

ıçın memnuniyetlerimi belirtmek istiyorum . 

Yaptıkları ve yapacakları temasların her iki ülke 
sonuçlar doğurma sını temenni ederim . Bugün kendileriyle 
Büyük Millet Meclisi 'nde ülkelerimizi ilgilendiren bazı 

kısa da olsa değineceğimizi ümid ediyorum ." 
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20 Şubat 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TÜRKİYE ORGAN NAKLi VE YANIK TEDAVi VAKFINDA ORGAN NAKLi 

YAPILAN HASTALAR! KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Buraya gelen hasta vatandaşlarımızla tedavi gören ve iyilik 
bulmuş hasta vatandaşlarımızla, henüz tedavileri devam eden hasta 
vatandaşlarımıza cümleten hoş geldiniz diyorum. 

Sizin düça r olduğunuz ha s ta lığın çok önemli bir ha s ta lık 
olduğunu bilmekteyiz. Devlet kuruluş la rı, devlet hastaneleri sizin 
için her türlü im ka n la rı hazırla ma ya çalı şma k ta ve sizlere de rtlerin i
ze, hastalıklarımza çare aramak için, çare bulmak için gayret 
sarfetmektedirler. Bunun ya n ısı ra bir kısmınızı n da dışa rı da kurula n 
vakıf hastanesinde tedavi gördüğünü biliyoruz. Oradan istifade 
eden hastalarımız da var. Bu hastalarımızdan bir kısmı ücreti 
mu ka bilinde vakıf hasta nesinde te da vi görmekte, bir kısmı fakir 
ve ödeme kabiliyeti olmayan vatandaşlarımızın bir kısmı da vakıf 

ha s ta nesinde ücretsiz ola ra k te da vi görme imkan la rı nı elde edebilmekte
dirler. Tabii dileriz ki, bütün hastalarımız için bu hizmetler hem 

devlet hastanelerinde hem de dışarıda hayır amacıyla kurulan vakıf 

hastanelerinde bu hizmetler parasız yapılabilsin. Sizlerin dertlerine 
çareler parasız alınabilsin, bu hepimizin temennisidir. Devletimizin 
de bu yolda çabalar sarfettiğini bu konuda gel iştirrnek istediği 

tedbirleri yoğunlaştırmaya yönelik faaliyetleri olduğunu bilmekteyiz. 
Dışarıda vakıf hastanesi gibi kurulacak hayır müesseselerinin çoğalması 
da te men nilerimiz ara sı ndadır . 

Her ha lükarda size hem devlet ola ra k ve özel kuruluşlar 

olarak, hay1r amacıyla kurulmuş özel kuruluşlar olarak toplumun 
yardımcı olması ve hep yanınızda yer alması lazımdır . Bunu belirtmek 
istiyorum. Ama im ka n la rı n is ten ilen düzeye u la şma dığı nı da bilmekteyiz. 
Bundan dolayı sizin zaman zaman sıkıntılarınız oluyor ve sizler 
bu sıkıntıları bizlere aktarıyorsunuz. Bunlardan haberdarız ve 
size mevcut imkanlar içinde her türlü yardımın yapılabilmesi için 
de bizler ilgililerle, yetki li lerle deva m lı görüşmekte ve tema s etmekte
yiz. Bu görüşlerimiz ve !emaslarımız sizin iyiliğiniz ve salah bulmanız 
için devam edecektir . Bundan emin olmanızı rica ederiz. Sanıyorum 

bana bugün bunun için geldiniz . Meselelerinizi biliyoruz, bizzat 
meselelerinizi yakından takip ediyoruz. Hep müsterih olmanızı dilemek 
istiyoruz. Yanınızda yız ve yanınızda olma m ız lazımdır. Bu bizim 
ıçın bir görevdi r. Bunda n emin olmanızı rica ed i yorum. Hepinize 
teşekkür ederim. 
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24 Şub at 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
İNGİLİZ MUHAFAZAKAR PARTi MiLLETVEKiLi SİR JOHN GESS'İ 

KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

"Sayın Sir John 
bir politikacı olan Sayın 

benimle de yapacaklan 
taşıyorum . 

Türkiye'yi ziyaret etmektedirler. Deneyimli. 
Sir John ülkemizde bulunmaları münasebeti.yle 
görüşmenin faydalar sağlayacağı kanaatını 

Bu nedenle bu ziya retten duyduğum memnun iyeti i fa de etmek 
istiyorum . 

Hem dünya meselelerine, hem de Türkiye ' nin ta ri. hi gelişimine 

geniş vukufu ola n Sir John' un aramızda bulunma sını kıymetli b ir 
fırsat sa yı yorum . Bu değerı i fırsatı değerlendirmek ıçın yapacağımız 

görüş teatisinin faydalı olacağını tekrar belirtmek istiyorum . 
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24 Şubat 1986 

TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ KOÇ'U 

KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

"Milliyetçi Çalışma Partisi 'nin Genel Başkanı ile sorumlu 
arkadaşları bugün bana bir nezaket ziyaretinde bulunuyorlar. Kendile
riyle tanışmaktan memnun kaldığı mı ifade ediyorum. Partilerin çeşitli 

alanlardaki görüşleri üzerinde daima fikir teatisinde bulunulmasının 

büyük faydaları olduğuna ka n ii m. 

Bu meyanda bu ziyareti memnuniyetle karşıladığıını belirtmek 
istiyorum . Bu ziya ret sırasında arkadaş la rımızın bana ifade edeceği 

görüşleri de tahmin ediyorum ki olacaktır. Bu n la rı da dinlemekten 
ayrıca memnun olacağım. 
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25 Şubat 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
FEDERAL ALMAN ESKi MECLiS BAŞKANI VON HASSEL'İ 

KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

"Federal Alman Eski Meclis Başkanı dostumuz Von HASSEL 
Türkiye' yi ziya ret etmektedirler . 

Ekselans Von HASSEL büyük bir Türk dostudur. Kendileriyle 
geçen yıl Ankara ' ya gelişlerinde tanışmak şerefine nail olmuştum. 

Bugün tekrar bir arada bulunma k ta n, çeşitli meseleleri görüşmekten 

duyaca ğı m ız memnuniyet b üyük ola ca k tır . Şüphesiz bu ziya ret sırasında 
ülkelerimizi ilgilendiren çeşitli konulara temas etme fırsatını bulacağız. 

Her yönüyle bu görüşmelerin ya ra r sağla ya cağı kanaatımı ifade 
etmek istiyorum. 

Sayın misafirimize hoş geldiniz diyorum. 
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26 Şubat 1986 

TÜRKİ YE BÜYÜK Mi LLET MECLISI BAŞKANI NEC METTi N KURADUMAN ' IN 
TÜ RK PARL AM ENTERLER BİR LiGİ N İ ZiYARETi SIRASINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

Bugün Türk Parlamenterler Birliğini gecikmiş bir biçimde 
üzülerek, vaki olan bir gecikme ile ziyaret ediyorum. 

Bu gecikmeye rağmen Türk Parlamenterler Birliği' nin değerli 

üyeleri arasında şu anda bulunmaktan büyük bir mutluluk duymakta

yım . Sevinç duymaktayım . 

Türk Parlamenterler Birliği demokrasimizin gelişmesi ve 
olgunlaşması yolunda büyük hizmetler veren ve bu hizmetlerini 
gidererek yoğunlaştıran bir kuruluş olarak bili.nmekte ve tanınmakta

dır . Bilindiği gibi Türk Parlamenterler Birliğinde hem yeni milletvekil
ler1miz hem de eski dönemlerde hizmet vermiş olan milletvekillerimiz 
toplanmış olmaktadırlar . Bu kurumun üyesi durumundadırlar . Bu 
birlik öncelikle tüm pa damenterler arasında ister eski dönemlerde 
görev ya pm ış olsunlar, ister ha le n görev yapıyor durumda olsunlar 
bir sosyal dayanışma kurumudur . Parlamenterlerimizin birbirini 
yakından tanıması, aralarındaki dostluk bağlarını ve yakınlığını 

bu çatı altında daha da güçlendirmesi hem bu camiaya güç katar, 
hem de parlamentomuz ıçın bir güç kaynağı oluşturur . Biz özellikle 
Türk Parlamenterler Birliğinde eski dönemlerde görev ya pa n arka daşla
rımızın engin deneyimlerinden ve bilgilerinden parlamento hayatında 

yeni görev almış ola n arkada ş la rımızın yararlanma la rı nı arzu etmekte
yiz . 

Bu deneyimlerden büyük ölçüde yararlanmak 
mevcut olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle biz bu 
toplanan insanla rı n arasında eski-yeni diye bir fark 

inkanlarının 

çatı a 1 tın da 
gözetmiyoruz, 

düşünmüyoruz . Bu çatı altında deneyimleriyle ülkemize, aziz m illetimize 
hizmet eden insanlar toplanmışlardır . Daha deneyimli olanlar elbetteki 
daha az deneyimli. olanlara yardımcı olacak bunları bilgi ve yüksek 
tecrübelerinden istifade ettirecektir . Bu çatı, bu bilgi. ve tecrübe 
aktarmasının gerçekleşmesini. sağlayacak . bir çatıdır, bir kurumdur . 
Bu yönüyle nazarımızda yüksek bir kurumdur, bu kurumun yüksek 
değerine uygun şekilde biz de her türlü i.hti.yacıyla i.lgilenmeyi 
bir görev sayacağız . Parlamentomuzun çatısı altında Türk Parlamenter
ler Birliği. tahsis ettiğimiz bu çalışma birimi ihtiyaçları bir ölçüde 
karşılayacaktır . Yeni ihtiyaç la rı doğdukça bu n ları her zama n ka rşıla
maya arnade olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum . Bugünkü 
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ziya retim münasebetiyle beni karşılamak lütfunda bulunan Türk 
Parlamenterler Birliğinin çok muhterem üyelerine, çok kıymetli üyelerine 
ki pek çoğu benim eski dostlarımdır, burada ayrı ayrı teşekkür 

etmek istiyorum . Bu gösterdikleri yüksek nezaketten dolayı kendilerine 
hürmetlerimi sunmak istiyorum . 
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25 Mart 1986 

TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
AMERiKA BiRLEŞiK DEVLETLERİ DIŞİŞLERi BAKANI SHULTZ'U 

KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

"Dostumuz ve müttefikimiz ABD Dışişleri Bakanı Sayın Shultz 
ülkemizi. ziyaret etmektedirler. Bu ziyaret vesilesi. ile kendileriyle 
tanışmaktan memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Sayın Shultz' a 
Türkiye' de yaptık la rı temas ve görüşmelerin her yönden fayda sağlaya

cağına ka nii.m. 

Bu ziyaret sırasında ülkelerimizi ilgilendiren çeşitli. konuları 

ve sorunları görüşüp birlikte değerlendirme fırsatını bulacağız. 

Aşılması gereken engeller konusunda ortak bir bakış noktaları buluna
bileceği ümit ve inancını taşımaktayım. Sayın Shultz'a ve çalışma 

arkadaşlarına hoş geldiniz diyorum. Türkiye' deki çalı şma larının 

başarılı geçmesini temenni ediyorum." 
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17 Nisan 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN ' IN 
TRT 8 . ÇOCUK ŞENLİGİ NEDE Ni YLE TÜRKİYE 'Y E GELEN 

ÇOCUKLAR! KABULÜ SI RASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Dost ülkelerden gelen sayın konuklar, değerli çocuklarımız, 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası 

8 nci 23 Nisan Çocuk Şenlikleri münasebeti.yle güzel yurdumuzda 
bulunmakta sınız . Şu anda Türkiye Büyük Millet M eel isi' nde sizlerle 
bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Size, çocuklarımız 

d iye hitap ettim . Çünkü biz dünya milletleri topluluğunu bir büyük 
aile ka bul ediyor , bu ailenin k üçük fertleri olan sizleri çocukla rı m ız 
gibi addediyor ve seviyoruz . 

Sekiz yıldan beri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafın

dan düzenlenen bu programları bu nedenle takdirle karşılıyoruz 

ve teşvikçisi oluyoruz . Bu programlar dünya çocukları olarak sizlerin 
kaynaşmasına, aranızda dostluk bağı kurulmasına, birbirinizi daha 
çok sevmenize yardımcı oluyor . 

23 Nisan tarihinin ülkemizin siyasi tarihinde önemli bir 
yeri vardır. Geçmiş yıllarda Türkiye' ye gelen arka da ş la rınız bunlar 
hakkında sanırım bilgi almışlardır. Belki bu konuda sizlerin de 
bilgisi olmuştur . 23 Nisan tarihi Türkiye' de şu anda içinde bulunduğu
nuz Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nin kuruluş tarihidir . Milli Egemenliğe 
dayalı dem ok ra tik i da reyi kendisine bayrak edinmiş bu yüce kurum, 
bundan 66 yıl önce Türkiye' de kurulmuş ve devlet yönetimine bunun 
temsil ettiği Milli Egemenlik ilkesi o tarihten itibaren hakim olmaya 
başlamıştır . 

Bu bakımdan Türkler bu günü çok önemli ve tarihi değeri 

çok yüksek gün sayarlar. Bu bayramın bizim ıçın bir yönü daha 
önemlidir . O da Çocuk Bayramımızdır. Zaten sizlerin bu tarihe yakın 

bir günde Türkiye' ye davet edilmenizin sebebi de budur . Çünkü 
23 Nisan bizim aynı zamanda Çocuk Bayramımızdır . Memleketimizi 
teslim edeceğimiz eller, çocuklarımızın elleri ve onların temsil ettiği 

fikirlerdir. Geleceğimizin güvencesi, her ülkede olduğu gibi bizim 
ülkemizde de çocukla rımızdı r. Siz de i nsa n lık aleminin geleceğin i 
hazırlayacak olan küçük yavrularımız olarak hem ülkelerinizin 
geleceğinden, hem de bütün dünyanın geleceğinden sorumlu bulunmakta
sınız . Daha güzel bir dünyanın kurulması, daha mutlu bir dünyanın 

kurulması sizlerin gayreti ve çabası ile mümkün olacaktır . Büyüklerini
zin yapmak isteyipde yapamadıklarını inanıyoruz ki sizler gerçekleş-
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tirmeye muvaffak olacaksınız . Bu şenliklerde bir araya gelişimizi 

çok değerli ve anlamlı buluyoruz . Çeşitli dünya ülkelerinin çocukları 

birbirin i tanıyorlar, birbirlerine ya kınlık duyuyorlar, ara la rı nda 
dostluk bağı kuruyorlar . Bu yakınlaşma gelecekte de aranızda kurduğu
n uz dos tl uğu n devamı nı sağla yacaktır . Gelecekte ülkelerinizde yüksek 
sorumluluklar yüklenecek ola n insanlar olara k bu dostluk bağından 

büyük ölçüde yararlanacağınıza ve bundan ülkelerinize ve dünya 
ülkelerin in geleceğin i fa yda la ndıraca ğınızdan eminiz . 

Biraz önce büyüklerinizin istediklerini yapmak isteyipte 
yapamadıklarında n bahsetmiştim . Dünyanın asırlar boyunca bir 
gelişme içinde olduğu bilinmektedir. Ama herşeye rağmen istenen 
hedefe insan topluluklarının tamamen ulaştıklarını söyleyebilecek 
durumda değil iz . Öze ll ik le dünya nın geleceği sürekli ola ra k kurula bi
lecek bir barışa bağlldır. Bu barışta siz çocuklarımızın büyük 
katkısı olacağı muhakkaktır. Her ülkenin çocukları bu günlerde 
kurduğunuz dostluk bağı nı kuvvetlendirerek bu bağı götürmeli, 
yarın sorumluluk yüklendiğiniz tarihlerde bütün ülkeleri, bütün 
dünya milletlerini faydalandırmanız, bu yönüyle dünya çocuklarının 

bir kısmıyla olsa ülkemizin 23 Nisan şenliklerinde bir araya gelmesini 
memnuniyetle karşılıyoruz, bunu alkışlıyoruz ve takdir ediyoruz . 

Hepinize Türkiye için hazırlanan program süresince güzel 
dakikalar, zamanlar geçirmenizi temenni ediyorum. Bu program 
içinde Türkiye ' yi ve insanlarını, çocuklarını yakından tanımaya 

imkan bulacağınızı diliyorum ve ümit ediyorum . Türk i nsa nı nın 
s izleri çok seveceğinden, s izlere yakın lık göstereceğinden emin 
bulunuyorum . 

Sizler de bu sevgiye fazlasıyla mu ka b ele edecek s in iz . Bunda n 
eminim. Böylece bir dostluk dünyası kurmaya muvaffak olacaksınız. 

Sizi tekrar aramızda görmekten büyük bahtiya rlık duyduğumuzu 

belirtmek istiyorum ve ev la tlarımız, çocukla rı m ız ola rak hepinizi 
sevgilerle se la m lı yorum. 
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23 Nisan 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLL ET MECLİ Sİ BAŞKANI NECM ETTiN KARAD UMAN'I N 
23 NİSAN ULUSAL EGEM EN L İ K VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI 

NED ENiYL E TÜRKİYE 'Y E DAVET EDİLEN YABANCI PARLAMENTERLERİ 
KABULÜ S I RASINDA YAPT IG I KONUŞMA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nin kuruluşunun 66 ncı yıldönü

münde çeşitli ülkelerden Türkiye ' ye onur veren konuk la rı m ız olan 
sa yın parlamenterleri aramızda görmekten çok memnuniyet duyduğum u 
sözlerimin başında ifade etmek istiyorum . 

Kendileri de Türkiye' de kaldıkları çok kısa süre içinde 
ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nde yapılan görüşmeler esnasında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nin kurul uşunun Türk tarihinde ne 
denli önemli bir yer tuttuğunu ifade etmişlerdir . Bundan 66 yıl 

önce Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulurken hem ülkeyi istila 
eden güçlere karşı b ir sa v aş verme gib i k u tsal b ir görevi üstüne 
almıştı, hem de savaşın çetin şartlarına rağmen halk iradesini 
tecelli ettiren yüce bir ülkenin , yani Milli Egemenlik ilkesinin 
Meclisimizin ve devletimizin yönetimine hakim olan yegane ilke 
ha line gelmesi için çaba sarfetmişti. Sa va ş sürerken böyle bir düşünce
n in yönetim hayatına hakim kılınmak istenmesinin an lam ı çok b üyüktür . 
Gerçi da ha önce Türkiye ' de b ir parlamenter hayat vardı ama milli 
irade gücünün etkin olduğu b ir parlamento ülkemizde mevcut değildi. 

Bu bakımdan bu zor şartlar içinde, hem de sa va ş şartla rı içinde 
demokrasiye doğru atılan ilk adım olan bu yüce hareketi. Türk 
h alkı büyük b ir hadise , k u tlu b ir hadise ola rak telakki eder ve 
halkımızın nazarında b u tarihi olayın b üyük değeri vardır . 

Bu mutlu günümüzde dost ülkelerin parlamenterleriyle bir 
arada b ul u narak b u mutluluğu birlikte paylaşmak istedik ve bu 
neden le değerli konuk la rımızı ülkemize da vet ettik . Öze ll i kle icab et 
ettikleri için memnun iyetim i ifade ediyor ve kendi lerine ayrı ayrı 

teşekkürleri mi sunma k istiyorum. 

Parlamentolar bildikleri gibi temsilcilerinden oluşan müessese
lerdir. Bu bakırnda n parlamentolar ara sı nda çeşitli vesilelerle kurula ca k 
yakınlıklar, bağlılıklar inanıyoruz ki halklarımız arasındaki yakınıaş

mayı da, se v giyi de daha b üyük ölçeklere ulaştıracak ve daha 
yük sek b i.r seviyeye bu düşünceyi getirecektir . İnsanlar her alanda 
olduğu gibi politik alanlarda da devamlı gelişme kaydetmektedirler. 
Bu bakırnda n pa rla men to lar ola ra k birbiri mizden öğrenebileceğimiz, 

birb iri mizden fayda la na b ileceği miz çok hususlar olduğu ka na a tini 
taşımaktay ı z. Bu nedenle bu kabil tema s ların halklarımız arasındaki 
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dos tl u k bağı nı kuvvetlenci i rm eye ve s ile olma sı ya nı nda bilgi 
deneyimlerin birbiri m ize nakledilmesi ne ve si le olma sı 
da büyük değeri vardır. 

ak ta rma sına, 
itiba rıyla 

Dostluklar dünya ufkunda husule gelebilecek tehlikelere 
karşı en büyük emniyet subabıdır Bu bakımdan dünya insanlarının 

birbirine yaklaşınalarını ve dostluğu perçinleyecek her hareketin 
içinde yer almalarını biz Türkiye olarak, Türk Ulusu olarak çok 
önemli saymaktayız. Bu düşünceyi ne kadar paylaş1rsak, ne kadar 
güçlendirmek için çaba sarfedersek geleceğimizde meydana gelebilecek 
tehlikeli gelişmelerin o nisbette önüne geçebiliriz, dünya barışının 

kurulmasında en büyük katkıları bu yoldan yapmış oluruz. Değerli 

parlamenterlerin Türkiye'de bulunmalarının bu yüce ideale büyük 
katkısı olacağı inancını taşıyor, şu anda aramızda bulunmuş olmalarını 

değerli bir fırsat a ddediyor, bunda n sevinç duyuyoruz. 

Tekrar bu mutlu gününüze şeref verdikleri için sayın misafirle
rimize teşekkür ediyorum . Kendilerini en iyi dilekler ve duygularla 
se la ml ı yorum. Ülkemizde buıundukla rı şu kı sa süre içinde benden 
sora ca k la rı hususlar da ola bi lecektir. Bana sormak istedikleri sua ller 
de olacaktır. Bu n la rı da cevapla ma k ta n büyük memnuniyet duyacağı mı 

belirtmek i stiyorum . 
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23 Nisan 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDENiYLE 
MİLLİ EGİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAŞKANLIGINDA 

ÖGRENCİLERİ KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Kıymetli öğretmen lerimiz ve sevgi 1 i ev la tla rı m ız; 

Bütün milletimiz için ve bilhassa siz evlatlarımız ıçın büyük 
an la m ta ş ı ya n 23 N isa n gününde, ben im le bir ara da bulunma k üzere 
Türk iye Büyük Mi ll et Meclisi' ne ka dar gelmiş olmanızda n, sizleri 
görmekten, sizleri ta nı ma k ta n büyük mutluluk duydum. Çünkü çocukla rı
mız bizim herşeyimizdir, sevincimizdir, huzurumuzdur, geleceğimizin 

güvencesidir . 

Bildiğimiz gibi 23 Nisan bayramının iki yüksek anlamı 

vardır. Bunlardan birisi Milli Egemenlik bayramı olmasıdır, birisi 
de çocuk bayramı olmasıdır. Bu iki kavram, birbirini tamamlayan 
birer kavram olduğu ıçın Büyük Ata türk, bu bayrama hem "Mi ll i 
Egemenlik Bayramı" hem de "Çocuk Bayramı" adını vermiştir. Çünkü 
milli egemenlik ilkesi devlet yönetimine halkın hakim olma sı, yönetirnde 
yalnız v e yalnız halkın sözünün geçmesi demektir. Bu bugünkü 
anlamıyla demokrasileri ifade ediyor. Biz de demokratik bir ülke 
olduğumuza göre, bunda n 66 yıl önce bu kutsa 1 müesseseyi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ' nin kurulması ile sağlamışız . 

Atatürk bu yüksek düşünce ile kurduğu Türk devletini, 
Türkiye Cumhuriyetini size tevdi etmek istemiştir . Geleceğin sorumluluk
larını yüklenecek olan bugünün çocukları siz evlatlarımıza tevdi 
etmek istemiştir. Çünkü gelecek sizindir, sizler bizim geleceğimizsiniz . 

Bunun gibi gelecek de sizindir . Siz bu ilkeyi , ha lk ın devlet yönetimin
deki etkinliğini. ne denli başarı ile savuna b ilirseniz, bu ilkeye 
ne kadar sahip çıka b ilirseniz o ilkeye Atatürk ' ün Türkiye Cumhuriyeti' 
nin temelinde yer almasını istediği bu ilkeye en büyük hizmeti 
yapmış olacaksınız. Onun ıçın Atatürk bu ilkeyi sizlere emanet 
etti.. Ülkenin geleceği ile birlikte sizlere tevdi etti ve gelecekte 
sorumluluk yüklendiğini.zde bu ilkeyi. en yüksek düzeyde tutmanızı 

ve bunu çok iyi savunma nızı istedi . Bunda n dolayı Ulusa 1 Egemenlik 
Bayramım aynı zamanda çocuk bayramı olarak kararlaştırdı ve 
bu yüce bayramımızı size büyük b ir armağan olarak sundu. 

Bu bayram bu nedenle b izim için çok kıymetli bir bayramdır. 
Çok büyük mana taşıyan bir bayramdır. Sizler için de büyük bir 
ma na sı vardır. Hem bir çocuk bayramı m n heyecanı, huzuru içinde, 
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muhabbeti içinde bu haftayı geçirmektesiniz , hem de gelecekte size 
yüklenmek istenen sorumluluğu düşünerek bundan onur duymaktasınız. 

Size gelecekteki bütün görevlerinizde, yapacağmız her işte en içten 
başa rı d ileklerimi zi büyükleri n iz ola ra k sunmak istiyoruz, başa rı lı 

olacağınızdan da eminiz. Sizler ne kadar başarılı olursanız biz 
de o kadar sevinç duyacağız. 

Hepinize bu günkü bayram münasebetiyle tebriklerimi sunuyorum 
ve başarılar diliyorum . 
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24 N isa n 1986 

T Ü RKİYE BÜYÜK MiLL ET MECL i Si BAŞKANI KARADUMAN , İLK MECLiS ÜYESi 
CEL AL BAYAR'! Z iYAR ET ED ECEK 

ANKARA--- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin 
Ka ra duma n , Ulusa 1 Egemeni ik Hafta sı törenlerine da vet ettiği ancak 
rahatsızlığı nedeniyle katılamayan ilk Meclis üyesi Celal Bayar'ı 

26 Nisan Cumartesi günü saat 14 . 00'de İstanbul'daki evinde ziyaret 
edecek . 

Karaduma n, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, ilk Meclis ' ten 
hayatta kalan tek üye olan Celal Bayar ' ı Milli Egemenlik Haftası 

tören lerine da vet etmişti . Bayar, Ka ra duma n' a gönderdiği telgra fta 
sağlığı neden i yle bu yıl törenle re katıla ma ya cağını belirtti. 

Bunun üzerine Ka ra duma n, 23 N isa n törenlerine sağlıkları nı n 
engel teşkil etmesi nedeniyle katılamayan Celal Bayar'ı evinde 
ziyaret etmeyi uygun buldu . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 

Bayar' ı İ s ta n bul' da ki evinde ziya ret ederek, ha tırları nı sora ca k 
ve sağlık ve afiyet temennisinde bulunacak . 
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26 N isa n 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiL LE T MECLİ S İ BAŞKANI NECM ETTiN KAR ADUMAN ' IN 
İ LK MECLiS'TEN HAYATTA KA LAN TEK ÜYE OLAN 

Millet 
sayın 

davet 

ESKİ CUMHURBAŞKANLARIMI ZDAN SAYIN CELAL BAYAR' ! 
Z iYARET L ERİ ND E YAPTI KLAR I KONUŞMA 

Duyguları mı şöyle açık la ma k isterim. Biri nci Türkiye Büyük 
Meclisi ' nin hayatta kalan üyelerinden biri. olarak geçen yıl 

Bayar ' ı Milli Egemenlik programımıza katılmaları için Ankara'ya 
etmiştik, lütfedip da vet im izi ka b ul buyurmuşlar , Anka ra ' da 

b ize onur vermişlerdi . 

Bildiğiniz gibi Bi ri nci Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nden 
hayatta kalan tek üye sayın Bayar'dır . Bir diğer üye sayın Yasin 
Ha şimoğlu idi. Sa yı n Ha şimoğlu'nu ya kın b ir ta ri. h te kayb etmenin 
üzüntüsünü ya şa dıktan sonra Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nden 
hayatta kalan tek üye sayın Bayar ' dır . Sayın Bayar ' ı Milli Egemenlik 
programla rı dolayısıyla Anka ra ' da aramızda görmeyi arzu etmi.ştik . 

Yalnız sağlık şartla rı el vermediği için teşri.f edemediler . Bunda n 
üzüntü duyduk . 

Sayın Bayar Birinci. Türkiye Büyük Millet Meclisi. ' nden bu 
günlerimize intikal eden canlı en büyük hatıradır . Hem birinci. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nden hayatta kalan yegane üye olmaları, 

hem de Mill i. Müca delemize yaptıkları büyük ka tk ıla r dolayısıyla 

her zaman saygıyla anılmaya layık bir de v let adamımız , Milli. Mücadeli 
kahramanımızdır. 

Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi bu yıl Ankara' daki 
törene katılamadılar . Bu yüzden kendilerini bugün evinde ziyaret 
etmek , sağlık ve afiyet dileklerinde bulunmayı kendim için bir 
görev saydım . Bi ri nci Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimi.zi ve 
Mill i Mücadele ka h ra ma n la rımızı her zama n saygıyla ha tır la ma m ız 
ve anmamız gereklidir. Ben boyle bir kavim içindeyim ve bunu 
b u günkü kuşaklar ıçın başta gelen bir görev saymaktayım . Şu anda 
sayın Bayar ' la bir arada olmaktan da mutluluk duyuyorum . 
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S Mayıs 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECL İ Sİ BAŞKAN I NECMETTiN KARADUMAN'IN 
MISIR ADALET BAKANI AHM ET MEMDUH ATTİA'YI KABULÜ SIRASI ND A 

YAP TI GI KONUŞMA 

Sayın Mısır Adalet Baka nı, Adalet Bakanımızı n da vetl ileri 
ola ra k ülkemizi ziya ret etmektedir ler . 

Bu ziyan:_E münase b etiyle kendileriyle tanışma fırsatını 

elde etmiş olmakta n do la yı mutluluk duyuyorum . Son yıllarda iki 
ülkenin devlet rica li karşılıklı tema s la rı n ve kurula n ilişkilerin 

en yüksek düzeyde tecelli etmekte olduğunu bilmektedir . 

Sa yın Baka nın b ura da yapacakları tema s lar ve görüşmeler 

bu çerçev ede değerli ka tk ıla r sağlaya ca k . Şüphesiz ki, k e nd i meslek 
alanlarında ilgi duyacakları konular olacaktır . Bizim de Mısır ' ın 

adalet işleri k onusunda edindikleri tecrüb elerden ya ra rla nacağımız 
cihetler de şüphesiz olacaktır . Fakat b unun daha da ilerisinde, 
Sayın Bakanın Türkiye ' ye yaptıkları ziyaretleri iki ülke arasında 

süratle gelişmek te olan dostl u k ve kardeşlik ilişkilerine önemli 
b ir ka tk ı teşkil edeceği nokta s ında konuya bakıyor, bunu Türkiye 
olarak büyük b ir memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek istiyorum . 

Kendilerine hoş geldiniz diyor ve Türkiye ' deki zamanlarını 

arzularına uyg u n bir b içimde geçirmelerini temenni ediyorum . 
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7 Mayıs 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
AMERiKA'LI TÜRK DOSTLAR! DERNEGİ BAŞKANI RALPH ROPP'U 

KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Sayın Ropp 'u bugün tanımış 

duydum. Basın mensubu arka da ş la ra 
Ropp, Amerika lı Türk Dost la rı Derneği 

Türkiye' de çalı şma bir Türk dostudur. 

olmaktan 
şu bilgiyi 
Başka nı dır . 

Bu nedenle 
Türkiye' nin çıkarları nı en iyi biçimde savunacak 
ka na a tirniz gayet muhkemdir. 

büyük memnuniyet 
verebiliriz. Sa yın 
Kendileri vaktiyle 
derneğin başında 

olduğuna ilişkin 

Bil indiği gibi Türkiye ile Amerika ara sı nda ülkelerimizin 
çıkarlarını ilgilendiren konularımız vardır. Bunların Amerikan kamuoyu 
önünde çok iyi savunulma sı gerekmektedir . Bu ala nda Türk Parlamentosu 
ve parlamenterleri ve diğer Türk aydınları üzerlerine düşeni yapmakta
dırlar. Çünkü bu meseleyi önemsemektedirler . Yalnız b izim ça balarımızın 
kafi olmadığını b iliyoruz . Bu nedenle Amerika 'da da Türkleri seven 
bir kuruluşun devreye girmiş bul u nma sı büyük bir kuvvetti r. İ na nma k
ta yı m ki Sa yın Ropp, bu işi en başa rı lı bir şekilde üslenmiştir 

ve yürütmektedir. Bugün bu bakımdan kendileriyle tanışmaktan 

büyük memnuniyet duydum . Ülkelerimizi ilgilendiren bazı konular 
üzerinde yapacağımız fikir teatisinin bu istika me tt e fayda lı olacağına 

da inanıyorum . Bu nedenle Türk dostu Sa yın Ropp ' la görüşmekten 

büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim . 
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13 Ma yı s 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLL ET MECLiSi BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'I N 
HÜR DEMOKRAT PARTi GENEL BAŞKANI MEHMET YAZAR'I 

KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Bildiğiniz gibi Hür Demokrat Parti adıyla yeni bir parti 
kurulmuş ve H ür Demokrat Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nde 
grup kura b ilecek bir miktarı sağlaya b ilmişti.r . Bu gün partinin üst 
yönetiminde bu luna n Sayın Genel Başka n Mehmet Yazar ve Grup 
Başkanı Ülk ü Söylemezoğlu, b ana partilerinin kurulduğunu b ildirmek 
üzere b ir ziyarette bulunuyorlar . Bu ziyaret aynı zamanda b ir 
nezaket ziyareti anlamını taşımaktadır . Hür Demokrat Parti ' de görev 
alan milletvekillerimizi Meclis içinde şimdiye kadar olduğu gib i 
b undan sonra da başarılı çalışmalar yaparak Meclis içi faaliyetlere 
olumlu katkılarda b u l unmalarını temenni ediyo rum . Ayrıca , Hür 
Demokrat Parti' nin b ütün mensupları nı baş ta değerli yöneticileri 
olma k üzere demokratik hayatımızın sürekli gelişmesi yolunda sa rf edilen 
ça b alara hep olumlu katkılarda bulunmalarını diliyo rum ve kendilerine 
siyasel yaşamda başa rı lar temenni ediyorum . 
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16 Ma yı s 1986 

TÜRKİY E BÜYÜK MiLL ET MECLİSİ BAŞKAN I NECMETTiN KARADUMAN'I N 
FRANSIZ BÜYÜKELÇ i S İNİ KABU LÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Büyükelçi seçilmeleri münasebetiyle bana ziyarette bulunmakta
dırlar . Bu nazik ziyaretlerini teşekkürle karşılıyorum . Fransa i.le 
Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda yeterince gelişme gösterme
d i ği b ilinmektedir . Oy sa iki ülke ara sı nda ki ta ri hi ve kültürel 
ilişkilerin çok derin kökleri mevcuttur . Bu ilişkilere dayalı olarak 
i. ki ülke ara s ında ki. her yönden ya kın lığın doğması ve gelişmesi. 

bekleni.rken, aksine i.li.şki.leri.mi.z duraksama noktasında kalmıştır . 

Son yapılan seçimlerden sonra Fransa ' da k u rula n yeni. Hükümeti. n, 
Türkiye ile Fransa arasındaki. il i.şkilere b ir ca n lı lık getireceğini 

ümit v e tahmin edoyuruz . Bu yolda olumlu gelişmeler vardır . Memnuni
yetle karşılıyoruz ve yeni Fransız Büyükelçisi ' nin de bu ilişkilere 

olumlu katkıda bulunacağını ümit ediyoruz ve bunu dilemekteyiz . 

Teşekkür ederim . 
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22 Ma yı s 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
DOGRU YOL PARTİSİ GENEL BAŞKANI HÜSAMETTİN CİNDORUK VE 

GRUP YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ KABULÜNDE YAPTIGI KONUŞMA 

Doğru Yol Partisi bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi' 
nde yeni grup kuran partilerimizden biridir. Bu münasebetle sayın 

genel baş ka n la rı ve diğer yöneticileri bana bir nezaket ziya retinde 
bulunma k ta dırlar. Bu nazik ilgileri için teşekkürlerimi sunma k 
istiyorum . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' nde ki gruplarının hem kendileri, 
hem de ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum . Arkadaşlarımızın 

verimli ve uyumlu çalışmalarıyla demokrasimizin gelişmesine ve 
pa rla men to hayatımıza olumlu katkılarda bulunacakları na ilişkin 

inancıını bu vesile ile belirtmek istiyorum ve kendilerine başarılar 

dil i yorum . 
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27 Ma yı s 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
FEDERAL ALMAN CUMHURBAŞKANI SAYIN WEİZSACKER'İ 

KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Federal Alma n Cumhurbaş ka nı Ekselans Weizsacker Türk iye' yi 
ziya ret etmiş bulunuyorlar, ziya retlerinin bu ikinci gününde program la
rı uyarınca b ugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ola rak 
b eni de ziya retleri yer alma k ta dır. Eksela n sı bugün Türkiye Büyük 
Millet Meclisi' nde görmekten büyük bir onur duyduğumuzu belirtmek 
istiyorum . Kendilerinin Türkiye'ye yaptıkları bu ziyaret Türk halkında 

büyük bir sevinç ve memnuniyet yaratmıştır . 

İ na nı yorum ki, bu ziya ret aramızda mevcut olan bu dostluk 
ve it ima t bağının da ha da güçlenmesine vesile teşkil edecektir . 
Eksela n sı aynı zama nda b ir Türk dostu ola rak ta nımaktayız. Alma n ya'
da yaşayan Türklerin sorunlarına gösterdiği çok yakın ilgi halkımızın 

takdirlerine mazhar olmaktadır . Kendilerini hem Federal Alman 
Cumhurbaş ka nı ola ra k, hem de bir Türk dostu ola rak Büyük Millet 
M eel is i ' nde se la m lama k ta n ba htiy a rlık ve şeref duyuyorum . 
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28 Haziran 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARIMIZDAN NEZAHAT ONBAŞI'YI 

(NEZAHAT BAYSEL) KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

SAYIN KARADUMAN Mu tl ulu k duydum. Aslında size a i.t bilgileri 
kısa bir zaman önce 30 Ocak 1921 tarihli. Meclis tutanaklarını inceleye
rek öğrenmiştim . Çok büyük mutluluk duymuştum. Sizinle tanışma 

fırsatını ve zeminini Mete bey hazırladı. Bu nedenle Sayın Mete 
Akyol' a da teşekkür etmek isterim. Sanıyorum ki, sızı ilgilendiren 
bu haberi gazetesine yansıtmakla büyük bi.r gazetecilik görevi yapacak
tır . Bu münasebetle benim de sizinle tanışmama fırsat ve zemin 
h azırlanmıştır . Gerçekten k e nd i sine müteşekki ri.z Me cl i. s za bı tla rı ndan 
aldığımız bilgilere göre siz 12 yaşında öksüz kaldıktan sonra .... 

SAYIN BAYSEL 8 yaşında gittim h arbe efendim . 

SAYIN KARADUMAN Orada 12 yaşında diyor. Demek 8 yaşında 

orda anlatılıyor . Birinci Cihan Savaşına ka tılıyorsunuz . Birinci 
Cihan Savaşında da bahsediliyor, zabıtlarda sizden .... 

SAYIN BAYSEL Birinci Cihan Savaşına babam katıldı efendim . 
Ben Anadoluhisarındaydım. O zaman annem sağdı . Annem öldü, ben 
yi.ne Anadoluhisarındaydım. Sonra babam harp bittikten sonra İzmit' e 
geldi . Babam beni yanına almıştı ve orada İzmit' ten kaçtık ve 
Kuvvayi Milliye 'ye ilti.hak ettik. 

SAYIN KARADUMAN Sizin o andan i.ti b aren cephe hayatınız başlıyor. 

SAYIN BAYSEL Evet efendim . 

SAYIN KARADUMAN Çok güzel onu da ben öğrenmiş oldum . Sizin 
bu cephede gösterdiğiniz büyük yararlılıklar üzerine meclis zabıtlarına 

göre, Bursa Milletvekili o tarihte 1921 yılının Ocak ayında, size 
bi.r isti.klal madalyası verilmesini. teklif ediyor ve diyor ki., o kadar 
kahramanlık göstermiştir ki, cephe boylarında, bütün askerlerimiz 
Nezaket hanımı bir Türk {]andak) ' ı olarak ni.telendi.riyorlar, böyle 
tanıyorlar . Size bu ismi. vermi.ş o zamanki. cephelerde savaşan askerle
rimiz . Bu ismi vermişler ve bir kadirşinaslık eseri. olarak bu Türk 
çocuğuna bir istiklal madalyası vermeli.yiz diye bir teklifte bulunuyor. 
Bazı milletvekilleri. de hayır madalya vermeyelim, kendisine bi.r 
gelinlik hediyesi. olarak çeyiz verelim diyorlar, bir tanesi de diyor 
ki., hayır, madalya verelim hem de kendisine rütbe verel i. m, bir 
askeri. rütbe verelim. Neticede meclis zabıtlarından anladığıma göre başkan 
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hemen bu önerıyı oya sunmak üzereyken b ir hatip araya gırıyor, 

diyor ki; "Kanun gereğince istiklcil madalyasının verilmesinin prosedürle
ri var, yöntemleri var başkanlık divanında konunun görüşülmesi 

orada karar varılması gerekiyor" deyince konu başkanlık divanına 

ha va lesi ka ra rlaştırılıyor . Yalnız benim yaptığım incelemede Baş ka n lık 
Di vanına konu intikal ettikten sonra sizin hakkınızcia istiklal m ada lyası 
verilmesine ilişkin herhangi bir karar çıkmıyor, öyle tesbit ediyorum 
ben, yaptığım incelemelerden . Şimdi size karşı toplumumuz o zaman 
bir vazife yapmak arzusuyla toplumu temsil eden Millet Meclisi 
ama hangi sebepten olduğunu bilemed iğimiz bir gecikme meydana 
geliyor. Şirrdi ben bunu kısmen de olsa tela fi etmek ıçın, gecikmi ş 

bir vazifeyi yapmak istiyoru rr. . Sayın Mete Akyol 1 a o nedenle de 
teşekkür etmek istiyorum . Size Büyük Millet Meclisi 1 nin bu konudaki 
sevgilerini ve takdir hislerini iletmek üzere onun bir nişanesi olarak 
Türkiye Büyük Millet M eel isi 1 ne ait bir am b lemi ta kd im etmek istiyorum . 
Bunu ka bul buyurursanız büyük mutluluk duyacağım . Ayrıca bu 
vesile ile istiklal sa vaşımıza sizin gibi büyük emekleri geçmiş 

tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anmak istiyorum 
ve bunu ifade etmekten de büyük ba htiya rlık duyuyorum . 

SAYIN BAYSEL Sizin bu kadirşihaslığınızdan dolayı çok 
çok çok teşekkür ederim , beni buna layık gördüğünüz için . 
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30 Hazi ra n 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
AVRUPA KONSEYİ MİNİ SESSİON TOPLANTISI NEDENiYLE 

KONSEY ÜYELERİNİ İSTANBUL'DA KABULÜ SIRASINDA 
YAPTIGI KONUŞMA 

Sa yın Bayanlar, Sa yı n Baylar, Avrupa Konseyi Assamblesi-
nin Sayın Üyeleri; 

Avrupa Konseyi Mini Session 'un İstanbul 'd a yapılması dolayı
sıyla sizleri misafir etmekten bahtiya rhk duyduğumuzu belirtmek 
istiyor, ülkemize hoş geldiniz diyor, bugün başlayan Mini Session 
çalı şma la rı içi n b aşa rı d ileklerimi sun u yorum . 

Sayın Konuklar, 

Yakın tarihte ülkemizin ve insanlarının yaşadığı ilin ve 
nisbette mu ha ta ra lı te h likeli olaylar olmuştur. Bu ba direden kısa 

zamanda çıkmayı başaran ülkemizin tekrar Avrupa Konseyi camiası 

içindeki yerini almış bulunması şüphesiz ki ülkemiz açısından sevinç 
verıcı, memnuniyet v erici b ir olaydır. Çün kü Türkiye demokrasiye, 
demokratik idea le ina n mı ş ve bu idealden gücünü ala n demokratik 
sistemi benimsemiş ve bunu kendisine bir yaşama b içimi yapmış 

bir ülkedir. Bu b akımdan demokrasiyi bir yaşama biçimi kabul 
etmiş ülkemizin Avrupa Konseyi camiası içinde yerını almış bulunma
sından mutluluk duymamız doğaldır. Sizleri bu akşam bu rada yapılan 

Mi ni Session dolayısıyla ev sahib i olarak ağırlamanın mutluluğu 

içinde bul u nma k ta y ı z . İ na nı yorum ve umuyorum ki bu topla nt ı do la yı 
sıyla Türkiye'ye gelen konuk parlamenterler ülkemizi daha yakından 

tanımak fırsatını bulacaklar v e açık yürekli insanlar ülkesi olarak 
ta rif ettiğimiz, ta nı m la dığımız ülkemiz ha kk ında olumlu izienimler 
edinerek bu radan ayrılacaklardır . 

Bütün üyelerinin ve vatandaşlarının Anayasal hak ve hürriy et-
lerini savunmak görevini üstlenmiş bulunan Avrupa Konseyinin 
yalnız Avrupa' da değil bütün dünyada demokratik parlamenter 
sistemin teşvikçisi ve destekçisi olma sı gerekti ği ne i na nma k ta yız . 

Bu doğrultuda olan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınabileceği 

inancını taşımaktayım. Bugünkü toplantı vesilesiyle Türkiye'ye 
gelen sayın konukları mıza tekrar hoş geldiniz diyor, kendilerine 
en iyi dileklerimi sunuyorum . Burada yapacakları çalışmaların 

b aşarılı olmasını diliyorum ve bütün konuklarımızı saygılarla selamlı

yorum ve kadehimi şereflerine kaldırıyorum. 
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ll Temmuz 1986 

TÜ RKİY E BÜY ÜK MiL LET MECLİS İ BAŞKANI NECM ETTiN KARAD UM AN'IN 
P AKiSTAN BAŞBAKANI MUHAMM ED KHAN JU ENEJO'NU KAB ULÜ 

SIRASINDA YAP TIGI KONUŞMA 

Sayın Pakistan Başbakanı Muhammed Khan JUENEJO dost 
ve kardeş bir ülkenin Başb aka nı ola rak ülkemizde görmekten ba htiya r-
lık duyuyoruz . Kendilerini ya kı nda n ta nı ma k benim ıçın değerli 

fırsat olmuştur . Bunda n duyduğum memnuniyeti ayrıca belirtmek 
istiyorum . 

Türkiye ile Pakistan arasında dostane ve kardeşane ilişkiler 

vardır. Bu ilişkiler kaynağını tarihten almakta ve iki ülkenin 
milli mücadeleleri sırasında b irbirlerini desteklemelerinden ve yardım

la şma la n nda n kaynak la nmış b ulunma k ta dır . Memnuniyetle belirteyin 
ki b u mükemmel ilişkiler milletlerimiz tarafından yürekten destekien
miş ve onların desteğine mazhar olmuştur . Dostumuz Pakistan'ın 

demokrasiye geçiş ıçın sarfettiği çaba la rı b üyük bir memnuniyetle 
ve takdirle izliyoruz . Bu zor ve meşakkatli olan ve fakat o nisbette 
de toplum la ra saygın lık kaza n dı ra n bu süreci Pa k is ta n lı ka rdeşlerimi
zin olumlu b ir şekilde tamamlıyacağına inanıyoruz ve bu yolda 
k e nd ile ri ne , Pa k is ta n lı kardeş leri m ize başanlar diliyoruz . Ka na a tirnce 
toplumla rı n en büyük kuvveti, sorunlar karşısında gösterecekleri 
başarı azmi. ve ortaya koyacaklan sabır ve metanetti.r. Bu hasletlere 
fazlasıyla sa hip olduk la rı na inandığımız Pa ki s ta n lı ka rdeşleri.mizin 
demokra ti.k ala nda ka ydedecekleri. başa rı yı kendimizin başa rı sı, 

milletimizin başa rı sı ola ra k ka b ul edeceğiz ve bunda n büyük bir 
sevinç duyacağız . 

Sayın Başb akan'a 

dost ve kardeş Pakistan 
dileklerimle se la m h yorum . 

ülkemize 
ha lk ı nı 

hoş 

en 
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17 Temm u z 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECM ETTiN KARAD UMAN'IN 
EMEKLiYE AYRILAN ANAYASA MAHK EMESi BAŞKANI SEMİH ÖZME RT ' İ 

KABU LÜ SIRASINDA YAP TI GI KONUŞMA 

Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sayın Semih ÖZMERT, yaş 
ha d di nedeniyle emekliye ayrılmışlardır . Bu neden le bugün bana 
bir veda ziya retinde b ulunmak üzere Millet Meclisi ' ne teşrif etmişler

dir. Kendilerine bu nazi k ve lütufkar ilgileri dolayısıyla teşekkür 

etmek isterim. 

Anayasa Mahkememiz b ildiğiniz gibi yüksek yargı görevleri 
üstlenmiş b ulunan Anayasamızın içinde yer almış bulunan b ir yüksek 
mahkememizdir. Bu yüksek mahkemenin b aşkanlığ ı nı bugüne kadar 
Sayın ÖZMERT, dirayet ve üstün b ir vazife anlayışıyla yüklenmişlerdir. 
Uzun süren hakimlik hayatlarında bütün görevlerini şerefle sürdürmüş 

olan b ir hakimimiz olarak arkalarında öğünülecek bir mazi bırakarak 

ha kimlik hayatını ta ma m la maktadı rla r . Bu bir ka mu hizmeti görevlisi 
için en yüksek onur merte b esidir . Bu onur mertebesini de Sayın 

ÖZME RT gösterdiği üstün vazife anlayışı ve üstün liyakatıyle haketmiş
lerdir . 

Kendilerinin kanuni nedenlerle , zorunlu nedenlerle Anayasa 
Mahkemesi Baş ka n lı ğ ı nda n ayrılmış olma la rı nı b ir kayıp te la k ki 
etmekle b e ra b er h enüz fik ren ve b edenen genç ve d inçti rler, ina nı yo
rum ki , bundan sonra da kendilerini önemli görevler b ekleyecektir. 
Bu görevlerinde memleketimize hizmet edeceklerdir . Ve b öylece toplumu
muz değerli h a k imimizden da ha uzun süre ya ra rla na b ilecektir . 

Ben b undan sonraki hayatlarında Sayın ÖZMERT ' e sağlıkla 
mu tluluklar ve b aşarılar diliyorum ve her zaman kalbimizde mutena 
b ir yeri olacağı nı b el i rtmek istiyorum . 
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B Ö L Ü M III 

TRT ve Basına 
Demeçleri 



13 Eylül 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MiL LET MECL I SI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMA N'IN 
HÜRRiYET GAZETESiNE VERDİGİ DEMEÇ 

SORU : Sayın Başkan hoşgörünüze sığınarak röportajın konusunu biraz 
da özele yönelik konularda n seçti k . Öncelikle ikinci. kez Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başka nı seçilmek üzerinizde na sıl bir duygu 
yarattı ? Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin KARADUMAN 
geçen iki yılda neyi yapma yı amaç la dı , yen i Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Necmettin KARADUMAN önümüzdeki üç yılda neler 
yapacak ? 

CEVAP Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı gib i onurlu bir 
görev e yeniden gelmeyi memn u niyetle ka rşıladım . Bundan gurur 
d u ydu m . Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nin b ana bu görevi iletmiş 

bulunmasını , şahsım açısından büyük b ir onur telakki ediyorum . 
Öze ll i kle yeni dönemde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka n lığına 
seçilmemi b üyük Meclis ' in güveninin b ir ifadesi olarak kabul ediyorum . 
Birinci dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına b aşladığım 

ta ri h ten itib a ren çalı şma la rımıza hangi düşünceler ve ilkeler hakim 
olduysa, b u dönemde de b u ilkelerin ışığı altında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı olarak hizmetleri yürütmeyi amaçlıyor ve 
düşünüyorum . Başından b eri inandığımız ilkeler vardır . Bu ilkelerin 
çerçevesi içinde yine hizmeti yürütmenin yararlı olduğunu düşünmekte

yim . Bu çerçeve içinde ka lma k ta ısrarlı ola ca ğı m . Toplumumuzun 
demokratik bir yönetim b içimi içinde b unda n sonraki sosyal, si ya sal 
ve idari yaşamını sürdürmesi toplumumuzun en b aşta gelen meselesidir. 
Bunun kolay b ir iş olmadığını da hep birlikte b ilmekteyi.z . Çünkü 
demokratik yaşama ilk adımını atan toplumlar b u yaşamın başladığın

dan itibaren b ir takım sı kıntılarla karşı karşıya kalırlar . Bunları 

da doğal ka b ul etmek lazımdır . Bugün b atı demokrasilerinin ulaştığı 

hedefe b u toplumlar uzun yılla rı n mücadeleleri ve çaba ları sonucu 
gelmişlerdir . Bizim de demokratik tecrüb emiz pek eski değildir . 

Bunda n do la yı toplumum u z b ir takım sıkıntılarla. zama n zaman karşı 

karşı ya kalmıştır . Ama bu sıkıntıları geride b ıra ka ca k bir düzeye 
gelmiş olduğumuzu şah sen ka bu l etmektey im . Özellikle demokrasinin 
hoşgörü , di.a log ve uzlaşma gibi üç ana ilkesi bundan sonra ki 
siyaset alanındaki. ilişkilerimize ana dayanak olmalıdır . Bunu çok 
önemli. saymakta yı m . Bu ilkelere da ya lı yeni bir · si ya sal kültürün 
ol u şturulmasının gerekliliğine ina nma ktayım . Bunun oluşturulma s ında 
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tüm kurumla rımıza ve aydınlarımıza büyük görevler düşüyor . Eğer bunda 
mua affa k olursak ki , başa rı lı olacağımıza yürekten inanıyorum, 

demokrasinin gelişmiş bir mertebeye en kısa zamanda ulaştırmakta 

zorluk çekmeyeceğiz . Toplumumuzun demokrasi konusundaki deneyimleri 
çok eski tarihlere uzanmamakla bera b er devletimizin çok eskilere 
dayanan bin yıllık bir devlet tecrü b esi vardır . Bunun yanı sıra 

yine tecrübe li bir millet olmamızdan kaynaklana n engin bir sağduyumuz 
vardır. Bu iki unsur , hem zengin bir devlet tecrüb esi hem de toplumu
muzun aklı sel im ' i demokrasi tecrübelerimizin ya n ında yer alan 
iki kuvvettir. Bundan da ya ra rla na rak demokrasimizi yüksek bir 
mertebeye ulaştırma k ta en kısa zama nda başa rı lı ola b iliriz . önemli 
ola n ilgili kurumla rı n ve a ydınlarımızın üzerlerine düşen uz la şma 
hoşgörü ve d ia log konusunda ki görevleri noksansız yerine getirmeye 
çalı şma la rı bunun içinde sürekli bir orta k çaba yı orta ya koyma la rı dır . 

Aslında siyaset bilimcileri klasik demokrasileri genelde devlet işlerinin 

bir anlaşma ve u z la şma şeklinde yürütülmesi biçiminde ta rif ediyorlar . 
Bu ta rifin çerçeve s ın ı da ima gözönünde bulundura ra k bu doğrultuda 

gelişme istikametindek i adımlarımızı atma ya çalışırsak demokratik 
gelişme yolundaki mesafeyi çok kısa bir zamanda katedebiliriz . 
Bu ümidi taşıyorum ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak 
b ugüne değin hep b u ilkelerin doğrultusunda kalmaya ve bu ilkelerin 
çerçevesi içinde çalı şma la rı sürdürmeye, ilişkileri i h ya etmeye 
özen göstermeye çalıştım . Bunu gerekli sayıyorum ve bunda n böyle 
de bu ana kural hareketlerimizin da yana k nokta sı olacaktır . 

SORU 208 oya sa hip ANAP' da oy dökümlerinden bazı ANAP' lı 
milletvekillerinin size oy vermediği an la ş ılı yor. Mu ha le fet parti leri 
liderleri ise hakll veya haksız sizin iki yıllık çalışmalarınızdan 

memnun olmadıklarını açıkladılar. Bu konuları değerlendirirmisiniz ? 

CEVAP Demokrasilerde bir tak tm hizmetler ortaya konur. Bu 
hizmetlere muhatap olan büyük topluluklar yüzde yüz memnun kılına 

mazlar. Bu maddeten mümkün değildir. Her toplumda olduğu gibi 
ülkemizde de bu böyledir. Bana oy vermemiş arkadaşlarımız hareketleri 
de demokrasinin bir gereğidir. Bunu böyle kabul ediyorum . 

SORU Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı göreve yaşantınızı 

na sıl etki yor . bu görevin zorlukla rı nelerdi r? 

CEVAP 
i steyen 
onurlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığ .ı çok sorumluluk 
bir görev, bu sorumluluk ağırdır ama aynı zamanda çok 
bir sorumluluktur. Böyle onurlu bir sorumluluğu taşımaktan 
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bahtiyanm. Ama bu görevin sırtıma yaşantımda da gerek maddi 
gerek manevi yönden ağır yükler yüklediğini de hissetmekteyim. 
Hayatımız sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar 
çoğu zama n ta tillerde da h i 1 olma k üzere b ura da ki işlerin içinde 
geçmektedir. Bundan arta kalan zaman ise anca evimde geçirebildiğim 

saatlerdir. Dar bir çerçeve içinde bu hayat surup gidiyor. Maddi 
derken şunu kastediyorum. Burada sabahın erken saatlerinde başlayan 

mesai gece geç saatlerekadar aralıksız devam ediyor. Zaman oluyor 
ki yemek yeme fırsatını dahi bulamıyoruz. Manevi derken de tabi 
görev sadece ma d di bir ta kı m olayla rı n cereya nı ile sürdürülmekten 
ibaret değil. Bir takım manevi mesuliyetleriniz de vardır. Tabi 
bu n la rı n sorumluluk ve ağırlığı, zorlu klar da söz konusudur. 

SORU Hayat pahalılığı konusunda da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka nı ve 
milletvekili değil, bir vatandaş olarak 
pazara çıkmaya fırsat buluyormusun uz? 

görüşlerinizi almak 
iktidar partisinin 

ne düşünüyorsunuz. 

isteriz. 
Trabzon 
Çarşıya 

CEVAP Çarşıya, pazara çıkmaya vakit bulamıyorum. Buradaki 
iş şartları buna müsait değil. Tabi, ama aile fertlerim çarşı ile 
pazarla haliyle ilgilenmektedirler. Hayat palalılığından elbette 
va ta nda ş la rı m ız şi ka yetçi. Bu Türk toplumunda yeni bir olay değildir. 

Türk toplumunda hayat pahalılığının üstesinden uzun yıllar gelineme
miştir. Gelinmesi Türk toplumunun en başta gelen meselelerinden 
biridir. Bunun ıçın her türlü çaba nı n gösterilmesi ka çınılmazdır. 
Bu çabayı göstermek ıçın de hükümet birçok programlar hazırlayarak 

uygula ma ya koymuştur. Umudum odur ki, bu program larda n olumlu 
sonuçlar alınacak ve bu sıkıntı bir ölçüde hafifletilecektir. 

SORU Rakibiniz ve partinizin milletvekili Şaban Küçükoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nde içkili bir lokantanın gerekli olduğunu 
söyledi. Meclis'e bir içkili lokanta gerekirmi ve sizin sosyal faaliyet
ler konusunda yeni bir düşünceniz var mı? 

CEVAP Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin birçok ihtiyaçlarının 

ka rşıla nma sı yolunda geçen dönemde pek çok önlem alındı . Pek 
çok proje uygula ma ya kondu . Bu n la rı n ta ma m la na ra k hizmete sunulma sı 
önde ge le n meselemi zi teşkil ediyor . Yen i bazı ihtiyaçlar doğa rsa 
bunlarla i lg il i tedbirler de alı nma sı gerekecektir. Bir i.çkil i loka n ta nı n 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne gerekli olduğu kanaatini paylaşmıyo

rum . Bu konu bu arkadaşımızın şahsi kanaatidir. 

SORU Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu en büyük sorunları 

nelerdir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak sizin görüşü

n üz bu sorun la rı n çözümü yol u nda TBMM ne yapma lı dır ? 
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CEVAP Sorunlar var. Bunlarda n biri. diğerine göre da ha az 
önemli. değil. İkisi. de at baş ı gidiyor . Birincisi demokra simizi 
geliştirmek ve batılı anlamda hoşgörü ve uzlaşma ortamına dayalı 

bir yönetim biçimi ola ra k gerçekleştirmektir . Bu konuda herkese 
büyük görevler düşmektedir . İkincisi de hayat palalılığı ile başlayan 
mücadelenin behema hal başa rı ya ula ştı rı lma sı dır. 

SORU Türkiye Büyük Millet 
en çok hangi konularda mektuplar 
bulunanlar var mı? 

Meclisi Başkanı'na vatandaşlar 

yazıyor. Sizden ilginç isteklerde 

CEVAP Mektupların bir kısmı iş bir kısmı tayin konularına değini-

yor . Memuri.yet nakilleri konusuna ilişkin bulunuyor. Kanunlarda 
yapılması gereken bazı değişikliklere ilişkin istekler de geliyor. 
Ağırlığı bunlar teşkil ediyor. 

SORU Önümüzdeki üç yıl içinde pa rla men to ari. tmetiğinde bir 
değişiklik olabilir mi.?, erken seçim ufukta görünüyor mu? 

CEVAP Erken seçime mevcut bir durumun va ri.t olma dığı ka na a ti.nde
yi.m. E sa sen Ana ya sa m ız seçim süresin i 5 yıl ola ra k belirlemi ştir. 
İ sti.sna ha ller yine Ana ya sa mızın vazetti ği hükümlere göre erken 
seçim kararına Meclis kararı ile gi.dilebileceği.ni. belirtmiştir. Bu 
istisnai kuralın ortaya konup konmayacağı takdiri büyük Mecli.s'e 
ait. Benim şah si. goruşum şu anda böyle bir mecburi.yeti n var olduğu 
kanaatinde değildir. 

SORU Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olduğunuzdan beri 
en çok yapmak isteyip de yapamadığınız şey nedir? 

CEVAP Şah sen ya pm ak isteyip ya pa ma dığı m bir konu yoktur. 
Türk toplumunun bir ferdi olarak, özlemi.mdeki. bir hususu tekrarlamak 
istiyorum. O da demokrasi.mi.zi.n karşılıklı dialağa, uzlaşmaya, 

görüşmeye day alı ola ra k ge li.şmesi.n i. süra tli. adım la rla ta ha kk u k 
ettiğini görebi.lmekti.r. Bu konu benim şahsi. gayretleri.mle başanya 

ulaşabilecek bir mesele değildir. 
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13 Mart 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
FEDERAL ALMANYA'DAKi BAZI GAZETE VE AJANSLARIN 
TÜRKİYE TEMSiLCİSİ BAHA GÜNGÖR'ÜN SORULARINA 

VERDİKLERİ CEVAPLAR 

SORU Efendim, bir sorum var. Sayın konuğunuz Philipp Jenninger ' 
in ziyaretinin önemi nereden kaynaklanıyor ve görüşmeler yalnızca 

Türk - Alman ilişkilerini mi ilgilendiriyor ? 

SAYIN KARADUMAN Almanya ile siyasel ve ekonomik alanda geniş 

kapsamlı ilişkilerimizin bulunduğu bilinmektedir. Bu nedenle, çok 
ya kı n ilişkiler , sı ca k i lişkiler içinde olduğumuz bir ülkeden, bir 
parlamento heyetinin Türkiye'ye gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz 

ve bunun iki ülke arasındaki yüksek düzeyde gelişen münasebetlerin 
daha da gelişmesine katkısı olacak bir ziyaret olduğunu ifade 
etmek istiyoruz. 

Yine ülkeler arasında çeşitli boyutlardaki ilişkilerin süre 
geldiği malumdur. Fakat Türkiye ' ye dikkat ederseniz, hem siyasal 
ilişkileri itibariyle, hem ekonomik ilişkileri iti b ariyle Almanya 
Türkiye yanında yer alan çok önemli bir müttefikidir . O kadar 
sıcak ve yoğun ilişkiler içinde olduğumuz bir ülkeden gelecek bir 
pa rla men to heyetinin, ülkede içinde olduğumuz bir ülkeden gelecek 
b ir pa rla men to heyetin i n, ülkede bulunma sı şüphesiz ki, b izi memnun 
edecektir. Meseleye bu yönden baka ra k değerlendirme yapma k istiyoruz . 

Bir de şunu ilave etmek isterim . Sualini.zin bir cephesi 
de şuydu galiba: Bu temaslar ve görüşmelerde, sadece Türkiye 
ile Almanya arasında ki ilişkiler mi gündeme gelecektir; şüphesiz 

ki öncelikle bu ilişkiler değerlendirmeden geçirilecektir. Ama, bu 
demek değildir ki., dünyanın çeşitli forumlarında yer alan sorunlar 
da birlikte b ir değerlendi rm eye ta bi tu tu lma ya ca ktı r. Elbetteki., 
ülkelerimizi ilgilendiren çeşitli dünya meselelerine de birlikte bir 
bakış açısı getireceği.z . Bunu da tabif karşılıyorum. 

SORU Efendim, di ğer bir soru m; "Görüşmelerde hangi konula rı n 
ele alınacağı hakkında bilgi verebilir misiniz?" diye, bir soru 
düzenlemiştim. Örneğin, dünya konula rı, bölgedeki. konular. 

SAYIN KARADUMAN Tabii , bütün dünyanın çeşitli önemli 

b ölgemizin önemli sorun la rı bu konuşma larda gündeme 
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"12 Eylül öncesi'' diye bir sualiniz vardı galiba, onu unutma-
yalı m. 

SOR U Onu ben hemen soracaktım. 12 Eylül 1980'de ordunun 
yönetime el koyma s ında n sonra yeniden düzenlenen demokratik sistem 
hakkında Alman kamuoyunda iki apayrı görüş belirdi. Bir i ncisi, 
Türkiye lehineyken, ya ni Türkiye ' de gelişmeleri en olumlu ve iyi 
niyetli bir şekilde değerlendir il i rken, Türkiye' nin aleyhinde ola nlar 
burada , insan haklarının zedelendiğini ve özgürlüğün çeşitli alanlarda 
kısıtlandığını iddia ediyor. Bu iki apayrı görüş hakkında Alman 
kamuoyuna na sıl bir mesaj vermek istersiniz? 

SAYIN KARADUMAN Bu suali sorduğunuza memnun oldum. Bunu 
da ben iş in gerçeği n i la yık ı veçh ile bilmemesinden ve ta nı nma ma s ında n 
k ayna k la n mıştır diye ka bul ediyorum . Türkiye aleyhinde tavır 

takınan , Türkiye aleyhinde bir tutum içinde olan siyaset adamlarının 

bulunduğu bizim ta ra fımızda n da bilinmektedir . Sözlerimin baş ında 

ifade ettiğim gibi bunu ta ma mı yle Türkiye gerçeğinin la yık ı veçhile 
bilinmemesine bağlıyorum . Bir de bu davranış sahiplerinin siyasi 
nitelikte olduklarını, siyasi amaçlarla böyle bir davranışı sergiledik
lerini. kabul ediyorum . Bunu iki sebebe bağlamak mümkündür. Türkiye 
gerçeğin i ta nı mı yorla r . Gerek dostumuz ola n ülkelerdeki. bazı siyaset 
ada m la rı, gerekse fazla yakın ilişkiler içinde olma dığımız ülkelerin 
siyaset adamlarının bir bölümü, büyük bir bölümü, Türkiye gerçeğinin 
i. yi bil i.nmemesinden kaynaklanıyor , diyoruz . Türkiye, sızın de 
bildiğiniz gibi, Türkiye ' nin i.ç sorunlarını takip edenlerin de yakından 
izlediği gibi 12 Eylül 1980 öncesinde uzun yıllar boyunca, 1970 ' li 
yıllar boyunca çok vehim olaylar yaşamış bir ülkeyiz . Öylesine 
vahim olaylar ki., artık yaşama hakkı gibi insanların en doğal 

ha k kı diye kabul edeceğimiz ha k la rı bile i. nsa nlar adeta yitirmiş 

duruma gelmişlerdi . Ülke bu kaosun içi. nde, ana rşının ve terörizmin 
ya ra ttığı kaousun içinde, bir iç sa va şın içine ade ta i tilmiştir. 
İnsan haklarının en başında gelen yaşama hakkı gibi bir tabii 
hakka sahip olmayan bir toplumda diğer haklardan bahsedilmesi 
biraz romantik olur . Nitekim Türk toplumu ve bu toplumun bütün 
bireyleri ca n ve mal kaygısına düşmüşlerdi, 12 Eylül öncesinde . 
İ nsa nlar birbirine artık güvensizlik duygusu içinde idiler, kardeşin 

kardeşi öldürdüğü ve ka tlettiği bir korkunç orta m Türkiye ı de bu 
topraklar üzerinde yaratılmıştı. 

Türk toplumunda demokratik yönetim vazgeçilmez bir yönetim 
tarzıdır . Bütün topluluk, bütün Millet Meclisi bu yönetimi böyle 
nitelemekte ve kabul etmektedir, ama iş öyle bir kerteye gelmiştir 

ki Türkiye ı de insanlar artık yaşama hakkından mahrum hale gelince 
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herkesin emniyetinin, ca n ve mal güvenliğinin sağlanma sı ıçın, 

savaş eşiğine kadar getirilmiş olan ülkenin bu kaostan kurtarılması 

ıçın, Ordu ister istemez bir müdahale ya pm ak zorunda ka ldı ve 
bu , Ordunun da arzu ettiği. bir idare değildi.; ama ülkenin şartları 

ülki.ye böyle bir za ruretle karşı karşıya bırakmıştır. Demokrasi. den 
bir süre içi. n bile olsa, uzak ka lma paha sına, bu müdahaleyi. ha lk 
da büyük ölçüde zaruri. görmüş ve desteklemi.ştir; ama demokrasi. 
inancı Türk aydınında ister sivil olsun, ister asker olsun, hiçbir 
zama n bitmemişti., ka ybolmamıştı, bu yüksek bir mefkure olara k, 
da i. ma Türk aydın ı tarafında n korunmuş bir düşünce i. di.. Nitekim 
bu düşüncenin Türk a ydını tarafında n bir hedef, yüksek bir hedef 
kabul edilmesinden dolayıdır ki., sivil ve asker Türk aydınları 

tarafından kabul edilmesinden dolayıdır ki., ülke 3 yıl gibi. kısa 

bir süre olarak niteleyeceği.mi.z bir zaman sonrasında tekrar demokratik 
yönetime geçebilme başarısını göstermiştir . O tarihten bu yana 
yaklaşık 2 , 5 yıl geçmiştir . Ülkenin demokrasi. ye dönmesinden bu 
yana 2 , 5 yıl geçmiştir . Bu 2,5 yılda, Türkiye çok olumlu bir demokra
tik gelişme çizgisi üzerindedir . Şu n la rı teker teker söyleyebiliriz: 

Ülkede, parlamentosu ve basınıyla özgür ve demokratik 
bir ortam, bütün etkinliği ile faaliyetlerini. sergileyebilmektedi.r . 

Parlamento en yüksek müessese ola rak saygı görmekte ve 
büyük bir süratle ve verimle çalışarak Türk toplumunun ihtiyacı 

ola n kanunları çıkarma hususunda büyük çaba göstermekte ve beklenti
lerini. -toplumun beklentileri. ni.- cevapla maya çalı şma ktadır . 

Türk basını, yakından Türkiye 1 yi. izleyenleri n de bildiği. 

gibi., tam bir serbesti ortamı içinde, fikirleri. ifade edebilmekte, 
Türk halkının hislerine tercüman olmaya çalışmaktadır . Ve bu faaliyet
ler, basının gösterdiği bu faaliyetler, hiçbir kayıt ve şarta tabi. 
olma dan rahatça sürdürülebilmektedi.r . Bi.r demokratik ortam içi. nde 
b asın ne denli. rahat ve kayıtsız şartsız çalışabili.yorsa, o kadar 
kayıttan azade bi.r şekilde faaliyetlerini. sürdürebi.lmektedi.r . 

Öte yandan, zorunlu ola rak konmuş olan kayıtlarda n da, 
Türki. ye 1 yi. 12 Eylül 1980 ortamına getiren zorunlu şartlar nedeni. yle 
konmuş olan kayıtlarda n da peyderpey artık uzak la şılmakta, bunlar 
birer birer arkada bırakılmakta, terkedilmektediL Yani demokratik 
süreç Türki. ye 1 de çok süra tl i. bir şek i. lde ve da i. ma i. le ri. ye doğru 

bir gelişme kaydetmektedir . 
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Biz dileriz ki, Türk iye ' n in bu şartlarını, bizim düşüncelerimizi 
paylaşmayan yabancı siyaset adamları Türkiye ' ye gelip görsünler, 
Türkiye ' de bizlerle görüşsünler, ka pımız herkese açıktır ve bunu 
özellikle temenni ediyoruz . 

Sadece, bize dost ola n siyaset adamla rının değil, bizim 
d üşüncelerimizi payla şmayan, Türkiye hakkında ya n lı ş ve noksan 
bilgilerle donatılmış olan siyaset adamlarının da bizimle görüşmesini, 

bizlerle temasta bulunmasını arzu ve temenni ediyoruz . 

Biz ümit ediyoruz ki, yapılacak bu görüşmelerden ve temaslar
dan sonra, birçok yanlış bilgiler düzeltilebilecek ve Türkiye ' de 
demokratik sürecin çok hızlı bir şekilde daima ileriye doğru işlediğini 

görebileceklerdir . 

SOR U : Bu değindiğiniz t.emaslar, çok olumlu gelişmelere yol açacak 
olan temaslar konusunda Almanya çok önemli rol oynuyor . Şöyle 

düşünürsek , ilk gelen Başbakan, Batı aleminden ilk gelen Başbakan 

Şahsölye Helmut Kohl ' ü, ilk gelen batılı parlamentonun başkanı 

Almanya ' dan geliyor, Sayın Jenninger ve ilk gelen batılı Cumhurbaşka

nı da, Devlet Başkanı da Mayıs sonunda Sayın Cumhurbaşkanının 

konuğu olarak Richard Von Zeideğer olacaktır . Yani Almanlar bir 
nevi önderlik mi oynuyorlar acaba bu ilişkilerde? 

SAYIN KARADUMAN Alma n la rla mevcut ola n 
ta ri h in derinl ik lerine ka dar inen ba ğlarımız, 
şüphesiz ki, amil olmaktadır . 

çok yakın ilişkilerimiz, 

yakınlıkla rımız, bundan 

Biz, Türkiye' nin meselelerine ve gerçeklerine vakıf olma k 
üzere bizim le tema s ku ra ca k, görüşmeler ya pa ca k bütün dost la rımıza 
kapılarımızı açıyoruz; açmak istiyoruz ve Almanya ' nın da bu temasları, 
arzu ettiğimiz bu tema s la rı geliştirecek ülkelerin başında bulunmasın

dan memnuniyet duyuyoruz . Yani her ülkeden gelecek misafirimiz 
politika ada m la rı, b ura da da ima hüsnü ka bul göreceklerdir . Tekrarlı

yorum , Türkiye gerçeği layıkı veçhile bilinmiyar Batı aleminde . 
Yer yer biliniyor , yer yer de bil inmiyor. O bakırnda n biz Türkiye 
gerçeğini anlatmak ve tanıtmak üzere dostlarımızı ülkemizde misafir 
etmek, burada kendileriyle her türlü tema s ve görüşmeyi sürdürmek 
arzusunu taşıyoruz . 

Şunu da memnuniyetle belirtmek isterim: Bu demokrasiye 
geçişimizden sonraki 2, 5 yıl zarfında Türkiye ' ye pek çok yabancı 

parlamento heyetleri geldi. Bunların çoğu, benimle tema s ta bulundular 
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ve hepsi -bi rta kım na k ıs bilgilerle dona tılmış ola n si ya set ada m la rı 
da h il- burada n müspet intiba lar ala ra k ayrıldılar . Türk iye gerçeğine 

nüfuz etmeyi başarabildiler. Önemli olan, Türkiye gerçeğini tanımayı 
istemiş ve arzu etmiş olmaktır . Ama, bir de var ki, Türkiye gerçeğini 
tanımamakta ısrarlı kişiler de çıkacaktır . Tabif onları şu şekilde 

nitelememiz ica p edecektir: 

On lar siyasi amaçlarla Türkiye gerçeğini tanıma k istemiyoda r, 
yahut Türkiye gerçeğini ters tanımak istiyorlar diyeceğiz; ama 
onla ra da ka pımız açıktır. Biz dünyada her ülke ile tema s larda n 

ve 
ve 

görülmelerden yanayız, gerçeklerin ancak 
kabul ettirileb ileceğini düşünmekteyiz . 

böylece ta nı tıla bileceğin i 
Bu fikri savunmakta yız . 

SORU Efendim, sizi fazla yormak da istemiyorum; ama son 

bir sorum da ha vardı. 

SAYIN KARADUMAN : Rica ederim, buyurun. 

SORU Bu dış temasların önemi ortada . Sizin bu ortamda, bu 
ilişkileri da ha da derinleştirmek amacıyla, bu yıl içinde, bir iadei 
ziyaret amacıyla Almanya 'ya gitmeniz söz konusu mu, veyahut 
da söz konusu olur mu? 

SAYIN KARADUMAN Efendim , bu tür parlamento 
hep karşılıklı olarak teati edilmektedir . Ben de 
Alma n ya ' da n bir da vet va ki olduğu takdirde, 
icabet etmekten memnunluk duyacağım . 

düzeyindeki tema s lar 
bu geleneğe u ya ra k, 
elbettek i bu da vet e 

Ve bu tür parlamenter temasların, ülkelerimizin gerçek 
veçhesini tanımakta ve ta nı tma k ta çok ya ra r sağla ya cağı düşüncesin

deyim. Biz geçen yıl, Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nin kuruluşunun 

65 . yıldönümü münasebetiyle çeşitli dünya parlamentolarından parlamen-
terleri davet ettik . Bunlar arasında bir Almanparlamenteride 
vardı. Bu sene de keza, yine çeşitli dünya parlamentoları ndan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin kuruluşunun 66 . yıldönümü münasebe
tiyle yapacağımız törenlere ve onu takiben sürdürülecek Milli Egemenlik 
Haftası 'na yine parlamenterleri davet ediyoruz; çeşitli dünya ülkele
rinden . Bu ülkeler ara s ında yine Alma n ya da yer almakta dır . Bu 
temas la rı n çok ya ra rlı olduğunu görüyoruz . Geçen sene bir tecrübemiz 
oldu; çok yararlı sonuçlar elde ettiğimizi gördük . Hatta bu sene 
yaptığımız temaslarda, ben özellikle şunu belirttim, büyükelçiliklerimi-
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ze bu konudaki talimatımızı iletirken, "Bize yakın olan siyaset 
adamlarını düşünmeyiniz sadece, bize yakın olmayan siyaset adamları 

da davetlimizdir. Özellikle, onlardan da ısım tespit ediniz, onlara 
da davetimizi iletin iz" dedik . Amacımız, Türkiye' nin si ya sa 1 gerçekleri
n i sosya 1 gerçeklerini burada çok iyi bir biçimde an la ta bilmektir, 
bunu sağlamaktır . Ve yaptığımız uygulamalarla görmekteyiz ki, 
Türkiye 'ye gelen misafirlerimiz, Türkiye gerçeğini burada çok daha 
iyi ta nı ya biliyorlar ve ka na atlarında büyük ölçüde değişiklikler 

yapa ra k Türkiye' den ayrılıyorlar . Çünkü, biz Türkiye' de demokrasiye 
ina nmış bir toplum olduğunu bilmektey iz, buna yürekten inanmakta yız 
ve Türkiye' nin demokratik hedeflere doğru kesin ve emin adımlarla, 

süratli. adımlarla yürümekte olduğunu da müşahade etmekteyiz ve 
bütün kurumların bunun çaba sı içinde olduğunu ve tüm siyaset 
adamlarının bunu ana ilke saydığı nı bilmekteyiz . Türkiye, bu 
inanç çizgisinde yuruyen bir ülke olduğuna göre, elbetteki Türkiye 
gerçeğini Türkiye'nin siyasal alanda başardıklarını ve başaracaklarını 
görebilmeleri için çeşitli si ya set adamla rının da Türkiye' ye da vet 
edilmesinden Türkiye ya na dır ve bunu ısrarla istiyoruz ve gelecek 
olan misafirlerimizin de buradan çok iyi intibalarla, müspet intibalar
la ayrılacağı nda n da emin bul u nma ktayız . 

SORU Çok teşekkür ediyorum, çok geniş bir şekilde değindik 

konuya . Özellikle 13 üncü sorudan sonra verdiğiniz cevap hemen 
helen her şeyi kapsadı . Bunun dışında benim sormadığım veya 
sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa .... . 

SAYI N KARADUMAN Mesela bakınız, Türkiye' deki demokratik süreçte 
kaydedilen gelişmelerden söz ettik . Bir kere başlı başına 6 Kasım 

1983 seçimleriyle demokrasiye, 3 yıllık kısa bir aradan sonra dönülmesi 
büyük bir başandır . Arka da n, hemen 4 ay sonra yapılan 25 Mart l9B4 
Mahallf İdare Seçimlerine bütün siyasal partilerin iştirak ettirilmesi 
büyük bir hamledir. Bunu ta ki ben, sıkıyönetimin ülkeden adeta 
ta ma men kaldırılır duruma girmiş olması, ki ya rı n yine bir görüşme 

vardır ve sıkıyönetim Türkiye' n in 67 il i nden, ya rı n Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 'nden çıkarılacak kararla 5 İl'e inecektir; Mardin, 
Siirt, Van, Hakkari, Diyarbakır illerinde uygulanacaktır . Sınır 

olayla rı ndan dolayı orada, bunun dışında Türkiye' de hiçbir yerde 
bir sıkıyönetim ola yı kalmıyor . 

Öte yandan, yasaklanmış, 12 Eylül 19BO'den sonra, ki şartlar 
dolayısıyla çıkarılan 2969 sayılı Kanunla, konuşmaları yasaklanmış 

birtakım siyaset adamlarına konmuş olan bu tahditler de yine hükümet
çe hazırlanan bir tasarıyla. Meclis ' e getirilmektedir, bu tahdülerde 

- BB -



büyük ölçüde kalkmaktadır . Zaten çıkarılacak kanun, fiilf durumu 
teyid anlamını taşımaktadır. Ülkede artık her şey yazılmakta, 
her şey rahatça söylenebilmekte; bu yasaklara muhalefet olsa 
bile, muhalefet edenler hakkında herhang i bir ka nunf kovuşturma 

yapılmama ktadır . Bu, Türkiye ' de demokratik orta m ın ulaştığı g e lişmiş

lik mertebesini gösteren çok ilgi çekici bir göstergedir, ki bunu 
şimdi çıka rı la n ka nun, artık ka nunlleştirmekte, fi ilf durumu ka nunf 
durum ha line getirmektedir . 

Bunun yanısıra, dün çıkarılan infaz Yasasıyla, bugün 
cezaevlerinde bulunan insanların cezalarında büyük ölçüde indirimler 
sağlanmış bulunmaktadır . Bu indirimler, şu anda cezaevlerinde 
buluna n birçok kişilerin; tutuklu ve mahkum kişilerin ceza evinden 
çıkmalarını sağlayacak kadar büyük boyutlardadır . Tahmin ediyorum 
ki, bu ka nun çıktı, uygula maya kona r kon ma z birçok ma h kum, 
cezaevinden, bu ka nu nda n fayda lanmak suretiyle çıkma olanağına 

kavuşacaktır . İdam kararı ile mahkum edilmiş kişiler, Meclis'in 
kabul etmesi halinde, onların cezaları da 30 yıla dönüşecektir; 

mü eb bet hapse mahkum ola n la rı n ceza ları 20 yıla dönüşecektir . 

Yani, bu kanunda çok önemli hükümler gelmiştir. Bu bir af kanunu 
değildir; ama cezalardaki çok önemli indirimler nedeniyle, af kanunu 
gibi, cezaevlerinde halen bulunan ve onların dışarıda yaşayan 

yakınları ıçın büyük rahatlık getiren bir kanun niteliğindedir . 

SORU Siz Doğu Anadolu'da görev yaptınız; Erzurum Valiliği 

yaptığınızı b iliyorum . Doğum yeriniz? 

SAYIN KARADUMAN : Doğum yerim Trabzon, ben Trabzon Mi lletvekiliyim. 
Onun dışında, Anadolu ' nun muhtelif vilayetlerinde valilik yaptım; 

iki Valiliğim Erzurum v e Kahramanmaraş ' tadır, bir Valiliğim de 
Mersin'dedir . 3 yerde Valilik yapmıştım . Sonra bir müddet de, 
emekli olduk ta n sonra özel şirkette çalıştım . 

SORU : Afedersiniz, yaşınız? 

SAYIN KARADUMAN : Estağfurullah, yaşım 59; 1927 doğumluyum . 

SORU : Çok teşekkür ederim . 

SAYIN KARADUMAN Şunu belirtmek 
yuruyen b ir toplumuz ve bu toplum 
bu yoldan geri çevirmeye kimsenin 

i sterim; demokratik yolda inanç la 
hedefine ulaşacaktır . Bu toplumu 
gücü yetmeyecektir . Zaten Türk 
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toplumu da bu yüksek ideali hep birlikte paylaşmıştır . Zaten bu 
toplumu, bu yoldan geri çevirmek isteyen bir güç de Türk toplumu 
içinde yoktur . Çünkü, Türk toplumu, büyük bir bütünlük içinde, 
demokrasi idealine sahip çıkmıştır ve onun gelişmesi, geliştirilmesi, 

da ha da geliştirilmesi istikametinde emin adımlar ata rak hedefine 
doğru yürümektedir; ama Türkiye 1 nin gerek ekonomik alanda, gerek 
sosyal alanda gelişmesinden emin bir şekilde belirttiğim yüksek 
hedeflere ulaşmasından rahatsız olmak isteyenler varsa, o bizim 
dışımızdadır. Biz, onlara bile elimizi uzatıyoruz, onlarla bile dostluk 
bağları kurmayı arzu ediyoruz, birçok dünya sonununun görüşmeler 

yoluyla, çeşitli temaslar yoluyla çözülebileceği inancını taşıyoruz. 

Türkiye herkese, kendisine yakın olsun olmasın, her ülkeye dost 
elini uzatan bir ülkedir. Bunu böyle ifade etmek isterim. 

SORU : Alma n kamuoyuna ben de bunu böyle aksettireceğim inşallah . 

Çok çok teşekkür ederiz efendim. 

SAYI N KARADU MAN : Yalnız, Alman komuoyunun da bizim Türk gerçegını 
tamamiyle tanıyamamasından, bilememesinden de üzüntü duyduğumuzu 

da ifade etmek isterim ilaveten . Burada tabif bize büyük görev 
düşüyor; meselelerimizi tanıtma da, anıatmada bize büyük görevler 
düşüyor; ama bizim meselelerimizi iyi tanıma k, iyi an lama k gayretini 
de dost la rımızda n beklemeyi k e nd i miz için bir ta b if ha k telakki 
etmekteyiz. 

SORU : Çok çok teşekkür ederim. 
la, gelecek olan gazeteci listesi 
gazeteciler bunlar . 

Sayın ]en ninger 1 in b ura da olma sı y
el im de; çok değerli kuruluşlarda n 

SAYI N KARADU MAN Ta b if, onun ıçın, o nedenle, ben bu tema s la rı n 
çok faydalar sağladığı kanaatini taşıdığıını ifade ettim . Taa, baştan 

beri bu temaslar ne denli geniş boyutlarda yapılırsa o kadar faydalar 
sağlıyor . Böylece, gerçekler birbirimize daha kolay aktarılabiliyor, 

şüphesiz ki, bizim de Alman toplumuna ait bilemediğimiz birtakım 

gerçekler var. Biz de bu n la rı, gelecek ola n parlamenter dostlarımızın 

ağzında n ta nıyaca ğız, öğreneceğiz. O bakırnda n, bu tema s ların 
ülkelerin birbirini tanımasında, ülke insanlarının birbirini tanımasın

da; dolayısıyla dünya meselelerine müşterek çözümler getirmede 
da ha kolaylıklar sağla nma s ında büyük ya ra rla rı ?lacağı ka na a tinde
yim . O nedenle biz bu tür seyahat, temas ve ziyaretleri hep teşvik 

etmek istiyoruz. Gelen her heyeti de büyük bir dostluk ve misafirper
verlik duyguları içinde karşılıyoruz . 
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SORU Onlar da gelip misafirperverlikten bahsederler ve hakikaten 

de görürler . 

Tekrar çok çok teşekkür ederim . 

SAYIN KARADUMAN Mersin şehrinin ve İçel Vilayetinin ihtiyaçlarının 
karşılanması hususunda onların gayretlerine yeni gayretler katmak 
isterim. Bunu da memnuniyetle yapacağımdan emin olduğunuzu zannede
rim . Konular bana intikal ettikçe, e sa sen ilgilenmekteyim, bundan 
sonra intikal edecek konular için de gerekli ilgiyi göstereceğimiz 

de tabifdir . Bunu yapabilirsem, b en de size uzaktan da olsa bir 
katkım olursa, b undan b üyük mutluluk duyacağım . Sizi bugün burada 
topluca görmekten büyük mutluluk duyduğumu tekrar belirtmek istiyorum 
ve hepinizi sevgilerle ve saygılada selamlıyorum . 
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12 Nisan 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
BÜKREŞ RADYOSUNUN SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Necmettin Karaduman 
Başkanlığındaki bir Türk Parlamento Heyeti geçen 
Büyük Millet Meclisi Başkanının da vet li si olarak 
günlük bir ziyaret yaptı. 

hafta, Romanya 
Romanya 'ya dört 

İki ülke parlamentoları arasında dostluk ve olumlu işbirliği 
ilişkilerinin bir ifadesi olan bu iade ziyareti, iki ülkenin resmf 
organları arasında yakınlaşma ve işbirliğinin kuvvetlenmesine yeni 
bir katkıdır . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Necmettin 
Karaduman ziyareti ile ilgili olarak arkadaşımızın sorularını yanıtladı. 

SORU Sayın Başkan, önce Romanya Ziyaretiniz sırasında yaptığınız 

temas ve görüşmelerin sonuçlarını değerlendirir misiniz? 

CEVAP Bildiğiniz gibi Romanya ' da çeşitli devlet yetkilileri ile 
temaslarımız oldu . İlk temasımızı Sayın Romanya Meclis Başkanı 
ile yaptık ve ülkelerimizi ilgilendiren çeşitli konuları dostane bir 
hava içinde gözden geçirdik, sonra, Dış Ticaret Bakanı ve Dışişleri 

Bakanıyla görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde, ekonomik ve siyasal 
il işkilerimizi ortaklaşa gözden geçirdik . Son goruşmemızı Sayın 

Nikola i Ça vuşescu ile yaptık . Sayın Ni ko la i Ça vuşesku ile yaptığımız 

görüşmelerin her yönden yararlı olduğuna inanmaktayım . Yine ülkeleri
mizin çeşitli konularına ve ilişkilerine bu görüşme sırasında birlikte 
değinme fırsatını bulduk. Pek çok konuda aynı görüşleri taşıdığımızı 

müşahade etmenin memnuniyetini yaşadım . Dünya barışı ve silahsızlan

maya il i.şki.n konularda aynı i.stikamette düşündüğümüzü tespit etti. m. 
Ekonomik potansi.yeli.mi.ze orantılı bi.r Dış Ticaret hacmine ulaşmamız 

gerektiğinde de yine aynı görüşleri paylaştığımızı müşahade ettim . 
Romen Devlet yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerin ve temasların 

her iki ülkenin siyasal ve ekonomik ilişkileri yönünden faydalı 

olduğu kanaatine ka tılmakta yı m . Esasen son yıllarda, i. ki. ülke 
arasındaki çok eski tarihlere kadar uzanan dostane münasebetlerin 
çok büyük güç kazandığını ifade ediyoruz . Bunda da en büyük 
payın Devlet yetkililerimiz arasında yapılan temaslara ait olduğunu 

ka bul etmekteyiz . Bu bakımdan bu tür temaslar, mu ha kk ak ki, 
iki ülke için de yararlı olacaktır . 
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SORU Ziyaretiniz sırasında Romanya Devlet Başkanı Nikolai 
Çavuşesku ile samimf bir hava içinde geçen görüşme hakkındaki 

izlenimlerinizi, bölgenizi olduğu kadar Avrupa ve Dünyayı özellikle 
barış ve silahsızlanma ve buna bağlı olan dostluk işbirliği ve 
güvenlik üzerinde görüşlerinizi ve değerlendirmelerinizi açıklar 

mısınız? 

CEVAP Dünya barışı artık insanlığın ortak ideali haline gelmelidir 
düşüncesine sımsıkı sarılmaktayız . Çünkü dünyanın bir Üçüncü 
Dünya Savaşına yani yeni bir felakete tahammülü olmadığı kanaatini 
taşıyoruz . Bu neden le, insanlık alemi her türlü tedbiri alarak 
uzun vadeli dünya barışını mutlaka gerçekleştirmelidir . Bunun 
yolu da ta bia tıyla öncelikle genel bir silahsızlanmayı gerçekleştirmekten 
geçer . Bu istikamette yapılan çalışma ve temasları Türkiye da ima 
desteklemektedir ve desteklemeye devam edecektir . Sabırla ve azimle 
getirilecek görüşme ve temasların genel silahsızlanmada ergeç başanya 
ulaşacağı kanaatindeyim . Yalnız bir noktaya da bu vesileyle değinmek 

isterim dolayısıyla, s ila h s ızla nma ıçın yapılacak görüşmeleri. bir 
ta raftan sürdürürken, bir taraftan milletlerarası ilişkileri. de yumuşat
maya ve milletlerarası yakınlığı sağlamaya yönelik hareketleri. 
de teşvik etmek, yoğunlaştırmak lazımdır . Bu ilişkiler, ister evrensel 
boyutlarda olsun yumuşatılmalı topluluklar birbirine yaklaştırılmalıdır 

ki, genel silahsızlanma gibi. önemli. bir hedefte kolayca buluşulması 

mümkün olabi.lsi.n . Bu nedenle, genel si.lahsızlanmayla birlikte beynelmi
lel ortamın yumuşatılması, barış, dostluk ve kardeşlik havasının 

bu ilişkilerde ve bu münasebetlere, bu görüşmelere hakim kılınması 

nokta sını da biz çok önemli. saymaktayız . 

SORU İki ilkü parlamentolarının, Romanya ve Türki. ye arasında 

ayrıca Balkan, Avrupa ve Dünya ülkeleri. arasında yakınıaşmaya 

dostluğun güçlenmesine, barış ve güvenliğin tesisi ve sağlamlaşmasına 

kanaati.ni.zde katkıları nedir ve nasıl olmalıdır? 

CEVAP Bildiğiniz gibi parlamentolar halkın temsil edildiği. yüksek 
müesseselerdi.r . Dolayısıyla ülkelerin kaderi. üzerinde yüksek derecede 
söz sahibidirler . Bu nedenle gerek silahsızlanma, gerekse dünya 
barışı konularında parlamentoların üzerine çok önemli görevler 
düştüğü kanaatini taşımaktayız . Parlamentolar arasındaki ilişkiler 

b u yüksek hedeflere ulaşmada parlamenterleri daha . da güçlendirecek, 
daha da birbirine yaklaştıracaktır . Bu bakımdan parlamentolar 
arasındaki temasları biz her yönden yararlı saymaktayız . Bu temaslar 
sırasında bildiğiniz gibi çeşitli konularda görüş alışverişi yapılıyor . 
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karşılıklı olarak tarafla ra aktarılıyor . Eminim ki, 
ve inti.balar aym görüşlerin paylaşılmasında en 

birbirine daha da yaklaştırılmasında çok büyük 

Çeşitli. bi.lgi.ler 
anlamlı bi.lgi.ler 
azından görüşlerin 

b ir etken olacaktır. 

SOR U Ziyaretiniz sırasında Romanya' daki. bazı müessese ve 
işletmeleri görmek, gezmek, oralarda temaslar yapmak fırsatını 

buldunuz . Ayrıca bi.r de Romanya 'mn turistik tesislerini de gezdini.z 
genel olarak izlenimleriniz nasıldır? 

CEVAP Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki., Romen halkım 

biz öteden beri dost bir topluluk bildiğimiz kadar, sempatik insanlar
dan oluşan bir topululuk olarak da tanımaktayız . Buraya yaptığımız 

ziya ret es na s ında, gerçekten Rom en ha lk ının çok sempatik ve cana 
yakın insanlar olduğunu görmek fırsatını bulduk. Bundan büyük 
mutluluk duyduk. Ayrıca Romen halkının büyük bir toplum hamlesi 
içinde olduğunu gördük . Büyük tesisler kurulmakta, büyük yatırımlar 

yapılmaktadır . Bunlar geleceğin Romanya' sım daha da müreffeh 
kılmaya yönelik çalı şmalardır. Bu çalışmaların be ra berinde bazı 

sıkıntıları geti. rmesi büyük yatırımlar ya pan, geleceği yönelik büyük 
projeler planlayan Romanya ' mn daha müreffeh bir geleceğe doğru 

yürümekte olduğuna ve böylesi bir geleceğe kavuşacağına inanmakta
yım. 

Romanya' nın gözde sayfi.ye yerlerinden bi.ri.si. olan Tu na' ya 
gittik, orayı görme fırsa tım bulduk . Bundan büyük memnuniyet 
duyduk . Her yönüyle mükemmel tesisleri olan özellikle tarihi değerdeki 

yapıları, yabancıların dikkatını çekiyor. Zannediyorum ki, Tu na 
bölgesinin turizm potansiyeli gibi. yüksek turizm potansiyeline sahip 
olan başka yöreleriniz de vardır . Orada aldığımız bi.lgi.ler zaten 
turistik tesislerin yüksek bir kapasitede çalıştığını kamtlamaktadır . 

Bi.ldi.ği.ni.z gibi. Türki. ye' ni. n de büyük bir turizm potansiyeli vardır . 

Her i.ki. ülke arasında turistik mübadeleyi. de teşvik edici. ve hızlandırı

cı tedbirler almamızcia yarar görüyorum . Bir de şunu özellikle 
belirtmek i.steri.m, büyük bi.r kalkınma hamlesi. i.çi.nde olduğunuzdan 

b ah setmiştim . Bu kalkınmadaki hızımzı ka bul etmek lazımdır ki., 
yüksek kültüre mensup olan bi.r topluluk olmanızdan almaktasımz . 

Kökeni. çok uzun dönemlere kadar uzanan yüksek bi.r kültür bugün 
si.zi.n yaşa mımzı etkileyen önemli bir faktördür . Öyle görmekte ve 
değerlendi.rmekteyi.m . Hayat seviyenizi bu kültürle mütenasip yüksek 
bi.r düzeyde bulduk . İnsanlarımz davranış biçimleri yaklaşımları 

hep bu yüksek kültürden esi.nlenmi.ştir kanısındayım . Bu da si.zi.n 
içi. n bir avantajdır. 
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20 Nisan 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECL I SI BAŞKANI NECMETTiN KARA DUM AN' I N 
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCU K BAYRAM! NED ENi YLE 

ANADOLU AJANSI GENEL MÜDÜRÜ HÜSAMET T İ N ÇELE B İ 'N İN 
SORULARINA VE RD İG İ CEVAP LAR 

SOR U Sayın Başkan, b aşka ülkelerde yüzyıllar önce kurulan 
Meclisierin merkezi otoriteye sınır getirmeyi amaçladıkları görülüyor. 

Bizim 1920 ' li yılla rı mı zda, a y a k ta bir merkezi otorite yoktu. 
İşgal altındaki İstanbul ' da padişah yabancı baskıları içindedir. 
23 Nisan 1920 gunu , "reisi sin-ya ş lı başkan" Şerif bey, TBMM'yi 
açış konuşmasında , padişah ' ın "halas"ını sağlamaktan sözetmektedir. 

Konuyu sizden dinleyebilir miyiz? Bizim Mecli s imizin başka 

ülkelerin Meclislerinden farkı nedir? 

SAYIN 
özelliği 

ikincisi 
si dir. 

KARADUMAN Bizim Meclisimizin iki yönden büyük tarihi 
ve anlamı vardır. Birincisi b ir milli mücadeleyi yapması, 

ise milli irade kavramını hukuk ve idare sistemimize maletme-

Bizim demokrasiye geçiş sürecimizin başlangıç noktası çok 
eski değildir. Yaşadığımız intibaksızlıklar biraz da buna bağlanabilir. 

1877 ' yi parlamentomuzun başlangıç yılı olarak alırsak, o tarihten 
bu yana yüz y ı llık b ir süre geçmiştir. Bu, millet hayatında uzun 
bir zaman değildir . Hele Hele demokrasiye geçimizin başlangıç yılı 

ola rak Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nin kuruluş gününü düşünürsek 

66 y ı l olmuş ki, bu hiç uzun değildir ve milli irade ilk defa 1920 
Meclisinde etkinlikle ortaya çıkıp devlete yön vermiştir . Yani bizim 
Meclisimiz hem vatan kurtarnan b ir milli mücadeleyi yapmış , hem 
de milli iradeye dayalı bir devleti kurmuştur. Bu yönleriyle yeryüzünde 
eşsiz ola n bir Meclis tir . 

SORU Efendim, incelenince görülüyor: ilk Meclis' in üyeleri 
arasında bir uyum yok. Meslekleri ayrı, giyim kuşamları ayrı, 

mezhep farkla n var . Hatta konuştukları di 1 bi le tam uyumlu deği ı. 

Buna rağmen birlik olup asıl hedeflerine ulaşmışlar. Bu sonucu 
sağlayan nedir?, nasıl yorumluyorsunuz? 

SAYIN KARADUMAN 
Türk milletinin 
gelmesidir. Bu, 

Ben 
bağımsız 

herhangi 

bu sonucu iki sebebe bağlıyorum: 

devletini kaybetme tehli_kesiyle 
bir milletin bağımsız devletini 

Birincisi 

yüz yüze 
ka ybetmesi 
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tehlikesi değildir. Türk milleti çok engin bir tarihe sahiptir, 
torlukla r kurmuş ve yaşatm ı ş olma nı n bilincindedir, bu 
sürdürmektedir. Dolayısıyle bu millet ve onun temsilcisi 
ortaya çıkanlar, büyük bir dirençle neticeyi almak için 
fedakarlı klar yapma ya hazır olmuşlardır. 

im pa ra
bilinci 
ola ra k 
büyük 

İkincisi, Türk toplumunun başına o sırada Atatürk gibi 
bir liderin gelmesidir. Atatürk, asırlar içinde nadir yetişen deha 
mertebesinde bir 1 i derdi r. Bunu dünya da ka bul ediyor . Ata türk' ün 
liderlik vasfı büyük ama, bu liderliğin çok önemli bir özelliği, 

başarının toplum kazanılarak sağlanabileceği anlayışıydı. 

Milletsiz, milli toplumsuz olan, milli iradeyi yanına almayan 
yönetici l eri n h içbir başa rı kaza na maya ca k la rı nı bilen bir 1 i derdi 
Atatürk. Bu felsefe, ilk Meclis'in olumlu neticeye ulaşmasında, 

Ata türk' ün başa n la n nda büyük pa yı ola n bir fa k tördür. 

SORU İlk Meclis'te bir yanda vatan kurtarma kararlılığı, bir 
yandan da hükümeti denetleme titizliği dikkati çekiyor . Bu titizlikle 
b azen 
Ali 

yersiz gi bi 
Şükrü Bey'in 

görünen 
topa 1 

davranışlar bil e oluyor. Trabzon mebusu 
Os ma n tarafı nda n öldürtülüşü karşı sı nda 

Meclis, "millet kabesi" ne benzetilerek, "ey kabeyi millet, sa na 
da mı taarruz? sana 
kırılacaktır" deniyor. 
Mustafa Kemal Paşa 

alabilir miyiz? 

ta a rruz eden s ırma lı paşa kolları bile olsa 
Yapılan telmih belli, yapana birşey olmuyor. 

müteha m mi 1 . Bu konudaki değerlendi rmenizi 

SAYIN KARADUMAN Biri nci Büyük Mi ll et Meclisi milli mücadele' ni n 
şartlarından doğmuş bir Meclis'tir. Bir taraftan da bir ihtilal 
Meclis' i görünümündedir. Halkın büyük gücüyle Anka ra' da topla n mıştır. 
E sa s ta fikri in si ca mı olmaya n böyle ihtila 1 Me cl is' i görünümündeki 
bir Meclis'te sert tartışmalar olması tabii idi. Burada da büyük 
lider Atatürk 'ten bahsetmek gerekiyor. O, o tartışmalara, sert 
çelişmelere rağmen milli irade fikrinden hiç bir zaman uzak kalmadı. 

Çalı şmalar her an in kı ta ya uğra ya bi lecekken ( kesilebilecekken) 
Ata türk, yüksek liderlik va sfı yla, tolera nsıyla, mi ll i ira de ye ina ncıyla 
uz la şma yı sağla mıştır. 

SORU Sa yın Baş ka n, Bi ri nci Büyük Mi ll et Meclisi' nde mi lletvekil-
lerinin kendi denetleme hakları üzerindeki titizlikleri, lider Atatürk 'ün 
de toleransı hep vurgulanmıştır. Sonraki dönemlerde, özellikle 1946'dan 
sonraki çok partili yılların milletvekilleri ve liderleri için aynı 

titizlik ve to le ra n sı n varolduğunun söylenemeyeceği, kısa ara rej imlere 
girişin bununla da ilgili olduğu görüşü öne sürülür . Siz bu konuda 

ne düşünüyor sunuz? 
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SAY IN KARADUMAN Birinci Büyük Millet Meclisi 1 nde Atatürk gibi 
bir liderin gösterdiği tolerans çok partili sisteme geçtikten sonra 
Türkiye 1 de gösterilernemiştir . Siyasi tarihimize bakarsak, liderlerin 
çok toleranslı bir siyasi görünüm sergiledikleri söylenemez . 

Elbetteki ara dönemler yaşanmasında bunun da bir etkisi 
vardır . Ama bu, hiçbir zaman ara dönemleri haklı kılmaz, kılmamalı

dır . Denetim zayıflaması Meclisleri n güçlerine za afiyet getirir . Demokra
tik toplumlarda bu hoş karşılanmaz . Bu nedenle Meclis ler, üzerine 
düşen denetim görevini bütün etkinliği ile kullanmalıdırlar. Bunu 
da isteyecek ve sağlayacak olan, yine, halkoyudur . Halkoyunu 
tecelli ettiren meslek grupları, kurumlar ve basın vardır . Nihayet 
zaman gelir seçim yapılır . Böylece halkoyu parlamentoyu hedef göste
rir, onu yönlendirir . Parlamentonun bunlardan esinlenmemesi mümkün 
değildir . Ben, liderlerin böyle bir siyasi görünümü sergilemelerine 
rağmen, parlamentonun etkinliğini sürdürerek görevlerini ifa edeceği ne 
inanıyorum . Bundan h iç kuşkum yoktur . Ama unutmayalım liderlerin 
de temsil ettikleri siyasi toplum ortaya koydukları bir program 
hedefleri vardır. Bu program hedefleri doğrultusunda yürümek ve 
başarılı olabilmek için temsil ettikleri topluluk üzerinde etkin olmak 
zorunda insanlardır . Onların bu tarafını da görmezlikten gelmemeliyiz . 
Bir taraftan liderlerin böyle bir kuvvete ihtiyacı olduğu dikkate 
alınmalı, bir taraftan da parlamento 1 nun yüksek bir denetleme mekaniz
ması olduğu gözönünde bulundurularak meselelere telifçi değerlendirme

ler getirilmelidir . Çünkü Türkiye 1 de me se le sadece bir denetim meka niz
masını işletmekten ibaret değildir . Bir de işlemesi gereken icra 
mekanizması vardır. Halka, topluma hizmet götürmek le mükellef 
olan, halkın beklentilerine cevap verebilecek olan bir de icra mekaniz
ması vardır. İcra mekanizmasının başarılı, verimli işlemesini sağlaya
cak tedbirleri de beraber düşünmek lazımdır . 

SORU Bugünkü 
ile yürütme organı 

sağlamış mıdır? 

Anayasa, yasama 
olan hükümetin 

organı olan 
çalışmalarında 

Meclis 1 in 
böyle bir 

denetimi 
dengeyi 

SAYIN KARADUMAN 
tecrübelerden ilham 

Bildiğiniz 

alarak icraya 
gibi bugünkü Anayasa yine tarihi 
ağırlık vermek suretiyle hazırlanmış 

olan bir Anayasadır. 

Zaten Anayasalar, bütün dünya tarihlerinde . hep 
mahsulüdür . Bizde de öyle olmuştur . 1961 Anayasası 

Anayasaya tepkidir . 1982 Anayasası 1961 Anayasasına 

Ve 1962 Anayasasında zayıfladığı görülen icra 1982 
kuvvetlendirilmiştir . Ve bir ihtiyaç nedeniyle 1982 
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hazırlayan kuvvetler 1982 Anayasasını bu yetkilerle icrayı donatarak 
telkin edilmişlerdir. İcra nı n bu yetkisi karşı sı nda acaba pa rla mentonu n 
etkinliği ikinci plana mı atılmıştır? suali akla gelebilir . Haklı 

değil. Bugünkü Anayasa ile icranın teçhiz edilmesi parlamentoyu 
zafiyete uğratmıştır . Parlamentonun üzerinde hiçbir kuvvet yoktur. 
Pa rla mentonu n üzerindeki kuvvetler demokrasi kuvvetleridir . Bunlarda n 
birisi Cumhurbaşkanlığı müessesesidir. Kanunları gönderip bir kere 
da ha müzakere edilmesini. isteme hakkı verilmiştir . Bu dünyada 
birçok Ana ya sa da var . Bir de işleyen Ana ya sa Mahkemesi. m eka ni.zma
s ıdır . Bu da gene dünya nın birçok ülke lerinde mevcut ola n bi. r 
denetim meka ni.zma sı dır . Türkiye' de pa rla menton un üzerindeki. kuvvetler 
tüm dünya ülkelerinin demokratik olarak tespit ettiği denetim mekaniz
ma s ıdır . Başka türlü Türkiye ' de pa rla mentonu n üzerinde bir kuvvet 
kabili. tasavvur değildir . 

SOR U Sa yın Baş ka n, biraz güncel bir sorumuz var . Sayı n Cumhur
ha ş ka n ının son Rize konuşması oldu . Ana ya sa yı sadece kendilerinin 
savunduklarını vurgu la ya n cümlenin bir ya kı nma an la mı taşıdığı 

yazıldı . Sizin bu konudaki. yorumunuzu alabilir miyiz? 

SAYIN KA RADUMAN Bugün Türkiye'de Anayasa ' yı savunan büyük 
bir topluluk vardır. Esasında Anayasa ' nın sahibi, benim kanımca 

Türk milletidir ve dolayısıyla Türk milleti de Ana ya sa sı nı savunma k
ta dır . Sayın Cumhurbaşkanımız bazı maddeler mu va cehesi.ndeki görüşle

rini. yansıtmak istemiştir, yoksa tümüyle Anayasayı Türk milleti 
savunmakta dır ve Ana ya sa yı savuna nlar da Türkiye' de yalnız değildir . 

SORU 66 . Yıldönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı ' yla vereceğiniz 

ayrı bir mesaj var mı? 

SAYIN KA RA DUMA N Türkiye yeni. bir geleceğe doğru yürüyen, büyük 
ekonomik pota nsi.yele sa hi.p bir ülkedi.r. Geleceğe emi. n gözlerle 
bakıyoruz ve Türkiye ' nin parlak bir geleceğe layık olduğunu düşünüyo

ruz. Parlamentomuz Türk toplumunun meselelerine sahiptir bu meselele
rin çözümü için alınması gereken tedbirlerin üzerindedir. 

Demokrasi. bizim yaşama biçimimizdir . Toplumumuzun bu 
inançta birleşmesi büyük bir güçtür . Demokratik yönetim çerçevesi 
içinde bütün sorunla rımızın en iyi biçimde halledileceğine inanıyoruz . 

Bu çerçevenin dışındaki. hiçbir düşünce Türkiye'de tutunamaz. 
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21 Nisan 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
MİLLİ EGEMENLİK HAFTASI NEDENiYLE TRT'NİN 

SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 

Sayın Seyirciler, 

Mill i Egemenlik düşüncesi, demokrasimizin ilk kaynağıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'n in kuruluşuna hakim olan ana felsefe 
de mi. ll i. egemenliktir . 

Türkiye Büyük Mi. ll et Meclisi 1 nce iki. yıldır kuruluş yıldönümleri 

milli. egemenlik haftaları ile kutlanıyor. 

Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Necmettin 
Karaduman ile b i.rl i.kteyiz. 

SORU 
nedir? 

Sayın Karaduman, Milli Egemeni ik Hafta sı 1 nı n amacı 

SAYIN KARADUMAN Bahsettiğiniz programı düşünmeye bizleri. sevkeden 
neden, milli. egemenlik kavramıdır. Ülkemizde bu yüce hedefe ulaşılması 
1920 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi. 1 nin kurulmasıyla gerçekleşe
bi.lmi.şti.r. 

Milli. Egemenlik düşüncesi., milli. egemenlik ilkesi. ülkemizde 
mi.lli. bi.rli.k ve b eraberlik halinde ortaya çıktığımız, milliyetçi. 
düşüncenin vatanımızın en ücra köşesine kadar yayıldığı ve hakim 
olduğu b i.r dönemin, yani. mi. ll i. mücadele döneminin bi.r ürünüdür. 
Milli. mücadelemiz, malüm olduğu üzere tam bir halk harekatıdır. 

Milli. mücadelenin bu yapısal özelliği Bi.ri.nci Türkiye Büyük 
Millet Mecl i. si. 1 ne olduğu gib i. ya n s ımıştır. 

Bu bakımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi. 1 ni.n kurulduğu 

gün olan 23 Ni. san 1920 ta ri. hi., yeni. Türk devletinin kuruluşunun 

bi.r başlangıç noktası olduğu kadar, milli egemenlik ilkesinin Türk 
hukuk ve i.da re sistemine girişinde esin kaynağı olması itibariyle 
de demokrasiye geçişimizin ilk ve en önemli. adımıdır . . 

Türkiye Büyük Millet Me cl isi Başka n lık Di va nı, siyasi tarih i
mizde bu kadar önemli. bir yeri. ola n siyasal oluşumun üzeri. nde, 
ağırlıkla durmayı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarının 

manasına uygun bi.r biçimde kutlanmasını sağlamayı gerekli. görmüştür . 
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Bu mak sa tla, her yılın 22 ila 28 Nisan tarih leri. arasının 

Milli Egemenlik Haftası olarak ilan edilmesi ve bu haftanın milli 
egemenlik düşüncesini. vurgulamaya, değerlendirmeye güçlendirmeye 
yönelik programlarla kutlanması kararlaştırılmıştır . 

Mill i Egemenlik düşüncesi, demokrasimizin güçlenmesi ve 
yücelmesi halk iradesinin milli iradenin mutlak hakimiyetinin sağlan

ması düşüncesini. ifade ettiğinden bu düşüncenin her yılın Mill i 
Egemenlik Haftaları'nda gen iş boyutlarda değerlendirilmesinin, 

vurgulanmasının demokrasimize bir güç ve kuvvet katacağı inancını 

taşımakta yı m . 

SORU Sayın Karaduma n, bu seneki faaliyetler arasında egemenlik 
kavramının yanısıra barış kavramı na da ağırlık veriyorsunuz . 
Bunun gerekçesi nedir? 

SAYIN KARADUMAN Bilindiği gibi bu yıl barış yılıdır . Birleşmiş 

Milletler Teşkilatı 1986 yılını barı ş yılı olarak ilan etmiştir . Bu 
yılın barış yılı olması hem de barış yılı kavramının milli egemenlik 
düşüncesini tamamlayan ve güçlendiren bir nitelik taşıması, bu 
yılki Milli Egemenlik Haftası için düzenlenen bilimsel amaçlı program
la ra toplantılara böyle bir muhteva verilmesi seçimini doğurmuştur . 

Milli Egemen lik ilkesi, barış kavramından, ortamından 

daima kuvvet kazanır . iç barışın zedelendiği ve hatta daha büyük 
boyutlarda tehlikeye düştüğü dönemlerde tehlikenin derecesiyle 
orantılı olarak toplumların zaafa uğradığı görülmektedir . 

Yakın tarihimizde bunun acı ve ibret verici örnekleri yer 
almaktadır. Milli egemenlik düşüncesinin toplumumuzun bütün kesimle
ri ve kurumlarında ağırlıkla kendisini hissettirmesinde, toplumsal 
barı ş ın büyük pa yı olduğu görüşünü taşıyoruz . 

SORU Sayın Karaduman, bu yılki kutlama faaliyetleri hakkında 

da kısa bilgi verirmisiniz? 

SAYIN KARADUMAN Bu yılki kutlama faaliyetleri de geçen yıl 

olduğu gibi milli egemenlik düşüncesini kuvvetlendirmeye, değerlendir

meye ve tanıtmaya yönelik faaliyetleri kapsamaktadır; 

Kültürel, sa na ts al faaliyetler, bilimsel çalışmalar, bu 
program la rı n başlıca ana hatlarını oluşturmaktadır . 
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Bu faaliyetlerde gözetilen b ir amaçtan da şöyle bahsetmek 
isterim . Bu programlarla aynı zamanda milli kültürümüzün güçlenmesi 
ve sanat faaliyetlerinin teşvik edilmesi öngörülmektedir . 

Çok teşekkür ederim sayın Karaduman . 

- 101 -



13 Mayıs 1986 

TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
CUMHURİYET GAZETESi'NDEN BETÜL UNCULAR İLE 

HÜRRiYET GAZETESi'NDEN İSMET SOLAK'IN 
SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 

SORU : Efendim, Anayasanın 84. maddesi. konusunda Sayın Başbakan'
ın '15-20 gün askıya aldım' deyimi var . Bu konuda size yazılar 

ulaştı mı? Ne gib i işlem yapılacak? 

SAYIN KARADUMAN Hemen işlemi başlatacağız. Benim ta başından 

beri i fa de ettiğim b ir husus vardır. 84 . maddeye direkt, ya da 
endirekt temas eden parti değiştirmeler olduğundan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı' nın görevi hemen bu parti değiştirme 

olaylarını 84 . maddeye d aya lı olarak işleme koymaktır . Meclis 
Başkanlığı bu konularda direkt baştan bir değerlendirme yapmaz, 
görüş beyanında bulunmaz. Bunda sakıncalar vardır. Üstelik Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı' nın böyle b ir görevi de yoktur . Başkan
lık parti değiştirme olaylarını hemen ilgili organıara intikal ettirir . 
Bugüne kadar meseleye hep böyle b aktık . Bundan sonra da aynı 

şekilde bakacağız. Bugün aldığım b ilgiye göre parti değiştiren, 

yeni partilere giren b azı milletvekillerimize ilişkin resmi bilgiler 
Başkanlığımıza intikal etmiştir . Hemen bu bilgilere dayalı olarak 
konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di vanına getireceğiz . 

Ve orada ilk değerlendirmeler yapılacak . Ondan sonra da bildiğiniz 

gib i karma komisyona konunun intikal etmesi gerekiyor. Müteakip 
değerlendirme de orada yapılıyor . Dün parti değiştiren milletvekilleri 
hakkında yapılan neyse, bugün de odur. 

SORU Feshedilen partinin milletvekilleri ile, daha önce istifa 
edenlerin hakkında aynı işlem mi yapılacak? 

SAYIN KARADUMAN Aynı işleme ta bi tutaca ğız . 

yürütülmesinde arada bir fark gözetmeyeceğimizi 

Başkanlık Divanı' nda değerlendirme yapılacak. 

Ben 
ifade 

işlemlerin 

ediyorum . 

SORU Ana muhalefet partisi yöneticileri, Meclis Başkanı' nın 

baştan beri 84 . 
bugünkü tabloya 
lar . Ne dersiniz? 

madde ile ilgili olayı hafifleterek, yavaşlatarak 

zemin hazırladığınızı söylüyorlar ve sizi eleştiriyor-

SAYIN KARADUMAN : Tabii bu eleştiriyi ta baştan beri ben de müteakip 
görüşlerl e karşılıyorum ve bu görüşü doğru bulmadığımı ifade ediyorum . 
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Çünkü Mecl i. s Başka nı ' nın görevi işlemleri. başla tm ak tır . Meseleni n 
esasına girip de bir değerlendirme yapmak, karar vermek görevim 
değildir . Yasalar ve İçtüzüğe göre Meclis Başkanı bu konuda bir 
görüş beyanına ve bir değerlendirme yapma imkanına sahip değildir . 

Değerle nd ir me ler e ben ka tılmıyorum . 

SOR U 
söyledi. 
mu? 

Sayın Başbakan, 84 . 
Bu sözler şimdiden 

maddeyi. 
Başkanlık 

15-20 gün askıya 

Divanını bağlamış 

aldığını 

olmuyor 

SAYIN KARADUMAN Başkanlık Di. van ı ve Başkanlık, bütün işlemleri. 

yasalara ve içtüzüğe uygun olarak yapar . Bunun dışındaki değerlen

dirmeler Başkanlık Divanını bağlamaz . Değerlendirme nereden gelirse 
gelsin, ister iktidardan, ister muhalefetten gelsin, bu değerlendirmeler 
bizim dışımızdadır . 

Başkanın b u işlemleri yavaşlatıyor eleştirisine daha açık 

cevap vereyim . Başkan konulan ilgili organıara intikal ettirdikten 
sonra artık o konuların sahibi ilgili organlardır . Komisyonlar 
çalışmalarında gündemlerine hakimdirler. Başkan zaman zaman 
denetleme hakkını kullanır ve gecikmeleri önler. Ama Komisyonun 
yerine kai.m olup da karar veremez . Böyle bir yanlış değerlendirme 

olduğunu öteden beri. görmekteyim . Başkan bir nevi Komisyonların 

yerine de karar alarak karar inşa etsin şeklinde mi. bu görüşlerin 

ve bu düşünce n in peşindedir te nk i. t eden arkadaşlarımız . Bilemiyorum . 
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14 Mayıs 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLL ET MECLiSi BAŞKANI NECMETTiN KARAD UMAN 'IN 
DAİLY NEWS GAZET ESiNDEN EMEL AKTUG'A VERDİGi DEMEÇ 

Demokrasi mefkuresi milletimizin siyasal hayatında 23 Nisan 1920 
tarihinde kurulan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yer 
almıştır . Türk hukuk literatüründe mill i egemenlik ilkesi ola rak 
tanımladığımız demokrasi mefkuresi, bir mill i birlik ve bütünlük 
halinde ortaya çıktığımız, milliyetçi düşüncenin kuvvet kazanarak 
memleketimizin en ücra köşesine kadar yayıldığı ve hakim olduğu 

bir dönemin, yani milli mücadele döneminin bir ürünüdür. Zaten 
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu dönemin, milli bütünlüğümü
zün bir simgesini teşkil etmiştir . 

Milli mücadelemiz iki yönüyle büyük bir değer ve anlam 
taşımaktadır . Türk milletin in asırlar boyu süren h ür ve bağımsız 

varlığına yapılan saldırı bu mücadele sonunda tamamen yok edilerek 
ülkemizin ve milletimizin bütün gücüyle bağımsızlığını koruması 

sağlanmıştır . Öte yandan savaşın güç şartlarına rağmen, milli 
mücadelenin hemen başında devlet ve toplum yönetimine halk iradesinin 
hakim kılınması ilkesi, bir başka deyimle milli egemenlik ilkesi 
getirilmiştir . 

Bu fikrin bayraktarlığını milli mücadelenin başından itibaren 
Büyük Atatürk yapmış ve bütün milli mücadele boyunca milletten 
aldığı güce ve onun ifade ettiği yüce iradeye büyük değer vermiştir. 

Onu yanına almayan bir liderin başanya ulaşmasının mümkün 
olamayacağı bil inci içinde hesap ve değerlendirmelerini yapmış, 

bu düşünceden as la şaşmamıştır . Milletin ruhunun derinliklerindeki, 
maşeri vicdandaki istek ve eğilimleri sezemeyen, onları iyi değerlen-

diremeyen liderlerin başarısızlığa uğramaktan kurtulamayacağı 

yolundaki yargısı, millet iradesine verdiği yüksek değerin çok 
anlamlı bir ifadesidir. İşte Birinci Meclis 23 Nisan 1920 tarihinde 
böyle bir fikir ortamı içinde açılmış ve savaşın çok çetin şartları 

sürmekte iken, çağın yeni düşüncelerine uygun demokratik hüviyetle 
yepyeni bir devlet kurulmuştur. 

Görülmektedir ki, savaşın hemen başlangıç yılında kurulan 
yeni Türk devleti ile Türk demokrasisinin temelleri atılmıştır . 

Bu denli sağlam ve yüce fikirlere dayalı ola rak kurulan demokrasimiz 
toplumumuzun temel karakteri haline gelmiştir. Atatürk döneminde, 
hele Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin çalıştığı dönemde 
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Millet Meclisi milletin üstün iradesini daima ortaya koyan yüce 
bir güç özelliğini. hep korumuştur . Toplumumuz kazandığı bu demokratik 
hüviyetle Atatürk döneminde i.ki defa çok partili siyasal rejim 
denemesi yapmışsa da, o dönemin şartları bu denemelerin başarılı 

sonuçlanmasına imkan vermemiştir. Atatürk 'ün büyük özlemi nihayet 
1946 yılında gerçekleşmiş ve ülkemizde bu yıldan itibaren çok partili 
parlamenter sistem kurulmuş ve çalışmaya başlamıştır . 

O tarihten bu yana geçen 40 yıllık dönemde milletimiz 
demokratik alanda büyük deneyimler kazanmıştır . Hiçbir toplum 
demokrasiye rahatça ve kolayca ulaşamamıştır . Türk toplumu da 
bu alanda zaman zaman siyasal sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır . 

Ama yüce hedefinden asla şaşmamış, demokrasi yolundaki azimli 
yürüyüşünü sürdürmüştür . Bu yüksek hedefe ulaşılması sa bır lı 
ve kararlı bir mücadeleyi gerektirmektedir . İ nancımız odur ki, 
Türk toplumu demokratik süreçteki gelişmesini. büyük süratle gerçekleş
tiren toplumlardan biridir . Binlerce yıllık devlet tecrübesi. ve kurduğu 
büyük uygarlıklada milletimiz çok zengin bir siyasal ve kültürel 
birikime sahiptir . Bu nedenle ülkemizdeki demokratik gelişme, toplumu
muzun bütün kesimlerinden büyük destek görmüştür . Bilindiği gibi 
toplumların demokratikleşme sürecinin temel unsurunu siyasal ve 
kültürel birikimleri teşkil etmekte ve süreç buna bağlı olarak 
boyut kazanmaktadır . Milletimizin bu alandaki büyük deneyimi 
ve kül türü hızla gelişen demokrasimizin en büyük güvencesidir. 
Milletimizin bu özelliklerini, doğmuş bulunan yüksek demokratik 
bilincini dikkate alarak Türk demokrasisinin parlak bir geleceğe 

aday olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz . Bi.r düşünür, demokrasinin 
insanların bugüne kadar yarattığı siyasal sistemlerin en soylusu 
olduğunu ve yazlaştığında bile, kusurlarının karşıt sistemlerin 
zararlarından daha az zahmetle giderilebilecğini belirtmiştir (l) . 

Bu düşünce milletimizin demokratik bilincinin temel unsurudur. 
Toplumumuzun bütün kesim ve kurumları bu temel düşünce doğrultusun
da demokratik müesseselerine sahiptir . Özetle belirtmek gerekir 
ki, milletimiz demokratik yönetimi vazgeçilmez bir yasama biçimi 
ola rak ka bul etmiştir. Bu yönetimin gerekleri. ni. en yüksek düzeyde 
gerçekleştirmek başlıca hedefidir . 

(l) Prof.Dr . Leslie LİPSON, Demokratik Uygarlıklar, S . S 
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ll Haziran 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETT iN KARADUMAN'IN 
İSTANBUL BAYRAM GAZETESiNDE YAYINLANAN DEMECİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Necmettin Karaduman, 
Dolmabahçe Sarayı'nın denize bakan sakin bir odası nda karşıladı 

bizi . Sorularımızı da kendisine özgü o yumuşak uslubu içinde yanıt

la dı. 

Öteden beri, basın la ve özellikle cemiyetimizle ıyı ilişkiler 
içinde bulunan Sayın Karaduman 'la, son siyasal gelişmeleri, siyasal 
olmayan bir ortam içinde konuştuk . Kendisi özellikle, demokrasi 
konusunda ulusal egemenliğe ve ona dayalı demokrasinin işlerliğinde 

açık yürekle konuştu . 

Bayram Gazetesi adına yönelttiğimiz sorular ve aldığımız 

yanıtlar şöyle: 

SORU Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü, 1980 öncesi Meclis iç 
Tüzüğü olarak devam ediyor . 1983 Anayasası' na göre, yeni bir 
İç Tüzük yapılması gerekirken, bu gecikmenin nedenlerini açıklar 

mısınız? 

SAYIN KARADUMAN Yeni tüzük çıkarılıncaya kadar, eski tüzüğün 

devam etmesi, Anayasamız'ın ilgili hükmü gereğidir . Türkiye Büyük 
Millet Meclisi' nin 1983 ' de yeniden faaliyete geçmesinden sonra, 
1984 'te, yen i bir iç tüzük hazırlanması çalışma la rı na, Me cl is Başkanlı
ğı ' nca başlanmıştır . Bu çalışmalar 1985' e kadar sürmüş, partiler 
arasında oluşturulan bir özel komisyon, hazırladığı taslağı Anayasa 
Komisyonu' na göndermiştir. Anayasa Komisyonu da, bu taslak üzerinde
ki çalışmalarını tamamlamıştır . Yeni iç tüzük teklifinin geçtiğimiz 

mayıs ayında genel kurul gündemine alınması düşünülmüş, ancak 
genel kurul gündeminin çok dolu olması nedeniyle, önümüzdeki 
yeni yasama yılının ilk çalışma konularından biri olarak iç tüzüğün 

ele alınması kararlaştırılmıştır . 

Gecikme nedenlerini biraz da konunun önemine bağlamak 

gerekir . Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına yön verecek 
önemli b ir kurallar manzumesi olduğu ıçın, üzerinde uzun süreli 
ve hassas bir çalışma yapılması kaçınılmaz olmuştur . 
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SORU 1983 seçimlerine katılan üç partiden ikisi, kendilerini 
feshettiğine göre, bugünkü Me cl is' in, temsili açısından, kendisin i 
yenilemesini gerekli görür müsünüz? 

SAYIN KARAD UMAN Bildiğiniz gibi, Anayasamız ' a göre, Meclis, 
beş yıl süreyle görev yapmak için seçilmiştir. Gerçi, gene Anayasamız' a 
göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla, daha önceden seçime 
gidilmesi yolları da açıktır . Ama, böyle zorlayıcı bir durum olmadığı 

düşüncesindeyim, 1983 seçimlerine katılan üç partiden ikisi, bazı 

şekil değişikliklerine uğramak la beraber, yeni bir oluşum halinde, 
politikada faaliyetlerini sürdürmektedirler. Hatta, Meclis' te temsil 
edilmeyen iki parti 
la Türkiye Büyük 
lerdir . 

Millet 
bunlar 
dir . 

Bütün bu 
Meclisi'nde 
içimizdeki 

bile, 
Millet 

bağımsız bazı milletvekillerinin katılmalarıy

Mecl isi' nde temsil edilebilir duruma gelmiş-

oluşumlar, çeşitli fikirlerin ve 
temsil edilebilme imkanını 

siyasf gelişmeler bakımından 

dünya görüşlerinin 

göstermektedir ki, 
sağlıklı ilerlemeler-

SOR U 
bulunan 
ve fikir 
müsün üz? 

Basınla ve 
bir Türkiye 

basın 

Büyük 
mensupları ile yakın ilişkiler 

Millet Meclisi Başkanı olarak, 
lehinde girişimlerde bulunmayı 

içinde 
basının 

düşünür ve sanat hayatın 

SAYIN KA RADUMAN Şüphesiz ki, 
bir toplumun aydınlık geleceği 

basının 

açısından 

her yönden 
çok önem 

desteklenmesi 
taşımaktadır. 

Gazetelerin, dergilerin yanısıra, kitap yayınlarının da teşvik edilmesi, 
bunları destekleyici nitelikte önlemler alınması şarttır. Eğer, yeni 
kuşaklarımızın kültür düzeylerini yükseltmek istiyorsak; okumayı, 

çocuklarımızın belli başlı uğraşları haline getirmemiz, kitapla 
sıcak ilişkiler kurmamız kaçınılmaz bir görevdir. 

Bu 
de diğer 

yüksek bir 
dadır . 

bakımdan, bilhassa kitap yayınıarına hem vergi, hem 
destekler getirilmesinden yanayım . Telif kazançlara daha 

vergi bağışıklığı getirilmesi de bu tedbirlerin arasın-

SOR U Türkiye, yeniden demokrasiye geçiş sürecını doldurduğuna, 

bu konuda önemli adımlar atılmış olduğuna göre, çeşitli örgüt 
ve anlaşmalarla içinde yer aldığımız Batı' nın standartları içinde, 
bir fikir ve basın özgürlüğünün gerçekleşmesi de gündemdedir. 
Bu nedenle, Basın Yasası' ndaki ağırlıkların hafifletilmesi gereği 

konusunu, nasıl değerlendirirsiniz? 
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SAYIN KARADUMAN Basın Yasası 'ndaki ağırlıkların hafifletilmesinden 
yanayım . 

Ne var ki, basının da kendi bünyesinde, halen işlemez 

durumda olduğunu gördüğümüz, otokontrol sistemini geliştirmesi, 

bu kurumu işler hale getirmesi gerektiği düşüncesindeyim . 

SORU Partilerarası ilişkilerde, parlamentonun gerektiği gibi 
çalışması ve parlamenter düzenen 
arabulucu olmayı düşünür müsünüz? 

ra yına oturtulması konularında, 

SAYIN KARADUMAN Şüphesiz ki böyle bir görev bana terettüp 
ettiği zaman, memnuniyetle yerine getireceğim . Her zaman, bir 
hususun önemle üzerinde durmaktayım . Demokrasi bir tartışmalar 

rejimi olduğu kadar, bir uzlaşmalar rejimidir de . 

Bu nedenle, demokratik hayatımızın gelişmesinde, çok önemli 
etkin bir yeri olduğunu düşünmekteyim . Ve bu doğrultuda, bütün 
parti liderlerimizin, sürekli goruş teatisi halinde bulunmalarını 

zarurf saymaktayım . Bu arada, kurulacak diyaloğlarda, benim 
de katkıda bulunmam söz konusu olursa, bunu yerine getirmekten 
de, ayrıca zevk duyacağım . 

SORU Anayasamız'ın 87 . 
gereken ara seçimler, sizce 
gelecek yıla kalabilir mi? 

maddesinin 
bu yıl 

amir hükmüne göre 
mutlaka yapılmalı 

yapılması 

mı, yoksa 

SAYIN KARADUMAN Bildiğiniz gibi, Anayasamız' a göre, 1986 yılı 

Haziran ayından, 1987 Kasım ayına kadar devam edecek süre içinde, 
ara seçim yapılabilmesi mümkündür . Ara seçimlerin bu süre içinde, 
hangi ta ri h te yapılacağının tesbit yetkisi, yüce M eel is ' e ai tt ir. 
Bu nedenle, bu konudaki son sözü, izninizle yüce Meclis söylesin . 

SORU Bayram vesilesiyle kamuoyuna iletmek 
bir mesajınız var mı? Öze ll ik le demokrasi konusunda . 

istediğiniz özel 

SAYIN KARADUMAN Demokrasi kolaylıkla elde edilen ve idame 
ettirilebilen bir sistem değildir. Na d ide bir bitki gibi uğraşı, 

seba t ve itina gerektirir . İ de al bir demokratik sisteme ulaşılmasının 
zorluğunu belirtmek icabeder . Dünyada henüz bunu gerçekleştire bilen 
bir ülke mevcut değildir . Ne var ki, parlamenter demokrasinin 
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toplumların gelişmesini. sağlayıcı bi.r sistem olduğu şüphesizdir . 

Çünkü parlamenter rejimler açık rejimlerdir. Bu rejimlerde sorunların 

her zaman tartışılması imkanı vardır . Sorunların saklanması mümkün 
deği.ldi.r . Bu yönden b akıldığında demokrasilerde çok sorunla karşıla

şıldığı görünümü doğabilir . Aslında bu görünüm, sağlıklı bir görü
nümdür . Her şey ha lk ın gözü önünde cereyan etti. ği. i.çin bu durum 
sorunlara çözüm arama arzusunu kamçılamakta, bu da sorunlara 
sağlıklı hal çareleri bulunması yolunu açmaktadır . Halk önünde 
verilen imtihanlar zor olmakla beraber, yapıcı sonuçları da berabe

rinde getirir . 

Milletimizin temelde demokratik ideali benimsemiş olması, 

bu düzene inanç ve azimle bağlı bulunması, ülkemizdeki parlamenter 
demokrasinin en b üyük güvencesidir . Bu inanç ve azmi pekiştirrnek 

için, genç kuşaklarımızın demokrasi konusunda eğitilmesi ve demokratik 
sürece iştiraklerinin teşviki gereklidir . Netice olarak belirtmek 
isterim ki, demokrasi mefkıJ.resi hepimiz tarafından, toplumumuzun 
bütün kurum ve kişilerince paylaşılması gereken yüksek bir düşünce 

sistemidir . Bütün uğraşılarımız bu yüksek düşünce sistemini da ima 
geliştirmeye yönelik olmalıdır . 

Sözlerimizin başında demokrasinin nadide bir bitki gibi 
olduğunu, sürekli uğraşı, se b at ve ıtına istediğini belirtmiştim . 

Bu nedenle bu yüce hedefe ulaşılması toplumsal barışı gerekli 
kılmaktadır . Toplumsal barış ise, millf bütünlüğümüzün güçlendirilmesi 
ve bu uğurda sürekli. çaba harcanması ile gerçekleştirilebilecek 

bir hedeftir . Demokratik mefkıJ.reye bağlılık ve millf bütünlüğümüzün 

sürekli güçlendirilmesi. , milletçe gözeteceğimiz iki yüce amaç olmalıdır . 
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20 Haziran 1986 

TÜR K İYE BUYU K Mi LLET MECLİSİ BAŞKANI NECMET TiN KARADUMAN ' IN 
TÜRKİYE Di YALOG DERGiSi NDE ÇI KAN MAKALESi 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ AÇISINDAN AVRUPA KONSEYİ 

Avrupa Konseyi, demokrasi idealini paylaşan Avrupa devletle
rinin bir topluluğu niteliğindedir . Kuruluş yasası, parlamenter 
demokrasiyi uygulamayan devlet üyeliklerine cevaz vermez . Avrupa 
Konseyine katı lmak isteyen devletler, parlamenter demokratik devlet 
düzenine riayeti öngören bir antlaşma imzalarlar . 

Avrupa Konseyinde, son 
ve tartışmalar konusu olmuştur . 

gözden geçirmekte yarar vardır . 

birkaç yıldır, Türkiye münazara 
Bu itibarla yakın maziyi kısaca 

1970 ' li yıllar sonlarında, Türkiye Cumhuriyeti, milleti 
bölünme noktasına kadar getiren, ızdırablı ve tehlikeli bir anarşi 

ve terör dönemi yaşamıştır . Türk Silahlı Kuvvetlerinin zorunlu 
müdahalesi ülkeyi ıçıne düştüğü badireden kurtarmış, emniyet ve 
istikrarın yeniden kurulmasını sağlayarak, yeni bir Anayasa çerçeve
sinde parlamenter demokrasiye dönüşü mümkün kılmıştır . 

Seçimle iş başına gelmiş bir parlamentodan yoksun askeri 
idare döneminde, Türkiye ' nin Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi 
üyelikleri sükut etmiştir . 1983 Kasım ayında Türkiye' de genel seçimler 
yapılarak, parlamenter demokrasi ülkemizde yeniden işlemeye başlamış

tır . Parlamenter demokrasinin işlerlik kazanmasıyla Avrupa Konseyi 
Parlamenter Asamblesine Türk Parlamenterlerinin yeniden katılması 

gerçekleşmiş ve böylece demokrasi idealini paylaşan ve öteden 
beri demokratik yönetimi bir yaşama biçimi olarak kabul etmiş 

bulunan Türk toplumu Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesindeki 
yerin i almıştır . 

Filhakika Türkiye' nin be ll i bir dönem Avrupa Konseyinin 
dışında kalmış olması vatandaşlarımızın zaman zaman hoşnutsuzluğu 

ile karşılanmıştır. Ne var ki, Avrupa Konseyi üyeliğine değer 

veren her devletin aynı zamanda resmen mutabakatını beyan ettiği 
veeibeleri de yükümlenmesi kaçınılmazdır . Avrupa Konseyi, kuruluş 

gayesinin doğal gereği, bünyesindeki tüm üye ülkelerde demokratik 
hak ve hürriyetlerin savunucusu olmak durumundadır . Egemen üye 
devletlerin haklarından aldıkları güce dayanarak, halklarının 
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hürriyetlerini korumak amacı ile bir antlaşmaya girdikleri ve Avrupa 
Konseyinin ihtiyarf olarak üye olunabilen ve fakat bu katılma 

ile birlikte muayyen veeibeleri de beraberinde getiren bir uluslararası 
kuruluş olduğu gözden uzak tutulmamalıdır . 

Türk milleti, karşılaşılan pek çok güçlüğe rağmen, demakratik 
parlamenter sistemi kararlı ve azimli bir şekilde benimsemiştir. 

Demokratik parlamenter sistemi bir yaşama biçimi haline getirmiş 

bir ülke olarak Avrupa Konseyi statüsünün gerektirdiği koşullar 

ve kurallar içinde tekrar Avrupa Konseyindeki yerini almış bulunmak
tan memnuniyet duymaktadır . 

Kanaatimizce her parlamenter sistem, diğer parlamenter 
sistemlerden farklı öze ll ik ler sergileyebil ir . Ancak, temelde ya tan 
ilke, seçmen topluluğuna muhtelif aday ve siyasi partiler arasında 

tercihte bulunma ve gizli oy kullanma hakkı olmalıdır. Bu mecrada 
Türkiye, nisbeten kısa sayılabilecek bir sürede, diğer birçok Avrupa 
ülkesinin asırlar boyu gelişimi neticesi varabildiği bir düzeye 
ulaşmış bulunmaktadır . Parlamenter demokrasi başka ülkelerden 
aynen iktibas edilemez, her ülkenin kendine has koşul ve özellikleri 
n azarı it i b ara alınmalıdır . Her ülkede mevcut o ülkeye öz koşullar 

ve öze ll ik ler anlayışla mütalaa oluna bi lmelidir . Eminiz ki Türkiye, 
el' an bütün Avrupa Konseyi üye devletlerinde de erişilmemiş bulunan 
ideal demokrasi hedefine ulaşmak için samimi çaba sarfeden ülkeler 
arasında yer almaktadır . 

Netice olarak, coğrafi konumu ve komşu devletler arasında 

parlamenter demokratik sisteme rağbetin yaygın olmaması göz önünde 
bul undurulduğunda, Türkiye mutlu bir durumdadır ve istikbaline 
güvenle bakmaktadır . 
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9 Temmuz 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİ S İ BAŞKANI NECM ETTiN KARAD UMAN'IN 
ARA SEÇ İM KONUSUNU GÖRÜŞM EK ÜZERE TBMM'NİN OLAGAN ÜSTÜ 
TOPLANTIYA ÇAGIRMASI İLE İ LG İ L İ OL ARA K TRT MUHABiRiNİN 

SORULARINA VERDİ Gİ CE VAPLAR 

SOR U Sa yı n Karaduman, Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi 
ha llerde, kimler ta rafında n olağanüstü toplantıya çağırılabilir, 

b ize açıklar mıs ı nız? 

SAYIN KARADUMAN " Türkiye Büyük Millet Meclisi ihtiyaç doğduğu 

zaman ta til dönemlerinde olağanüstü toplantılar yapmakta dır . Son 
yap ı lan olağan üstü toplantı, 1978 yılı na rastlamaktadır . Türki ye 
Büyük Mi ll et Meclisi ' nin yapa cağı olağan üstü toplantıları düzenleyici 
hükümler Anayasa nın 93 ncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç 

Tüzüğünün 7 nci maddelerinde yer almaktadır 

Bu maddelerde yer alan hükümlere göre Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Cumhurb aşka nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş ka nı 
tarafından doğrudan toplant ı ya çağırıla b ilmektedir . Ayrıca Bakanlar 
Kur u lu ' n u n isteği üzeri ne Cu mhurb aşka nı ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyelerinden en az 80 ' inin isteği üzerine de Türkiye Büyük 
Mi ll et Meclisi Baş k a nı tarafı nda n do la ylı ola ra k olağanüstü topla nt ı ya 
çağ ı rı la b ilmek te dir. 

Olağanüstü toplantılarda toplantıyı gerektiren konunun 
görüşülüp tamamlanmasına kadar toplantı sürmekte, aksine b ir 
ka ra r alı nmadığ ı ta k di rde Meclis k e n diliğin den tatile girmektedir . 
Ama aksine b ir k arar alınırsa ol ağa n üstü topla nt ı yı gerekti ren 
konunun görüşülmesinden sonra da Meclis normal gündemindeki 
kon u la rı görüşmeye deva m etmektedir . 

SORU Sayın Başkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulu b u top la nt ı sı nda na sıl b ir yöntem izleyecektir? 

SAYIN KARADUMAN Bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
89 millet v ekili n in yaz ı lı isteği üzerine tarafımda n olağan üstü top la ntı-
ya çağrılmışt ı r. Bu toplantıda ara seçimlere ilişkin b ir kanun 
tekl i finin görüşülmesi söz konusudur. Zaten toplant ı nın yapılış 

amac ı da bu d u r . Toplantıyı gerektiren konu da b udur . Başında 

yine yapılacak toplantıdan önce b ir Danışma Kurulu toplantısı 

yapara k bu k u r u lda toplantının hangi saatte yapılacağ ı , hangi 
gün ler i çinde görüşmelere deva m edileceği ka ra ra bağla na caktır. 
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Bu karara göre Perşembe günkü toplantıda, önce toplantıyı gerektiren 
konu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 'na sunulacaktır. 

Sonra da, Anayasa Komisyonu' na hava le edilmiş olan kanun teklifinin 
Genel Kurul'a gelmesine değin toplantı tatil edilecektir. 

Kanun teklifi Genel Kurul'a geldikten sonra, normal prosedür 
içinde kanun üzerindeki görüşmeler başlayacak ve bu görüşmeler 

sona erinceye kadar olağanüstü toplantı devam edecektir . .. " 
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B Ö L Ü M IV 

Basın Toplantıları 



17 Kasım 1985 

TÜRKi YE DÜYÜK Mj LLET MECLİSi B AŞKANI SAYIN NECMETTiN KARADUMAN'IN 
KARAYOLLAJn Mİ SAFİRlJANES iNDE OASlN MENSUPLARı lL E YAI'TlGl SOHBET 

TOPLANTISI 

KARADUMAN : Trabzorı ' a her geli~ ımd e s ı zle rl e bi r defa gaze te ıdan:~ h a-

nelerinizde görüşmek imknnını bulabilmıştım Onu takip eden gelişleri n de 

zaman yet mediğı için sizler i topluca cemiyetinıze air bir bıncı vursa 
orada topluca ziyaret etm eyi düşünrnüştüm. Böyle bır bin ayada henüz 
kavuşamadığınız içın bu t oplantıyı karayoll a rının l.ıugun içinde bulunduğu-
muz bn b aşkr-ı sa lonundc:ı yapm ı şt ık . BugüııkU gelışım rnürıtt se b e tiylc 

yiııe siz l e rle burada bulu şup görüşmek f ırsatını b u lduğurn ı çın çal : 
bahtiyarım . 1-l erb ırini z gazetelerinizde d c:ı.im a bi ze yol gösterı.:ıı kıyrneılı 

fikirleri ortaya koymakta ve memle k e t me se lel erine ışık tutma.k t asırıız . 

Bunlardan her zumcın yaı·a rlarııyoruz, istifade edıyoruz ve bov le ce 
m e m 1 e k e ı ı nı i z i n nı e s e 1 cl e rı n i n ç öz ü m ü n d c e n s a ğ l ı k lı y o i l a rı lı u l m a :.' .:ı 

çcılışıvoruz . Trab zo n ' a h e r gelişimele ~ i zlerlı: yLıptığırn görüşme] r gc:rç,'kterı 

beııirıı için büyük bır kaz,ırıç olrıı <ıkt adıı- . . ller gdışırnde bnı.:rılcrırıızdll· .. 
t <..rık ıılcı ·in ızden geniş lıo y utl ar d ;ı ya rarlarınıakt :ıv ın ı . Burou GlL· Il i ~:ı .. 

\'<' tc~ekkürle b ı..:lirtmek ı,ıi:-ı: orurrı . Ş üJJh e;: ı z bugu r ı '> l 7.c' \ ',·ı pu _gını lı u 

z ı y a ı· c ı ı <..· b a. z ı !:> u a 1 1 e r o l ct c eı k t ı r . B u s u c ıli e r ı ~ . h m tı , e d ı v o ı · u ı n k ı::ı n . lı, 
·ı ı · <.JLz.oıı ' un nıc sc leleı· iıı~..' ıli:;;kiıı olac<ıkı ıı · . Kı~ıııt' nde nıcrrıld:cı ııı g<'l,<.: 

ITI<'~clelt'nne l i.wlluk edece:kıır . nunlitı" lı,ıkkındcı "ız.:- ge ı <.:'kli Lıl g ıl ·:ı·; 

vermeye ç::ı.lı~ac<.ığını . O rıcdı:rılL ~u;dkr ını zi dınlernek ı -.ııyorunı. 11<-r 

tüı · J ü sucılı LcJrıcJ sornwk ı a ::,e rbe su.. ıııiz . f3crıdc ~ ı zc isıeJığiııız tiıgıkr . 

verm eye çalışacc:~ğırn v e bu arada kendi fıkirlerımı, kendı 'düşüncelerır:,; 
de rı ~ık.le tmeye çalışacağım . Tekrar siz inle bu arttda şu bineıda buluşrn e:ık-

tan çok büyük mutluluk duyduğurnu b elirtiyorum ve hepinizi en ıyı 

dileklı:rimle ve sevg ilerirnle selanı lıyorum ve arkasından da henı en 

sua ll erin iz ı b ekliyorum . 

SORU : Sayın b aşkanım Türkiye ' nin gündemin d e olan irtica konu -

sun d a sizden b ir gör ü ş a lm ak istiyorum . 

KARADUMAN 

sonra emin 

Türkiye 1923 . y ılınd a yeni . Türk 

a dımlarla istikbale doğru yürürney 

Cumhu t" iyetini. kurduktan 

başlamıştır . Şüp h esiz 

ki bu yürüyüş t e Türkiye'nin ç a lı şma proğrarnının ana un s urlarını 

A t a t ü r k ' ü n g ö s t e r d ı ğ i d o ğ r u J t u t a y i n e t m i ş t i r . T ü r k i y e b u d o ğ ı· u lt u d a 
innnçlı bir şekilde yürümeye devarn e tm ektedir v e hcdef1erine de bu 

çizgi. içinde ul aşacağına inanrnaktadır . Öte yandan Türk t opl umu rnü s lü
rnnn, ma nevi d eğerler i ne bağlı, gele n eksel değerı ed ne b ağ lı bir top 1 um 

dur. Bu da bizim bır ana karekterirnizdir . Bu gerçeğide hi ç gözden 
uzak bul undurrn arna k laz ı m dır. 

Biz Cumhuriyetçi dü ş ünce yle , Atatürkçü düşünceyle Türkiye'nın 

engin t arihinde ı ı gele n manevi değerlere önem veren , g l e ıı e k sc l değerlere 

ağırlı k v eren ydklaş ımını bir sen t ez hdlin e getirmeye çalışmalıyız. 

Zı:ıten büyük At utLirk'ün öngördüğüele budur. i r ticai say ılabil ecek ınünfcrir 
olaylar h er t opl umd a çıkabilir . Önemli olan 1opl umun ana karekteı· i 
v e çizgisidir. Türk top lumu nda bu zav i yeden bakıldığında ırtıccıi 
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bir karekter görmenin imkanı yoktur. Münferiı olayl ar Top lumu rnuzi.l 
b öy le; bir görüntünUn yarı s ıdığı şeklinde bir dü şü nceyi hatıra getiriı·se 

yanılgıya dü şmüş oluruz . Geneltemelerde dikkatli olmalıyız . İrticaı 
nitelikte h er rn linfe riT olayında ka rşı sındn ilgi siz kalrnarrıcılı, gerekerı 

ha ss<ısiye ti göstermclıyiz . 

SOR U Say ı n B a ş ka nı m b e n ı m b i r s u a 1 i m v a r . Tu r k ı ye ' rı ı n 
gündeminde 12 Eylül 1980 harekatından sonr<ı Ana yasan ın geçıci L,. 

maddesi v e 2969 say ılı yasa var. 13u geçıc i L. . madde bazı kişilere 

s i yas i ya sa k, 2969 de, ·u Eylül öncesini yorumlamay ı, tartışnuıy ı yusakll
yor. Siz TI3MM Başkanı olarak bu y< ı s ak kap samına alınan ki ş ilerın 

ne zaman r aha t ve serbest dab<J doğru s u fiil e n bunu b lki i hl a l e ttı ler 

ama bu yasaklann ne zaman kalkacağı konu s unda bir fik1r beya ı . 

edebilirmisiniz? 

KARADUMAN H en iın şu c:ıııdiı u s tl ı:: ndiğirn gö ı·e v hu koııul.ırcltı bır 

;c.<ı h "i rııütali.ıa bcyanınii mli s <ıit değildır. Bu ıı edc r ılc :-,u...ılı r.ızı b ö\ 1·.: 

ccvaplürken, amu genddc Türkiye'nın d e mokra s ıy<:· b cı kı ş ; , ç ı s ı uz c: rırıdekı 

I i k ı ı · J e ri m i b e l ı r t m e k i 5 t e ri m • S il n 1 r ı ın k i L u s ı Le :o u ,, J ı ı ı ı -~ ı : ı , ı ı- , , 1.11 >' ı 

u rı s u r l a r ı ç i n lı a z ı g c n c 1 b ı J g i J c n v c ı· e c e k t ı ı- . 

M em 1 e ket me se le lerinin çözümünd e en yüce ve \'C' ,Set rı e 1 rc.ı dL' rı ı rı 

mıllet irad es i olduğuna inanun 

müdahdleden masun bir bıçirnde 

kcıv ga.sız bir demokratik ortamın 

ve l.Ju iı· dderıirı s<ığl1kl1 ve hL' ı· türl Ll 

t ecell i si jçin kı s ır çekışnıelerden uzak 
kurulmu s 1nı ve bu doğrultuda süreklı 

bır dü şüncenin içinde bulunmulıyız. çaba sar fed ilme si ni geeekli gören 

Ha 1 k ira des i meml e ket me selele ri nd e en yük se k ha.k emdi r. Mi ll e t i miz 

bu hakemlik görevini ü st lenme durumunda hep kaldığı zaman k ö klLi 
ve derin tarihınıizden kaynaklanan o eşsiz sağduyusu ile d a ima en 

sağ lıklı kararları vermiş ve hiçbir zaman isabetsizli ğe uğramamıştn . 

Milletimize güvenmeli ve inanmallyız . Siyaset adamlarırnız ve aydınlarımız 

milletimizin bu yüce vasflm tamamlayarak gelişmekte olan demokrasiınız 

için s ürekli özver ide bulunmalı ve ç a l;ı a sa rfetm e1jdir . Yü ksek bir 
düşünce olan d emok ra s i mefküre s in e ulaşcıbilıneıniz ve onu s ürek li kıl a hil

me miz toplumumuzun h er kesimini bazı kaçınılmaz görevlerle mükellef 
kılmaktadır. Başka türlü o yüce mefküreye ulaşınaınız mümkün değıldir . 

Her zaman zorluklarla toplumumuzun karşı karşıya kalma s ı ihtimalı 

vardır . Be n Türk aydınının ve siyaset adaınlarımızın engin tarihınıizden 

a 1 dıl<:l arı haslet lerle ve Türkiye ' m izde demokrasi hayatını yaşamaya 

başladığımız günden itibaren kazandığı çok kıymetli deneyimlerl e bu 
görevi toplumumuzun içinde noksansız bir şekilde yeriDe getireceklerıne 

ınan arı bir düşün edeyim, bir kimseyim . Sizin s ucilinizi bu ç erçeve 
içinde cevaplamak istedim . Onun dışında soracaklannız va.rsa orılandc.ı 

cevaplamaya çalışayım . 

SORU 
kurucuları 

Türkiye'de 

kurulurıda dört 

yeni 

tane 

bir pcırli doğdu, DSP . Hu partınin 

1~ a 1 k çı P d r t i 1 i M i ll ct v e k i lı var. TBMM 
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fıuşku.nı oluri.ık uu konuda lıerlıaııgı bır işlem y<ıpacilkmı s ınız ? 84 . 
muddı;: ile ilgili soruyorum . 

KARADUMAN Bunların durumu hukuki 
bir sonuca bağlanacaktır. Cevabım bu kadar. 

açıdan incelenecektır ve 

SORU İnceleme varmı efendım? 

KARADUMAN 
saklıdır . 

inc e lenecektir. Sözümlin içinde sizin söy l e di ğ iniz m anadc.ı 

SORU Ben deminki so rurrı<.ı d e v am etmek i s tiyorum. Den şö) lt· 

de se m d a ha som ut bir şekılele eskı s ı yas il e ı· ı ki:ıslederek siz ş2ılı c- ı 

kanaatınizı beya n edebilirmisiniz'1 t'-1ecli sin lıan g ı tutumu t akınctcağını 

ifad e buyurdunuz. ll alk d ed ı n iz en bü y ük hctkerndır, t\1eclıste onun 
Mec li s i old' u ğ un a göre sonuç çll-~Dı· . S izın şa h si kc.ın a.:ı ıiı ıiz ncdiı · ? 

K 1\ RA D U MA N Öz e 1 1 i k 1 e v u q~ u 1 :ı ın a k ı st e d i ğ ı nı b Li t Li n T i.i r k ;, y d ı ı ı l.J ı ı rı" 

ve Türk siyase t uda n ıla ı · ı n.:.ı dLişt..:n g0revle r vu ı · dır crıudtı Lu ~özle ı· ınıır. 

ıçinde öze l li k le belınnıeye ve vurgulamayc; Çiılıştırrı. 

Riruz daha açmnmı i s tı yo r s unu z . B c rıiın ·görevımirı b c.ıl ışedece_cı 

imkarılar içinde s u .:1lini z i ş0yle Cl~vüplandıruyım fazla aynn tı yu gırmcdeıı . 

FuzLı <.ıyrırıl"ı y<ı girmek ı s r c miyorum. Bunu scı kın c.<.ı lı görüyorum . 

Biraz öncede bah settim . Demokı·as i düşünce s ı yüksek· bir mefküre
dir . Buna toplumların ulaşması kolay olmamıştır . Uzun bir tarih şeridı 

içinde özverili mücadeleler bu yuksek mefküreye ulaşmak siyasi tarihlerin 
kayelettiği gibi mümkün olabilmek tedir . Türk toplumunda da bu özveriye 
hazır olmalıyız . Türk toplumu demokratikl eşme sürecinde hep ilerı 

doğru adımlar alma ktadır. Bu günde bu ortamın içindeyiz ve bundan 
sonraki. adımlar daha da ileriye doğru olacaktır . Şüphesiz ki demokra s i
lerde bir takım tahdidatın yeri olmamalıdır . Amtı Türk toplumunun 
bu tahditlerle istenınediği halde niçin karşı karşıya kaldığını hepinız 

bilm ektesiniz . 

SORU İrtica konu s unda genellernelere karşı dıkk atli 
diyorsunuz . Sayın Cumhurbaşkanı Amasya ' da bi r genell me 
konud a . Siz o genellerneye katılıyorrnusunuz? 

olmalıyız 

yaptı bu 

KARA DU MAN Sayın Cumhurbaşkanının söylediği sözlerin dışında 

konuştum ben . Ben kendi görüşlerimi size açıklamış oldum. Gerek Sayın 

Cumhurbaşkanımızın gerekse bu konuda görüş beyan eden. zevatın görüşle-

rının üzerind e durmadan kendi görüşlerimle meseleyi size inandığım 

biçimde izah etmeye çalıştım . Başk a görüşleri bura da tcıhlil etmeyı 

ve d eğerlendirm ey i zait addederim . Benden sual sorarsanız benim görüşümü 
alırsınız . Ben kendi görüşümü size söylemiş oldum. 
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SORU Sayın Başkanım 6 Kasını seçırrılerındeıı örıcL' Ll.ıtuı ı 

s i yasi partıler seç im · proğramlarına a f konu s unu a l dıklannı belırtmişlerd1. 

Seçimler yapılal1 bir hayli za,man oldu . Bu g ün e d.:-ğın zr1 mı1ıı z,ıı n,,rı 

b a s ı n d a s öz k o n u s u o 1 d u . Af çı k t ı ç ı k c.ı c u k d i y ~ . h k c lı =· u ç ı i ı iı .:.t d._. ı ı 

önce Devlet Bakan ı Sayın l•1es ut YILMAZ affın kısa bir s üre de çıkabılcceğı-

nı fakat ondan sonra nasds zi tekrar dondurulmu ş şekilde b asıııdG 

bir t akım yan::,ımalar oldu . Bu konuda bir Z<tman v e rebilirmistııiz? 

KA RADUMAN Tabiı bu p .:.ırLımentonurı rrıeselesıu ı r . l ' c~rlünı e ııt o rı L:rı 

iradesini bağlayıcı bir t <:trzdi1 konu~ıTıc:ınırı uygurı olmaya ağını t akdı~ 

edersiniz . Bu nedenl e ben hep t a ba ştan b eı· i cıf rrıese le s ınin bi r gGr, 

par l.:ın ıenton un gündem in e geleceğırıi v e bir son u ca l.ıc.ı ğla ıı .:ıcdğın ı üıı.ıı 

e ıt i ğ i m i h e p sö y 1 e m i ş i m cl i r. B u g ü n d c a y ı ı ı d ü ş l.ı n c ey i h e p nı u h a f <iZ :, 

ed ı yor um . 

SOHU Say ı n Bcışkurıını h < ı ğınısızla rırı !\iec l ıs ı e bır g ı· up kı ı rırı .. 

dururr.u v<ı r d ı. S<.Jıı ı yo ı · unı bu konudcı bır ı.~kıııı girı:;.tır.ll~ l ı vn ı. 

KARADUMAN : B~Jğım s ı z lcıı·ııı gı.rı!?ım\crı v.ıı· . Burıcıdcı t oı·lu b ır nıi.ir< , cu,.:-

1 ct rı o 1 d u . Yü 1 rı ı z y ö z ı lı b ir m ü r il cü a t La b u 1 u n nı cı. kı rı nı r ı c " et tı m . hı 

ı nü raccıcıt ö ı ıümüzdeki günlerde Yfı p ı ldcıklıı· . I L ı ~vu ı· u y u nıl.ıki'tkıp k oııu 

ı ıı c ı e ı ı e c c..: k v ~ 1 ı ı k u k ı L d k ı ın d u ı ı g t' r L' k ı: n ı ı c ı s e o y . ı ı ' ı ı d c 11 k ı ı ı · . 

- 117 -



28 Kasım 1985 

TBMM B AŞKAN I NECMETTiN KARADUMAN ' I N İSTANBUL ' DA M İLLİ 

SARAYLARDA YAPTIGI BASIN TOPLANTISI 

Değerli Basın Mensupları, 

Bundan yaklaşık bir yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi. 
Başkanlığı, geçmişin kendisine yüklediği tarihi bir görevi yerine 
getirmek amacıyla, önem ve boyutları her gün biraz daha ortaya 
çıkan önemli bir kültür olayını gerçekleştirdi. Bu olay hepinizin 
yakından izlediğiniz "Milli Saraylar Sempozyumu"ydu. 15-17 Kasım 1984 
günleri arasında, o güne kadar ancak çok az kişin in görmüş olduğu, 

bugünse bir müze-saray olarak ziyarete açık bulunan Yıldız Sarayı

Şale'de, sanat, düşünce ve bilim dünyalarının seçkin temsilcilerinin 
katılmasıyla ve konuyla ilgili tüm kişi ve kuruluşların değerli 

destekleriyle, son yılla rı n en öneml i bi.l im sel toplantılarında n biri 
yapıldı. 

Gelişmelerini yakından izlediğiniz bu sempozyum üstüne 
sizlere fazla birşey söylemek istemiyorum . Milli Saraylar Sempozyumu 
basına, kamuoyuna, bilim dünyasına yeterince yansıdı, yansıtıldı; 

üstüne yazılar yazıldı, tartışıldı, vurgulandı; şu günlerde yayınlanmış 
bulunan ve kalıcı belge niteliğiyle sempozyumun doğrudan ürünü 
olan "Bildiriler" kitabıyla Türk kültür tarihinde hakettiği seçkin 
yeri. aldı . Ancak sempozyumun kapanış oturumunda yapmış olduğu 

konuşma nın bir bölümünü sizlere, daha önce de yaptığım gibi aktarmak 
ve o gün şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı adına 

söylediğim bazı sözleri. tekrar hatırlatmak istiyorum. 17 kasım 

günü Şa le' de, o heyecanlı ka pa nı ş oturumunda aynen şöyle demiştim: 

" ... Hepinizin de takdir huyuracağı gibi. önemli olan, burada 
konuşulanlardan sonra, ileri sürülen fikirlerden sonra, gelecekte 
yapılacaklardır . Bu bakımdan sempozyumun başarıyla hedefe ulaştığını 

söylerken, bu üç günlük saygıdeğer çabanın büyük bir başarı 

olduğunu da söyleyemiyorum. Bunu büyük bir baş arı olarak kabul 
edemiyorum . Çünki işin esas ağırlığı arkadadır, kesafeti a rkadadır. 
Biz, büyük bir sorumluluk yüklenmiş insanlar olarak, gelecekte 
bizi bekleyen ağır işlerle karşı karşıyayız . " 

Bu konuşmayı yapmarnın üstünden tam bir yıl geçti. . Bu 
bir yıllık süreye baktığımızda, bu düşünceler doğrultusunda önemli 
adım lar ata bildiğimizi. ve sempozyumun tuttuğu ışıklar a 1 tın da 
şaşılacak mesafeler aldığımızı memnuniyetle goruyoruz . O günlerde 
söylediğimiz gibi., saraylarımızı birer kültür kurumu olarak hızla 

örgütlüyoruz ve birbiri ardından halkımıza açıyoruz . Şale'nin, 
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Aynalıkavak Kasrı 'nın, Beylerbeyi Sarayı Köşkleri 'nin, Dolmabahçe 
Sarayı Kuşluk Bahçesi ' nin ardından bugün Dolmabahçe Sarayı Harem' ini, 
lhlamur Köşkleri ' ni açıyoruz. Sürekli sergileriyle İstanbul'un en 
önemli sanat galerilerinden biri haline gelen Dolmabahçe Sarayı 

Sanat Galerisi ' nde yarın, saraylarımızdaki paha biçilmez tablo 
kolleksiyonunun bir bölümünü daha, "Osmanlı Sarayında Yabancı 

Ressamlar" sergisinde gün ışığına çıkaracağız . Bu galerinin yanına, 

kendi alanında çok özel ve çok önemli bir sergilemeyi, yıllardır 

beklenen "Dolmabahçe Sarayı Değerli Eşyalar Salonu"nu katıyor, 

büyük ilgi göreceği n i umuyoruz . 

Milli Saraylar Da i re Baş kan lı ğı Kül tür ve Tanı tım Merkezi, 
bu içinde bulunduğumuz yapıda, çalışmalarını yoğun biçimde sürdürü
yor . Elinizde örnekleri bulunan tanıtım malzemesini, afiş, kartpostal, 
broşür gibi malzemeyi üretiyor, mül ti vizyon gösterileri hazırla tıyor, 

sergiler düzenliyor, sağlıklı, kapsamlı ve sürekli bir tanıtım faaliyeti
nin ilk adımlarını atıyor. Bunun yanısıra Milli Saraylar Daire 
Başkanlığı bünyesinde bilimsel çalışmaların ilk adımları atıldı; 

örgütlenmiş bir müze-saray-kültür merkezi yapısına doğru hızla 

ilerleniyor . 

Önümüzdeki dönemde, tahminen ilkbahar ayları nda, bugün 
onarım la rı sürdürülen Maslak Ka sırları' nı, hem birer müze-saray, 
hem de çevreye yönelik bir rekreasyon ve kültür merkezi olarak 
açacağız . Do lma bahçe Sa ray ı Ha re ket Köşkleri ve çevrelerindeki 
seralar, yeni bir düzenlemeyle sarayın yaşamına katılacak ve 
ziyarete açılacaklar . Beylerbeyi Sarayı'nda Sarı Köşk 'ün onarımının 

tamamlanmasından sonra, tarihi tünelin de katılmasıyla tüm yapı 

ve bahçeler, yeni bir düzen le me içinde, Do lmabahçe Sa ra yı' nın 
kültür ve tanıtım faaliyetlerini Anadolu yakasına aktaracak bir 
merkez niteliğine bürünecekler . Yıldız Sarayı-Şale 'nin büyük önem 
taşıyan sera ve bahçeleri de yeniden düzenlenmektedir . Böylece 
Yıldız Sara yı' nın bütünlüğünün kurulması yönünde bir adım daha 
atılmış olacaktır . 

Bu yaptığımız çalışmalarla milli kültürümüzün bugün de 
yaşayan ve çağdaş kültüre katkısı olacak tüm unsurlarını yeniden 
değerlendirmek ve buradan çağdaş bir senteze ulaşmak istiyoruz. 
Bu yoldaki yoğun çabalarımızı dünya kültürüne aktarmak için 
ürettiğimiz kültür-tanıtım çalışmaları, 1986 baharında örnek niteliğinde 

bir yoğunluğa ulaşacak, konuyla ilgili bütün kuruluşlara katkılar 

sağlıyacak, başka çalışmalara ışık tutacaktır . 
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Bugüne kadarki çabalarımıza ka tk ıda bulunan, açık destek 
sağlayan bütün kişi ve kuruluşlara, huzurlarınızda bir kere daha 
teşekkürlerimi sunarım . Ülkemizin güçlü bir şekilde ihtiyaç duyduğu, 

kültür mirasını koruma-değerlendirme-yaşatma çalışmalarına umut 
ve gelecek sağlayan her türlü girişimin açık destekçisi olacağımızı 

bildirir, başta basın ve TRT olmak üzere bir defa daha bütün 
kişi ve kuruluşları göreve çağırır, geleceğin ışıklı ve başarılı 

olmasını candan dilerim. 

- 120 -



19 Şub at 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLL ET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARAD UMA N'IN 
DEVLET ESKi BAKANI İSMAİL ÖZDAGLAR İLE İLGİLİ OLARAK 

TOPLANAN BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI SONUCU 
BASINA YAPTIGI AÇIKLAMA 

İ s ma il Özdağlar hakkın da Anayasa Mahkemesince verilmiş 
ma h k u rniyet ka ra rı üzerine , uyg u lanacak işlem görüşülmüştür . Bu 
görüşmeler sonucunda konunun Anayasa ' nın 84 . maddesi gereğince 

Türk iye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru l u ' na s u n ulması ve Genel 
Kurul ' dan üyeliğin düşmesine ilişkin b ir karar istihsal edilmesinin 
uygun olacağı mütalaa edilmiştir . 

Ancak , b u konuda Anayasa Komisyonu ' nun da görüşünün 

istenmesinin mua fık olacağı düşüncesiyle konunun Anayasa Komisyonu ' na 
sunulması ve oradan da görüş alındıktan sonra divanca uygulanacak 
prosüdür hakkında ni h ai görüşün b elirlenmesi kararlaştırılmıştır . 

Bu gün konu Anayasa Komisyonu ' na sunulacak, oradan alınacak 

görüşten sonra, divanda tekrar görüşülüp nihai prosüdür hakkındaki 

ka ra r verilecektir . 

SORU Anayasa ' nın 84 ncü maddesi uyarınca konuyu Genel Kurul ' a 
getireceğinizi söylediniz , üyeliğin düşürülmesi yolunda bir oy talebin
de mi b ul unulacak? 

SAYIN KARADUMAN Hayır . Konu ta b ii M eel is ' in kararına va restedir . 
Düşmesine de karar vereb ilir . Ben size Anayasa ' daki deyimi kullanarak 
b ilgi vermiş oldum . Üyeliğin düşmesine üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile karar verilir diyor . Bu nun anlamı şudur . Üyeliğin 
düşmesine salt çoğunluk sağlandığı takdirde karar verileceği gibi 
salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde karar verilerneyecek demektir . 

SOR U Üyeliğin düşürülmesi yolunda b ir karar alınması durumun-
da ..... 

SAYIN KARADUMAN Varsayım üzerine hüküm b ina etmek uygun 

olmaz . 

SOR U : Düşeceği de bir varsayım değil mi? 

SAYI N KARADUMAN : Evet. Onu ta b ii Meclis ' in vereceği kararı b ekledik
ten sonra görüşmek da h a u yg u n olur . 
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SORU O zaman 83 ncü maddeyi işleteceksin iz, yani cezasını 

üyeliği b ittikten sonra çekecek . 

SAYIN KARAD UMAN Bunu dediğim gibi Meclis' in vereceği kararı 

bekledikten sonra cevap vermek daha uygun olur . 

SOR U Diğer dokunulmazlıklarda olduğu gibi Anayasa ve Adalet 
Komisyonu ' nda alt komisyon kurulması gibi presüdürü işietmiyorsunuz, 

sadece görüş istiyorsunuz değil mi? 

SAYIN KA RAD UMAN Esasen açıklamamda farkettiyseniz bir noktaya 
temas ettim . Uygulanacak prosüdürün Anayasa Komisyonu' ndan 
görüş aldıktan sonra nihai olarak karar bağlayacaktır dedim . 
Demek oluyor ki, Anayasa Komisyonun da prosüdür hakkında hem 
esas hakkında hem prosüdür hakkında görüş isteyeceğiz, sonra 
konuyu tekrar divanda görüşeceğiz, böylece bugünkü görüşmede 

presüdürü de belirleyeceğiz . Bu bir divan kararının sunulması 

şeklinde olabilir, ya da bir karma komisyonu kararının rapora 
dönüştürülüp Genel Kurul'a sunulması şeklinde de olabilir . Bunu 
da henüz karara bağlamadık . Presüdürü Anayasa Komisyonu 'ndan 

görüş aldıktan sonra belirleyip ona göre sunuş yapacağız . Oylamanın 

divandaki varılan görüşe göre şart olduğu görüşü ve mütalaası 

ortaya çıktı . 

SOR U : Di van kararı çoğunlukla mı çıktı? 

SAYIN KARADU MAN : Bir arkadaşımız müstenkif kaldı. 

SORU : Kim efendim? 

SAYIN KARAD UMAN : Rıdvan Yıldırım . 

SOR U Muhtemelen önümüzdeki hafta içinde mi gelir Genel Kurul'a . 

SAYIN KA RADUMAN Zannederim . Bu hafta yetişmez bugün Anayasa 
Komisyonu ' na hava le edeceğiz . Anayasa Komisyonu yarın, öbürgün 
toplanıp bize cevap verirse di van ı hemen arkasından toplayacağız . 

Muhtemelen gelecek hafta gündemlerine girecektir . 

SORU : Sayın Yıldırım üyeliğin otomatik olarak düşeceğini mi .... 

SAYIN KARAD UMAN 

kalmayı yeğledi . 

Herhangi bir fikir beyan etmedi . Müstenkif 
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Şubat 1986 

TÜRK İYE BÜYÜK Mi LLET MECL İ S İ BAŞKANI NECM ETTiN KAR ADUMAN ' IN 
ABD ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HUPE'Yİ KA BULÜND EN SONRA 

BAS IN A YAPTIGI AÇIK LAMA 

Amerikan Kongresinde Ermeni meselesine ilişkin bir karar 
tasarısı görüşülmek üzere komisyonlardan bir metin geçmiştir. 

Yaklaşık bir yıllık süreden sonra tekrar bu Ermeni meselesinin 
Amerikan Kongresi gündemine gelmesi milletimizin büyük bir infialine 
haklı olarak m uc ip olmuştur . 

Dost bir ülkenin parlamentosundan böyle bir kararın çıkması 

halinde iki ülke arasındaki ilişkilerin tahmin ve tasavvur edi lerneye
cek bir biçimde zarar göreceği açıktır . 

Bu neden le Türkiye Büyük Millet Me cl isi' nde konu üzerinde 
görüşmeler yapılmış ve parlamentomuzda yer alan partilerimiz bu 
konuda ortaklaşa bir önerge vermişlerdir . Bu önerge Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ' nde genel bir tasvip görmüştür . Verilen önergeyi 
bir mektuba bağlayarak şahsi görüşlerimizi de ekleyerek Amerikan 
Temsilciler Meclisi Başkanı Thomas O' Ne i ll' e verdim . Bugün de 
bu mektubu, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nde verilmiş 

olan önergeyi hükümetine tevdi etmek üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ' ne Büyükelçiyi da vet ettim . Yazılan mektubun ve önergenin 
bir nüshasını kendisine tevdi ettim . Bu arada bu mesele hakkındaki 

görüşlerimi tekrar belirterek Türk halkının bu konudaki büyük 
infialini ve duyarlığını açıkladım . Şayet tersine bir karar çıkarsa 

Amerikan Temsilciler Meclisi ' nden bu kararın iki ülke arasındaki 

ilişkileri son derece zarara uğratacağını bu nedenle Amerikan 
hükümetinin de üzerine düşeni yapmaktan geri kalmayacağını ümit 
ettiğimizi, o nedenle gerekli girişimlerde bulunmalarını rica ettim . 
Sayın Büyükelçi bana verdiği cevapta meseleyi tamamen bizim gibi 
kabul ettiklerini ve gördüklerini, bu haksız gırışımin dağuracağı 

neticeleri hem Amerikan Dışişleri Bakanı Shultz, Temsilciler Meclisi 
Başkanı O ' N ei ll' e bir mektupla bildirdiğini, hem de kendisinin 
yine bir mektupla bu konudaki Türk Kamuoyunun hassasiyetini, 
bundan doğabilecek vahim sonuçları Amerikan Temsilciler Meclisi 
üyelerinin pek çağuna b ir mektupla duyurduğunu Sayın Büyükelçi ba
na ifade etti ve Amerikan Temsilciler Meclisi üyelerine şahsen yazdığı 

bir mektubun bir nüshasını da bana bıraktı . Keza Dışişleri Bakanı 

Shultz 'un Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanına yazdığı mektubunda 
bir nüshasını bana bıraktı . Amerikan Temsilciler Meclisi' nde bu 

kabil girişimlerin bilgisizlikten kaynaklandığını meselenin yeterince 
tanınmamasından ileri geldiğini, ifade etti . 
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Bizde kendilerine , Amerikan Temsilciler Meclisi üyelerinin bu ko
nuda aydınlatılmaları için hangi araçlar gerekiyorsa o araçlara 
müracaat edilmesi. lazım geldiğini., tabi.atıyla bu çalışmalara bizlerinde 
katılması icab ettiğini, Türk tarafı olarak bizlerin de katılması 

icap ettiğini ifade ettik ve kendilerinden bu konuda da hassasiyetle 
çalışmalar yapmalarını istedik . 

benimle mutabık olduğunu, 

ve hemen buradan ayrılır 

ve Türkiye Büyük Millet 

Sayın Büyükelçi bu konuda tamamen 
aynı paralelde düşündüklerini, ifade etti 
ayrılmaz kendisine tevdi ettiğim mektup 
Meclisi ı de partilerimizin ortaklaşa verdiği. 

ne derhal ileteceğini bana bildirdi. . 
önergeyi Amerikan hükümeti-

Amerikan Kong resinin, 
aklıseli mi ön planda tutarak 
etmek istiyoruz . 

Teşekkür ederim . 

Temsilciler 
yanlış bir 
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21 Mayıs 1986 

TÜRK İYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTi N KARADUMAN'IN 
BAŞKANL IK DİVAN I TOPLANT I SI SONUNDA YAPTIGI BASIN TOPLANTISI 

Muhterem arkadaşlar; 

Anayasa' nın 84 ncü maddesine göre haklarında değerlendirme 

yapılan milletvekilleri ile ilgili. işlemler bugünkü divan toplantısıyla 

tamamlanmıştır . 

Bildiğiniz gibi geçen hafta iki konu hakkında karar verilmiş

ti. Bunları bildiğiniz ıçın size bahsetmeyi gerekli görmüyorum. 
Üçüncü konu, bu haftaya bırakılmıştı . Bu hafta da üçüncü konu 
üzerinde gerekli değerlendirme yapılmış ve bir karara varılmıştır. 

Bu ka ra ra göre münfesih Mi ll iyetçi Demokrasi Partisi' nden istifa 
edip de başka partiye katılanların üyeliklerinin düşmemesi gerektiğine 

4'e karşı 7 oyla ekseriyetle karar verilmiştir . Keza SHP'den istifa 
edip de, başka partilere katılanların da üyeliklerinin düşmemesi, 

yine 5' e karşı 7 oyla karar verilmiştir . Bir de ANAP' dan istifa 
edip, bir başka partiye katılan Nejat Abdullah Resuloğlu ve DYP'den 
istifa edip, HDP 'ye katılan Tevfik Güneş haklarında verilen karara 
göre -iki çekimsere karşı 10 oyla verilmiştir-, bu arkadaşların 

üyeliklerinin düşmesi gerektiği görüşüne varılmıştır . 

Böylece divandaki işlemler tamamlanmıştır . Bu konudaki 
dosya Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan karma komisyona 
gönderilecek ve orada da gerekli değerlendirmeye tabi tutulacaktır . 

Size bugünkü divan toplantısı hakkında vereceğim bilgiler bunlardan 
ibarettir . 

SOR U Resuloğlu ve Güneş hakkında karma komisyon alacağı 

kararı doğrudan mı Meclis Genel Kurulu 'na sunacak? 

SAYI N KARADU MA N Bu ta bii. Ev ve la karma komisyona göndermek 
durumundayız . Karma komisyondaki değerlendirmeden sonra bu 
husus karara bağlanacaktır. Ordaki değer le n d i rm eden sonra bir 
görüş beyan etmenin daha doğru olacağı kanaatindeyim . 

SORU SHP 'den istifa eden bir milletvekili ile ANAP' dan istifa 
eden bir milletvekili arasında ne fark var? 

SAYI N KARAD UMAN : Şöyle diyeyim; alt komisyon kurulduğunu biliyorsu
nuz . Bu komisyonun bu konuda aldığı bir karar var. Bir maddesinde 
karar ittifakla verilmiştir, iki. maddesinde oy çokluğu ile verilmiştir. 

Komisyon kararını size vereceğiz.Oradaki ittifakı görürsünüz . 
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SORU SHP 1 den ayrılan milletvekilleri konusunda divanın daha 

önce aldığı kararla 1 bugünkü karar çelişmiyor mu? 

SAYI N KARAD UM AN Tabii ben burada bir kanaat beyan etmiyorum . 
Çünkü, görüş beyanını şahsen sakınca lı mütalaa ediyorum. Bu 

tür kararlarda da ben çekimser kalmayı tercih ediyorum. Onun 
için şu anda bir değerlendirme yapmayı benden istememeniz daha 
doğru olur . Burada gördüğünüz gibi kararlar bu bahsettiğimiz 

olayda 5 1 e karşı 7 oyla verilmiştir. Demek ki, 5 arkadaşımız bu 
goruşu paylaşmamaktadır . 7 arkadaşımız karşı görüşü ifade etmektedir
ler . İki çekimser oya karşı lO oy vardır . 

Ben baştan beri bu gibi konularda fikir beyan etmiyorum . 
Bir tek konuda fikir beyan ettim . O da kesin kararlı olduğum 

için geçen hafta MDP 1 nin feshinden sonra ortada kalan arkadaşların 

herhangi bir partiye girebileceği konusunda kesin görüş sahibi 
id im . O nedenle orada fikir beyan ettim . Onun dışındaki konularda 

etmedim . 

Her konuyu kendi özelliği içinde mütalaa etmek gerekir . 

Şu anda bir görüş beyan etmek mümkün değildir . Kaldı ki, bildiğiniz 

gibi bu kararlarda ni ha i aşamalarda verilmiş kararlar değildir . 

Birinci aşama divanda bir karar verilmiştir, ikinci aşama karma 
komisyonda bir karar verilmiştir, nihai karar da Genel Kurul 1 a 
aittir. 

SORU İktidar partisinin meclisi gece yanlarına, sa h urlara 

kadar çalıştırması ve yasaların süratle çıkması çabası karşısında 

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı sizi taraf tutmakla suçladı . 

Meclis tüzüğünü uygulamanız 

noktasını da gözönüne alarak 
istiyorum? 

dışında sizin 

bu konuda 

işlevleriniz bulunduğu 

ne diyeceğinizi sormak 

SAYIN KARADUMAN Şimdi öncel i kle şunu belirtmek isterim . Ben 

bu kabil tartışmalarda sınırlı bir alanda goruş belirtmeyi tercih 
ediyorum . Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak günlük 
politikanın dışında kalmak zorundayım . Yalnız şu kadarını belirtmek 

gerekir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 nin Başkanı olarak yaptığımız 
bütün tasarruflar Mi ll et M eel isi iç tüzüğü çerçevesinde cereyan etmiştir. 

Bunlar üzerinde yapılacak küçük bir değerlendirme söylenenlerin 

yanlışlığını ortaya koymaya yeterlidir. Bunu daha önce gerekçemizde 

ayrıntılı bir biçimde Sayın Gürkan 1 a yazılı olarak bildirmiştim . 

Buna rağmen hatada israr etti . Doğrusu bunu izahta zorluk çektiğimi 

belirtmeliyim . Sizin sualinizden içtüzük çerçevesinde kalarak işlemleri 

yürüttüğümüz yargısını paylaşmakta olduğunuz sonucunu çıkarıyorum . 
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Çünkü,_ bana şöyle bir sual tevcih ettiniz, içtüzüğün dışında acaba 
yapacağınız başka işlemler yok mudur? 

GAZETEC i : işlevler efendim . 

SAYI N KA RADU MAN : İ şlevler şüphesiz var . Bu işlevler de tarafımızdan 

yapılmaktadır . Sayın Gürkan' a yazdığım yazıda bu açıkseçik şekilde 

belirtilmiştir . Bu işlevler telkinden ve bazı düşünceleri muhataplarımı

za söylemekten ibarettir . Bunlar tarafımızdan yapılmaktadır . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nin 2,5 yıldan beri faaliyetleri 
göstermektedir ki, Danışma Kurulu' nda ittifakla verilen kararlar 
da olmuştur . Danışma Kurulu' nda ittifak sağlanmaması halinde, 
içtüzüğe göre parti guruplarına bir hak doğmaktadır . 
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B Ö L Ü M V 

Yurtiçi ve 
Yurtdışı Gezileri 



3 Ekim l98S 

TÜRK PARLAMENTO HEYETi, ÇİN HALK CUMHURİYETİ 'NE RESMi BİR ZiYARET
TE BULUNACAK. 

KARADUMAN BAŞKANLIGINDAKİ TÜRK PARLAMENTO HEYETi, 
HALK CUMHURİYETİ ULUSAL HALK KONGRESİ BAŞKANI PENG 
İLE GÖRÜŞECEK, CUMHURBAŞKANI Lİ XIANİAN TARAFINDAN 
EDİLECEK. 

ÇİN 
ZHEN 

KABUL 

KARADUMAN VE BERABERiNDEKi HEYET ÜYELERİ lS MiLYON MÜSLÜMAN 
UYGUR TÜRK' ÜNÜN YAŞADIGI SiNCAN ' DA DA İNCELEMELERDE BULUNA
CAKLAR, ÇİN SEDDİ'Nİ GElECEKLER. 

ANKARA-- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin 
Karaduman Başkanlığındaki Türk Parlamento Heyeti, iki ülke parlamen
toları ara sı ndaki i li ş ki leri geliştirmek ama cı yla Çin Halk Cumhuriyeti 
Ulusal Halk Kongresi Başkanı Peng Zhen'in davetiisi olarak 8-14 Ekim 
l98S tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyarette 
bulunacak . 

Türkiye Büyük Mi ll et Meclisi Başkanlı k Basın Müşavirliği nden 
verilen b i lgiye göre . Ka ra duma n ve beraberindeki heyet üyeleri. 
Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Başkanı Peng Zhen ile 
görüşecekler , Cumhurbaşkanı Li Xianian tarafından kabul edilecekler. 

Türk Parlamento Heyeti, S Ekim günü Ankara 'dan ayrı lacak . 
Çin Halk Cumhuriyeti 'n in b aşkenti Pekin ' e 7 Ekim akşamı varacak 
ola n Türk Parlamento Heyeti, ertesi günü resmi tema s la rı na b aşlayacak . 

Türk Parlamento Heyeti üyeleri 8 Ekim gunu Çin Halk Cumhuriyeti 
Ulusal Halk Komitesi Başkanı Peng Zhen ile b ir görüşme yapacak. 
Ka ra duma n baş ka n lı ğı nda ki Türk Pa rla men to Heyeti aynı gün Cumhur
b aşkanı Li Xianian tarafından kabul edilecek . 

Karaduman ve beraberindekiler, 9 Ekim günü Çin Seddi 'ni 
ve eski imparatorluk sarayını gezeceklerdir. 

Ka ra duma n baş kanlığında ki Türk heyeti, lO Ekim gunu ta h sis 
edilen özel bir uçakla lS milyon müslüman Uygur Türk'ünün yaşadığı 

Özerk Sin ca n bölgesine geçecekler . Si nca n' ı n başkenti Urumçi' de 
ve civar köylerde Uygur Türkleri 'n in sosyal yaşantılarını yerinde 
görecek olan Türk Parlamento Heyeti, Çin Halk · Cumhuriyeti'nin 
sanayi ve ticaret merkezi ola n Şanghay 'da da incelemelerde bulunacak. 

Karaduman ve beraberindeki heyet üyeleri, ayrıca Çin Halk 
Cumhuriyeti 'n in dünyaya açılış merkezlerinden olan bir serbest 
bölgeyi de gezecek ve uygulamalar hakkında bilgi alacaklar . 
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Türk Parlamento Heyeti, 14 Ekim ' de Çin Halk Cumhuriyeti' nden 
ayrılacak ve 16 Ekim' de Anka ra ' da olacak . 

Türk Parlamento heyetinde bulunan milletvekillerinin isimleri 
şöyle: 

Lütfullah Kayalar (Anap, Yozgat), Nihat Harmancı (Anap,Konya) 
Metin Gürdere (Anap, Tokat), Sabit Batumlu (HP, İstanbul), M. Kemal 
Palaoğlu (HP Sivas) ve Kadri Altay (MDP, Antalya) 
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TÜRK PARLAMENTO HEYETi PEKİN'DE .. 

KARADUMAN, "BULGARİSTAN'DA 1,5 MiLYON TÜRK DİNLERİNİ VE 
İSİMLERİNİ DEGİŞTİRMEYE ZORLANIYOR" DEDi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLiSi BAŞKANI, 
LERİNİN YANINDA EKONOMİK İLİŞKİLERDE 
KAYDEDiLMEKTEDiR" ŞEKLİNDE KONUŞTU. 

"İKİ ÜLKE SiYASİ İLİŞKİ
DE BÜYÜK BİR İLERLEME 

PEKİN-- Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Başkanı 
Peng Zhen 'in davetlisi olarak Çin Halk Cumhuriyeti 'ni resmen ziyaret 
eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman 
ve Türk Parlamento Heyeti, Peki n' de temaslarına başladı. 

Karaduman ve beraberindeki heyet, Çin Halk Cumhuriyeti 
Ulusal Halk Kongresi Başkan Yardımcısı Ye Fei ve Kongre üyeleri 
ile yaklaşık 3 saat süren bir goruşme yaptı . Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Karaduman, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki azınlıklarla 

ilgili olarak kendisine bilgi verilmesinden sonra, "Toplumların 

temelinde adalet ve eşitlik düşünceleri olmalıdır. Bulgaristan' da 
1,5 milyon Türk nüfus dinlerini ve isimlerini değiştirmeye zorlanıyor . 

Sizin gibi azınlık meselelerine akılcı yaklaşan ülkeler varken Avrupalı 

olmakla övünen bazı ülkeler azınlıklara zulüm yapıyorlar" biçiminde 
konuştu . 

Kongre Başkan Yardımcısı Ye Fei ise, "Azınlık meselesi 
dikkat edilmesi gereken bir konudur" karşılığını verdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Ka ra duman, 
iki ülke arasındaki dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesine yardımcı 

olmak istediğini vurguladığı konuşmasında Pekin 'de gördüğü hüsnükabu
lün her takdirin üzerinde olduğunu belirtti ve "Çinli dostlarımıza 

teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi. Karaduman, iki ülke arasındaki 

ilişkilerin son yıllarda fevkalade memnuniyet verici bir seyir takip 
ettiğini kaydederek siyasi ilişkilerin yanısıra ekonomik ilişkilerde 

de büyük bir ilerleme olduğunu söyledi. Kara duman, "Türkiye de, 
Çin Halk Cumhuriyeti gibi ekonomik alandaki büyümesini sürdürmek 
istiyor . İ h ra ca tın arttı rı lması mill i gelirin yükseltilmesi ana hedefleri
mizi oluşturuyor. İki ülkenin ekonomik alandaki başarılarının hedefle
rine ulaşacağı na inanmaktayız" diye konuştu. 

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden 

duyduklarına dikkat çeken Karaduman, bunda her iki 
yararı olduğunu belirtti. Karaduma n şöyle devam etti: 
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"Türkiye, Çin Ha lk Cumhuriyeti ile arasındaki ilişkileri 

rasyonel biçimde sürdürme kararındadır. İ lişkilerimizi daha da 

i leri götürmek azmindeyiz . 
milyon dolar olacaktır . Bundan 

Bu yıl aramızdaki ticaret 
mutluluk duyuyorum . " 

hacmi 200 

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Başkan Yardımcısı 

Ye Fei ise, konuşma sı nda ülkelerindeki gelişmeleri anlatarak "Aramızda
ki siyasi ilişkiler son derece iyidir . Ama ticari ilişkiler buna 
paralel değil. İki ülke Meclisleri bu ilişkiyi geliştirmede katkıda 
bulunabilirler . " dedi. 

Ye Fei, iki ülke arasındaki tema slarla 
ilişkilerin 

ilişkilerin daha 
daha gelişeceğine da geliştiğine değinerek bu ziyaretle 

inandığını kaydetti . 

Görüşmelerde geçen yıl Aralık ayında Türkiye' yi ziyaret 
eden bayan parlamenter Leı Jıeoiong da bulundu . Türk Parlamento 
Heyetine daha sonra Meclis Maliye Komitesi Başkanı Yu Bo tarafından 

Çin' in ekonomik durumu hakkında ayrıntılı bilgi verildi . Bu arada 
Kongre üyesi Zhao Yie azınlıklar hakkında görüşlerini açıkladı. 

Necmettin Ka ra duman, Kongre Başkanı Peng Zhen 'i bir heyetle 
birlikte Türkiye ' ye davet etti. Bu davet memnuniyetle kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Karaduman ve Parlamento 
Heyeti, bugün Çin Seddi ' ni ve Ming Mezarlığı' nı ziyaret etti . 

Türk Parlamento Heyeti onuruna 
Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi 
(Ka raduman 'ın yemekte yaptığı konuşma 

bu akşam Çin Halk Cumhuriyeti 
tarafından bir yemek verildi . 
ektedir . ) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve heyet üyeleri, 
yarın 

Devlet 
imparatorluk Sarayı 'nı gezecekler ve Çin Halk Cumhuriyeti 
Başkanı Li Xianian tarafından kabul edilecekler. 
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8 Ekim 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTi N KARADUMAN'IN 
ÇİN HALK CUMHUR İ YETİ ' NDE ONURUNA VERiLEN YEMEKTE 

YAPTI GI KONUŞMA 

Çin Halk Cumhuriyeti 
Ulusal Halk Kongresi Başkanı 
Ekselans Peng Zhen, 
Değerli Konuklar . 

Çin Halk Cumhuriyeti topraklarına ayak bastığımız andan 
itibaren gerek şahsıma ve eşime gerek beraberimdeki heyet üyelerine 
göstermiş olduğunuz sıcak ilgi ve konukseverlikten ötürü şükranlarımı 

ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum . 

Biraz önce yapmış olduğunuz konuşmada Türk-Çin dostluğunun 

geleceği hakkında belirttiğiniz iyi temenniler ile şahsım, beraberimdeki 
Heyet Üyeleri ve Türk milleti hakkında ifade huyurduğunuz güzel 
sözler beni çok duygulandırdı . Türk Devlet Adamları ve milletinin 
de Çin liderleri ve milletine karşı aynı duyguları beslediklerinden 
emin olmanızı bilhassa rica ederim . 

Ekselans, 

Ülkelerimiz coğrafi açıdan birbirinden çok uzak bulunmasına 
ve değişik ekonomik, sosyal ve siyasi sistemlere sahip olmalarına 

rağmen, Türk-Çin ilişkilerinin çeşitli alanlarda hızla geliştiğini 

ve ülkelerimiz arasında kökü tarihe dayanan yakın dostluğun her 
geçen gün daha da güçlendiğini memnuniyetle müşahade etmekteyiz . 
Özellikle son yıllarda giderek artan temaslar ve Cumhurbaşkanı 
düzeyinden başlayarak çeşitli seviyelerde gerçekleştirilen karşılıklı 

ziyaretierin ikili ilişkilerimizin bugünkü aşamaya ulaşmasında büyük 
ka tk ısı olduğuna ve bu temasların kesintisiz biçimde sürdürülmesinin 

ülkelerimiz arasındaki dostluk bağlarının yanısıra diğer alanlardaki 
mevcut işbirliğine de yeni boyutlar kazandıracağına inanmaktayız . 

Ekselans, 

Türkiye de Çin Halk Cumhuriyeti gibi gelişme yolunda bir 
ülkedir. Milletlerimizin ve gelecek nesillerin mutlulu .~unu sağlayabilmek 

ve onla ra istikrar ve güven ortamı içerisende daha iyi yaşam koşulları 
sunabilmek, her iki ülkenin uğrunda çaba sarfettiği ortak hedeftir.Çin Hal '< 
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Cumhuriyeti' nin son yıllarda bu yönde giriştiği çabaları, muazzam 
kalkınma hamlenizi, uygulamaya koyduğu n uz modern izasyon programını

zı ve sağladığınız başarıları tak d irle izliyoruz . Öte yandan, Çin' in 
gerek kendi bulunduğu bölgede gerek tüm dünyada barış ve güvenliğin 
tesisi ve korunması yolundaki istikrarlı politikasını da takdirle 
karşılıyoruz . Kuruluşundan bu yana, Büyük Önderi Mustafa Kemal 
Ata türk' ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesi doğrultusunda bir 
politika izlemekte olan Türkiye Cumhuriyeti de dünya barışının 

sağlanması ve korunması yönündeki çabaları her zaman hararetle 
desteklemiş ve bu yolda üzerine düşen görevi eksiksiz bir biçimde 
yerine getirmeye samirniyetle gayret sarfetmiştir. Bu çerçevede, 
komşularımızia ıyı ilişkiler içinde bulunmaya, anlaşmazlıkları barışçı 

yollardan halletmeye özen göstermekteyiz . 

Ülkelerimiz yönünden memnuniyet verici olan bu durumun 
bugünkü uluslararası ortamda mevcut olduğunu söylemek maalesef 
güçtür . Aksine milletlerarası sorunlar giderek daha karmaşık hale 
gelmekte ve te h lik el i boyutlara ulaşma istidadı göstermektedir . 
Ardı kesilmeyen silahianma yarışı ve nükleer savaş tehlikesi uluslar
arası ilişkilerde güvensizlik duygusunu arttırmakta ve dünya barış 

ve istikrarını tehlikeye sokmaktadır . Dünyamız, kısır politik çekişmele
rin ve kısa vadeli politika hesaplarının silahlı çatışmalara dönüşmesine 

şahit olmaktadır . Bu gerginlik ve tehlike kaynaklarının Türkiye 
ve Çin Halk Cumhuriyeti açısından bir önemi de bunların ülkelerimize 
çok yakın ve hatta komşu ülkelerde cereyan etmeleridir . Türkiye 
Doğu-Batı arasındaki karşılıklı güven ve anlayışa dayalı ilişkilerin 

korunmasını, silah la nmanın dengel i ve denetlene bilir anlaşmalar 

yoluyla kontrol altına alınmasını arzu etmektedir . 

Dünyamızın halen içinde bulunduğu bu karışık ve tehlikeli 
ortamda ülkelerimiz arasında hiçbir sorun mevcut olmadığını memnunluk
la kaydettiğimizi ifade etmek isterim . Siyasi alanda hızla gelişen 

ilişkilerimizin giderek ekonomik, kültürel ve diğer alanlara da 
yayılmasının ülkelerimiz arasındaki mevcut dostane ilişkileri ve 
işbirliğini daha da güçlendireceğine içtenlikle inanıyoruz . Bu meyanda, 
ekonomik işbirliğimizi her iki ülkenin bu alandaki potansiyelini 
yansıtan bir seviyeye çıkartabilmek ve yeni işbirliği alanları yaratmak 
hususunda her türlü teşebbüste bulunmaya hazırız . Bu imkanın 

karşılıklı çabalarla yaratı la bileceği kanaatini taşıyoruz . 

Ekselans, 

Türk 
Meclisi ı nin 

milletinin iradesini 
Başkanı olarak Çin 

temsil 
Halk 

- 133 -

eden Türkiye Büyük Millet 
Cumhuriyeti ı ne h eyetimizle 



birlikte yaptığımız bu ziyaretten büyük bi.r memnunluk ve gurur 
duymaktayım . Buradaki temaslarımızın bizler için son derece yararlı 

olacağından şüphemiz yoktur . Temennimiz bu faydalı, yapıcı ve 
dostane temasların ileride de artarak devam etmesidir . Milletlerin 
birer aynası olan parlamentolar arasında sürdürülecek olan yakın 

temaslar, hiç şüphesiz ülkelerin birbirlerini daha iyi anlamaları, 

dostane ilişkileri geliştirmeleri bakımından çok değerli bir imkan 
bahşetmektedi.r . Bu görevi. yerine getirmiş olmaktan dolayı da ayrıca 

memnunluk duymaktayız . 

Ekselans, 

' 
Ülkelerimiz arasında tarihten gelen yakınlığın her alandaki 

i.li.şkileri.mi.zi.n ahenkli bi.r şekilde gelişmesi. i.çi.n müsait bi.r ortam 
yarattığına inanıyoruz . Ülkenize yapmakta olduğumuz ziyaretin 
bu bağların güçlendirilmesine ka tk ıda bulunmasını diliyorum . 

Bu samimi ve dostane hislerle dolu olarak kadehimi, Çin 
milletinin refah ve mutluluğuna, Türk ve Çin milletleri arasındaki 

dostluk i.li.şkileri.ni.n daha da gelişmesine, Ulusal Halk Kongresi 
Başkanı Peng Zhen ve diğer Çin liderlerinin sağlık, mutluluk ve 

şereflerine kaldırıyoruro . 
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13 Ekim 1985 

KARADUMA N VE BERABERiNDEKi HEYET, ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NDEKİ 
TEMASLARINI TAMAMLADI 

ŞANGHAY -- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam Necmettin 
Karaduman başkanlığındaki Türk Parlamento Heyeti, Çin Halk Cumhuri
yeti 'ndeki resmi temaslarını tamamladı. 

Ka ra duman ve Parlamento Heyeti üyeleri, bugün Şiyamen 

serbe st bölge sinde incelemelerde bulundular . Fujiyan Eyaleti Meclis 
Başkan Yardımcısı Hou Lin Zhou ile Şiyamen Belediyesi Halk Meclisi 
Başkam Lu Zi Fen ile görüşen Türk Parlamento heyeti üyeleri 
daha sonra çeşitli sanayi kuruluşları ile bir okulu gezdi. Çinli 

/'! 

yetkililer Si.yamen 'in 4 yıl gibi kısa sürede tamamen serbest bölge 
haline getirildiğini, 600 milyon dolar yabancı sermaye geldiğini 

ve Şiyamen'de çeşitli konularda yatırımlar yapıldığını anlattılar. 

Necmettin Karaduman, Türkiye ' de de serbest bölgeler kurulaca
ğını belirterek, "Şiyamen bizim ıçın de dikkatle incelenmesi gereken 
güzel bir örnektir . Buradaki uygulamala rdan yararlanma imkanını 

bulacağız" dedi. Çinli yetkililer, Türk Parlamento Heyeti üyelerinin 
çeşitli sorularını da yanıtladılar . 

Türk Parlamento Heyeti onuruna verilen yemekte bir konuşma 

yapan Şiyamen Belediyesi Halk Kongresi Başkanı Lu Zi Fen, iki 
ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin daha da gelişmesi dileğinde 

bulundu . 

Necmettin Karaduman ise, Çin Ha lk Cumhuriyeti ile son 
yıllarda kurulan dostluk bağlarının her geçen gün daha da güçlendi
ğini belirterek bu dostluğun çok eski tarihlere dayandığını söyledi . 
Şiyamen 'deki uygulama nın başarı ya ulaşacağı na inandığını kaydeden 
Necmettin Karaduman, kazanılan deneyimlerden Türkiye'nin de yararla
na cağı nı söyledi . 

Türk Parlamento Heyeti, daha sonra uçakla Şanghay' a 
geçti . Türk Parlamento Heyeti üyeleri, Şa nghay Belediyesi Ha lk 
Meclisi Başkanı Wang Jiran ve diğer yöneticilerle görüştü. Heyet 
üyeleri, Şanghay 'da da bazı tesislerde incelemelerde bulundu. 
Bu arada bir köy evi ziyaret edildi . 

Şanghay Belediyesi Halk Meclisi Daimi Komitesi, Necmettin 
Karaduman ve Türk Heyeti onuruna akşam yemeği verdi . 

Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki resmi temaslarını tamamlayan 
Necmettin Karaduman ve Türk Parlamento Heyeti, 16 Ekim'de Türkiye'ye 
dönecek. 
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16 Ekim 198 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLL E T MECL ISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
Ç İN HALK CUMHURİYETiNE YAPTIKLARI RESMi ZiYARETTEN 

YURDA DÖNÜŞLERİNDE ESENBOGA HAVAALANINDA VERDİGİ DEMEÇ 

Çin Halk Cumhuriyeti 'n e yaptığımız ziyareti tamamlayarak 
yurdumuza dönmüş bu lunuyoruz . Çin Halk Cumhuriyetine yaptığımız 

bu ziyaret sırasında çeşitli devlet yetkilileriyle geniş kapsamlı 

görüşmelerimiz ve temaslarımız oldu. Ulusal Halk Konseyi Başkanı 

Sayın Ben ]en ' le ve kongreden bir heyetle pekçok ilişkimizi gündeme 
getiren görüşmeler yaptık . Sayın Cumhurbaşkanı Ekselans Li ile 
görüşmelerimiz oldu . 

Bu görüşmelerde, Çin Ha lk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki 

dostluk b ağlarının her geçen yıl giderek büyük kuvvet kazandığını 

memnuniyetle müşahade ettik . Türkiye ' nin dostluğuna Çinliler büyük 
değer veriyorlar . Türkiye ' n in Ortadoğuda b üyük b ir potansiyel 
olduğunu, siyasi potansiyel olduğunu ka bu l ederek bu dostluğun 

kuvvetlendirilmesini içtenlikle arzu ediyorlar . Bizler de bu kanaatları 

paylaşıyoruz ve Çin ' le olan dostluğumuza aynı derecede önem veri
yoruz . 

Bu seyahat sırasında bir hususu daha tesbit etmek imkanına 

eriştik . Ekonomik ilişkilerimizin giderek güç kazandığını müşahade 

etmekle beraber her iki ülkenin ta ş ı dığı büyük ekonomik pota n s i yel in 
seviyesinde bir ticaret hacmine sahip almadığımız görüşünde birleşil

mektedir . Çin li dostlarımız da ticaret hacmimizin daha yüksek 
bir düzeye geleb ileceği kanaatını taşımaktadırlar. Özellikle Sayın 

Cumhurb aşkanı Li bu seviyenin çok daha yüksek noktalara getirilmesi. 
fikrini. ısrarla ızhar ediyorlar . Bu konudaki. çalışmaların yoğunlaştı

rılmasını ve başanya ulaştırılmasını temenni ediyorlar . Biz de 
bu görüşlere tamamen katıldığımızı, yaptığımız görüşmeler sırasında 

ifade ettik . Her konuda büyük bir muta b akat içinde olduğumuzu 

görmekle Çin ' den memnuniyetle ayrıldık . 

Bir noktayı daha tesbit ettik . Son yıllarda Sayın Cumhurbaş

kanımız, Sayın Başbakanımız ve diğer devlet yetkililerimizin ve 
Çin tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer devlet yetkililerinin 
karşılıklı yaptıkları ziyarette Türkiye ile Çin arasındaki dostluk 
b ağının kuvvetlendirilmesinde ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde 

önemli etkenler olmuş . Bunu b izzat yerinde mü şahade ettik . Çin li 
dostlarımızda bu goruşumuzu içtenlikle paylaştılar . Bu nedenle 
dost ülkeler arasındaki bu tür ziya retlerin h iç ek siltilmeden sürdürül
mesi görüşünün doğruluğunu birkere daha tesbit etmek imkanını, 
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fırsatını bulduk . İ nanıyorum ki, Çin Hak Cumhuriyeti ile aramızdaki 
ilişkiler giderek kuvvet kazanacaktır . Çünkü bunda her iki ülkenin 
de yararı vardır . Ayrıca iki ülke bu dostluk bağlarını ne kadar 
kuvvetlendirirlerse, dünya barışı da o kadar yarar görecektir . 
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ıs Kasım 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN 
TRABZON'A GİDİYOR 

** KARADUMAN, 17-22 KASIM TARİHLERİ ARASINDA TRABZON VE 
İLÇELERİNDE İNCELEMELERD E BULUNACAK. 

ANKARA-- Türkiye Büyük Millet Meclisi. Başkanı Necmettin 
Karaduman, 17 Ka sım 1985 Pazar günü uçakla Trabzon' a gidecek . 

Karaduman, Trabzon ve ilçeleri. i. le Gümüşhane 1 de incelemelerde 
bulunacak. 

Karaduman, 17 Kasım Pazar gunu, Trabzon 
Başkanı i.le Tugay Komutanını ziyaret edecek . 18 ve 
de Tra b zon 1 un ilçeleri. ne giderek incelemelerde 

Valisi. ve Belediye 
19 Kasım günlerin-

bulunacak olan 
Türki. ye Büyük Millet Mecl i. si. Başkanı, 20 Kasım Çarşamba günü 
i. se Gümüşhane 1 ye geçecek . 

Karaduman, 22 Kasım Cuma günü Ankara'ya dönecek. 
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18 Kasım 1985 

KARADUMAN TRABZON'DA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman, 
incelemelerde bulunmak üzere Trabzon' a geldi . 

Necmettin Karaduman, Trabzon Havaalanında Vali Yılmaz 

E rgun, 48 inci Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ahmet Çakıroğlu 

ve Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu tarafından törenle karşılandı. 

Valiliği ziyaret ederek Vali Yılmaz Ergun ve yatırımcı 

kuruluşların müdürlerinden ilin sorunları hakkında bilgi alan 
Necmettin Karaduman, daha sonra bir ba sın toplantısı düzenledi. 

Karaduman ba sın toplantısında, memleket meselelerinin 
çözümünde en yüce iradenin millet iradesi olduğunu belirterek, 
bu iradenin her türlü müdahaleden korunması için kısır çekişmelerden 

uzak ve kavgasız bir demokratik ortamın oluşturulmasında özellikle 
siyaset adamlarına ve aydınlara önemli görevler düştüğünü söyledi . 

İrtica konusunda, münferit 
olunması gerektiğini belirten Necmettin 
müslüman ve manevi değerlere bağlı 

da gözden uzak tutulmaması gerektiğini 

olayları genellernede dikkatli 
Ka ra duman, Türk toplumunun 

b ir toplum olduğunu, bunun 
bildirdi . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin 
"Atatürkçü düşünce ile manevi değerlere önem veren 
sentez yapmalıyız . Atatürk' ün önem verdiği de budur" dedi. 

Karaduman, 
düşünceyi 

Karaduman, münferi t irtica olayları meydana gelirse gerekli 
tedbirlerin de mutlaka alınacağını söyledi. 

Necmettin Karaduman bir soru üzerine de Demokratik Sol 
Parti 'nin kurucuları arasında yer alan dört milletvekilinin durumunun 
hukuki yönden incelenerek bir sonuca varılacağını, bağımsız milletve
killerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi' nde grup kurmaları konusunda 
da aynı işlemin yapılacağını bildirdi . 

Türkiye Büyük Millet Mecli si Başkanı Necmettin Karaduman 
daha sonra 48 inci Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ahmet Çakıroğlu ' 
nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. 
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Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu ' yu da 
Trabzon ' un sorunları hakkında bilgi alan Karaduman, 
Esnaf Te şekkülleri, işçi kuruluşları ve işçi şirketleri 

de görüşmeler yaptı . 

ziyaret ederek 
Ticaret Odası, 

temsilcileriyle 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman 
yarın da Trabzon ' un ilçelerinde incelemelerine devam edecek . 
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19 Kasım 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI SAYlN NECMETTiN KARADUMAN'IN 
KARADENİZ ÜNiVERSiTESiNDE YAPTJ GJ KONUŞMA 

Büyük Atatürk'ün adının yernldığı yerde ışık vardır. aydınlık 

vardır . Çünkü Türk iye Cumhuriyetinin kuı·uluşuyla birlikte onun ortaya 
koyduğu fikirler ve o doğrultuda yaptığı inkılaplar, birer ışığın, 

aydınlığın numune sidir . Bu merkezde Atatürkçü düşüncenin genç evlatları

mıza rehber olacağına inanmaktayım . 

Atatürkçü düşünce. Türk Cumhurıyetimn b il diğiniz gıbı kuruluşu

nun temellerinde yeralan ana fikirdir. Atatürkç ü düşünc e bizi. Tür k 
toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için büy ük görevlerle 
n.ücehhez kılmıştır . Atatürkçü düşünced e aklın ve bilimi n en yü kse l-: 
metod olduğu esas kabul edilmiştir. BıJimin ve aklın emrettiği volda 
ilerleyen toplumlar daima b aşanya ulaşmaktadırlar. Bu gerçeği hıç 

b i ı · z a m a n , b ı 1 h a s s a g e n ç ev l a t 1 a rı m ı z ır ı u n u t m a m a s ı l a z ı m d ı ı· . Y a l rı ı z 
At.::ıtürkçü düşüncerıirı bir ycnü dah.::; \'a.ı·dn . Onu da yıne ~enç e\'iatları

mı;:cı ha•ırlatrnak iqiycrum . Atatürkçü cl\..ı~ünc<' rrıılli kLiltü:·t' de yüks :.-. 
cl e -~ c r v e r C' n b i r ~· a k l a s ı ı:ı t a r z ı d u· . ~ı ı r y ü J..: s e k d ü : ü n c e b iç ı :-r, ı d ~ r . 
ı.:ı 1 ıı kültürden kopmu~ bir toplumun \' !rıe başanya ul aşrr.etsı Auı1ü)·kç' .. 
d ü ~ u rı c ey e gör e m ü m k ü n d c ğ i l d i ı· . B u _..: ü ı ı d ü n y c. 1 o p 1 u ı; , u n d a y e ro. ı ü : . 

k u ç ü k . b ü y ü k b ü z ı top 1 u rr. 1 a r es k i v e k 0 k li.. ı lı i ı- y 2 ı p ı y d s a h i t' cl m cı d ı k l d -

k e n d i 1 c r i rı i y o k ~ u ı ı s a y rrı cı k t o b ı ı· tar i h ,. c. ı at nı a. k l ç:: 
_Qayreı sc.ırfeımek ıedı rler . 

Hal böyle ykerı b inlerce yıllık Türk tarihini bugünkü Türk 
kuşaklarına Türk toplumuna bıraktığı, engin ve zengin mirastan kendim izı 

nasıl mahrum bırakırız? Bu akılcı bir yaklaşım olur mu? İşte olamıyaca

ğını Türk inkılcıbının . öncüleri kabul etmişler ve çağdaş düşünceyle 

bırlikte milli kültürün de ele alınarak ikisinin b irarada işlenip yürütül
mesine karar vermişlerdir. Milli kültürümüz övünç vesilesidir . Onur. 
ıçin de engin tarih imizin bize bıraktığı bir çok manevi ve milli değerle~ 

yeralmıştır . Onlar bizler için kuvvet kaynağıdır. Onlardan biran içir. 
b ile olsa içtinap edemeyiz . 

Bir sentezi yapmak zorundayız. Büyük Atatürk'ün dediği gib ı . 

çcığdaş uygarlığa yönelen teşebbüsler1e milli kültüre bağlı ve onlar • 
yüceltmeye yönelik hareketlerin ve ycıklaşımın bir sentezini yapmakla 
mükellef-iz. Bizim kuşaklar onun için üstlerine düşeni yapmaya çalıştılar. 

ondan sonra daha ileri dereced e yapılacakları genç kuşaklarımızda r. 

sevgili evlatlarımızdan özellikle, üniversite çağına ulaşmış çocuklarımızd eır, 

b ek ı iyoruz . Bunda inançlı yız, çünkü genç ev la tla rımıza yürekten i na nı yo

ruz . 

Toplumumuzun milletimizin heı- dem, b iraz daha ileri doğru 

a d ı m ı a r a t ma s ı b u n a b a ğı ı d ı r ı b u n u sa ğ 1 a ma k t a b u rı d a n b ö y 1 e b u n d a :, 
'-C>nr<ıki dönemde yarın mesuliyet mevkiine gcl .diklerinde genç evlatlarımızır ı 

ışi olacaktır . Gençlerimiz bu sen tezı yapmakıcı ne kadar başarılı olurlarsu 
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görecekleı· ki Türk Milleti ve Türk devleti çok daha ileri gitmeye 
muvaffak olacaktır. 

Sentezi n en güzel idea ll eri nden biri si , gelecekten görev yüklenecek 
genç ev la tlarımız bu d üstürdan uzak ka lmamaya çok özen göstermelidir. 
Atatürkçü düşünce hür düşüneeye yolaçan bir sistemdir. Bu sistemin 
içinde iskolastik ve bağnaz düşüneeye, ideolojik dü şüneeye yer yoktur. 
Hür düşüneeye yer vardır. Bildiğiniz gibi ideolojik dü ş ünceler, düşünceyi 

çerçevey e alır . Atatürkçü düşünce bunun tam a k si veri l erden harek ei 
etmiştir . Düşünceye, akla kaylt koymamıştır . Ve o alemi serbest bırakmış
tır . Yani demokratik toplumu ideal saymıştır . Bundan dola y ıdır ki 
Türkiye'de demokrasinin kurulması d a y ine bu düşünceden hareke t 
edildikten sonra tahakkuk edebilmiştir . Türkiye'de birinci TBMM ile 
hür düşünce demokrasi dü şüncesi kurulmuş t ur . Çünkü 1921 anayasasıyla 

milli egemenlik tezi l. TBMM'd e k a bu l edil miştir. Filhak1ka anayasalarım ı

zm tarıh i es k idir . 1876 tarihinde yapılm ı stır . 1908 ' de yapılan da vardır . 

H e r 1 k i a n a y a c:; a d a m i ll i e> ge m e n l i k 1 1 k e s i n e h eı 1 i< h a k ı m i y e t i n e y e :· 

vermemıstır . Hükümdann :-ulı.:ısı en üst yetkidır . 

ilk defa demokras inin temelini a ta n mr11i hakimiyet ilkes ı 

Atatürkçli düşünceyl e birlikt e l. TBMM'de t ahakkuk e tm işti r . İşte o 
tcnih t en itibaren d e mokr asi mefküre s ı toplum umuzun vazgeçemiyeceğ : 

bir hal alm ıştır. De mokra si olduğu yer d e hür dü şünce vardır. Taa ss ubu r, 
olduğu yerde , düşüncenin kayıtl andığı yerde, ideolojik yaklaşımların 

olduğu yerde, hür düşünce yoktur ve insanoğlu bundan dolayı üretic i 
olamaz, değerli fikirler, güzel fikirler üreti le mez . Güzel fikirler. 
hür düşünce ortamında üretilebilir . Bu nedenle Atatürkçü düşünce 

çerçevesinde kalarak ve hür düşünce ortarnını d a kendilerine rehber 
ihdas ederek, gelecek Türkiye' sinin aydınlık Türkiye' sinin gelişmesinin 

gözönünde bulundurmalarını bekliyorum. 

Türk toplumu her zaman kendisini yenilerneyi bilmiş ve değerl i 

devlet adamları yöneticiler yaratmayı başarmıştır. 

Gençlere istikballeri için söyleyeceğim b ir kaç söz daha var , 
genç evlatlarımız yarın mesuliyet yüklenme ortamına geldiklerind e 
soruml u 1 uğu ta ş ı nma s ı nı n id rak i içinde olma lı d ır lar. Sorumluluk yüklenıne 

yen ce sa ret le yüklenmeyen i n sa nlar başa rı lı olanıazla r . Çünkü soru ml ul uğu 
cesaretle yüklenirse başarılı olurlar. Zaman zama n .engeller de olabilir, 
ama uzun vadede, sorumluluk yüklenmesini bil en aydınlar mutlakc.ı 

v e mutlaka başan1ı olurlar. 
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Gençler, gelecekte sorumluluk almadan kaçmayınız, bundan 
korkmayın ız, bunun arkasında n çarpıcı, cesur yürekli olmak şarttır . 

Sadece bu da kafi değildir . Bilgili de olmak lazımdır . Bilgi edinebileceği
niz yerlerin başında okuduğunuz okullar, üniversitelerimız gelmektedir . 
Ünivers itelerimiz size geniş ufukların açıldığı müesseselerdir. Kendinizi 
bilgi baklmından mücehhez kılın . Faydalı, b ilgili ve soru mluluk yüklenen 
Türk evl adı, istikba lde memleketine bü vük görevler yük lenebih r. Tür.ı 

genç ler e hoca la rımızla birlik te inandığımı zı güvendiğ im izi bel i rtmek 
istiyorum . 
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19 Kasım 1985 

TÜ RKİY E BÜYÜK MiLL ET MECLi Si BAŞKANI SAYIN NECM ETTiN KARADUMAN'IN 
SÜRM ENE KIZ ÖGRENCi YURDUNUN TEMEL ATMA TÖR ENiND E YAPTIKLARJ 

KONUŞMA 

Sevgi1i Sürmene1ı hemşehrilerim, 

Dünden beri Tri'1bzorı 'd cı değerh herrışehrilerimin arasında bulunma
nın sevincini ve bahtıyarlığım yaşamaktayım . Bugün bu tören münasebe
tiyle burada b üyük bir heyecan içinde toplanan SUrmeneli hemşehrilerimin 

arasında bulunmakta benim için bü y ük bir sevinç kaynağ ı oluşturmuştur . 

Seya hatim geçen haftalard a proğramlannnştı . Bu hayırlı teşebbüsün 

öncülüğünü yapan Sayın Nazmi KALAFATOGLU Sürmene K ı z Öğrenci Vurdunu n 
temel at ma töreni nin seyahatimin içinde yeı· almasını , b u proğrama 

rastlamasını arzu etmiş ve buna göre bi r düzen leme yapmıştıt . Gerçekte:-. 
bu seya h at esn asında bu törende bu l unmak b ana d a bü yük b ir mutluluk 
vermıştir . Çünkü çok ha y ırlı bi r hizmet yap ılı yor . Milli Eğiıım alanında kı 

ihtiyaçlarımızın haddi hesabı y oktur . Filhakika Türki ye Cumhuriyet~ 

1 ô. ri h i rı d e yapılan ya tırımların en bü y uğünü Mı ll i Eğt11m vatırım ları 

teşkıl ediyor . Fak .:ıt Milletim i zin öğrt:'nrrıe . b ilgi edinme ihtiyacı c 
de: ı J ı buyüktür kı bu alandakı heyecanı o de ı ıli gen iş bovuıludu !· 

kı bu ıhuvaçleı.ra devletimiz yeterınce ulaş amıyor . Bu yüzden devletinıizir. 

yeın-ı s ıra Mılli Eğıtim alanında varl ı klı vatu.ndaşlarımızın dd yardımlarııı .':ı. 

ilıtıyaç du y ulu yor . tv!emnun iy etle belirtelım ki son yıllcırda varlık lı 

v a t a ııdaşlarımız Milli EQ.itim a lanı nda bü yü k ya tırı mları yap mak üzer e 
hev('c<Jn1ı b ır çolış may;ı koyulmuşlardır . Bunu büyük bir sevinçle karşı lı 

yor rrıi1letimız . Çünkü bu toplumun varlıklı insanları bu toplumu r! 
içınde varlıklı olmuşlardı . Onun i çin top l umuna karşı, milleti ne karş ı 

eda edilmesi gereken borçları vardır . Ben böyle düşünmekteyim . He r.. 
her v ar lıklı insan milleti için, toplumu için fedakarlık yapmaya kendi s i m 
hazırlamalıd ı r . Bu hem milletimize karşı borcumuzdur, hem de bizirr. 
dinimizin bir gereği d ir, emri d ir. N azmi KA LAF ATOGLU Sürmene 'de bi r 
kız öğrenci yurdunu yapmayı planlamıştır . Küçük b ir yatırım değildir . 

Bana verilen b ilgiye göre yedi katlı olarak inşa edilecek bu bin a 
150 milyon liraya ma lolacaktır. Ayrıca 50 m ilyonda döşemesi ve mefru şa t ı 

tutacaktır. Demek · k i 200 milyonluk b ir yatırımı değerli hemşehrimi z 

göze almıştır . 

Arkadaşlar, insanlar arkad a bıraktıkları eserlerle yaşarla r . 

Para . pul, mevki, şan, şöhret bunların hepsi geçicidir . Bunun bilincind e 
olmamız, bu gerçeği daima hissetmemiz lazımdır . O yüzden varlıklarıyl o. 

mütenasip olara k arkas ı nda eser bırakan, hayır yapan kişiler ban a 
g öre en mut l u kişiler d ir . Üstelik milletimizde, hemşehrilerimız d e , 
insanlarımızda onların arkasından hep hayırla k endilerini yadetmektedir . 
Bundan büyük b aht1yarlık ola b ilir mi ? Şu halde bu hizmet yarışında 

b ü tün varlıklı va t andaşlarımız yer almal ı dır . Biraz önce Vali beyirı 

v er diği bilgid e n anlıyoruz ki Trabzon ' d a bu h a yırlı hizmet yarışında 

birçok hemşehrimiz yer alm ı ş . 650 milyonl u k bir ok u l alanında , mill ı 

eğııim alanında bağ ı şla b ul u nm u şt u r . B u nların hepsini b üyük şükranla 
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kar şıl ı yo ruz V E' bu hizm et yarışına katılan hemşehrilerim c tebriklerimi. 
tc:ıkdirlerimi sunmak istiyorum . Hepsine burada size hitap ederken 
teşekkür etmek bizim borcumuzdur. Bu görevi burada ed a ederken 
bü y ük zevk duyuyorum. 

Arka da ş lar, Ka ra denizi il er hayırseve r insan lardır . Hi zmette, 
ha y ır yapmakta daima ön s ırada yer al mak isterler. Bunun kanıtlarını 

biraz ön ce verilen bilgilerle ort aya koydular . B ~ ı hizmet yarış ınd a 

~~a z mi KALAFAT OG LU 'nun önde gele n b ir kişi old uf'unu her bılivoruz. 
Sayın /'\azmi KALAFATOGLU yal nı z memleketi olan Sü r mene 'd e değil, 
Ankd.ra 'd a d a , İ s tanbul'da d a pek çok 'hayır i şin in içinde yer almaktadır . 

1\ en di sin i bu yönüyle candan tebrik e t mek l azım dır . Bu r a d a hemşehrilerin 

ard.sı nda onun bu güzel yön ü nü t ak d ir le ve teb rikle anmak ıs t iyorurr. 

ve k e ndisine SUrmenel i hem şe hril e rimiz ın huzurund a teşekkür edı yorum . 

Daha çok yardıml ar . h ay ırl ar yapacağı kanaatını hep taşıyorum . Kendisi 
bu yolda en güzel a dımları atm.:ıva hazır bır insündır . Çalışmaiu.r ır. ı 

hep havır istikametırıde sürdüreceği inancı içinde: bu lunuyorum . 

Muhterem lıemşehnlenm . 

Atatürk ça~döş uygarlığ<ı vöne lm em ız için b ize \·~ce hedefler 
gt'stermiştir . Çağd <ış uygcırlığo yönelmenın, o hedeflere ulaşmc.ırnn 

vcl u bütün dü nyc.ıd:, olduğu gibi ülken.izde d e Milli Eğitim hizmetleıindeı. 

geçmekt edir . Bu nedenledir ki Tü rkiye Cumhuriye ti en bü yük hizmetlerırıi 

.1\·1ı11i Eğıtim alanında öted en beri y oğu n la ştırmı ş ve bugünkü toplumumuzun 
gelişmişllk düzeyinı ya pılan bu bü yü k yatırımlarla sağla mayı başarmıştır. 

Milli Eğitim alanına yap ılac a k yardımlar Türkiye'nin aydınlık geleceği ni 

temelierin i atma ya yönelik çalı şma la rdı r. Bu nedenle hem dev] e tim iz 
hem de milletimizin içinde yetişen varlıklı hayırsever vatandaşlarım ı z 

bu yardım kervanını içinde yer almak hizmetleri Milli Eğitim çalışmalarını 

hızlandırmalıdır . Bugün burada atılacak temel bu hizmetlerin küçük 
bir katresidir. Ama anlamlı bir katresidir. Çünkü bu küçük katreler 
birbirine eklene eklene büyük eserlerin vücuda gelmesini sağlarlar . 

Ben tekrar varlıklı vatandaşlarımızın, özellikle Karadenizden 
yetişen varlıklı vatandaşlarımızın bu hizmet yarışında kend ilerine 
ü s tlerine düşeni yapmalarını te menni edi y orum ve bu yarışta geri 
kalmamalarını diliyorum ve bu ve sileyle bugün burad a topla n mı ş Sürmen eli 
hemşehrilerimize en iyi dileklerimi s unmak i s ti yo rum ve hepiniz i sevgilerle, 

saygılada selamlıyorum . 
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20 Kasım 1985 

TÜRKİYE BUYUK MiLLET MECLISI BAŞKANI SAYIN NECMETTiN KARADUMAN'IN 
ÇAYKARA'DA VATANDAŞLARA HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

Aranızda bulunmanın büyük bahtiyarlığı ve sevinci içindeyim. 
Hepinize beni karşılamak suretiyle gösterdiğiniz candan ilgi için teşekkür 

ediyorum . 

Aranızda bulundukça, sizlerle meselelerinizi görüştükçe, yüzyüze 
oldukça bizde sizden kuvvet ve heyecan alıyoruz . Bu ilgi, bu candan 
dest ek bizim de çalışma azmimizi bir o kadar artırıyor ve kamçılıyor . 

Hükümet konağına yaklaşırken bir hemşehrimiz geçen sene bize burada 
y o 1 d a n b a h s et t i n iz . Ç a y k a ra y o 1 u n u n y a p ıl a c a ğ ı n d Et rı b o h s e tt i n i z . S iz d e r. 
tek isteğimiz var o da yolumuzun yapılmasıdır bunu bekliyoruz dedi . 
Ben de yukarıda kazamızın meselelerini yetkili arkadaşlarımızla ve 
hernşehrilerimizle uzun boylu görüşmekle beraber ba;;ta gelen ihtiyacınız 

olan yol için " şunu söylüyorum . Tonya yolu bitrrıe k üzeredir. Tonya 
yolunu müteakip Çaykara yoluna Karayolları teşkilatı bütür, gücü 
ile yüklenecektir . Yolunuzun t a kıpçisiyiz . Bu çok ön e mli ihtiyacınızı en 
kıszı zam.::ında, elımizden gelen en kıs a zamanda ikmal etmeye çalışacağız . 

Bur.un t a kıpciq 'olacağız . endişe eımemenızı. mern.k etmemenızı hepınızde!~ 

rıc .. edıyorum . İçirı ızd(' gC'nçlcrırı ek!'envet ı cı1us turduğu nu gorüyorurr. . 
Çad:ar<ılıl<.r çalışk un . zeki, <ıtnk inc.an!<ırdı ı· . Bu genç]c· Türkiye ' nir. 
gelecc.ğinde, istikbalırıde büyük kuvvet ve güç olacaklardır. Çaykara11lar 
1ürkıve'ııiıı heı· yennde özellikle bü:.·uk şehirlerınde bü yük ışadamı 

ol cır~d<. t"Jcuı·et adumı o1<ırdk . sanavı Etdamı olarcık temayüz etmişle rdir. 

iıı ~.:ıllah gelecekte de bugün yetişen genç Çaykaralılar aynı şekılde 

temayüz etmeyi başaracaklardır . Size inanıyor ve güveniyoruz . 

Müsade ederseniz yukarıda Çaykara 'nın meselelerini konuşmak 

üzere arkadaşlarımızla, yetkililerle birlikte bir çalışma yapacağız. 

Size tekrar teşekkür ediyorum ve hepinizi allah 'a emanet ediyorum . 

- 146 -



20 Kasım 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK Mi LLET M ECLİSİ BAŞKANJ SAYIN NECMETTiN KARADUMAN'lN 
MAÇKA'DA HALKA HiTABEN YAPTJGl KONUŞMA 

Kıymetli Hemşehrile rim, 

Birkaç günden b eri Trabzon 'da olduğumu ve kazalarımı zı gezmekte 
v e oralarda hemşehrilerinizle temaslarırr,ı sürdürdüğümü bılmekte s ıniz . 

Bugün de Maçka ' ya geldik . Sizleri görmek için. aranızda bu l unmak 
için, aranızda bulunmanın mutluluğunu y aşamak ıç in şu anda Maçka 'd a
y ım . Beni karşılama zahmetini lütfederek gosterdi ği niz için hepinize 
t eşekkür edi y orum . Her yıl b ir kerede ol sa Tr a bzon • a uğraya r ak hemşehri

Jerımizi n dertlerini ve isteklerim, temennil e rini d1rı l emeye ç aJ ışı yoy- u n . . 
Bır memle k etin ihtiyaçlarının sonu yoktur . İhtiy a çl ar karşılandıkça 

on la rı n arka sı ndan yeni ih ti ya ç l ar doğar. Bunu d a ta bi i k arşı lıyoru z . 

Çünkü istekler ve ihtiyaç l ar karşılanıp ve arkasından yenilerı d cğd ukça 

bu gelişmenın ve ilerlemenı n alametid i r . Bundan hep memnu n olmak 
lazımd ır . Önemli olan doğan ihtiyaçlarınızı elden geldiğince cn kı~ .J 

s ü re d e k a r ş ıl a ma ya ç a lı ş ab ıl ır: e k 1 i r . B ı z d e b u n u y .:ıp ma y & ç a lı ş ı ·.; or u z . 
I;i r r,z son ı-a Kaymakamlıkıcı f2Ö!- üşeceğiz . !\ l açkalı kardeşlerimızın b ana 
eıçuc akları ko n u lar hakkın ceıkı fikirlerımi !': Ö \'liyeceğirn . YJpıl.r. iş ~e:

hakk ı n d a siz lerı t en v ır etm e ye ç a1 ı şacağıırı . Bu rada sıze b ı:- kc.ıç cürnl <· 
l ı <' lııtap ederken b azı al ı o kcrıula r Et k ı scıda olsc. tem <ıs etmek ı sterıın . 

Örıce Tr a b zon ir an Tr cınsıt yolun un son durumu hah.k ınd u b ılgi vc:rrr,crı:ı r. 

sızler içınde i1gı çekici oliıcc..~ır, ı düşü n ü yorum . Bı1diğiniz gibi Zıganeı ' \' c• 

doğru uzayan yol yap ıl mcıkto. dı ı . Anca k bazı bölümle r i n in henüz ihalesi. 
tamaml an m a mıştır . Ke z a Torul-Gümüşha ne ve devamındaki kı s ım la rd a 

h en üz yer yer ele alınamamıştır . fak a t bu yıl kararı ver i lmişti r . 

1986 yılından itibaren Erzurum' a kadar o l an bölüm tamamen ihale 
edilecektir . Noksan kal an kısımların ihalesi 1986 ' da yapılmak suretiyl e 
müteakip yıllarda ve en kı sa dönemde b i tirilmeye çalışılması sağ] anacak-
tır . Bunun kararı verilmiştir . Bu arada Kop dağına yeni bir tüne l 
yapılacakt ı r . Şimdiye kadar bu karara bağlanmamış bir konu idi, 
fakat bu sene Kop dağınada bir tünel yapılması kararlaştırılmıştır. 

Böy lece Trabzon ' dan başlayıp Maçka' dan geçen, Gümüşhane üzerinden , 
Erzurum' a kadar uzay an bu tarihi yol en yüksek standartta birkaç 
y ıl içinde yapılarak b itirilecektir . Bu tabii bizim transit çalışmalarımızı, 

transit taşımacılığını gelişti ren b ir faktör ol aca ktır. Hem Trabzon 
limanının i ş hacmini, ticare t hacmini artıracaktır . Hemde yol boyundak i 
kasabalanınıza büyü k canlılık kazandıracaktır. Burada size bahsedeceğirr. 

bır konuda tarihi Sumela Manastırı ile ilgili yapılacak çalışmalardır. 

Bıl diğiniz gibi üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları tarihin çeşit lı 

döne ml erin d e birçok uyg arlı k la ra sahne olmuştur . İ nsanoğlunun ya ra ttığı 
medeniyetle r tüm insanlığın müşterek , ortak malıdı r; Bunlardan hiçbir 
i nsa n topluluğu uzak kalamaz, bunlara ilgi duymaktan kendi sini men 

ed e mez . Tarihi eserleri değerlendirerek tüm in s anlığın ilgisine ve 
hizmetine açmak bütün toplumların gözettiği ve önemle üzerinde du rduğu 

b ır husust u r . Bizde Türklerin An q_d oluya gelmesinden önceki dönemd e 

ya pıları bu tarihi eserin re storrısyonunu t am manas ı yla sağlayareık 

dünya turizminin ilgisine en geniş boyutlard a açılmasına sağlamoyı 
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gerekli görmekteyiz . Geçen yıldan itibaren bu tarıhi eserin yakımna 

kadar bir yolun yapılmış olduğunu biliyors unuz . Bu seneden itibaren 
yolun asfaltlanması, tarihi eserin yanına kad ar çıkarılması du ayrıca 

ilaveten sağlanmış olacaktır. Bu arada Maçka 'mn 1986 yılı başında 

muhtemelen Ocak ayında belki Şubat' ada sarkabil ir. Otomatik telefon 
sa nt ra lı na kavuşturulma sı sağlanacaktır . Buraya gelmeden önce PTT 
Genel Müdürüne bunu bilhassa ric a ettim ve Oc a k ayında otomatik 
telefon santralınızın açılacağını bu hizmetin tamamlan acağ ı bana bi1dıri l 

dı. İnşallah kısa bir zamanda bu santralada kavuşmuş olacaksınız . 

Bu santralın b ir uzantısının Sumela tarihi Manastırına kadar da sağlanma

sını rica etti)<. Onu da yapacaklar . Böylece or aya kad ar ge l en yabancılar 
dünyan ın dört bir tarafında Sümela Manastırındarı konuşmak ımkarı ını 

elde etmiş olacak la rdır . Bu da tabii oraya gös1erilecek ilginin artmasını 

zıyadesiyle sağlayacak önemli bir faktör olacaktır. 

Ki:'y yollarım ız. köy okull a rırr.ız üzerıncieki çalısmalan b ıra. ;: 

sorırcı ılgili arkndaş l eırımızdan dıııle',' Cceğız . Diğer köy hizmetlerı içaıd.:. 

yap ılması gerekenler üzerind e duracağız . Bunun ::.·arıı sırcı onadct göreb: i 
dığir.ıız ıhıiyaç larınız ı d a d ııı -ı t>yerch: Lunlarında çözLım~en:ıı areıyaca~:;.z 

ve ıhtiyaçlarınızın rr:ürrıkün olan eıı kısa zamanda karşılarımasını sağlar.1D

y.:ı çalışacağız. Görevimiz size hizmetlir . Size h izmet etmemiz halirıde 

sizl e ı· bu nu ıı mutluluğunu duyac ağınız gibi bizde size hiznıette bulunmam:-, 
mutluluğunu yaşıyacağız. O nedenle size ne kadar yararlı olabilirsek, 
ne kadar hizmet edebilirsek sizin kadar bizde büyük mutluluk duyacağız. 

Muhterem hemşehrilerim, 

Her yerde söylüyorum . İhtiyaçlarınızın karşılanma sı en başta 
gelen görevimiz olmakla beraber toplum olarak ihtiyaçlarınızırı karşılanm a

sının yanında birde çok dikkat edeceğimiz nokta vardır . Onun üzerinde 
de dik ka tl e d urma lıyız . O da Türk toplumunun da ima birlik beraberlik 
içinde bulunması, dostl uk ve kardeşlik duygularıyla birbirine daima 
destek olmasıdır . Huzurun ve güvenin olmadığı yerde hiçbir eserin. 
yapılaca k hiçbir hizmetin layıkı veçhile değerlendirilmesi mümkün 
olamaz. Şöyle yaşa dığımız on yıldan öncesi dönemleri gözlerinizın 

önünden bir geçiriniz . Hepinizin o günleri bir hatırlamasını temennı 

ediyorum . Aklımız nerdeydi, fikrimiz nerdeydi . Hepim iz aman bu huzursuz
luk, bu güvensizlik ortadan kalk sı nda başka bir şey istemiyoruz diyorduk . 
Oy sa başka birşey istemeden toplumumuz olduğu yerde s aya bilirmiyd i?. 
durabilirmiydi? . Başka şeyler istemeli, adım adım ileri giderek Türk 
toplumunu geliştirmeliyiz . Bu milletimizin en tabii ' h ak kıdır . Ama huzursuz
luk ve güvensizlik bizi öylesine bir dar boğazın içine itmişti ki adeteı. 

başka şeyleri düşünemez hal e gelmiştik . Bu da toplumumuzun olduğu 

yerde saymasını, bir süre ıçın mucip olmuştu. O halde temel me selemiz 
dostluk ve kardeşliğin toplum içinde sağlanması bu temelin çok kuvvetlı 

bir şekilde bir daha sarsıntıya uğramıyacak bir şekilde atılmasıdır. 

Hangi düşüncede olur sa k olalım, hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. 
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Ay m m i ll eti n ev la tl a nyız . Çe;.it 1 i düşürıcelerl e me ml e ket mesele le r ine 
bakabiliriz ve bu da çok doğaldH . l:.saserı demokratik bir toplumurı 

içinde yeışıyoruz . Demokratik topl umuıı olduğu yerlerde çeşıtli fik irlerdı..: 

vardır . Çeşitli fikirlerin olduğu yerlerde zaman zaman münakaşeılard a 
olur . Ama demokrasinin bır tabiatı daha v a rdır . Münakaşaları hemen 
arka sı nda n uzlaşmalar takip eder. Uzlaşma s ız demokraside olm n z . 
Dem ok ra s ivi sadece mü na kaşa 1 arda n ibaret bir renmde sayma ma Jıyız. 
Münakaşalar kadar uzl aşmalarda demokrasilerde önemlidır . Esa~e!-. 

mü n ak a ş ay ı s ü r d ü r ü pt e u z 1 a şma yı b a ş a ra m o ya n toplu m 1 a r d i k ka r e d i rı : z 
demokrasilerini uzun ömürlü kılam1:vorlar . Ergeç bir yerde tükenr:- ~ 

mukadder oluyor. Şu halde uzlaşmamnda bütünlüğü içinde birar a~'o. 
gelmek zorunda olduğumuzu h içbir zama n ha t1 rdan çıkarmamalı yız . 

Bu gerçeği hep birbirirr.1z e hatırlatmalı y ız. Bunu hatırdan çıkar a:-: 

lıerrışehrilerımiz olur sa onu Y~"ı-1 geldiğinde uya r mcılı:v·1z . Der.ıokr<,:= ı 

hcpımızırı yü ksek bır ı de~ lıdır . Bu yüksek ideal e ul aşmam ız ıc:ın "!- ~ 

<ı ııcı ı ıkelerı behemahr.J gercckleşıınr.emiz lazımdır . Eu d;, sı z :e:--· 

oô.'lıvlE olacak . millc ı ım:zııı kaı-aı-ı\'l<• C·laccık bit- husustuı- . Sızler ;,~ ]ırıG. 

dc·ınokı-t'! :->1\'i en iyı biçimd(' \'cl~ utac.ık f;LiCLi gösteren yüksek bır toplu!utı..:ı .. 
vüksek bır m1lletın efı-ad ı s ınız . Bu güne kadar demokrcıtık c::ıl.s.nc <, 

ya p ı la n h er tü ı-1 u gırış i m d c da 1 m El 1 ür k m i ll et i olara k e n iv 1 k i:t r cı r ı ö ~ - ı 

v .:>ı- d ı n ı 7. • B e rı i m ş a h s i gör Ll ş i..: rn o d u r k i T Lı r k m i 1 kı ı d e m o k r u 1 i k c_, 1 cı n :: ,_. 
verdiği kararlarda h1çbır z a man ısabetsiz l iğe uğramamıştır. Sız.~. 

gösterdiğiniz doğrultu en sağlıklı yoldur . Önemlı olan gösterdiğir,_z 
d o ğ r u 1 t u d a s i y a s et a d a m 1 a r }m ı z ı n . a y d ı n 1 a rı m ı z ı n s i z i n i ş a ret ı n ı z e 
u y a ı- a k e m i n ad ı ml a r1 a yürüme·; i~ ir . Ama s eçtiği n i z i nsa n la r da z a m ö. :-. 

zaman sizin uyarılannıza muhtaçtır. Yani bizler zaman zaman 5 , 2 _ . ~~- ·) 

lerden uyarıda almalıyız . Bize zaman zaman demokrasimizin uzun ömür1~ 

olma sı için, hayatiyetini e bediyen sürdürmesi ıçın temennileriniz olma lı . 

Diğer memleket ihtiyaçları gibi o konularda da bize zaman zama:-, 
gerekli uyarılarda bulunmalısınız . Eğer demokratik yönetimi yozlaştırma'.' ö. 

yönelen yöneticiler çıkıyorsa onları münasip şeki11erde uyararak demokr-a -. ' /) ı 
s ı mızın sağlık li bir b içimde ge 1 işmesine _ ve uzun ömürlü ka lı cı b ~, 

yön et i m ola ra k h aya tiyetini sürdürmesine ka tk ıda bul u nma lısınız . Büt u:: 

kuvvet si zdedir. Memlekette tek irade vardır . O da millet iradesidir . 
En güçlü irade, en yüce irade ve yegane irade sizin iradenizdi:. 
yani rnılletimizin iradesidir. 
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21 Kasım 198~ 

TÜRKiYE BÜYÜK MiLLET MECL iSi BAŞKAN] SAYIN NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TONYA'DA YAPTlGl KONUŞMA 

Birkaç günden beri Trabzon 'da old uğumu bilmekte siniz . İlçelerinizi 

geziyoruz . Bugün de son olarak güzel Tonya 'y a sizin aranız a geldık . 

Aranızda bulunmaktan dolayı büyük bahtiyarlık duyuyorum, hepiniz ı 
sevgilerle selamlıyoruro . 

Tonya Trabzon 'un çok güzel bir ilçesi olmakla beraber en 
ma h r umiyet şartları içinde bulunan bir kazamız olduğundan pek çok 
hizmete ihtiyacı vardır. Bunların başınd a sizi Karadeniz sahil asfal tın a 

b ağlaya n yolunuz gelmektedir . Bu bü yü k ihtiyaC1 dikkate alarak ilk 
ışimiz yolunuza el atmak olmuştur ve memnuniyetle görüyoruz kı Karayol-
ları teşkilatımızın Tonya yolunda yaptığı çalışmalar hız la ilerlemiş. 

asağ,ı yukarı hedefine ulaşmıştır. Ge1ecek yıl y olun stabilızesi, arkasından 

as faltı tamamlanacak . sız d e çok güzel bir yola kavuşmu~ olacaksınız . 

Bugur. yeni hükümet kon.::ığınızın aç ı lı~ merasiminin yapılacağını . b u 
meı-ösımin benını bulu nduğ um bır tarihe r sılamas ını Sa\·ıı. Va lir:ı :< 

baıı <• dahn önceden b ildırmiş ti. · Ben bu tür merasımi~rd e b ul unma:)' l 
i!ke oleıı-ak uygun görmemekle bcrcd..ıcr bugurı Tonya ' :-,ıa g lmi~keıı hüküme· 
koııcığıı.ırı da iiÇılışında bulunm adarı geı-i kal c1T:ı<.ıdım : Bu ned eıı:e ıeklıfle

rinizı olumlu karşıl adlr!i . ;,u arıda y rıı hükümet koııcığınızı n enafıııdeı 

hep b era b er toplcınmı ~ durumdoyız . Yeni hükümet konağınızda size 
az iz Tonyalı kard eşleri ırıize hayırlı uğurlu ol s u n . Bu ra da çc:dışacak 

kamu görevlilerinizin, Kaymakamlarınızın, Hakimlerinizin. Savcılarınızın . 

İlçe jdare Şube Başkanları olan müdürlerinizin ve tüm memurlarınızın 
size güzel hizmetler sunmalarını, halkınıza daima yardımcı olmalarını, 

onlara burada kamu hizmetlerinin en güzellerini hazırlamalarını yürekten 
diliyorum ve kendilerinden de bunu beklediğimizi belirtmek i stiyorum . 
Çünkü Türk halkı, milletimiz her türlü hizmetin en güzeline layıktır. 

Sizi mutlu kılmak b izim için en başta gelen amaçtır . Yolunuzun yapılması
nı müteakip yol boyund a bulunan köyleriniz bizden köy bağlantılarını 

istemektedirler . Bunlarda 1986 yılından itibaren yapılmaya başlanacak 

yol boyunda bulunan köyleriniz köy yolla rı nı tamamlamış. böylece 
bu ihtiyaçlarda karşılanmış olacaktır. Bunlar belli bir proğramırı 

içinde inşallah kısa zamanda çözülecektir. Köy yolları davanızın uzur. 
boylu beklerneye tahammülü olmadığını biliyoruz. Bu yüzden köy yolla rı 
meselenize de ağırlık vermiş durumdayız. Bunların da kısa zamanda 
çözüldüğünü inşallah hep b irlikte kısa zamanda göreceğiz . 

Sevgili Hemşehrilerim , 

Size layık olan her 
şeyin başında memleketimizin 
Uız huzur içinde, dostluk ve 

türlü hizmetler yapılacaktır . Yalnız her 
ve milletimizin huzuru ve güvenliği gelir. 
kardeşlik bağları içinde birbirimize sımsıkı 
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sar11ırsak başaramıyacağımız iş yoktur, aşamayacağımız engel y oktur. 
Onun için h e r zanıarı ve daim a d iyoruz ki, dostl uktan , kardeşlıkten 

uzak kalmayınız . Düşüncelerimiz ayrı, ayrı olabilir ama her şeyin 

önünde yüce milletimizin menfaat leri gelir. Biz hür ülkenin çocukları yız . 

Bu ülkenin yücelmesi için elele vermek zorundayız . Memleketin b iı· 

tarihler sıkıntılı ve acılı günler yaşadığını hepiniz bilmektesiniz. 
O günlerin bi r daha avdet etmeme s i için kardeşlik bağı ile sımsıkı 

kenetlenmemizden başka yolumuz y oktur . Bu yolda el birliği içind e , 
gönül beraberliği içinde hep birlikte y ürümenizi b ekliyor ve temenn i 
edivor u z . 

Türki ye ' nin artık kı sır k a \·g alarla geçirecek zamanı yok tu r . 
Türkiye huzur ve güven içinde do stl uk ve kardeşlik du ygusuyla b irbiri ne 
sıms ıkı bağlanmı ş insanlar ülk esi olarak hep adımlarını ıleri ye doğr u 

ö. t acaktır . Bu yolda allah hepimiz i mu a ff a k kılsın . Memleketıni, milletinı 

seven onu n için b aşını bile o rtaya koya n, canını b ile ona ya koya r. 
ın.:>aıılarınız . k a reıde n iz çocukları bu söylediklerimi çok ıyı anlama ktadı r

ldr. Sızin birlık b cra beı-lık ı-u}·. uv!;, bırbınıı ıze ne k ada:- ken 1 r.diğınızi. 
k ardeşlı k duvgusunu nEderılı yuc..::tıığınızi v güçlendırdiğınizı goruısE.v 

bı z d c o kadcır sızdcrı kuvvet a!ı:- . dcıh<ı büvt.ik bıı· h ız la . daha büvü !< 
bır heyecan la çalı şma 1 arımızı sü rd ürürüz . Bu söyle d i k lt'rımı z hatırla rınız

d<tn çıkrnamalıdır, çıkmıycıcağırıd o.ıı emınim arnmCJ yıne de tekrarında 

f ayda gördüğüm için s izlere bu ı.u ifade e dıyoru m . Allah hepinızi b u 
güzel yolda bırleştırsin, bizı bi.nün kardeşlerımizi ve hernşehrılerinız ı 

birlık beraberlik ruhu içinde birleştirsin, kaynaştır s ın ve Türkıye'ni n 

yücelmesi yolundaki hedefinize yaklaştırs ı n v e bu hedef doğrultusund a 

muaffak kılsın . Siyaset adamlarınızda siz in b irli k beraberl i k ruh u 
içinde olduğunuz s ürece kavgad an , kı s ır çekişmelerden uzak, yüksek 
düzeyde size hizmet vermenin yolunda olacaklardır . Bütün güç sizindir . 
Sizin iradenizden daha yüksek bir irade yoktur . Sizin gösterdiğiniz 

doğrultuda sızın yöneticilerinizde yürümek ihtiyacını ve zaruretin i 
duyarlar . Bu hatırınızdan çıkm amalldır. Sizin gö s terdiğiniz yol b ize 
ışıklı geleceği gös terecektir, ışıklı h edefleri gösterecektir . O yüzden 
tekrar ediyorum . Kısır çekişmelere itibar etmeyiniz. Dostluk kardeşlik 

duyguları içinde birleşiniz . Fikirlerimiz çeşitli olabilir ama herşeyin 

ileri si nde yüce milletimizin, sevgili memleketimizi n ve devletimizi n 
y ük se k menfaatleri vardır . Bunu gerçekleştirmekle h er birimiz her 
Türk çocuğu her Türk evladı mükelleftir. Tonyalıların yüksek vata n 
perverı ik duygu s u yla d ol u olduklarını bi li yorum ve söylediklerim on la rı nda 
hedefıdir, onlarında düşüncesidir. Benim bu düşüncelerim onlar tarafından 
da paylaşılmaktadır . Bunu da bili yorum . Bunun huzuru içinde aranızd a 

bulun ma ktayım ve bundan dola yı sev inçliyim . Biraz sonra yukarıd a 

yönetıcilerinizle birlikte Tonya 'n ın soı-unlarına . değinecek görüşmeler 

yapacağ ız . Bu arada hemşehril erımizinde talepleri var s a. dileklerı, 

temenn ıleri var sa onla rı da di n leyeceği m . El i mizden gel dı ği nce hepsine 
çozum bulmak vazifemizdir . Bunları da yerine getirmek bizim içir. 
en büyük zevk v e haz kaynağı olacu.ktır. 

Hepinize sevgiler ve saygılar s unuyorum . 
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21 Kasım 1987 

TÜJ<KİY E BÜYÜK MiLL ET MECLiS i ~AŞKANJ SAYIN NECMETTiN KARADUMAN'IN 

VAKFIKEBİR'DE YAPTJGJ KONUŞMA 

6 Kasım 1983 tarihinde yapılan seçimlerle demokratik hayatımız 

yeniden ba şl arnıştır . Türk Milleti demokratik yönetım i kendisine bir 
yaşama biçimı olarak seçmiştir . Milletimiz bir başk a türlü yönetin·ı1 

arzu etmediği gibi böyl e bir yönetimin Türkiye ' ye hakim olmasını 

hatırından b ile geçirmek i stemiyor . Çünkü milletimiz bilıyor ki uygar 
toplumların en ideal yönetim biçimi demok ratik yönetim tarzıdır. İşte 

demokrasi tecrübemizin çok eski tarihlere kadar u za mamasına rağmeı. 

Türk Mille ti engin ve derin tarihinden kaynaklanan eşsiz sağduyusuyl c:. 

demokrasi yolundaki imtihanlarını hep üstün ba şarıyla vermektedıı-. 

19!.6 yılında tek dereceli seçim yapılmaktaydı. O tarihten buyan a çek 
seçimler yapıldı. Her seçirnde milletirni z en sağlık11 kararları vermışt ır . 

Bu seçimlerde hiç b ir zaman isabetsizliğe uğrarnadı . . Gelecekte de bunu:·_ 
bövle olacağına yürekten inan ı yoruz . Mi lletimizirl." demok ra tik a 1 anda 
gö!:'>terdiği bu üstün yetenek her türlü takdirirı üstünded ır . 

~d ı: ı et i m ız ı rı demoi·d·ösi\·c· olaı. bu ınar.cını 

b u : ıı rı d u ı "' ı· . ı l: l; u h e d .:· f d o ğ ı- ~ ı t u s u ı J d cı k ı çabalanr.ı 

ıçin hd·L ırırr.iz e özcJlıkle ~iy<.ı"-C'l rıdamlanmızd . övd ı nlcın:.:ı:.<ı büyU 
gi:'n:vler düştüğü knnaatır,ı taşımaktayını . l97l'l'li yıllar Türki yc'm:z 
ıçııı acıl ı di:'ııen . ler olarak ya:;.nndı . büyük üzüntü lerı aı·kad:ı bıı-akc..ra : 

bu tDr ih lerı lı<ır.-ıdobun geçrr.ı<:- olduk . Ama o kavga \'t: gilrültu orteır 

v e cı k ı s ı r ç e k i ş nı e l e r rrı a a l e s ef T ü r k ı y e ' d e d e m o k ra s i n i ı ı b ır d a h a k e ~ i n t ı -. ._ 
uğrarnasına yol açtı . Türk toplumu o karanlık günlerde nerdeyse b .: 

iç savaşın eşiğine kadar gel mı ş bu lunmaktaydı, ama yine bü yük mı11etimı

zi n eşsiz sağ duyu s uyla o çok çeti n gün leri arka da bı ra k ma ya muv affa ~: 
olduk. Gelecek için yaşadığımız o acılı dönemler ve çok deneyimle ::-
kazandırmış olma lı dır. Ya şan m ı ş gün leri n hatıra 1 a rımızda bı rakt ığ: 

ızleri hiçbi r zaman unutmamal ıyız. Geleceğin aydınlık Türkiye ' sin ı:-. 

bun a çok ihtiyacı vardır . Sizi n çabanız ve gayretinizle gördüğünüz 

gibi Türkiye 'de demokratik toplum hayatı kısır çekişmelere sahne olur s.::. 
kavgadan arındırılamazsa s ık sık d arboğazlara girmek durumund c.ı. 

k alıyor , darboğazia karşılaşm ak mukadder bir netice oluyor. Şu hald ~ 

artık demokratik toplum içinde kısır çekişmel erden uza k kavgasız b ı:

ortamın yaratılmas ın a gayret etmeliyiz ve bu doğı·ultuda sürdürülece t: 
ç a b a la rı ve sa r f edi lecek gayretleri mi lletçe d estekleme] iyiz . Mi lletimizı :-. 
kavg ayı , çekişmeyi arzu etmediğini b iliyoruz . Biz de sizin bu isteğin :z 

doğrultusunda kavgasız bir demokratik ortamı yeniden ihya etme~

içın çok özen gösteriyoruz, dikkatli davranıyoruz . Sizin isteğiniz doğrultu 

sunda ha re ket etmeyi k en dimize ana il ke olarak tayin etmiş bulunu yoruz . 
Siz de bütün s iya se t a d amlarırn ızı n v e aydınlarımızın bu doğrultud ö 

sa ı-fedeceği çabaları d es tekleyiniz . Bu yolda h ep tcşvikçi olunuz . Kavg eı

sız , çekışmesiz bir demokratık haya t ın kurulması yolunda atılan adım larır. 

hep ya nınd a olunuz . O zaman Türkiye'de artık k aranlı k günlerin V E 

demokı-a s ı 

ll e r şey 

mcfkuresine bü y ü k 
sizin gayretlerinizc , 

bir 
sizın 

hızl a yaklaş tı ğ ımızı 

b ilgınize b ağl ıdır. 
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adamı da kuvvetini tabandaki milletinden alır. Tabandaki kuvvet 
en büyük kuvvettir. Halk irade s i her türlü iradenin üstündedir . Bütü n 
meselelerin çözümünde en yüce ve yegane güç halk iradesidır . Siz 
gösterdiğiniz hedeflerde kararlılık içinde olursanız, siyaset adamlan 
da belirttiğiniz çizgide yürümek ihtiyacını duyar . Bu nokta hiç hatırı-

mızdan çıkmamalı, hep bu doğrultuda toplumumuzd a yönetim görevini 
y üklenen insanlara teşvikçi olmalı bu çizgiden ayrılmamalarını i s t em e li si 
niz. 

Huzur ve güven ortamı, bir . toplumun mes e lelerin i çözebilmesı , 

b e lirlediğ i hedeflere ulaşahilmesi için ana şarttır. He p birlikte yaş a dı ğı 

mız günleri, ortaya koyduğu tecrübelerden yararlanmak zorunda y ı z . 

Bir ülked e huzur, güve n , k a rde ~ lik v e dos t l uk ha v as ı h a ki m olm a z sa . 
o ülkerıirı i h tıveıçla rı n ı n ka r ş ı lanmas ı b ir takı m h ı zm e t ler ya pı lmasi 

hE'p ikınci planda kalır . As ı l olan Ö ! ı ce h uz u r. güven ortamı:ıı \ ".:' 
k a r d e ~ ı ı k . d o s ı ı u ğ u i h v a e 1 r:ı e k . o rı d a n s o n ra d a m e r.ı l e k et m e s e 1 e l e n nı :· 
ü ze ı· i ne c ği lme k t i r. He p birli k 1 c ya sı )'Or v e görüyo ru z huzur ve ;:ıü ve:·. 
o ı· t a m ı scığla ndıkç a me ml eke t meseleleri n in ç öz ür:.ü_ daha koleıylcışıv o r . 

Temel dav:-ı bu ol ma lıdı r . Bü t ün çulışmalar bun u n üzerine bina c dıl melidir . 

- 153 -



T Ü RKİY E BÜYÜK MiLLET MECLiS İ BAŞKANl SAYIN NECMETTiN KARADUMAN'IN 
AKÇAABAT'TA YAPTIGI KONUŞMA 

Demokrasimizi yeniden ihya. etmeye çalıştığımız bu dönemd e 
Türk siyaset adamlarına ve aydınlanmıza büyük görevler düştüğ ü 

kanaatindeyim . Kısır çekişme le rden uzak kavgasız b ir demokrasi çizgisind e 
bir i eşilmesi lazım geldığine inanıyorum . Bu arıo. hedef doğru ltus urıda k; 

çabaları Türk toplumu paylaşır v e de s1ek1erse başarılı olmamak içı:. 

lııçbir neden yoktur. Türk siyaset adamlarındE,n bu konudaki desteğirı ız ı 

esırgememenizı, onların daima bu istikeım tte teşvikçisı olmanızı diliyoı-uz . 

Başka türlü davranış ve telkınler itibar etmeyeceğinizderı emınır.ı. 

Türk toplum u nun demokratik. ekonomik ve se>sval gelişme sinin bu nö 
b;ıi:lı o l duğunu hıç hatırda n çıkarmamalıyız . 
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10 Şubat 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANI KURTULUŞ TÖRENLERiNE 
KATILMAK ÜZER E KAHRAMANMARAŞ'A GİDİYOR. 

ANKARA-- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman, 
Kurtuluş törenlerine katılmak üzere yarın Kahramanmaraş' a gidecek . 

Karaduman, yarın karayolu ile Kahramanmaraş' a hareket 
Çarşamba edecek . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 12 Şubat 

günü Kahramanmaraş ' ın kurtuluş törenlerine katılacak . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin 
Adana ve Mersin' de de incelemelerde bulunduktan sonra 
Cuma günü karayolu ile Ankara ' ya dönecek. 
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24 Aralık 1985 

KARADUMAN BAŞKANLIGINDA PARLAMENTO HEYETi KATARıA GiDiYOR. 

ANKARA-- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin 
Karaduman başkanlığında bir Türk Parlamento Heyeti, 26-30 Aralık 

tarihleri arasında resmi bir ziyarette bulunmak üzere Ka tar ı a gidiyor . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Basın Müşavirliğinden 

verilen bilgiye göre, Karaduman ve beraberindeki heyet üyeleri, 
26 Aralık ı ta Katar ı a hareket edecekler . Karaduman ve beraberindekiler, 
Katar Danışma Meclisi Başkanı Al-Ghanem ile görüşecekler ve Katar 
Emiri Şeyh Khalifa Bin Hamad Al-Sani tarafından kabul edilecekler . 
Görüşmeler sırasında , iki ülke arasında mevcut siyasi, ekonomik 
ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ele alınacak, bölge sorunları 

üzerinde görüş teatisinde bulunulacak. 

Karaduman başkanlığındaki Türk Parlamento Heyeti ' nde 
bulunan milletvekillerinin isimleri şöyle : 

Ünal Akkaya, Burhan Kara, Cemal Öz bilen, Necdet Calp, 
Neriman Elgin, Ertuğrul Gökgün ve Davut Abacıgil. 
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26 Aralık 1985 

KARADUMAN BAŞKANLIGINDAKİ PARLAMENTO HEYETi KATAR'A GELDİ. 

KARADUMAN, İLİŞKİLERİN SAGLAMLAŞTIRILMASININ SADECE İKİ 
BÖLGENİN İSTiKRARINA DA KATKIDA BULUNACAGINI SÖYLEDi. 

KATAR MECLiS BAŞKANI AL GHANEM, "TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÜMİT 
BAGLADIGIMIZ BÜYÜK BİR DEVLETTİR" DEDi. 

DOHA 26 ARALIK (a.a)-( İsmail Bezgin bildiriyor) - Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman başkanlığındaki Türk 
parlamento heyeti Ka tar Danışma Meclisi Başkanı Al Ghanem 'in da vet li si 
olarak bugün Do ha' ya geldi. 

Karaduman ve beraberindekileri Doha havaalanında Katar Devleti 
Danışma Meclisi Başkanı Al Ghanem karşıladı. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman karşılama sırasında yaptığı 

konuşmada Ka tar' a gelmekle büyük sevinç duyduğunu bildirdi. Karaduman 
iki ülke arasındaki mevcut din kardeşliği ve tarihi bağların dostane 
ilişki le re temel teşkil ettiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "ilişkilerimize ekonomik alanda 
işbirliği ve kültürel temaslarla muhteva kazandırılmalıdır . Münasebetle
rimızın sağlamlaştırılması sadece Katar ve Türkiye' nin menfaatine 
değil, bölgemizde sulh ve istikrarın takviyesine katkıda bulunacaktır." 

Karaduman, parlamentolar arasındaki temasların iki ülke arasındaki 

işbirliğinin gelişmesine yardımcı olacağını sözlerine ekledi . 

--TÜRKİYE ÜMİT BAGLADIGIMIZ ÜLKE--

Katar Danışma 
görmekten büyük 
şöyle konuştu: 

Meclisi Başkanı Al Ghanem ise, Karaduman 'ı ülkesinde 
mutluluk duyduğunu belirtti. Al Ghanem daha sonra 

"Türkiye bizim ümit bağladığımız büyük bir devlettir, küçük 
bir devlet olarak biz, Mısır ve Türkiye gibi büyük müslüman devletlere 
ümit bağlıyoruz. Aramızda bu yakınlık ve kardeşlik bağları çok 
eskiye dayanır, babalarımız ve dedelerimiz o eski bağları çok ıyı 

yaşadılar . Onlar Osmanlı İmparatorluğu devletinde mutluydular, 
İngilizler, daha sonradan aramızı bozdu gayeleri ise islam birliğini 
yoketmekti ." 

Karaduman bir soru 
da vasını sonuna kadar 
Filistin davasını tüm 
sözlerine ekledi . 

üzerine Türkiye ' nin Filistin halkının haklı 

desteklediğini belirtti. Karaduman Türkiye' nin 
uluslararası toplantılarda savunduğunu da 
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Karaduman başkanlığındaki parlamento heyeti üyeleri, yarın, 

Doha ' nın tarihi ve turistik yerlerini gezecekler, Cumartesi günü 
de Katar Emiri Şeyh Khalifa Bin Hamad Al-Thani ve Danışma Meclisi 
Başkanı Abdel Aziz Bin Khaled Al Ghanem ve öteki yetkililerle görüşe

cekler . 
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28 Aralık 1985 

NECMETTiN KARADUMAN BAŞKANLIGINDAKi TÜRK PAR LAMENTO HEYETi 
KATAR EMİ Rİ İLE GÖRÜŞTÜ . 

KATAR EMI RI BULGARiSTAN'DAKi TÜRK- MÜSLÜMAN AZINLIGA YAPILAN 
BASKILARA SON VERİLMESİNİ İSTEDi . 

DANIŞMA MECL ISI BAŞKAN!, BULGAR ZUL MUNUN DURDURULMASI YÖNÜNDE 
KATAR MECL iSi'NDEN KARA R ÇIKARTMAYA ÇALIŞACAGINI SÖYLEDi . 

doha, 28 Aralık ( a. a )- Necmettin Karaduman başkanlığındaki parla
mento heyeti Katar' daki resmi temaslarına bugün başladı . 

Parlamento heyeti, bu 
El-Sani, Danışma Meclisi 
ve Maliye ve Petrol Bakanı 

sabah, Katar Emi.ri Şeyh Halife Bin Hamad 
Başkanı Abdel Aziz Bin Khaled Al Ghanem 

Abdül Aziz Bin Halife El Sani ile görüştü . 

Necmettin Karaduman, Katar emi ri ile sarayda yaptığı görüşmede 

Ka tar ' da heyetimize gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti. 
bildirdi . Karaduman, Katar emırıne Cumhurbaşkanı Kenan Evren 
ve Başbakan Turgut Özal' ın selam ve sevgilerini de iletti . Karaduman, 
doğal gaz projesini Türkiye' nin ilgiyle izlediğini bu boru hattını 

Katar ile b irlikte uygulamayı arzu ettiğimizi belirterek, şunları 

söyledi : 

"Ön çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ümit ediyorum . 
Sonuç olumlu olursa bu hem Türkiye' nin, hem de Ka tar 'ın menfaatine 
olacaktır ve aynı zamanda bundan sonraki Türk-Katar ortak yatırım 

projeleri için de destek olacaktır ." 

Katar Emiri Hamad El Sani de, kendilerinin bu projenin bir 
an önce gerçekleşmesini ve Katar tab ii gazının Avrupa' da pazarlanma
sını arzuladıklarını kaydederek "Avrupa' da yaptığım temaslarda 
bu projemize karşı ilgi ve teşvik gördüm . Bizim tab ii gazımızdan 

yararlanmak istiyorlar" diye konuştu . 

--BULGARİSTAN 'DAKİ TÜRKLER--

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Karaduman, görüşme sırasında 

Bulgaristan ' daki Türk-Müslüman azınlığın karşı karşıya kaldığı 

eziyet ve b askıları da Emir ' e anlattı . Karaduman, konuyla ilgili 
olarak şunları söyledi . 
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"Türkiye olarak önem verdiğimiz bir konuya temas etmek istiyorum . 
Bulgaristan topraklarında bir buçuk milyon Türk kökenli müslüman 
azınlık benliklerini, dillerini, dinlerini ve adlarını kaybetme tehlikesi 
ile karşı karşıyadır . Son bir yılda yoğunlaşan asimilasyon politikası, 

Türk müslüman azınlığı isyan noktasına getirmiştir . Bulgar makamları 

önce bu baskıları inkar yolunu seçti . Sonra Türk azınlığın gönüllü 
olarak Hıristiyan-Slav isimlerini bir anda aldıklarını ileri sürdüler . 
Bu ısrarları gülünç, gülünçten de öteye bir saygısızlık olarak niteliyo
ruz . Türk müslüman toplumun yaşadığı bölgelere basın mensuplarının 

ve yabancıların girmesine izin verilmiyer . Bir buçuk milyon müslüman 
kardeşimizin maruz bırakıldığı, maddi ve manevi işkencenin tüm 
islam aleminin ilgisine mazhar olmasını istiyoruz . " 

--EMİ R, KONU İSLAM Z İ RVESİNE GETİ Rİ LMEL İ--

Karaduman ' ın bu sözleri üzerine Ka tar Em iri bu konuyu Türkiye' de 
iken Cumhurbaşkanı Kenan evren ile görüştüğünü bildirdi . Konunun 
islam Dışişleri Bakanları Konferansı ve daha sonra islam zirvesine 
getirilmesini önerdi . Emir, bu konuda Türkiye' nin tutumunu kendilerinin 
de sa vunacaklarını ve tüm islam ülkelerinin de bu hususta Türkiye' ye 
destek vermesini beklediğini kaydetti . 

--KATAR DANIŞMA MECLİSİ BAŞKAN!--

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
heyetinin, Katar Danışma Meclisi 
de, Bulgaristan ' daki Türk-Müslüman 
ele alındı . 

Başkanı Karaduman ve parlamento 
Başkanı ile yaptığı görüşmede 

azanlığa yapılan baskılar konusu 

Karaduman, Kuveyt Meclisi ' nin 1985 Haziran ayında Bulgar 
zulmünün durdurulması için karar aldığını hatırla ttı, aynı yönde 
bir kararın da Katar Danışma Meclisi ' nden çıkarılması temennisinde 
bulundu. Ka tar Danışma Meclisi Başkanı El Ghanem de, meclis üyeleri 
ile görüşerek bu konuyu iyi niyetle inceleyeceklerini ve bir karara 
bağlayacaklarını belirtti . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, görüşmelerde, Türkiye ' nin 
İran-Irak savaşının sona erdirilmesi yönünde islam konferansı bünyesin
de gayretlerini sürdüreceğin-i ve körfez işbirliği konseyi çerçevesinde 
bu dönemde Oman tarafından yüklenilen arabuluculuk çabalarını 

desteklemeye devam edeceğini açıkladı . 
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edecek, 
İçişleri 
Sorumlu 

sanayi 
ğındaki 

Parlamento heyeti Ka tar ı daki temaslarına yarın da devam 
yarın, Eğitim Bakanı Şeyh Muhammed Bin Ham ad El Sani, 
Bakanı Şeyh Ham ad Bin Ham ad El San i ve Dış İ şlerinden 

Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Bin S efi El San i ile görüşecek. 

Parlamento 
bölgesinde 
heyette şu 

Heyeti daha sonra Um m-Said ı e geçerek 
incelemeler yapacak . Necmettin Karaduman 
milletvekilleri bulunuyor. 

buradaki 
başkanlı-

Ünal Akkaya, Cemal Öz bilen, Burhan Kara, Necdet Calp, 
Neriman E lg in, Ertuğrul Gökgün ve Davut Abacıgil. 
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29 Aralık 1985 

TÜRK PARLAMENTO HEYETi, KATAR'DAKi TEMASLARINA DEVAM 
EDİYOR . 

KATAR IÇIŞLERi BAKANI TÜRK"TIR"LARINA VİZE KONUSUNDA 
KOLAYLIKLAR SAGLANACAGINI BİLDİR. 

-- KATAR DIŞİŞLERi BAKAN!, KIBRIS KONUSUNUN SADECE TOPLUM
LARARASINDA YAPILACAK GÖRÜŞMELERLE ÇÖZÜMLENEBİLECEGİNİ SÖYLEDi . 

-- KATARLI POLiSLERiN TÜRKİYE'DE EGİTİLMELERİ İÇİN GÖRÜŞME
LER YAPILACAK . 

DOHA, 29 Aralık ( a . a )- (İsmail Bezgin bildiriyor} -- Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman başkanlığındaki 

Türk parlamento heyeti, Katar' daki temaslarına devam ediyor. 

Türk parlamento heyeti, bugün Milli Eğitim Bakanı Şeyh 

Muhammed Bin Ha ma d Al-Sani, İçişleri Bakanı Şeyh Khaled Bin Hamad 
El-Sani ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmet Bin Seyif 
El-San i ile görüştü . 

Mill i Eğitim 

Karaduman, Katarlı 

bildirdi. Bakan da 
için gerekli yardımın 

Bakanı ile yapılan görüşmeler sırasında, Necmettin 
gençlerin Türkiye' de eğitim görebileceklerini 
Ka tar lı gençlere Türkiye' de e ği tim görmeleri 

yapılacağını söyledi. 

Katar Milli Eğitim Bakanı Sani, ülkesinin Çin'den bile rrial 
aldığını hatırlatarak, "Türkiye kardeş bir ülkedir. Biz sizden mal 
almak istiyoruz. Başka yerlere gitmeyelim. Ayrıca, turistik yönden 
de güzel bölgeleriniz var, gençlerimizin Türkiye' de tatil yapmasını 

istiyoruz" dedi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Karaduman ise, Katar 
ile her türlü ilişkiyi geliştirmeyi amaçladıklarını, şirketlerin karşılıklı 

anlaşarak Türkiye' de turistik yatırım yapabileceklerini, Türk hükümeti
nin de bu tür yatırım girişimlerini desteklediğini kaydetti. 

Türk 
Khaled Bin 
konuşmada, 

--İÇİŞLERİ BAKANI ZiYARET--

parlamento heyeti, daha 
Hamad El-Sani ile görüştü. 

Türk heyetine büyük ilgi 
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sonra, İçişleri Bakanı Şeyh 
Karaduman, burada yaptığı 

gösterildiğini, Katarlılardan 



yakın dostluk gördüklerini kaydetti ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren ı in 
Ocak ayında Katar ı a gelmesiyle mevcut ilişkilerin en üst noktaya 

çıkacağını anlattı . 

Karaduma n, karşılıklı ilişkilerin Ortadoğu' da huzur ve 

barışın güçlenmesine de ka tk ıda bulunacağını vurguladı. 

Katar İçişleri Bakanı da 
ile gerçekleşebileceğini belirterek, 
bağlar bulunduğunu, bunları daha 
söyledi . 

bölgede huzur ve barışın elbirliği 

Türkiye ile Katar arasında tarihi 
da ileriye götürmek istediklerini 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman, 
"Katarlı güvenlik görevlilerinin eğitilmelerinin Türkiye' de yapılabile

cegını, askeri okulların yanında güvenlik elemanı yetiştiren okulların 

da Katarlılara yardımcı olabileceğini" belirtti . 

Karaduman'ın bu sözleri üzerine, 
Türkiye ' nin bu konuda gösterdiği ilgiye 
polisinin Türkiye' de eğitilmesi konusunda 
hemen görüşmelere başlıyacaklarını açıkladı. 

Ka tar İçişleri Bakanı, 
teşekkür ederek, Katar 
Türk Büyükelçiliği ile 

--TÜRK TIR'LARINA KOLAYLIK--

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Karaduman, daha 
sonra, Katar ı ın Türkiye' de Büyükelçiliği bulunmadığını Türk vatandaş

larının ve Ka tar ı a mal götüren "tır" şeförlerinin vizelerini Ka tar ı ın 
Bağdat Büyükelçiliğinden aldıklarını belirterek "Türkiye' de Büyükelçili
ği ı n izin olmamasından dolayı vize işlemleri çok uzun suruyor . Ticari 
mal taşıyan (tır) kamyonları, bazen bir gün vize için bekliyorlar . 
Bu da, büyük zararlara yolaçıyor . Türkiye ' de Büyükelçiliğiniz açılınca

ya ka dar, Bağdat' daki vize işlemlerinin hızlandırılmasına yardımcı 

olursanız, ticari ilişkilerimiz daha kolay artacaktır" diye konuştu . 

Katar İçişleri Bakanı ise, Karaduman'ın bu sözlerine karşılık 
ola rak "Sefarete talimat vereceğiz. Türk tır araçla rı için kolaylık 

sağlayacaklar, transit geçen araçların geriye dönüşleri için vize 
almaları da gerekiyor . Bu gecikmeler, sadece Katar vizesinden olmuyor. 
Çünkü biz, Suudi Arabistan vizesi arıyoruz . Ama Türk araçlarına 

hemen vize verilecektir . Bu talimatı ileteceğim" cevabını verdi. 
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--BULGARİSTAN'DAKİ TÜRKLER--

Türk parlamento heyeti, daha sonra , dışişleri ile sorumlu 
Devlet Bakanı Şeyh Ahmet Bin Seyif 'i ziyaret etti . Karaduman, goruşme 

sırasında yaptığı konuşmada, körfez işbi rliği konseyi çerçevesinde 
İran-Irak savaşının durdurulması ıçın Oman 'ın arabuluculuk girişim
lerini. Türki. ye ' ni. n samimi. bir şekilde desteklediğini, savaşın biran 
önce biti.rilmesi. için Türkiye 'nin elinden gelen gayreti gösterdiğini 

bildirdi. 

Kara duman konuşması nda, Bulgaristan' daki Türk azınlığına 

karşı girişilen b askıları an la ttı. Ka ra duman islam ülkeleri dışişleri 

bakanlarının Fas' ta yapılacak toplantısında , Halefoğlu 'nun müslüman 
Türklere uygulanan ba skıları anlatarak, bu konuda bir komisyon 
kurulmasını önereceği ni kaydetti. 

da ha önce aynı konuda, Dışişleri 

girişimi bulunduğunu hatırlatarak, 

konuda sizin görüşünüzü desteklemeye 

Katar Dışişleri Bakanı ise, 
Bakanı Va h it Halefoğlu 'nun bir 
"Biz, körfez ülkeleri olarak, bu 
karar verdik. Ama konferansta 
arap ülkeleri, ağırlık Afrika 

iki grup var, biri Afrika, diğeri 

grubunda. O bölümde de Mısır başı 

çekiyor" şeklinde konuştu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. Başka nı Karaduman, bunun 
üzerine konunun Mısır Hükümeti ile görüşüldüğünü söyledi. 

--KIBRIS KONUSU--

Karaduman, kıbrıs konusuna da değinerek, Ka tar' ın islam 
konferansı çerçevesinde Türk tarafının lehindeki kararları desteklediğini 

ve dostane bir tutum izlediğini. Türkiye' nin bu tutumun devamını 

temenni ettiğini b elirtti . 

--ARAP ÜLKELERİ YUNANiSTAN'A BASKI YAPMALI--

Katar Dışişleri Bakanı Seyi.f de konuya i.li.şki.n düşüncelerini 

şöyle açıkladı . 

"Biz Kıbrıs' da her iki. toplum arasındaki sorunların görüşmeler

le çözülmesini istiyoruz; Çünkü, büyük süper güçler, araya girmemeli
dir. Bakın, bu güçler, Lübnan' a müdaha le ettiler, ne oldu? ben, 
Denktaş ile islam konferansı sırasında görüştüm. Bana (yakında 

anlaşma ola bil eceği ümidinde olduğunu) söyledi.. Görüşüm üz, bütün 
arap ülkeleri, Yunanistan'a baskı yaparak, bu konuya ka rışmamasını 
sağlamaktır, Yunanistan karışmazsa, iki toplum, sorunlarını çözümler." 
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Karaduman başkanlığındaki parlamento 
Umm Said bölgesinde giderek, demir çelik ve 
incelemelerde bulundu. Karaduman, bu akşam 

bir basın toplantısı düzenıeyecek. 

heyeti, daha sonra, 
suni gübre tesislerinde 

gezisi ile ilgili olarak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı başkanlığındaki parlamento 
heyeti, yarın Türkiye' ye ha re ket edecek . 
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12 Şubat 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
KAHRAMANMARAŞ BELEDiYE BAŞKANI HACI ALİ ÖZAL'I MAKAMINDA 

ZiYARETi SIRASINDA KENDİSiNE VERiLEN HEMŞEHRiLİK BERATI 
VE ŞİLD MÜNASEBETİYLE YAPTIGI KONUŞMA 

Bu mutlu günümüzde Belediyemizi ziyaretinizden dolayı şahsım 

ve tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerim adına çok teşekkürler ediyor, 
Kahramanmaraşlıların saygı ve sevgilerini arz ediyorum efendim . 

Valiliğiniz sırasında, dört seneye yaklaşan valiliğiniz sırasında 

şehrimize yapmış olduğunuz büyük hizmetlerden dolayı -Belediye 
Meclisimiz Sayın Necmettin Karaduman Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başka nı- Belediye Me cl isimiz 7 . 2 . 1986 tarih ve 2 sayılı toplantısında 

zatı ali.nize Kahramanmaraş şehrinin Fahrf Hemşehrilik Beratı verilmesi
n i kararlaştı rm ı ştır . Ka bul buyurmanızı Belediye Meclisimiz ve şahsım 

adına arz ederim . 

SAYIN KARADUMAN : Çok teşekkür ederim . 

Ayrıca ma da lyamızı, kalemimizi ihtiva eden 
şehrimizin amblemini bir arada bulunduran şildimizi bugünün hatırasına 
ka bul buyurmanızı arz ederim . 

SAYIN KARADUMAN : Çok teşekkür ederim, sağolun . 

Muhterem Ma ra ş lı kardeşlerim, dünden beri aranızda bulunmanın 
mutluluğu ve sevinci içindeyim . 12 Şubat Kurtuluş Bayramınız Maraşlılar 
için çok önemli ve anlamlı bir gündür . Maraşllların bu güne, ne 
kadar değer verdiklerini bilirim . Bu değeri vermenin altında çok 
önemli sebepler ya tmaktadır . Çünkü, Ma ra ş gerçek Kurtuluş Sa va ş ı 
veren bi r şehirdir ve benzeri de Türkiye ' de az bulunur . Saniyen, 
Maraş, Kurtuluş Savaşında millf mücadele meşalesini ilk ateşleyen 

şehrimizdir . Bir de Maraş' ın bu özelliği. vardır. O yüzden Maraş, 

Kurtuluş Bayramlarına ne ka dar önem ve değer verse yeridir . Bu 
heyecanı hep yüksek düzeyde tutarsa nız, tutma nızın da çok haklı 

olduğunu biraz önce b elirtmeye çalıştım . 

Birkaç yıldır bu bayramlarda aranızda 

b en de içtenlikle taşımakta idim; fakat fırsat 

engelleri aşıp bu raya gelemed im . Dünden b eri 
gerçekten büyük mutluluğunu yaşıyorum . Bugün 
Başkanımız, Belediye Meclisimiz çok lütufkar 
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bulunma arzusunu 
bulup, önüme çıkan 

aranızda bulunmanın 

bana Sayın Belediye 
bir kararını biraz 



önce ifade etti, ayrıca da 
değerli birer hatıra olarak 
Özellikle belirtmek isterim; 
ile esasen var olan bir şeyi 

bir şild verdi . Bunlar benim için çok 
hayatım boyunca muhafaza edilecektir. 

bugün verdiğiniz hemşehrilik beratı 

tevsik etmiş oldunuz. Ben zaten kendimi 
öteden beri b ura da vazifeye başladığımda n beri Maraş ı ın bir hemşehri si 
saymakta idi m . Bunu, çünkü, siz o ka dar vefa lı insanlarsınız ki, 
çeşitli vesilelerle o kadar kanıtladınız ki, layık almadığımız bir 
biçimde bizi her zaman taltif ettiniz; bize rütbelerin en büyüğünü 

verdiniz . Bu da, siz kıymetli Maraş lı hemşehri lerimin yüksek kadirbi
lirlik vasfından kaynaklanmaktadır . Her zaman, her yerde söylemişim

dir, bu ka dar hizmete layık halk, vilayetlerimizde az bulunur. 
Maraş ı a bir yaparsınız, on misli ile onun mukafatını verir. Hep 
demişimdir, hala da aynı kanaatimi muhafaza ediyorum . Sizin çocukla
rınızın da aynı karakteri te va rüs edeceğini bil i yorum . Çünkü siz, 
aile mefhumuna da çok değer veren insanlarsınız; aile, Maraş toplumun
da yüce bir müessesed ir. Çocuklarınız üzerinde etkinliğe sahipsiniz. 
inanıyorum ki, bu yüksek vasıflarınızı çocuklarınıza, yetiştireceğiniz 
aile müe s sesesi içi nde eğiteceğiniz cocuk la rınıza da i ntika 1 ettireceksi
niz v e böylece ilelebet bu topluluğun Maraş şehrinin yüce vasıfla

rını devam ettireceksiniz . Bu yolda başarılı olmanızı h e p temenni 
ediyorum. 

Bugün öğleden sonra Mersin ı e gitme kararındaydım, işlerimiz 

biraz zamanımızı kısıtlıyordu; ama bir gün daha erteleyip burada 
kalıp ve yarın döneceğim. Bir gün daha burada fazla kalmarnın 

bana çok şeyler kazandırdığı kana atındayım; birçok ihtiyaçlarınızı 

yerinde gördüm, ba şardığınız pek çok işleri yerinde görme fırsatını 

elde ettim, bundan da büyük kıvanç duydum. Gerçekten, sa mimiyetle 
ifade ediyorum, benim bıraktığım tarihten itibaren Maraş adeta 
ka bu k ve hüviyet değiştirmiş, büyük bir kalkınma hamlesini başarılı 

kılmış. Bu tabif tabandaki potansiyeli ifade eden sizlerin gayreti 
ile olmuştur . Şüphesiz ki, m aha llf yöneticilerimiz, valilerimiz, belediye 
ba şkanlarımız sizin ya nı nız sı ra kuvvetlerinizi iyi yön le ndirmişler, 
iyi planla mı ş lar ve çok büyük ola n bu başarıyı mümkün kılmışlar . 

el birliği ile bu gayretleri başanya ulaştırmışlar . Bunda n hepiniz 
mutluluk duymalısınız . Ama, birçok ihtiyaçlar karşılandıkça arkadan 
yeni ihtiyaçlar doğmak ta dır; hele hele büyüyen şe h ir lerde bu mu ka dder
dir, bu kaçınılmazdır . Bu mevcut ihtiyaçlarınız karŞılandıkça önünüze 
yeni çıkacak ihtiyaçlar bir gelişmenin, bir büyümenin, bir ileriye 
adım atmanın işaretidir. Bu yeni doğan ihtiyaçlardan önümüze sıkıntılar 

da koy sa endişe duymaya lım . Çünkü bu, gelişmenin işaretidir. Bunların 

çarelerine hep birlik te el birliği ile koyulmanın, onların çarelerini 
aramanın yolla rı nda birleşelim . Önemli olan, ihtiyaçlardan korkmak 
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değil, i.hti.yaçla rı n çaresinde bütün kuvvetleri.mi.zi. seferber ederek netice 
almaya çalışmamızdır . 

Genç bir belediye başkanınız var, enerjik bir belediye başkanı
n ız var . Gerçekten bugün şehirde yaptığı hizmetleri arazi üzerinde 
de yakından görme fırsatını elde ettim, çok büyük memnuniyet duydum . 
Çok büyük projeleri realize etmek üzere büyük bir gayretle Maraş 

Şe h ri ıçın Sayın Belediye Başkanımız çalışıyor . Belediye Başkanımız 

akılcı projelerle yola çıkmış, buna çok memnun oldum, güzel planlar 
yapmış istikbale muzaf olarak . Tabif bunların realize edilmesi kolay 
değil; ama ben inanıyorum ki, bu genç i nsa nların azi m ve iradesi 
hepimizin de yardımı ile sayın milletvekillerimizin, valimizin ve 
ihtiyaç duyulduğu zamanlarda da benim yardımımla bu hizmetler 
başarılı sonuçlara ulaşacaktır . Bu inancı taşıyorum ve ben Belediye 
Başkanından rica ediyorum ki, desteği n izi esirgemeyin. Bu iyi niyetle, 
büyük bir hevesle, heyecanla yola çıkmış arkadaşımızı yalnız bırakma

yın, onu hep destekieyin . Çünkü, bu şehir hepimizindir, bu şehir 

çocuklarımızındır . Biz ne kadar hizmet edip bu şehri daha ya şanmaya 
layık bir hale getirirsek, o kadar çocuklarımızın, gelecek nesillerin 
duasını alırız . 

Söylemeye lüzum görmüyorum, çeşitli siyasf düşüncelere 

mensup olabiliriz, bu gayet doğaldır . idealimiz olan demokratik 
toplumu bir yüce düzeyde gerçekleştirmeye çalıştığımıza göre, bu 
toplumun içinde çeşitli düşüncelerin bulunması kadar tabi.f bir şey 

olamaz . Ortaya çeşitli düşünceler konacak, halkımız bunlar arasında 

birini seçecektir . Demokrasinin siyasf gereğidir bu . Yalnız bir şeyi 

unutınaya lım, memleket hepimizindir; hangi görüşte olursak olalım, 

bu yüce milletin mensuplarıyız ve bu yüce milletin menfaatleri her 
şeyin üstündedir . Bu hepimizin ana hedefidir, ana doğrultusud ur. 
Bu düşüncenin dışında kalırsak, memleketimize, milletimize, onun 
yüksek menfaatlerine daha iyi hizmet ederiz. Bazı ana fikirlerde, 
ana hedeflerde birleşrnek zorunda olduğumuzu anlatmak istiyorum, 
belirtmek istiyorum . 

Bundan 10-15 yıl öncesinden itibaren şöyle hatıralarınızı 

b ir yoklayınız . Türkiye' nin ne büyük badirelerin ıçıne düştüğünü, 

o badirelerden çıkmak için ne büyük ceht ve çabalar sarf etmek 
zorunda kaldığımızı hemen hatıra getiririz . O günlerin tekrar a vdet 
etmemesi için demokratik bir toplumun medenf hüviyeti içinde yaşamamızı 
sürdürebilmemiz için o kısır çekişme dönemini artık tarihe gömmeliyiz, 
kavgasız bir demokratik çizgi de birleşmeliyiz . Bunu ana hedef haline 
getirmeliyiz . 
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O zaman hep bi.rl i. k te göreceğiz ki., bu millet birçok müşkül ü 
yenmesini başaracaktır. Bu milletin aşamayacağı engel olmayacaktır. 

Tarihimiz bunun pekçok misali. i.le doludur . Bir mi.llf mücadele dönemini 
düşünün, bir 12 Şubat 'ta Maraşlıların verdiği büyük mücadele örneğini., 

gösterdiği. büyük kahramanlığı hatıra getirin. Bu millet, müşküller 

karşısında ka ldığı zaman büyük birleştirici. gücü ile kurduğu büyük 
itaatle akla gelmeyecek şekilde başarılı oluyor ve aşılması mümkün 
değildir diye düşünülen engelleri. aş maya muvaffak oluyor. Bu millet, 
kısacası zor günlerin milleti.dir. O nedenle istikbale i.nançla bakalım, 

güvenle baka lım. milletimizin layık olduğu da ha yüksek yaşama 

şartlarına kavuşturmak için elbirliği içinde olalım, dostluğu kardeşliği. 

her zaman ön planda tutalım . 

Hatırlayacaksınız, Maraş 'ın ayrı bir yaşanmış acılı dönemi. 
de var. Milletimizin yaşadığı acılı dönemin dışında Maraş' a özgü 
bir dönem de burada yaşanmıştır. Burada insanlarımız, birbiri 
ile kardeşçe geçinen insanlarımız, birbiri. i.le dost olan i.nsanlarımız, 

bir dönem adeta biri birlerine kırdı rı lmak istenmiştir . Bu, tabi.f 
bu millete büyük bir kötülük olmuştur . Maraşlıya büyük bir kötülük 
olmuştur, hatta kötülükten öte ihanet olmuştur . Bunlar sizler için 
kazanılmış birer tecrübedir, acı tecrübedir; ama kazanılmış birer 
tecrübedi.r. Bu tecrübelerden yararlanmasını da bi.lmeli, ona göre 
geleceğimizi. yönlendi.rmeliyiz . Maraş 'tan, bu yaşadıkları acı tecrübeden 
çok yararlandıkları hakkında pek çok bilgiler bize intikal ediyor, 
bundan büyük sevinç duyuyoruz. Sonra geldim gördüm, aranızdaki 

tesanüdü bizzat müşahade ettim, dostluğu, kardeşliği müşahade 

ettim, bundan büyük huzur ve sevinç duydum . Di.l i. yorum ki, sizin 
memleketseverlik duygularınız ve aklıselimi.ni.z bu dostluğu ve kardeşliği. 

e bediyen sürdürsün . Buna sizler tabi olacak insanlarsınız, çünkü 
Maraş' ı seven insanlarsınız, memleketini seven insanlarsınız. Memleketi
mizin mazisinden bugüne intikal etmiş, gelmiş bulunan birçok değerlere 

sahip insanlarsınız, onun için size sonsuz güven duyuyoruz . 

Maraş 'ı çok da ha iyi günlerde görmek, çok daha büyük, 
başarılı günler içinde görmek en halisane temennimizdi.r. Yolumuz 
düştükce, buraya geldikce sizi daha huzurlu, da ha bahtiyar, daha 
başarılı bir aşamaya gelmiş bulunmaktan bizler de büyük sevinç 
duyacağız ve o sevinci sizlerle birlik te payla şacağız, onun mutluluğuna 
erişeceğiz . 

Bana dünden beri gösterdiğiniz içten alakaya ve sevgiye, 
layık olmadığım sevgiye, çok teşekkür ediyorum ve sizlere sevgiler, 
saygılar sunuyorum. 
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12 Şubat 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
KAHRAMANMARAŞ YENİ HAL BİNASININ TEMEL ATMA TÖRENiNDE 

YAPTIGI KONUŞMA 

Aziz Kahramanmaraşlı kardeşlerim; bildiğiniz gibi 12 Şubat 

Kurtuluş Bayramı törenierinizde bulunmak üzere dünden beri Maraş 'ta
yım, sizlerin arasındayım . Çok sevdiğim Kahramanmaraşlılar arasında 

bulunmanın beni ne derece sevindirmiş olduğunu bildiğinizi umuyorum. 
Bu mu tl uluğ u, Bayramınızı biri ik te yaşama mutluluğunu, bir başka 

mutluluk daha tamamlıyor . O da bugün helediyenizin planlamasını 

yaptığı iki güzel tesisin, iki hayırlı tesisin temel atma merasiminde 
bulunmamızdır . 

Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi, eski hal binasının 

temelinin atılması mutluluğu da o tarihlerde bana na s ip olmuştu . 

O tarihte Maraş' ta V al i iken, şe h ri n şu anda tam merkezi noktasında 

ka lan, o tarihte ise kenarında sayılan bir noktada inşa edilen 
hal b inasının temelini ben atmış id im . Ne güzel tesadüftür ki, bugün 
de ikinci hal binanızın temelini atma mutluluğuna erişiyorum . Bunu 
büyük b ir mutluluk olarak telakki ediyorum . 

Muhterem Maraşlılar, burada bulunduğum tarihleri n üzerinden 
yıllar geçti, bu uzun yıllar içinde Maraş gerçekten b üyük hamleler 
yapan b ir şehir hüviyetini, görünümünü kazandı. 1976 yılında Maraş' a 
bi r kere daha gelmiştim . Üzerinden lO yıl geçti ve 10 yıl sonra 
Maraş' ı bir kere daha gördüm ve bundan büyük sevinç duydum. 
Şunun için sevinç duydum . önce aranızda bulunarak Kahramanmaraşlıla
ra olan hasretimi giderdim . 

İkincisi. de Maraş'ımızın lO yıllık zaman diliminde büyük 
hamleler yaptığını, büyük bir şehir hüvi.yeti.ni. kazandığını burada 
müşahade etme mutluluğuna eri.şti.m . Maraş, gerçekten büyümüş, 

yeni yeni çarşılar kaza nmış, yeni yeni meydan la ra sahip olmuş, 

yeni yeni tesisleri peşi sıra kurarak Maraşllların ihtiyacını büyük 
ölçüde karşılama yoluna girmiş . Bunda şüphesiz belediye başkanlarınızın 
büyük payı var . Halen belediye başkanlığınızı yapan genç ve enerjik 
kardeşimiz Hacı Ali. Beyin önemli b ir hissesi olduğunu biliyorum; 
ama esas büyük potansiyel size aittir . Maraş, esasında bağı ile 
çifti ile, çubuğu ile büyük ziraf potansiyele sahiptir ve bu ziraf 
potansiyelin üzerine dayalı olarak da sanayısını hızla geliştirmektedir . 

Bunun yaratıcısı sizler oldunuz, burada çalışan ziraatçılarımız, 

tüccarlarımız, sanayicilerimiz ve esnaflarımız, büyük gayretleri 
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i. le Maraş ' ı bugünkü güzel hüvi.yetine ulaştırdılar, kavuşturdular. 

Bu yüzden büyüyen ve güzelleşen Maraş ' ı bu hale getiren si.z Kahraman
maraşlıları en i. yi. di.leklerle tebri.k edi. yorum . 

Bu tesis önemli bi.r i.hti.yacı karşılayacaktır . Sayın Belediye 
Başkanımızın verdiği. izahatlardan anlıyorum ki., şehrin birçok ihtiyaç
larının, tesi.sleri.ni.n kurulması ve karşılanması akılcı bi.r programa 
dayandırılmış . Burada küçük toptancı hallerinin temerküz etmesi., 
yoğunlaştırılması düşünülmüş, bunun ya nı nda bi.r kamyon garajı 

kurulmuş, m ah ruka tçılar içi. n bölge ayrılmış . Bunlar çok güzel planlan
mış çalışmalardır, hizmetlerdir . Eserleri.mi.zi. akılcı planlara dayandırır
sak, bunlardan alacağım ız netice her zaman verimli. olur, ama i.şleri.mi.

zi. gelişigüzel yaparsak, bir plana dayandırmadan tesisleri arka 
arkaya sıralarsak, belki ilk etapta bunlar güzel bir görüntü verir; 
ama uzun vadede büyük zararlar doğurur . Burada belediyemizi.n 
akılcı bi.r plana dayanarak çalışmaları sürdürdüğünü gördüğüm 

için de ayrıca mutluyum . Bu çalışmaları ıçın vali.mizin, milletvekilie
rimizin yakından destekleyeceğini biliyorum . Genç ve enerjik belediye 
başkanınızın ta bi.atıyla bütün Maraşlılar gi. bi, sayın vali.mizin ve 
milletvekillerimizin de yanında olmaları lazımdır . Ben de sayın 

mi.lletvekilleri.mizi.n sarf ettiği. bu gayretiere, elimden geldiğince 

ka tk ıda bulunmaya çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceği. m . 

Maraş ' ın meselelerini kendi. meseleleri.m gibi telakki. etmekteyim . 
Si.zi.n meseleleri.ni.z, sorunlarınız benim de sorunlarımdır. Bundan 
emi. n olduğunuzu biliyorum . 

Sayın Başkan, zaman zaman tabi. ri cai.zse nefesi. tükendi.kçe 
bana da geliyor ve ona yardımcı olmaya çalışıyoruz . Maraş' a katıla

cak, eklenecek her bi.r hizmet, her yerinde güzel tesis si.zi. sevindi.rdi.ği. 

kadar beni de sevindi. recek ve mutlu edecektir . 

Hepi.ni.ze i.şleri.ni.zde başarılar 

çoluğunuzla, çocuğunuzla mutluluklar 
sunuyorum. 
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12 Şubat 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
KAHRAMANMARAŞ KÜÇÜK SANAYİ SiTESİNİ ZiYARETi SIRASINDA 

YAPTIGI KONUŞMA. 

Temelin atılışında, sitenin kurulmasının planlanmasında, 

vali bulunduğum tarihlerde sizlerle birlikte benim de küçük bir 
emeğim geçmişti . Yıllar sonra geldim, sitenin bugün ulaştığı merhalede
ki yara ttığı imkanları yerinde görmek, incelemek fırsatını buldum. 
Bu konuda bende doğmuş olan kanaatları, intibaları size bir parça 
nakletmek istiyorum . 

Önce bu kooperatifin başındaki yöneticiler o tarihden bu 
yana, yaklaşık onbeş, yirmi yıllık bir zaman içinde fevkalade güzel 
bir çalışma yapmışlar ve sizin itimatlarınızı kazanmışlardır. Eğer 

esnafımızın itimadını kooperatifimizin yöneticileri kazanmasaydı, 

bu kadar güzel bir eseri vücuda getirmek mümkün olamazdı . Bu 
gibi birçok işlerde herşeyin önünde bildiğiniz gibi güven geliyor . 
İnsanlarımız, bir meslek grubuna dahil olan insanlarımız birbirlerine 
güveniderse onların aşmayacağı engel, yapamayacağı iş yoktur . 
İşte, Maraş Küçük Sanayi Sitesi bunun en güzel örneğidir. Yoluyla, 
dükkanlarıyla, camisiyle pırıl pırıl bir site . Bu siteyi bu hale 
getiren hem yönetici arkadaşlara, hem de katkısı olan bütün esnaf 
arkadaşlara; hepinize teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı 

olsun diyorum . Çünkü gerçekten iftihar edilecek bir eser ortaya 
koymuşsun uz. Bununla, Maraş çok güzel bir sanayi sitesine kavuşur, 

sizler de işinizi en verimli bir şekilde görebilecek bir tesise kavuşur

sunuz . İki yönlü iyiliği ve yararı ortaya koydunuz. Hem kendi 
işinize kolaylık getirdiniz, hem de şehre hizmet ettiniz; şehri çok 
güzel bir tesise sahip kıldınız . 

Gelirken vali bey bana iletti, bu sitenin her gören tarafından 

beğenildiğini, hatta belki Türkiye' nin pekçok yerinde eşine rastlanma
yacak bir site olduğunu söylemişler, burayı gezen devlet yetkilileri, 
misafirler bunu ifade etmişler . Gerçekten bu n de bu ka dar güzel 
bir site yi, gezdiğim pekçok yerde görmedim . Güzel bir iş yaptığınızı 

tekrar belirtmek ıçın bunu vurguluyorum, anıatıyorum . Nuri Beyden 
aldığım bilgiye göre, ki, Nuri Bey ben bu işe ön ayak olduğum zaman 
da kurduğumuz kooperatifin başkanı idi. Şimdi, demek ki ben de 
iyi seçim yapmışım. 

Nuri Bey biraz evvel verdiği 

küçük sanayi sitesi sahasının bir 
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gerektiğinden bana bahsetti . Sayın Sanayi Bakanının da buradaki 
ça 1ışmalardan memnun kaldığını arkadaşlar ifade ettiler ve . yardımcı 

olacağını beyan ettiğini söylediler . Ben de bununla meşgul olacağım, 

geri kalan kısımların tamamlanması ıçın ben de ricada bulunacağım, 

bu işin temelinde benim de biraz katkım olduğuna göre, artık kendimi 
bu işin bir parça sahibi sayarak bunun hedefine ulaşmak için başında 
yardımcı oldum, biraz da sonunda yardımcı olmaya çalışacağım . 

Çok memnun oldum, bu kadar inançlı bir kadronun, aydın bir kadronun, 
güven veren bir kadronun 
güç ortaya koydunuz, bu 
hepinizi tebri.k ediyorum . 

etrafında toparlandınız, büyük bir yaratıcı 

güzel tesisi Maraş 1 a kazandırdınız . Tekrar 

Gelirken caminiz dikkatimi çekti. Çok da güzel bir cami 
yapmışsınız, nefis bir proje . Cami yapılıyor çok yerde; gelirken 
sayın başkana da söyledim, haller sitesinin altında bir cami yapılıyor
du, projeyi beğendiğimi ifade ettim . Bir cami yaparken, memleket im izde 
çok güzel projeler var, bunlardan yararlanmak lazım; gelişigüzel 

yapmayalım bu işleri. 

---- Proje Bayındırlık Bakanlığından geldi efendim . 

SAYIN KA RADUMA N 
güzel yaptınız . 

Bakın siz her işi güzel yaptınız, bu işi de 

---- Karaduman ismine yaraşır şekilde olsun istedik efendim . 

SAYI N KARADUMA N Bakın siz her işi güzel yaptınız, bu işi de 
güzel yaptınız. Sayın Başkan Ankara 1 da bahsetti . Beni mazur görmenizi 
diledim . Benim adımı vermek isteyişiniz büyük bir vefa ve kadirbilirlik 
örneğidir . Ben Maraşllların ne kadar vefakar insan olduğunu bil irim . 
Bunu kanıtlamak için, bunu tspatlamak için benim adımı bir camiye 
vermenize veya açtığınız bir yola vermenize lüzum yoktur . Buna 
ihtiyacı yoktur Maraşllların . Sizin vefa n ız zaten meşhurdur, ka dirbilir
lik herkes tarafından bilinmekte ve tanınmaktadır . Buna ihtiyacınız 

yoktur . 

Sonra ben ilke olarak yaşayan insanların isimlerinin yapılan 

işlere verilmesini uygun mütalaa etmemekteyim . Memleketimize o 
kadar hizmet etmiş ve edebiyete gark olmuş insanlarımız var ki, 
onların isimlerini gelin hep birlikte yaşatalım . Benim istirhamım 

bu . Bu gösterdiğiniz hassasiyete, benim naçiz şahsıma gösterdiğiniz 

hassasiyete ve büyük ilgiye teşekkür ederek bununla yetinmenizi 
rica ediyorum . 
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12 Şubat 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN ' IN 
KAHRAMANMARAŞ 'TA BİNEYLER YAPI KOOPERATIFI NIN 

TEMELİ Nİ ATARKEN YAPTIGI KONUŞMA 

Muhterem Kahramanmaraşlılar, bugün Kahramanmaraş' ta başlayacak 
olan bazı güzel hizmetlerin temelleri atılıyor . Biraz önce Toptancı 

halinin temel atma merasiminde bulunduk, şimdi de, büyük bir yapı 

kooperatifinin temelini atma merasimi yapılırken yine aranızdayız 

ve el birliğiyle "Hayırlı olsun" diyerek koop e ra tifimizin temelin i atacağız. 

İnsanların dünyada, toplumların içinde en büyük arzusu ve 
emellerinden birisi, özlemlerinden birisi bir ev sahibi olmaktır, bir 
çatıya kavuşmaktır . Görüyorum ki, Kahramanmaraş'ta, ev sahibi olma 
özlemini giderecek çok ciddi ve köklü tedbirler alınmaktadır . Ben, 
buraları yakından tanıyan bir insanım; ama doğrusu alıcı gözüyle 
bakmamıştım . Biraz önce Sayın Başkanla, Valimizle gelirken, bana, 
burada yapılan işler hakkında bilgi verdiler; bunun yanısıra yapılmakta 

olan işleri bizzat gözlerimle müşahade ettim . Gördüm ki, Kahramanmaraş'
ın Ahır Dağının eteklerinde olan bu bölgesinde ikinci b ir Maraş kurula
caktır; buna, gördükten sonra yürekten inanmış oldum . 

Arazi, fevkalade güzel ve geniş bir arazi ve çok ziraf kabiliyeti 
üstün nitelikte b ir arazi de değil, o b akımdan, burada bir şehir 

kurulmasının planlanmış olması ziraf yönden de b ir kaybı mucip olmaya
caktır, nispeten kıraç bir arazidir . Şehrin yeni gelişme sahası olarak 
bu rasının seçilmesi çok yerinde bir karardır; bu kanaati taşımaktayım . 

Öte yandan burası, hemen Ahır Dağının eteklerinde olduğu 
için havadar da b ir yerdir; ovaya göre burası daha güzel yaşanacak, 

insanların daha çok rahatlaya bileceği, havadar, suyu güzel, ayrıca 

aşırı sıcak, sivrisinek ve bunun gibi her türlü menfi etkiden uzak 
bir bölgedir. Onun için, burada kurulacak olan şehrin, yapılacak 

olan yapıların hepinizi memnun edeceğini tahmin etmekteyi.m . 

Bugün 820 binanın temel i. atılacak; Sayın Başkanın verdiği. 

bilgilere göre, bu 820 ' leri lOOO'ler, 2000 ' ler, 3000'ler takip edecek 
ve aslında Sayın Başkanın yaptığı yollarla, tesis ettiği. altyapıyla, 

kana lizasyon la, i.çmesuyuyla ve ara yollarıyla altyapı burada gerçekleş ip 
ortaya çıkınca şehirleşme büyük bir hız kazanacaktır . 
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Şüphesiz, burada yapı yapacak arkadaşlarımızın, Kahramanmaraş

lıların finansman kaynağına ihtiyacı olacaktır . Bunu da Toplu Konut 
Fonundan devletimizin yaptığı yardımlada, büyük ölçüde artık karşılama 

imkanlarına sahip bulunmaktasınız . Siz de, küçük tasarruflarınızı 

bu amaç doğrultusunda birleştirince, burada artık yapı sahibi olmamak 
için bir neden ka lmaz . 

Biraz önce Kooperatıf Başkanını dinlerken büyük bir sevinç 
duydum . 820 memurumuzun biraraya gelerek bu kooperatifi kurduğunu, 

820 insanımızın yakın bir tarihte ev sahibi olacağını öğrendim; bu 
gerçekten büyük bir mutluluk kaynağıdır . Ben, ev sahibi olmak üzere 
yola çıkan bu arkadaşlarımızın gösterdiği başarıyı yürekten alkışlıyorum 

ve hepinizi, ev sahibi olmayan diğer Kahramanmaraşlı ka rdeşleri.mizi. 
de ev sahibi olmaları için bu yoldan yürümeye davet ediyorum . 

Bizim kendilerine yardımcı olacağımız tabi.fdir, Sayın Valimiz, 
Sayın Milletvekillerimiz elbette ki., Toplu Konut Fonundan, ihtiyacınız 

olan yardımların karşılanması için size yardımcı olmayı vazife sayacak
lardır ama gücünüzün yetmediği, nefesinizin tükendiği. yerde ben de 
yanınızdayım, size yardımcı olmak, işlerinizi kolaylaştırmak için 
her türlü üstümüze düşen hizmeti yapmaya arnade olacağız; yeter ki, 
bu güzel bölgeyi. şenlendi.ri.n, yapılaştırın, bir Maraş' a bir Maraş 

daha katın. 

Bu kooperatifi.n (yapıların) temelini atarken, yapıların sahibi 
olacak memur arkadaşlarımızı yürekten tebrik etmek istiyorum . evlerinin, 
şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni. ediyorum ve bu kooperatifi 
diğer kooperatiflerin süratle takip etmesini diliyorum . sizleri. sevgi. 
ve muhabbetlerle selamlıyorum. 
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13 Şubat 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTi N KARADUMAN'IN 
ADANA BELEDiYE BAŞKANINI MAKAMINDA ZiYARETi SI RASINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

SAYIN KARADUMAN Öze ll ik le büyük gecekondulaşma, Adana' yı tanıma
yanlar ıçın pek söz konusu olmasa dahi, Adana düz bir araziye 
yayılmış bir şehirdir. Bu tarafını da bilirsiniz, Adana büyük köy 
derler . Adana 'yı büyük köy karakterinden kurtarmak için olağanüstü 

bir çaba sarfetmenin ihtiyacı ortadadır . Büyük desteğe ihtiyacınız 

vardır . Sizin şehirde yapılacak işlerin başında, ka nalizasyon ve 
dranaj meselesinin geldiğini düşünmekteyim ve ben gelirken, Sayın 

Valimizden kanalizasyon çalışmaları hakkında b ilgi aldım . Tab if 
burada ka nalizasyon projesinin realizasyonu, büyük masraf boyutlarına 

ulaşacak bir çalışmayı gerektirir; ama bu işe başladığında, Sayın 

Valimizden, büyük hız kazanma sı lazım ve bu ara da çok akılcı 

olarak yapılacak bir iş de yeni toplu konut alanlarını gecekondu 
önleme bölgelerine ağırlık vererek; ama altyapıyı hazırlayarak 

(Ka nalizasyonuyla, drenajıyla) konut sahib i olmak ihtiyacı içinde 
bulunan vatandaşlarımızı yönlendirmek gerekmektedir. Bu kocaman 
şehir de ihmal edilmesin; ama ben inanıyorum ki, altyapıyı çözerseniz 
(Devletin yardımıyla , bun a sizin gücünüz yetmeyeceği n i ifade ediyorum) 
birgün, işte büyük, güzel şehir manzarası arz etmeyen, hatta bir 
köy görünümünde olan bu bölgelerden de ileride kıymetli arsalar 
olarak faydalanacak ve yeniden belki de bir şehir doğacaktır . 

Bu da b irgün olacaktır; ama altyapı sizin en önemli sorununuzdur 
kanatırnca. Bunun da başında, evvela ka nalizasyon, dranaj, sonra 
da yol, su geliyor . 

Şimdi toplu konut hakkındaki çalışmalarınız hangi seviyede 
Reis Bey? 

....... - Efendim, ben meslekten olan b iriyim . 

SAYIN KARAD UMAN İşin kaynağından gelen bir arkadaşınızım . 
Bunun yanısıra, Toplu Konut İdaresinin uygulaması bakımından 
çeşitli idarelerdeki çeşitli görüşlerdeki arkadaşlardan bilgi aldım . 

Herkes ittifakla fevkalade ranta b l, fevkalade verimli bir çalışmanın 

sürdürüldüğünü söylüyor . Tabif bu fevkalade sevindirici b ir haberdir. 
Şimdi, sizin deneyimlerinizle, yeni yaratılan bu akılcı kaynaklar 
bi rleşince, b aşarılı olmamak için bir neden yoktur . Burada, ben 
de b aşarılı olacağınıza inanıyorum . 
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Yolda yine Sayın Valimizden, toplu konut alanlarında büyük 
girişimle re teşebbüs ettiğinizi öğrendim . Bu tabif, istikbal için 
büyük bir ümit kaynağıdır . Bunlar sürdürülürken, Adana ' nın bir 
ahtapot gibi büyüyen bölgelerinin de ıslah çalışmalarını asla ihmal 
edemezsiniz, ikinci planda bırakamazsınız . At başı sürdürülmeli 
ve bunun başında da kanalizasyon ve drenaj işi geliyor . Bu da 
tabif, sızın belediye olarak altından tek başınıza kalkacağınız 

bir iş değil. Bu rada devletin ağırlıklı olarak yanınızda yer alması 

gerekiyor, benim görüşüm böyle . 

Maraş ' ta şunu gördüm Reis Bey, toplu konuttan söz açıldı 

da . Gerçekten toplu konut projeleriyle şehirler adeta eski şehirlere 

bir yenisini daha katmaya başladılar . Bunu, Maraş'ta gördüm ve 
çok sevinçle mü şahade ettim . Maraş ' ın kuzey bölgesinde geniş bir 
alan yeni şehirleşme için planlanıyor ve toplu konut projelerinin 
temelleri atılıyor . Birisinde ben de bulundum . O kadar akılcı bir 
şekilde planlanmış ki, gayrimümbit araziye yönlendirilmiş şehir . 

Eskiden Maraş Ovasına doğru yuruyen şehrin, araya oraya doğru 

yürüyüşü durdurulmuş . Gayrimümbit arazilere yeni şehir planlanınca, 

bütün kooperatifierin çalışma hızı o mıntıkaya yönelmiş ve artık 

mantar gibi binaların yeşermeye, yükselmeye başladığını orada 
görüyorsunuz. Aynı şey, sizin Adana ' da tabif başla mıştır; aynı 

hadise cereyan edecektir . Böylece, plana dayalı bir çalışmayı, 

artık bundan sonraki ihtiyaç sahipleri için gündeme getireceksiniz . 

. . . . . . . . • • Türkiye ' de şu anda hiçbir kuruluşun görmediği bir 
nokta var . Demin arz ettim, 23 metre sulama kanalı demektir . Bu 
sulama kanalı 23 metre kodundan aşağıdaki ovayı suluyor . Bu 65 
metre sulama kana lı, bu da onun aşağısını suluyer; ama bunun 
yukarısını kimse sulayamaz . Bu alanlar b unun yukarısında . 

Adana, rutub et ı i, sıcak memleket; drenaj 
eğimli arazi. Her yönüyle inşaat için, yerleşim için 
tarım için ters olan burayı kentleş me için isabetli 
9 b in dönüm arazinin yarıdan fazlasını rızaen satın 

insaflı bir fiyata . 

SAYIN KARAD UMAN : Planlarını yaptınız mı? 

zor durumda, 
el veriş li; fakat 
hale getirdik. 

aldık fevkalade 

. . . . . . . . . . Planlama, Türkiye ' nin en büyük proje bürosu olarak 
bir çalışma halindeyiz; yani bugünkü Türkiye' de olmayan teknoloji 
dahi var . Bugün bizim bu proje bürosunda bilgisayarla m ima rf 
proje, harita çizen makinalar var . Bu planlama da yapılıyor. 

- 177 -



SAYI N KARADUMAN : Güzel, altyapı için çalışmalarınız? 

. . . . • . . . . • Altyapı ıçın Haziran 'da projeleri ihale edeceğiz . Altyapı 

bir yönden yürüyecek, bir yandan arsaları isteyene satacağız, 

bir yandan da belediye olarak üstyapıya gireceğiz, birbirine entegre 
olacak, fakat, bizim en büyük inancımız, bir yandan biz bu işe 

hazırlıklı bir şekilde kadro olarak gelmişken, öbür yandan da 
demin misal verdiğim gibi, Ülkü Söylemezoğlu gibi, Vahit Erdem 
gibi sık sık buraya gelen yöneticiler var şu anda . 

SAYI N KARADUMAN : Yalnız bir şey daha söyleyeyim . Şahıslara bağlaya

rak izah etmeyelim . 

Bir 
Türkiye ' nin 
kaynaklar, 
mıştır . 

efendim . 

noktayı daha dikkate alalım . Unutmayınız, toplu konut 
uzun zamandan beri gündemindedir; ama ilk defa büyük 

toplu konut için büyük ve rantabl kaynaklar yeni yaratıl-

Gayet tabif, ben de V ah it Erdem' in şah sı demiyorum 

SAYIN KARADUMAN Hükümetlerin politikasıyla i lg il i . Ama, dileriz 
ki, bu politikaları uygulayacak arkadaşlarımız hep böylesine başarılı 

çalışma yapsınlar . Bu da tabif madalyonun bir başka yüzü . 

.......... -
h izmetleri 

Efendim, b en bu 
geçen hükümetimize 

da olacağına inanıyorum . 

başarılı 

ahbap 
kararları alan 
olacak belediye 

parlamentomuza, 
başkanlarımızın 

SAYIN KARAD UMAN aynı kanaa tteyim . Şehir halklarımız çok iyi 
belediye başkanları buldular . Ben bunu şu görüş, bu görüş diye 
tefrik etmiyorum; ama şu aşamaya geldiğimiz anlaşılmaktadır, bundan 
memnuniyet duymamız lazım . Artık, Türk toplumu, seçimlerde her 
zaman isab et kaydeden bir toplumdur, giderek bu isabet kaydetme 
şansını büyütınektedir . Bu, bu anlamı taşımaktadır . Benim gördüğüm, 

hangi parti gelirse gelsin, çok b aşarılı arkadaşlar seçilmiş, bulunmuş

tur . Bu, toplumumuzdaki gelişmenin bi r başka işaretidir . Onu belirtmek 
istiyorum. 
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13 Şubat 1987 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTi N KARADUMAN ' IN 
MERSİN BELEDiYE BAŞKANI OKAN MERZECİ'Yİ MAKAMINDA ZiYARETi 

SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

lO yıl içinde Mersin' de büyük gelişmeler kaydedildiğini 

biliyorum . Bizzat yerinde görmek fırsatını bugüne kadar elde edemedim. 
Bugün ve ya rı n Mersin' deyim . Mersinl ileri n arasında bulunduğum 

için mutlu ve sevinçliyim . Bu 2 gün içinde zamanım sınırlı olmakla 
beraber, görebildiğim kadar, yapıla n çalı şma la rı yerinde görmekten 
memnun ola cağı m . 

Bu lO yılda, Mersin' de kaydedilen büyük gelişmeleri uzakta n 
da olsa izliyorum ve kaydedilen büyük gelişmelerden övünerek 
memnuniyet duyuyordum . Herkesin bildiği gibi, Mersin' in büyük 
bir ekonomik potansiyel i vardır. Büyük bir liman şehrimiz olmuştur, 

i.hraca t merkezimiz hal ine gelmiştir. Bu büyük potansiyeli, Mersinl ile
ri n en ıyı bir biçimde gerçekleştireceklerine kaniyim. Bu seyahatin 
içinde, büyük bir tecrübe kazanmış insanlardır Mersinli.ler, bu nedenle buradaki 
başarının altında Mersin 'in zengin ziraf potansiyeli yattığı kadar 
ticaret ve iş hayatındaki tecrübe sa hibi müteşebbislerin de büyük 
pa yı vardır. 

Şimdi, Mersin' de serbest bölge de kurulmaktadır. Zannediyorum 
bu tatbikat, Türkiye' de meyve verecek ve bunda n hem Türkiye 
ekonomisin in hem Mersin ' in büyük ya ra rla r sağla ya ca ğı ka n aatini 
taşımaktayız . Bu tatbikatın başarılı olması için, özen ve dikkat 
gösterilmesi gerekiyor. Başta Sayın Valimiz olmak üzere, bu ilk 
uygulamada her türlü özen gösterilerek, en iyi neticenin alınmasında 

katkıda bulunacaklarına inanıyorum . 

Bugün tekrar sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu, 

Mersi n' de çok kısa bir zama n da olsa bulunmakta n sevinç duyduğumu 
belirtiyorum ve teşekkür ediyorum. 

Bugün birkaç saatten beri, Mersin'de sizlerin arasında 

bulunmaktan duyduğum mutluluğu ve memnuniyeti ifade etmek isterim . 
Ya k la şık lO yıl kadar önce, b ura da sizlerin ara sı nda ben de idareci 
olarak 1,5 yıla yakın hizmet vermiştim. lO yıldır Mersin'i görmedim. 
lO yıl bir zaman geçmiş olduğu; ama lO yıl zarfında Mersin'de 
çok büyük gelişmeler olduğunu uzaktan da olsa izliyordum . 
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Zamanım el verdiği ölçüde, bu gelişmeleri yerinde görmek 
fırsatını elde ettim. Gerçekten, Mersin' de tahminierin ötesinde bir 
gelişme kaydedildiğini gördüm. Bu, memleketimizin hesabına sevinilecek 
bir olaydır. Mersin, öteden beri büyük zi.raf potansiyeli.. ekonomik 
potansiyeli bilinen bir şehrimizdir. Orada bulunduğum tarihlerde, 
parlak geleceğin Mersin ıçın hazır olduğu biliniyordu; bugün işte 

adım adım o ileri. hedeflere ula şma durumu doğmuş ve memnun i.yet 
verici bir tablo karşımıza çıkmıştır . Şehir çok büyümüş, Mezitli 'ye 
doğru Vali Bey i. le küçük bir seyahat ya pt ık, bu seyahat esnasında 

gördüm ki, neredeyse Mersin şehri. Mezitli 'ye kadar ulaşmış durumda. 

Memnuniyetimi. mucip olan bir taraf da şurası idi . Şehirleşme 

batıya doğru modern bir anlamda gelişmiş, memnuniyet verici bir 
şehireilik ortaya çıkmış . Yalnız, Mersin' de bir gecekondu sorunu 
olduğunu da biliyorum, beni. m bu ra da bulunduğum tarihlerde bu 
sorun vardı, geçen 10 yıl zarfında bu sorunun daha büyük boyutlar 
kazandığını tahmin etmektey im. Gecekondu la şma, ta b if şe h i re il i. ği. 
menfi yönde etkileyen bir oluşumdur; ama şimdi. belediyelerimiz 
Toplu Konut Fonundan da yararlanmak suretiyle gecekondu alanlarına 

yeni çözümler bulma imkanına kavuşmuşlardır. Sayın belediye başkan

larımızdan biraz sonra a lacağımız bi lgilerde, gecekondu bölgeleri 
için alınmış olan önlemleri dinlemek, bilgi sahibi. olmak isterim . 
Sanıyorum bu bölgeler ıçın Mersin Belediyesi, Mersin şe h ri çok 
rea list tedbirler ala rak uygulama ya koyacak, b ura larda şe h i re iliğin 
ı şık la rı nı geti recektir. 

Pekçok proje vali. beyden aldığım bilgiye göre müspet sonuca 
bağlanmış. İçme suyu projesi bunlar arasındadır, kanalizasyon 
projesi bunlar arasındadır. Bir şe h ri n kanal izasyon sorununu çözmedik
çe orada şehircilikten bahsetmek mümkün değildir, su işini halletme
dikçe keza şehireilik çok arka planda kalmış demektir . Bu iki 
büyük projenin hal yoluna girmiş olması çok memnuniyet vericidir. 

Bu arada önemli bir konumuz da Mersin 'de serbest bölgenin 
kurulmakta bulunmasıdır . Bu da Mersin 'in esasen gelişen ve daha 
da gelişmeye müsait olan ekonomisine şüphesiz ki büyük bir güç 
katacaktır. Bu proje ilk defa Türkiye'de Mersin'de uygulama alanına 

giriyor . Şüphe etmiyorum ki, burada yöneticilerimiz . bu projenin 
çok daha başarılı bir şekilde uygulama sahasına girmesini sağlayacak-
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lardır ve bunun nemalarından hem Mersin ekonomisi, Mersin şehri 

ve hem de memleket ekonomisi yararlanacaktır. 

Bildiğiniz gibi 
diğer şehirlerimizdeki 

buradaki uygulamanın 

hepinizin elbirliği ile 
de tüccar ve sanayıcı 

uygula maya konulmasını 

serbest bölge uygulamasını Mersin' den sonra 
uygulamalar takip edecektir . Bu bakımdan, 

başa rı lı olması çok önem taşıyor . O nedenle, 
hem belediye mensubu arkadaşlarımızın hem 

arkadaşlarımızın bu projenin burada başarıyla 

temenni ediyorum . 

Mersin' de köylere ilişkin hizmetler hakkında da bilgi aldım. 

Köylerin elektrik sorununun büyük ölçüde çözümlendiğini Vali beyden 
öğrendim . İçme suyu konusunda vilayet ola rak ihtiyaçlarınız olduğunu 

ta h min ediyorum; ama aslında da ha henüz bilgi alamadım. Yollarınız 

da keza tahmin ediyorum ki, biraz himmete muhtaçtır. Bunların 

da kısa zamanda çözüleceğini tahmin etmekteyim . Aslında, ülkemizin 
her yöresinde köylerimize ve şehirlerimize yönelik hizmetlerin büyük 
hız kazandığını görmekteyiz, büyük boyutlara ulaştığını müşahade 

etmekteyiz. ·özellikle belediyelere, şehirlere artık büyük kaynaklar 
sağlanını ştır . Devletin vaktiyle kullandığı kaynak la rı n bir kısmında n 
belediyelerimiz, şehirlerimiz hesabına fedakarlıklar yapılmış, çıkarttı

ğımız bir kanunla da bunların bir kısmı şehirlerimize, belediyelerimize 
terk edilmiştir . 

Zaten son yıllarda şehirlerimizde meydana gelen hızlı bayındır

lık hareketleri, kalkınma hareketleri bu kaynakların sağlanması 

sayesinde tahmin ediyorum ki, büyük bir hız kazanmıştır . Şüphesiz 

bu kaynakların kullanımında enerjik çabalarla şehir hayatına 

katkadı bulunmaya çalışan belediye başkanlarımızın, belediye mensubu 
her türlü alanda çalışan teknik elemanlarımızın, diğer bürokratları

mızın büyük katkıları vardır. Bu kaynakların çok ıyı kullanılması 

lazımdır, realist kullanılması lazımdır . En önemli ihtiyaçlara bu 
kaynakların tahsis edilmesi, değerlendirmelerin çok realist yapılması 

lazımdır. Bu sayede şehirleşme hareketlerinin büyük hız kazandığı 

Türkiye' m izde, şehirlerde yaşayan insanla rı m ız, ihtiyaçlarını büyük 
ölçüde karşılama imkanlarına sahip olacaklardır. Kısacası, belediyele
rimize şehirleşme hareketlerinin büyük hız kazandığı bu dönemde 
büyük görevler ve büyük yükümlülükler düşüyor . Sağlana n kaynakları n 
çok re al i st bir biçimde kullanılması gerekiyor . 
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Biraz önce gecekondu bölgelerinden bahsettim . Gecekondulaşma

nın Mersin ı de hızlı bir biçimde yaygınlaştığından bahsettim, benim 
zamanımda başlamıştı bu hareket . Şimdi daha büyük boyutlara 
ulaşmıştır diyordum. Bu harekete karşı realist tedbirlerle bir bakış 

açısı getirmek lazımdır . O da Toplu Konut Fonundan yararlanmak 
suretiyle yeni gecekondu önleme bölgeleri, toplu konut bölgeleri 
kurmak ve bu arada yapılacak konutlada, teşvik edilecek konutlada 
vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını sağlamaya çalışmaktır önemli 
olan ı bu k ayna k ların birçok vilayetimizde çok iyi biçimde kullanıldı

ğını goruyoruz . ben Mersin ı e gelmeden önce bugün Adana ı ya uğradım ı 

dün de Maraş ı taydım . Hem Maraş ı ta ve hem de Adana ı da gecekondu 
gecekondu önleme bölgelerinin yeni yerleşim sahalarının çok akılcı 

bir biçimde pla nlandığını gördüm, büyük çalışmaların yürütüldüğünü 

gördüm; bundan büyük memnuniyet duydum . Mersin ı deki çalışma lar 
hakkında da uzaktan bilgi almaktaydım; sanıyorum ki bu tür çalı şma

lar planlanmıştır. Bunlar gecekondu bölgelerine karşı, gecekondulaşma

ya karşı alınacak en realist tedbirlerdir. Bu tedbirlerde Mersin 
Belediyesinin de muvaffak olmasını temenni ediyoruz . 

Büyüyen ve gelişen Mersin Şehrinin ve İçel Vilayetinin 
ihtiyaçları zaman içinde giderilmekle beraber, giderilen ihtiyaçların 

arkasından yeni ihtiyaçların doğacağı, bunların da karşılanması 

gerekeceği hiç ha tırdan çıkmıyor . Bunları doğal ka bul ediyoruz; 
çünkü, yeni ihtiyaçların doğması memlekette yeni gelişmelerin vaki 
olması, büyümen in va ki olması, medeniyet alanında kaydettiğimiz 

mücadelenin kademe kademe, merhale merhale başarı ya ulaşması 

d e m ~ ktir. Ye ni ihtiy a çları n doğmasından korkmayalım . Ye ni ihtiyaçları 

karşılarrak için h?ızırlıklı olalım ve l::ullann cilzeltilrresi kmusn::lı kaynaklan ın akılcı 

bi.çirrrle kullarırmya. çalışalım. Yıni ihtiyaç b..iyi.ire, gelişre den:=ktir. B..mlardan m:iişe dı..ıyrmmık 
lazırrrlır. Yeterki kaynaklar b.ınlann karşılaması için akılcı bir biçinde kullanılabilsin . 

Sorunla rınızın ve ihtiyaçlarınızın karşılanması hususunda 
sayın mi.lletveki.lleri.mi.zi.n, sayın valimi.zi.n, sayın belediye başkanımı

zın elden gelen çaba yı sarfettiklerini biliyoruz . Arkadaşlarımız, 

bunların is ı afı hususunda gerekli imkanların yaratılmasını sağlamak

tadır; ama onla rı n imkanlarının kısıtlandığı yerde ben de etkin 
bir yardımcı olarak Mersin Şehrinin ve İçel Vilayetinin ihtiyaçlarının 
karşılanması hususunda onların gayretlerine yeni gayretler katmak 
isterim ve bunu da memnuniyetle yapacağımdan emin olduğunuzu 

zannederim. 
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Konular bana intikal ettikçe e sa sen ilgilenmekteyim, bundan 
sonra intikal edecek konular için de gerekli ilgiyi göstereceğimiz 

tabifdir . Bunu yapabilirsem, ben de size uzaktan da olsa bir katkıda 
buluna bilirsem bundan büyük mutluluk duyacağım. 

Sizi bugün burada topluca görmekten büyük mutluluk duyduğu
mu tekrar belirtmek istiyorum ve hepinizi sevgilerle, saygılada 

selamlıyorum . 
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19 Şubat 1986 

FAS PARLAME NTO HEYETi TÜRKİYE'Yİ RESMEN ZiYARET EDECEK 

ANKARA--- Fas Meclis Başkanı Ahmed Osman Başkanlığında 

7 kiş il ik bir parlamento heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Necmettin Karaduman 'ın davetlisi olarak 25 Şubat l Mart 1986 
tarihleri. ara s ında Türkiye' yi. resmen ziya ret edecek . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Basın Müşavirliğinden 

verilen bilgi. ye göre, Fas Meclis Başkanı ve eski. Başbakan Ahmed 
Osman Başkanlığındaki. Fas Parlamento Heyeti., 25 Şubat akşamı 

Ankara' da olacak. Ahmed Osman başkanlığındaki. Fas Parlamento 
Heyeti, Dışişleri. Bakanı Vahi.t Halefoğlu, Başbakan Turgut Özal 
ile görüşecekler ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından da 
ka bul edilecek . Türki. ye Büyük Millet Meclisi. Başkanı Necmettin 
Karaduman ile Fas Meclis Başkanı Ahmed Osman arasında resmi. 
görüşmeler ise, 26 Şubat 'da yapılacak . Konuk Parlamento Heyeti, 
27 Şub at günü de Türkiye Büyük Millet Meclisi 'n i gezecek . 

Konuk 
Ahmed Osman 
gün tarihi. ve 
ayrılacak . 

Parlamento Heyeti., 
başkanlığındaki 

27 Şubat akşamı İ stanbul ' a geçecek . 
parlamento heyeti, İstanbul' da iki 

turistik yerleri gezdi.kten sonra, 1 Mart' da Türki. ye' den 
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25 Şubat 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
FAS TEMSiLCiLER MECLiSi BAŞKANI EKSELANS AHMED OSMAN 
BAŞKANLIGINDAKİ FAS PARLAMENTO HEYETİNİ KARŞILAMALARı 

SI RASINDA ESENBOGA HAVAALANINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Fas Temsilciler Meclisi 
beraberlerinde altı Temsilciler 
ziyaret etmektedirler . 

Başkanı Ekselans Ahmed 
Meclisi Üyesi ile birlikte 

Osman 
ülkemizi 

Dostumuz bir ülke olan Fas ' tan bir Temsilciler Meclisi 
heyetinin, ülkemize ziyarette bulunmaları sevincimizi m uc ip olmuştur. 

Ülkelerimiz dost iki. ülkedi.r. Bu nedenle parlamenter seviyede aramızda 
yapılacak görüşme ve temasların, bu dostluğu daha da pekiştireceğine 

inanmaktayız . Bu ziyaret vesilesiyle ülkelerimizi ilgilendiren çeşitli 

sorunlar üzerinde duracağımız ta bifdi.r. İ nanıyorum ki., yapacağımız 
görüş tea ti.si, aramızdaki. dos tl u k ilişkilerin i. n güç kaza nmasına 
vesile teşkil edecektir. 

Değerli 

bahti.yarlık ve 
diyorum. 

misafirlerimizi 
sevinci. tekrar 

aramızda 

bel i.rti.yor, 
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26 Şub at 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
FAS TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI EKSELANS AHMED OSMAN 
BAŞKANLIGI NDA FAS PARLAMENTO HEYETİNİ KABULÜ SIRASINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Ekselans Ahmed 
heraberlerindeki altı parlamenterden oluşan b ir parlamento 
ile ülkemizi ziyaret etmektedirler . 

Osman, 
heyeti 

Fas dostumuz olan bir ülkedir. Bu nedenle dost ülkeden 
gelen parlamento heyetinin Türkiye' de bulunmasından ve yapacağımız 

ikili görüşmeler fırsatını elde etmekten büyük memnuniyet ve kıvanç 

duyuyoruz. 

İki ülke arasında ikili ilişkilerde hiçbir pürüz yoktur . 
Buna rağmen hem kendi sorunlarımıza, hem de dünya sorunlarına 

ilişkin görüşlerimizin teati edilmesinde ülkelerimiz açısından büyük 
yarar olacağı muhakkaktır. Bu ziyaret vesilesiyle bu konuları 

da b irlik te gözden geçirme fırsa tım bulacağız . 

tekrar 
tekrar 

Dost bir ülkenin 
sevinç duyduğumu 

hoşgeldiniz diyorum . 

parlamento heyetini ülkemizde görmekten 
belirtiyorum ve sayın misafirlerimize 
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26 Şubat 1987 

TÜ R KİYE BÜYÜ K MiL LET MECLİSİ BAŞKANI NECMETT iN KA RADUMAN ' IN 
FAS TEMS İ LC İLER MECLİSİ BAŞKANI VE REFAKATİNDEKİ 

PA RLAMENTER HEYET ŞEREFiNE VERD İG İ AKŞAM YEMEGİ NDE 
YAPTI GI KONUŞMA 

Muhterem Başkan, Muhterem Fas Parlamenterleri, 

Sayın Da vet li ler, 

Fas Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında din ve kültür 
kardeşliğinden gucunü alan dostluğumuzu, parlamenter düzeyde 
perçinlemek fırsatını bahşeden bu ziyaretleri dolayısıyle, Fas Temsilci
ler Meclisi Başkanı Sayın Ahmed Osman ve kardeş Fas milletvekillerine 
teşekkür ederim . Kendilerini aramızda görmekle ve ülkemizde ağırla

makla bahtiyarız . 

Dost ülkelerimiz arasında herhangi bir sorun bulunmadığını, 

muhtelif milletlerarası platformlarda karşılıklı anlayış ve destek 
ile davalarımızı savunduğumuzu ve yapıcı işbirliği içinde bulunduğu

muzu büyük memnunlukla vurgulamak isterim . 

Muhterem misafirlerimiz, 

Ülkelerimizin paylaştığı Akdeniz Havzası, barışın ve istikrarın 
dayanacağı temel taşlardan belki de en önemlisidir. Jeopolitik 
bakımdan Fas, Akdeniz ile Atlantik Okyanusu ve Avrupa ile Afrika 
arasında, Türkiye de, Karadeniz ile Akdeniz ve Avrupa ile Asya 
arasında, Bölge ve Dünya ulaşımı bakımından ciddi sorumluluk 
taşıyan kilit mevkilerde ve bu ağır sorumluluğun idraki içinde 
bulunmaktadır . 

Esefle kaydetmek gerekir ki, Akdeniz Havzası çok sayıda 

ihtilaf kaynağı olmağa devam etmektedir . 

Filistin halkının yıllardır siyasf hak ve hukuklarından 

mahrum bırakılmış olmaları, belki de, bu ihtilafların en tehlikeli 
yönünü teşkil etmekte, sadece Filistin ' e komşu ülkeleri değil, tüm 
havzayı ve hatta dünyayı bir savaş afeti ile tehdit etmektedir . 
Türk milleti ve Hükümetimiz, Filistinli Arap halka kendi mukadderat
larını tayin ve öz topraklarında egemen olarak yaşama hakkı tanın-
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madıkça, bu sorunun adil ve kalıcı bi.r çözüme kavuşamayacağını 

bi.dayetten savunmuş, bu i. lkeler çerçevesinde barışçı yollardan 
uzlaşma gi.ri.şi.mleri.ni. destekleyegelmi.şti.r. 

Sürüncemede bırakılmak i. stenen diğer bir Akdeniz sorunu, 
Kıbrıs adasında yaşanmaktadır . Ada' da kalıcı bir çözüm ancak 
i.ki toplumlu, iki. bölgeli bir Federal Devletin tesisi. ile mümkün 
olacaktır . Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çabalarına müzahi.r 
ve yapıcı bi.r tutum içindedir . Bu yapıcı tutumun diğer toplum 
ve Yunanistan tarafından da er geç benimsenebilmesini temenni 
ediyoruz . 

Fas Krallığı güney hudutlarındaki sorun konusunda yapıcı 

tekli.flerle çözüme ışık tutmuş bulunuyor . 

Burada memnunlukla kaydetmek 
yekdi.ğeri.nin yakından ilgilendiren bu 
ve müzaheret i.çi.nde olagelmişlerdir . 

Muhterem misafirlerimiz, 

is teri. m ki, 
sorunlarda 

Fas ve Türkiye, 
karşılıklı anlayış 

Fas Devletinin, İslam Konferansı ülkeleri içindeki mümtaz 
ve yapıcı mevcudi.yeti., bi.r güven kaynağı olmuştur . Fez şehrinde 

vaki. son İslam Dışişleri. Bakanları Toplantısında, İslam alemini 
ilgilendiren birçok sorunda dayanışma sağ lanabilmiş olması, bu 
Teşkilatın yararını bi.r kez daha ortaya koymuştur . İslam camiasının 
her türlü uluslararası toplantıda görüş teatisi.nde bulunarak müşterek 

menfaatleri.nde ortak bir tutum ve dayanışma sağlaması, hiç şüphesiz, 

verimli neticeler getirecektir . Bu i.nançla önümüzdeki ay sonunda, 
Parlamentolararası Bi.rli.k üyesi. İslam Parlamenterleri.ni., bu meyanda 
Fas Temsilciler Meclisi' nden de parlamenter kardeşlerimizi, İstanbul' da 
bi.r i.sti.şare ve dayanışma toplantısında ağırlamak mazhariyeti.ne 
ereceğiz . Bu kabil İslam Ülkeleri ihzarf grup toplantılarının devamını 
candan dileriz . 

Bu ve s ile ile, Dışişleri Bakanları Toplantısında, Bulgaristan'
daki Müslüman-Tü r k azınlığa karşı girişilen insanlık . dışı eritme 
kampanyasını kınayan karar tasarısını şükranla kaydetmek istiyorum . 
Bulgaristan 'daki bu Müslüman-Türk azınlığın sorununun sadece 
Türkiye değil, tüm İslam camiasının ilgi ve desteğine mazhar olacağın
dan eminim . 
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de 

Muhterem misafirlerimiz, 

Türkiye ile Fas 
yakınlık içindedir . 

ekonomik durumları 

Siyasi sahada olduğu 

ve sistemleri itibariyle 
gibi ekonomik sahada 

da iki dost ülkenin işbirliği ve karşılıklı müzahereti önem taşımakta

dır . Dostane ilişkilerimizin daha anlamlı bir muhteva kazanması, 

ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin güçlendirilmesi ile sağlanabilecektir . 

Sayın misafirler, 

Sözlerime son verirken, mümtaz Fas 'lı misafirlerimizin ülkemize 
bu ziyaretlerinin verimli ve başarılı olmasını dilerim . Başta Kral 
Hazretleri İkinci Hasan olmak üzere tüm Fas Milletine barış içinde 
müstakar ve müreffeh bir istikbal diliyor ve Türk-Fas dostluğunun 

devamı ve güçlenmesi için kadehimi kaldırıyoruro . 
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14 Mart 1986 

FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ MECLİS BAŞKANI DR. JENNİNGER 
15-19 MART TARİHLERİ ARASINDA TÜRKİYE'Yİ ZiYARET EDECEK 

ANKARA--- Federal Almanya Cumhuriyeti Me cl is ( Bundestag) 
Başkanı Dr. Philipp JENNİNGER başkanlığında bir parlamento heyeti, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin KARADUMAN 'ın davetli
si ola rak 15-19 Mart 1986 tarihleri ara s ında Türkiye' yi ziyaret 
edecek . 

Türkiye 
b ilgiye göre, 
saat lS.OO'de 

Büyük Millet Meclisi Basın Müşavirliğinden verilen 
konuk parlamento heyeti 15 Mart 1986 Cumartesi günü 
İstanbul Atatürk Havaalanı 'nda İstanbul Valisi Nevzat 

AYAZ tarafından karşılanacak. 

Dr. JENNİNGER ve beraberindeki heyet 
17 tarihi ve turistik yerleri gezecekler ve 

Ankara' ya geçecekler. Aynı gün iki ülkenin 
arasında resmi görüşmeler yapılacak . 

üyeleri İstanbul' da 
Mart Pazartesi gunu 
parlamento heyetleri 

Konuk heyet 18 Mart Salı sabahı Anıt-Kabir'i ziyaret edecek . 
Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacaklar. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dr. JENNİNGER 
ve beraberindeki ler aynı gün sı rasıyle Dışişleri Baka nı Va h it HAL EFOGL U, 
Başbaka n Turgut ÖZAL, SHP Genel Başka nı Ay dı n Güven GÜRKAN 
ve MDP Genel Başkanı Ülkü SÖYLEMEZOGLU ile görüşecekler. 

Cumhurb aş ka nı Kenan EVREN ise, konuk parlamento heyetini 
19 Mart Çarşamba sabahı ka bul edecek . Konuk heyet, aynı gün 
öğleden sonra Türkiye' den ayrı la ca k. 
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17 Mart 1986 

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ MİLLET MECLiSi BAŞKANI 
DR . PHİLİPP JENNİNGER'İ MAKAMINDA KABULÜ SIRASINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

Almanya' da n bir parlamento heyetinin üç günden beri Türkiye'
de misafirimiz olduğunu bilmektesiniz . 

Dr . Jenninger 'in başkanlığında ülkemizi ziyaret etmekte 
bul u nan Alman parlamento heyeti bugün Anka ra' da aramızdadırlar. 

Bu ziyaret ülkelerimiz arasında e sa sen mevcut olan dostluk bağlarının 

da ha da kuvvetlenmesine inanmaktayım ki, büyük katkıda bulunacak
tır. Çeşitli sorun la rımızı karşılık lı olara k görüşmekten büyük ya ra rlar 
sağlana cağı ka n aatini taşıyorum . Biraz sonra sayın konuklarımızia 

resmi bir toplantıda sorun larımızı karşılık lı olarak görüşeceğiz. 

Bu görüşmelerde iki ülke arasında mevcut olan sıkı işbirliği ve 
dostluğu daha da kuvvetlendirecek faktörleri, etkenleri tesbit edeceği-

mızı ümit etmekteyim . Türki ye, demokratik yönetimi vazgeçilmez 
bir yaşam tarzı olarak belirlemiş olan bir ülkedir. Demokratik 
alanda kazanmış olduğumuz deneyimler istikbal imizin, ülkemizin 
geleceğinin aydınlık bir biçimde şekillendirilmesinde önemli katkılarda 

bulunmakta dır . 

Türkiye demokrasiyi kendine ideal edinmiş bir ülke olarak 
kendisini Avrupa Topluluğu' nun tabif bir üyesi addetmektedir . 
Türkiye ' de 12 Eylül 1980 sonrasında yeniden işlemeye başlayan 

demokratik sü rec bizzat gelişme kaydetmekte ve emin adımlarla 

fakat hep ileriye doğru belirlediği hedeflerine yaklaşmaktadır . 

Demokratik ideal bütün insanlığın paylaştığı müşterek bir mefkuredir . 
Bu nedenle Türkiye' n in demokratik alanda kaydettiği büyük gelişmeden 
dostlarımızın da en az bizim gibi memnun olacağı nı bilmektey iz . 
Dost bir ülkenin ve demokratik bir ülkenin temsilcileri olarak, 
parlamento temsilcileri olarak, Federal Alman parlamento heyetinin 
ülkemizi ziyaret etmekte bulunma sını bu nedenle çok büyük bahtiyarlık
la karşılamak ta yız . 

Sayın Dr . Jenninger'le havaalanında yaptığımız . kısa görüşme 

esnasında belirttiğimiz gibi, parlamentolar arasında kurulan ilişkiler 

halktan halka kurulan ilişkiler niteliğini taşır . Bu nedenle ülkelerimi
ze ait karşılıklı sorunların parlamento heyetleri arasında çok daha 
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rahat ve kolay bir biçimde görüşülüp belirleneceğini kuvvetle ümit 
ediyorum . Biz halkımızın temsilcileri olarak halkımızın çeşitli dünya 
ve ülke sorunları hakkındaki düşüncelerini yansıtmaya çalışacağız . 

Şüphesiz ki, Alman halkının mütekabilen bu konudaki düşünce 

ve dileklerini de kendileri bize ileteceklerdir. Böylece halk toplulukla
rımızın hislerine tercüman olacağımızı, dileklerine tercüman olacağımızı 

ümit etmektey im . 

Kendilerini ülkemizde, aramızda görmekten sayın konuklarımızı 

burada ağırlama k tan, misafir etmekten son derece bahtiyar olduğumuzu 
tekrar belirtiyorum ve Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında bana 
yaptıkları bu ziyaret için teşekkürlerimi sunuyorum. 
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17 Mart 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ MiLLET MECLİSİ BAŞKANI 
EKSELANS PHILIPP JENNINGER ONURUNA VERDİGİ YEMEKTE 

YAPTIGI KONUŞMA 

Sayın Başkan, 

Bundestag Heyetinin Sayın Üyeleri, 
Kıymetli misafirler, 

Dost 
Jenninger 
görmekten 
dostluğunun 

ediyoruz . 

ve müttefik Almanya Federal Cumhuriyeti' nin Sayın 

başkanlığındaki mümtaz parlamento heyetini Türkiye' de 
şeref duymaktayım . Ziyaretinizi geleneksel Türk-Alman 

güçlendirilmesi yolunda atılmış bir adım olarak telakki 

Bayan Jenninger' in de aramızda bulunmasının benim ve 
eşim için büyük bir mutluluk olduğunu da ayrıca belirtmek isterim . 

Sayı n Başka n, ziyaretiniz bizler için iki ülke pa rla mentola rı 
arası temasın ötesinde değer taşımaktadır . Zira bu ziyaret, iki 
ülke arasında asırlar öncesine giden ilişkilerin mirascısı olan 
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki 

mükemme 1 düzeydeki iliş k ilerde ulaşılan merha le yi ka nı tlamakta dır . 

Milletlerimizin olduğu kadar diğer tüm milletierin de saygı duyduğu 

Türk-Alman dostluğu böyle uzun bir süreç sonunda doğmuştur . 

Kökünü tarihten alan bu dostluk, bugün sağlam bir siyasi 
ve askeri ittifak, müşterek demokratik değerler, karşılıklı siyasi, 
ekonomik ve sosyal yararlara dayalı olarak sürmektedir . Bu temeller 
üzerinde gelişen Türkiye-F . Almanya ilişkileri bugün geniş ve çok 
boyu tl u bir işbirliğine dönüşmüştür . İ ki ülke ara sı ndaki ilişkilerin 
siyasi, 
veçhesi 

askeri, ekonomik ve ticari yönleri yanında önemli bir sosyal 
de bulunmaktadır . Devletler düzeyindeki dostlukların milletler 

tarafından benimsenmesinde insani temasların rolü büyüktür . Halen 
F . Almanya' da yaşaya n ya k la ş ı k 1, 5 milyonluk Türk va ta nda ş topluluğu

nu Türk-Alma n dostluğunun en kıymetli ve en müşahhas bir unsuru 
olarak değerlendiriyorum . Bu topluluk iki milleti birbirine yaklaştıran 

manevi bağları oluşturmaktadır . Kanaatimce bu bağların daha 
da güçlenmesinde önemli bir etken niteliğini ta ş ıma ktadır . 
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Dost bir ülkenin parlamento başkanı olarak Türkiye ' de 
demokrasiye ve pa damenter rejime yeniden işlerlik kazandı rı lması 

yolundaki gelişmeleri ilgi ile izlediğinizden eminim . İnsanların 
temel hak ve hürriyetlerine dayalı Anayasamızın kabulü, siyasi 
partilerin faaliyete geçmesi, h ür ve serbest seçimler sonucunda 
teşkil edilen Millet Meclisi ülkemizdeki demokratik gelişimin odak 
nokta la rı olmuştur . 

Demokrasi Türk milletinin benliğine yerleşmiştir ve toplumumuz 
demokrasiyi vazgeçilmez bir yaşama biçimi olarak benimsemiş, 

kabul etmiştir . Geçirilen deneyimlerden sonra milletimiz demokrasiye 
daha da sahip çıkmış ve onu yeniden kendi temsilcilerine emanet 
etmişti. r . De mo k ra si bütün müesseseleriyle yen i. den işlerlik kazanmış 

bulunmaktadır . Türk kamuoyunun ve özellikle Türk basınının bu 
istikametteki aktif tutumunun Avrupalı dostlarımızın gözünden kaçmadı
ğını zannediyorum . 

Türkiye; tarihi zenginlikleri ya nı nda genç, dinamik ve 
kalifiye i. nsan unsuru, büyük yeraltı zenginlikleri., önemli tarım 

potansiyeli, geniş turistik imkanları ve kurulmuş sanayi tesisleri 
ile büyük gelişme kaydetmeye aday olan bi.r ülkedi.r. Mevcut kaynakla
rımızı kullanarak geli.şmemizi en üst düzeyde tamamlamak için 
gayret sarfedi.yoruz . Bu çabalarımızda F . Almanya 'yı şimdiye kadar 
olduğu gibi. bundan sonra da yanımızda göreceğimizden emi.ni.z . 

Türkiye seçimini yıllar önce Batı ve Batı demokrasileri 
lehine yapmıştır . Batı ' nın bir üyesi olarak siyasi ve ekonomik 
bütünleşmenin içinde yer almak istiyoruz . Almanya Federal Cumhuriyeti'
nin Türkiye 'ye Batı ve Batı Avrupa kuruluşları ile olan sorunlarının 

aşılması ıçın gösterdiği desteği takdir ve şükranla karşılıyoruz . 

Ancak, bilindiği gibi bazı Avrupa kuruluşlarıyla sorunlarımız 

henüz sona ermemiştir . Bu kuruluşlarda, özellikle parlamenter 
organlardan doğan bazı güçlükler sürmektedir . Bunların çözümlenmesi 
için F . Alman Parlamenterlerin desteğinin büyük değer taşıyacağını 

düşünüyoruz . 

Sayı n Başkan, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ' nde, hakimiyetin kayıtsız 

şartsız sahibi olan Türk Milletinin temsilcileri ile yaptığınız temas 
ve görüşmeler sonucunda Türkiye' de çok partili parlamenter demokrasi-
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nin bizim için vazgeçilmez bir sistem olduğunu müşahade etmiş 

olacaksınız . Esasen Türkiye Büyük Millet Meclisi. Üyeleri. olarak 
Bundestag heyetinin bu dostluk ziyaretini., ülkemizde bu alanda 
sağlanan olumlu sonuçları yerinde görmek fırsatını vermesi. bakımından 
da memnunlukla ka rşıladık . Temenni.m ülkemizde edineceğiniz olumlu 
izle n i. m le ri. n parlamentoları m ız arasındaki ilişkilere ve Türk-Alman 
işbirliğine yeni bir hız kazandırmasıdır . 

Bu temenni ile kadehimi Bundestag Başkanı Dr . Jenninger 
ile Bayan Jenni.nger' in sıhhati.ne ve Türk ve Alman Milletleri arasında
ki. dostluğa kaldırıyorum . 
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31 Mart 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI KARADUMAN 
YARIN ROMANYA'YA GİDİYOR . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman, 
Romanya Büyük Millet Meclisi Başkanı Nicolae Giosan 'ın resmi konuğu 

olarak yarın İstanbul'dan uçakla Bükreş'e gidecek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Karaduman 'ın 
gezısıne ANAP Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve MDP 
Milletvekili. Osman B aha dır katılıyorlar . 

Romanya 
Trabzon 

Yarın saat 14.50'de Bükreş'in Otopeni Havaalanında Romanya 
Meclis Başka nı tarafından tören le karşılanacak olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Karaduman, aynı gün Meclis Başkanı Giosan 'la 
bir görüşme yapacak, akşamda onuruna verilen yemeğe katılacak . 

Türkiye Büyük Millet Me cl isi Başkanı Ka ra duman ve be ra berin-
deki parlamento heyeti Romanya' nın tarihi, turistik ve sanayi 
tesislerinde incelemelerde bulunarak, çeşitli. konularda yetkililerle 
görüşmeler yapacak. 

Heyet 6 Nisan Pazar günü yurda dönecek. 
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l N isa n 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI KARADUMAN, 
"ROMANYA İLE TÜRKİYE ARASINDA SON YILLARDA SÜRDÜRÜLEN 
YÜKSEK DÜZEYDEKi ZiYARET VE TEMASLAR SAMİ Mİ İŞBİRLİGİ 

ANLAYIŞINI KUVVETLENDi Rİ YOR .. " 

Romanya Millet Meclisi Başkanı Nicolae Giosan 'ın 
konuğu olarak bugün Bük re ş ' e giden Türkiye Büyük Millet 
Başkanı Necmettin Karaduman ve beraberindeki parlamento 
temas ve incelemelerine başladı. İ lk olarak bugün öğleden 
Romanya Meclis Başkanı Giosan ile goruşen Türk parlamento 
akşam da onurlarına verilen yemeğe katıldı . 

resmi 
Mecl i. si 
heyeti 
sonra 

heyeti 

Romanya Mecl i. s Başkanı Gi.osan 'ın Türk heyeti onuruna 
verdiği. 

Meclisi. 
akşam yemeğinde bir konuşma yapan Türkiye Büyük Millet 

Başkanı Necmettin Karaduman şunları söyledi. . 
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l N isa n 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK Mi LLET MECLISI BAŞKANI NECMETTi N KARADUMAN'IN 
ROMA NYA MECLİS BAŞKANI GİOSAN TARAFI NDAN VERiLEN 

ben ve 

AKŞAM YEMEGİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA 

Sayın Başkan, 

Sa yın Roma n ya lı Meslekdaşla rı m ız, 

Mümbit ve 
parlamenter 

güzel Romanya 'ya 
arka da ş la rı m dan 

verlik ıçın en içten teşükkürleri mi 

ayak bastığımız andan itibaren 
esirgenmeyen candan misafirper

sunmak istiyorum. Önümüzdeki 
tabii zenginliklerini yakından 

şimdiden bahtiya rh k duyuyoruz . 
günlerde Romanya 'nın kültürel ve 
tanıma fırsatını bulacağımızdan daha 

Sayın Başkan, 

Romanya ile Türkiye, hernekadar sımrdaş değilsede, paylaştık

ları Karadeniz (ki benim öz vilayetimin de denizidir) ve coğrafi 

yakınlıkları itibariyle komşu ülke addolunabilecekleri gibi, Balkanlar
daki tüm devletlerin bağımsızlık ve egemenliğine saygıyı şiar edinen 
ve karşılıklı ola rak ara larındaki ilişkilere muhteva ve derinlik 
kazandırmaya çahşan ve dostane münasebetlerin idamesinde kararlı 

olan iki ülkedir. 

Hemen kaydetmek gerekir ki, Romanya ile Türkiye ara sı nda ki 
bağların güçlendirilmesi, bölgesel olduğu ölçüde, genel Doğu-Batı 

ilişkileri itabariyle de derin anlam ve önem taşımaktadır . 

Sayın Davetliler, 

Romanya ile Türkiye arasında, özellikle son yıllarda karşılıklı 

ola rak gerçekleştirilen yüksek düzeydeki devlet rica li ziya ret ve 
tema s la rı, iki ülke ara s ında samimi işbirliği anlayışı nın yerleşmesine 

yol açmış bul u nma k ta dır . İ nanıyorum ki, baş ka n Giosa n ve be ra berin
deki milletvekillerinden oluşan Romanya Parlamento Heyetinin geçen 
yıl Türkiye 'ye yaptıkları ziyaret ve bu defa da Başkanlığımdaki 

Türk parlamento heyetinin güzel ülkenizi ziyaret etmekte bulunması, 

aramızda ki işbirliği an layışı m ve ya kın la şmayı daha da · perçinleyecek
tir . Özellikle parlamenterler arasında gerçekleştirilecek bu kabil 
tema s lar, halk temsilcileri arasında halktan halka kurulacak bir 
bağ niteliğini taşıdığından, daha da etkin sonuçlar doğuracağına 
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ka niyim . Bu nedenle, pa rla men terlerimiz arasındaki 

artarak sürdürülmesinin yararına inanıyor ve bunun 
çerçevesinde geliştirilmesinin teşvikini diliyoruz. 

Sayın Başkan, 

temasların 

bir yöntem 

Milletlerimizin işbirliğinin daha geniş bir muhteva kazanmasını 
sağlama k, karşılıklı ticari ve ekonomik i li ş ki leri m izi n güçlendirilmesi 
ile gerçekleşecektir . Türkiye 1 nin coğrafi konumu Romanya' nın yegane 
deniz güzergahı olması sonucun u doğurmakta ve bu güzergah da 
en iyi biçimde değerlendirilmektedir . Memnunlukla belirtmek isterim 
ki, Türkiye'nin de Avrupa ile deniz-kara güzergahına bir alternatif 
sağlaya n Köstence-İ s ta n bul Ro-Ro seferleri, Romanya 1 yı, Türkiye 1 nin 
ulaşım imkanları bakımından daha yararlı ve önemli bir komşu 

ülke haline getirmiştir . Transit ticareti ıçın büyük önemi olan 
bu olumlu aşamanın, müşterek projeler ve karşılıklı ticaret ile 
daha da güçlendirilmesi şayanı temennidir . 

Romanya, geçmişte yapılan çeşitli temaslarda, ülkemizle 
işbirliğini, değişik ekonomik sahalarda geliştirebilmek ve özellikle 
bazı projelerimizi ikili anlaşmalar çerçevesinde üstlenmek hususunda 
öneriler getirmiştir . Bunun sonucu, hükümetimizin komşu ülkelerle 
ekonomik ilişkiler sahasında izlediği yeni politika doğrultusunda, 

Romen taleplerine uyularak bazı projelerimizde uluslararası ihalelere 
gidilmeksizin, doğrudan ikili görüşmeler ve anlaşma yolu ile Romanya 
ile işbirliği yapılması uygun görülmüş ve tutumumuzdaki bu değişiklik 

Romanya-Türkiye ilişkilerine yeni bir hareketlilik ve boyut kazandır

mıştır . 

Sayın Başka n, 
Sayın Konuklar, 

Sözlerime son vermeden, aynı bölgenin insanla rı ola rak 
esasen yakınlık arzeden kültür ve sanatlarımız alanındaki temasiarımı

zın, aramızdaki kültür anlaşmasının da üstünde karşılıklı sanat 
toplulukla rı ve eserleri tea tisi suretiyle biz pa rlamenterlerce teşviki

nin, milletlerimizi daha da anlamlı bir dostluğa sevk edeceğine 

inandığımı vurgulamak isterim . Ülkenizde Romen sanat ve kültürüne 
ilişkin bilgi ve tecrübelerden geniş ölçüde yararlanabileceğimizi 

ümit etmekteyim . 
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Sayın Konuklar, 

Kadehimi, Romanya'nın barış 

ve Türk-Romen milletleri ilişkilerinin 

temennisi ile kaldırıyorum . 
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içinde müreffeh geleceği için 
en dostane seviyeye ulaşması 



2 Nisan 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK Mi LLET MECLISI BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN VE 
BERABERi ND EKi PARLAMENTO HEYETi ROMANYA ' DAKi 

RESMi TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR . 

Necmettin Karaduman bugün Romanya Dışişleri. Bakanı 

ve Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomik İşbirliği Bakanı ile görüştü ... 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. 
Romanya Dışişleri Bakanı i.le yaptığı 

Başkanı Necmettin Ka ra duman, 
görüşmede, Türki. ye' ni. n Balkan 

Ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istediğin i. belirtti. . Karaduman, 
"Ancak bazı yakın komşularımızla çok 
söylemek imkanına sa h i.p değiliz . " dedi.. 

iyi ilişkiler içinde olduğumuzu 

Necmettin Karaduman, özellikle son iki. yıldır Bulgaristan 'ın 
bu ülkedeki. Türk azınlığına 

Türkiye ' nin de haklı ola rak 
belirtti. . Bu tepkinin tamamen 

asimilasyon politikası uyguladığı nı, 

bu uygulamala ra tepki gösterdiğini 

insani mülahazalara dayandığını 

Bulga ri.stan 'ın içişlerine karışmak kaydeden Karaduman, Türkiye'nin 
amacında olmadığını vurguladı . 

İki ülke arasındaki. bu sorunun görüşmeler yoluyla çözümlenme
sini. istediklerini., ancak Bulgaristan 'ın bu konudaki. önerilere 
hala olumlu cevap vermediğini belirten Ka ra duman, "Türki. ye Millet
lerarası formlarda bu sorunun takipçisi. olmaya devam edecektir . " 
dedi . Karaduman şöyle devam etti: 

"Bi.z herşeye rağmen soruna görüşmeler yoluyla insancıl 

bir çözüm buluna bileceği hususundaki inancımızı muhafaza etmekteyiz . " 

Necmettin Ka ra duma n, Romanya Dış Ticaret ve Uluslararası 

Ekonomik İşbirliği. Bakanı Vasile Punpan i.le yaptığı görüşmede 

i. se, iki ülke arasındaki ekonomik konular üzerinde duruldu . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. Başkanı Necmettin Karaduman 
ve beraberindeki. parlamento heyeti. bu sabah da Romanya Kahramanlar 
Abidesine çelenk koydular . 
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Necmettin Karaduman daha sonra Bükreş metrosunda incelemeler
de bulundu. Metroda Karaduman ıçın gezinti düzenlendi . Yetkililerin 
verdiği bilgiye göre, 30 Km . uzunluğundaki Bük re ş metrosunda 
günde ortalama SOO bin yolcu taşınıyor . 

Karaduman, Romanya Milli Tarih Müzesini de gezdi ve 
yetkililerden bilgi aldı. 

Türk Pa rla men to Heyetinin bugünkü tema s larında Türkiye' nin 
Romanya Büyükelçisi Süreyya Yüksel de bulundu. 
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6 Nisan 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
ROMANYA SEYAHATİ DÖNÜŞÜNDE ESENBOGA HAVAALANINDA 

YAPTIGI KONUŞMA 

Parlamento heyetimiz le birlikte Romanya' ya yaptığımız ziya ret i 
ta ma m layarak ülkemize dönmüş bulunuyoruz . 

Roma n ya' da süren seyaha tirniz sırasında çeşitli devlet rica li yle 
pekçok konuda görüşmeler ve temaslar yaptık. Ülkelerimiz arasındaki 
ilişkilerin iyi bir şekilde gelişmekte olduğu bilinmektedir . 

Parlamentolar düzeyinde yaptığımız bu seyahatin de siyasal 
ve ekonomik ilişkilerimize olumlu bir katkı sağlamış olacağını 

temenni etmekteyiz. Romanya Parlamento Başkanı Sayın Nikolay 
ile hem parlamenter ilişkilerimizi hem de ülkelerimiz arasındaki 

çeşitli ilişkileri birlikte gözden geçirerek olumlu değerlendirmeler 

yaptık . 

Romen Dış Ticaret Bakanı ve Romen Dışişleri Bakanı ile 
görüştük . Son olarak da bizi Romanya Cumhurbaşkanı Ekselans 
Ça vuşesku kabul etti. Parlamento heyetimiz le Çavuşesku ara s ında 
süren görüşmeler çeşitli konuları kapsamına aldı, özellikle ülkelerimiz 
arasındaki siyasal ilişkiler ve ekonomik ilişkiler, bunun yanısıra 

Balkan lardaki durum birlik te gözden geçirildi . 

Türkiye' nin dünya barışı ıçın evrensel boyutlarda bir 
siyasi silahsızlanmadan ya na olduğunu vurguladım . Ancak herşeyden 

önce bu hedefe ulaşılabilmesi amacıyla uluslararasındaki atmosferin 
yumuşatılması gerektiğini bir güvenlik ortamının ortaya çıkması 

ıçın bütün ülkelerin çaba sarfetmesi lazım geldiğini ve ülkeler 
arasındaki sorunların görüşme ve müzakereler suretiyle çözümlenmesi 
ilkesinin mutlaka benimsenmesini ifade ettik . Bu görüşlerde karşılıklı 

bir uyum içinde olduğumuzu gördüğümüz için memnuniyet duyuyoruz . 
Baltık ülkeleri arasındaki ilişkilere de aynı çerçeveden bakılmasını 

rica ettik . Bal ka n bölgesinde doğacak yakınlaşmanın ve yumuşamanın 

uluslararası ilişkilere de olumlu katkılar sağlayacağını bu bakımdan 

Balkan ülkeleri arasındaki sorunları da görüşmeler ve müzakereler 
yoluyla sağlanmasının ilke olarak benimsenmesi maddesi üzerinde 

durdum . Romanya 'dan memnun olarak ayrıldığımızı bu ziyaretin 
her iki ülke için olumlu katkıları olacağı inancını taşıyarak ayrıldım. 
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26 Haziran 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN ' IN 
YURDUMUZU ZiYARET EDEN TUNUS TEMSiLCiLER MECLiSi 
BAŞKANLIGI NDAKİ TUNUS PARLAMENTO HEYETİNİ KABULÜ 

SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Tunus Temsilciler Meclisi Başkanı Ekselans Mesaadi, beraberle
rinde Temsilciler Meclisi Üyelerinden oluşan bir parlamento heyetiyle 
ülkemizi ziyaret etmektedirler . 

Sayın Başkanı ve parlamento üyelerini ülkemizde görmekten 
duyduğumuz memnuniyet büyüktür, çünkü; Tunus tarihi bağlarla 

bağlı olduğumuz, kültürel yakınlığımız olan dost ve kardeş bir 

ülkedir. 

Tarihi ve kültürel yakınlığımızı ölçümleyen bir başka faktör 
de Türkiye' de büyük Atatürk ' ün ve Tunus' da da Ha b ip Burgi ba 'nın 
başlattığı çağdaş uygarlığa yönelik başarılı inkilaplardır . Ülkelerimiz 
arasında bu sebeplerden dolayı bir yakınlık ve dostluk vardır, 

bu dostluk çok eski bir maziye kadar uzanır, hiçbir vakit rencide 

olmamış, aksine giderek güçlenmiştir . 

Son yıllarda devlet ve hükümet adamlarımız arasında teati 
edilen ziyaretleri bu defa ilk olarak bir Tunus parlamento heyetinin 
Türkiye 'yi ziyareti takip ediyor . Halklarının temsilcileri olan parla
mentolar arasında kurulacak ilişkiler, takdir e dil ir ki, büyük 
bir değer ve anlam taşımaktadır . Bu ziyaret sırasında çeşitli il işkile
rimizi gözden geçırecegımiz gibi parlamentolarımız arasında bilgi 
ve tecrübe teatisine de vesile olacağı muhakkaktır. 

Dost Tunus lu kardeşlerimizin yaptıkları bu ziyaret, 
bizleri Türkiye olarak bahtiyar etmiştir . Kendilerine tekrar Türkiye 'ye 
hoşgeldiniz diyorum, burada yapacakları temasların her yönden 
başarılı olmasını ve ziyaretlerinin, ziyaret boyunca memnuniyet 
verici bir düzeyde cereyan etmesini temenni ediyorum . 
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24 Haziran 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
TUNUS TEMSiLCiLER MECLiSi BAŞKANI ŞEREFiNE VERiLEN 

AKŞAM YEMEGİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

Sayın Başka n, Muhterem Bayan Ma hmoud MESSAAD İ, 
Değerli Misafirlerimiz, 

Kardeş Tunus ve Türkiye'nin 
değerler, din ve tarih bağlarını 

uygarlığa yön el ik devrimlerimiz de 
canlı bir işaretidir . 

bayrakları, aramızdaki manevi 
adeta sergilemektedir . Çağdaş 

iki millet arasındaki yakınlığın 

Dost Tunus milletinin gerçek temsilcileri, Tunus Temsilciler 
Meclisi Başkanı Sayın Mahmoud Messaadi, muhterim eşleri ve saygın 

Tunuslu parlamenter meslekdaşlarımızı ülkemizde ağırlama şerefine 

na il olmanın mutluluğu içindeyiz . Hoşgeldiniz, Türkiye' de kendi 
evinizdesiniz, mutlu günler geçirmenızı ve yapacağımız temasların 

kardeş milletlerimiz için hayırlı olmasını dilerim . 

Tunus- Türkiye ilişkileri tarihin derinliklerinden güç kazanmış 

ve asırlar boyu, hiçbir gölge düşürülmeksizin sürdürülegelmiştir. 

Birzama nlar Akdeniz' de denizci atalarımız birlikte hakimiyet kurmuş

lardır . Mustafa Kemal Ata türk ve Devlet Başka nınız muhterem Ha bi b 
Bourguiba, milletlerimizin ataletten sıyrılarak 20 . yüzyıla ayak 
uydurabilmelerine rehberlik etmiş ve aynı görüş ve idealleri paylaşmış 

seçkin liderlerdir . 

Bugün, üzüntü verici çatışma ve bunalımıara sahne olan 
akdeniz havzasında, Türkiye ve Tunus istikrar, güvenlik ve barış 

içinde bulunmanın mutluluğunu yaşamaktadır . Gerek Tunus, gerek 
Türkiye, ülke le rindeki bu olum lu durumun idamesinin, istikrar, 
güvenlik ve barışın tüm bölgeye şamil kılınabilmesinin gerektirdiği 

sorumluluğun idraki içindedir . 

Muhterem Başkan, 

Kardeş millet deyimine örnek teşkil eden Tunus ve Türkiye' nin 
ilişkileri ıçın sadece tek yol açıktır, bu da giderek daha mükemmel 
ve muhtevalı bir dostluk tesisi yoludur. İlişkilerimizin bu memnunluk 
verici tablosunun daha da mükemmelleştirilebilmesi için neler yapılabi
lir? Kanımca en başta siyasi dostluğumuza ekonomik muhteva kazandır-
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mak gelmelidir . Ülkelerimizin potansiyeli buna elverişlidir. Mesela, 
atalarımız misali, denizcilik alanında, bayındırlık, endüstri ve 
enfrastrüktür sahalarında, karşılıklı ticarette işbirliği üzerinde 
durmamızda her iki ülke açısından yararlar olduğu düşüncesindeyiz . 

Milletlerimizin üst düzey temsilcileri olarak iş adamlarımızı, mali 
kaynaklarımızı bu yönde teşvik edebilmemiz, inanıyoruz ki, Türkiye
Tunus ilişkilerinin istikbali için bir yatırım ve güvence oluştura

caktır. 

Sayın Başkan, muhterem Bayan Messaadi, pek değerli Tunus lu 
parlamenter kardeşlerim, yurdumuzda mutlu ve verimli günler geçirme
nizi diler, kadehimi sağlığınız, Tunus milletinin refahı, barış 

ve istikrarı ve Türk-Tunus dostluğunun ilelebet idamesi için kaldı

rıyorum . 
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9 Temmuz 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLL ET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
YURDUMUZU ZiYARET EDEN KONUK SOVYET YÜKSEK PREZİDYUMU 

BAŞKAN YARDIMCISI VİLADİMİR PAVLOVİÇ ORLOV'U 
KABULÜ SIRASINDA YAPTIGI KONUŞMA 

Sovyetler Birliği' nden bir parlamento heyeti ülkemizi ziyaret 
etmektedirler. 

Sovyet Sosyal i st Prezi.dyum Başkanı Orlov 'un başkanlığındaki 

konuk heyet üyelerini aramızda görmekten, kendilerini ülkemizde 
misafir etmekten memnuniyet ve bahtiyarlık duyduğumuzu belirtmek 
i stiyorum . Komşumuz Sovyetler Birliği ile aramızdaki. ilişkilerin 

geliştirilmesi her iki. ülkenin de üzerinde özenle durduğu bir konudur. 
Parlamentolarımız arasında teati edilen ziyaretler inanıyoruz ki, 
bu ilişkilerin gelişmesine olumlu katkıda bulunacak önemli bir 
unsurdur. Geçen yıl bir parlamento heyetiyle Sovyetler Birliği.' ni 
ziyaret etmiş ve Sovyetler Birliği.' nin çeşitli bölgelerinde bulunarak, 
oralarda kaydedilen gelişme ve kalkınma çabalarını yakından incelemek 
ve mü şahade etmek fırsatını bulmuştuk. 

Bu defa bir Sovyetler Birliği. parlamento heyeti geçen yıl 

yaptığımız bu ziyareti iade etmektedir . Değerli konuklarımızın 

ülkemizde ülkemizin çeşitli yerlerinde yapacakları incelemer sonucunda 
toplumumuzun kalkınma ve gelişme hususundaki azmi.ni. yakından 

müşahade edeceklerine kani bulunmaktayım. Parlamento heyetleri 
olarak yapacağınız temas ve görüşmelerin komşuluk bağlarımızın 

daha da güçlenmesine katkıda bulunmasını diliyorum ve bu düşünce 

ve duygunun her iki. tarafa da hakim olduğundan emi. n bulunuyorum. 

Değerli konuklarımıza sıcak misafirperverlik hisleriyle 
hoşgeldiniz diyorum ve Türkiye' mizi.n çeşitli bölgelerinde yapacakları 

gezinin memnuniyet verici bir biçimde geçmesini temenni ediyorum . 
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9 Temmuz 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
SOVYET PARLAMENTO HEYETi ONURUNA VERDİGİ YEMEKTE 

YAPTIGI KONUŞMA 

Sayın Başkan, 

Muhterem Parlamenter Meslekdaşlarımız, 

1985 Mayıs ayında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine, 

Parlamenter arkadaşlarımla vaki ziyaretimizin anılarını el' an muhafaza 
ediyoruz. Bu kez, siz Sovyetler Birliği Parlamenterlerini Türkiye' de 
ağırlayabilmekle bahtiyarız. Ziyaretiniz sağlıklı, mutlu ve verimli 
olabilmesini temenni ediyorum . 

Sayın Misafirlerimiz, 

Komşu ülkelerimiz arasında, önderlerimiz Atatürk ve Lenin' in 
başla ttığı barış süreci 66 yıldır idam e ettirilebilmiştir . Mill i Egemen
liğimiz in ilk ve gerçek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin 
de bu yıl 66 . kuruluş yıldönümünü kutlamış olması bir rastlantı 

olarak nitelendirilmemelidir . İki ulusumuz arasındaki bu 66 yıllık 
barış ve karşılıklı saygı sürecinin bir kanadının savunucusunun 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu vurgulamak isterim. 

Bu süreç, iyi komşuluk ilkesinde bazı kısa aksamala ra 
rağmen sürdürülebilmiştir. Bu kabil aksamaların tekerrürünü önleyebil
mek için, bunlara neden olabilecek tutum ve davranışlardan kaçınmaya 
itina göstermel iyiz . 

Dünyamız tehlikeli bir ortam ve nükleer badire endişesi 

içinde bulunmaktadır. Bu tehlikenin hafifletilmesi ve hatta tamamen 
ortadan kaldırılması tüm milletlerin samimi arzusudur. Kanımızca 

bunu başarmak, bölgesel değil, evrensel bir yaklaşım ile mümkündür. 
Di. ğer taraftan dünyamızın herhangibir bölgesinde istikrarı zedeleyecek 
davranışlardan kaçınmak, bu kabil davranışlara tevessül edebilecek 
çevreleri teşvik eder politika izlememek, me s' uli.yetini müdrik her 
devletin temel siyaseti olmalıdır . 

Sayın Başkan, 

Helsinki Nihaf 
atmış iki devletimizin 

Senedi 
olduğu 

ilkelerine 
kadar tüm 
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ana ilkesini oluşturabilmelidir . Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk 1 ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi, Türk milletini 
ve onun gerçek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 ni yönlendiren 
ilkedir . Kalıcı ve adil bir barış ortamı ise ancak biraz önce temas 
ettiğim hak ve hürriyetlere saygı ile sağlana bilir . 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti 
arasındaki ilişkiler, iki komşu ülke arasında olması gereken muhtevalı 
düzeye ulaştırılabilmeli, karşılıklı anlayış ve saygı içinde sorunlarımı

za çözüm bulabilmeliyiz . Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında 

müşterek projeler, yeni bir yöntem değildir . Baraj, fabrika ve 
sair girişimlerimiz olmuştur . Bunları genişletmek, her iki milletimizin 
çıkarlarına hizmet edebilmek, ilişkilerimize muhteva kazandırmak 

ve karşılıklı it ima t ve saygıyı perçin lemek için çaba sarfetmeliyiz . 

Muhterem Misafirler, 

Ülkemizde; parlamenter meslekdaşlarınız, devlet adamlarımız, 

vali ve belediye başkanlarımız ve halkımızla temaslarınız olacak . 
Birbirimizi daha yakından tanıma fırsatını hazırlayacak bu temasların, 

ülkelerimiz arasındaki komşuluk ilişkilerini daha da güçlendireceğine 

inanıyoruz . Bu inanç la, Türkiye 1 de mutlu günler geçirmenizi diler, 
kadehimi siz misafirlerimiz ve tüm Sovyetler Birliği halkının sağlık 

ve refahı, karşılıklı Türk-Sovyet anlayış ve dostluğunun gelişmesi 

için kaldırırım . 
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B Ö L Ü M VI 

Mesajları 



10 Kasım 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
ATAT ÜRK'ÜN ARAMIZDAN AYRILIŞININ 47. YILDÖNÜMÜ NEDENiYLE 

YAYINLADIGI MESAJ 

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük 
ayrılışının 47 . yılında, onu milletçe 
b ir kere daha anıyoruz . 

önder 
büyük 

Atatürk 'ün aramızdan 

şükran duygularıyla 

Atatürk, ilke ve inkılaplarıyla Türk Milletinin yönünü 
çağdaş uygarlığa çeviren, mazlum pek çok ülkenin bağımsızlık 

savaşının manevi önderliğini yapan 20 . yüzyılın yetiştirdiği eşsiz 

devlet adamlarından birisi, b elki de en önemlisidir. 

Milli Egemenlik ilkesinin, her zaman güvendiği ve güç 
aldığı milletinin temel felsefesi haline gelmesi ve "Hakimiyeti Milliyeye 
Müstenit yeni bir Türk Devleti kurulması" başt a gelen düşüncesini 

teşkil etmiştir . Onun içindir ki, düşünce planında milli iradenin 
üstünlüğü ilkesi hep yüce bir mefkure olarak yükselmiş ve bu 
yüksek ideal yaşamı boyunca sürdürdüğü çok anlamlı mücadelenin 
en büyük esin kaynağı olmuştur. Hiç şüphesiz milli mücadelenin 
ta başından itibaren sağladığı büyük başarının ana nedeni, milletinin 
eşsiz sağduyusuna ve yüksek iradesine duyduğu sonsuz güvendir. 
"Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" 

sözünde bu güven en beliğ ifadesini bulmuştur. 

Büyük Atatürk 1 ün ölüm yıldönümlerinde, genç Türk Cumhuriyeti 1 
_ 

nin oluşumunu etkileyen erişilmez pek çok hasleti üzerinde durulurken, 
milletine ve ondan kaynaklanan yüce iradeye duyduğu büyük güven 
duygusunun öze ll i kle vurgulanması lazımdır . Bu duygudur ki, bir 
taraftan mill i mücadeleyi başanya ulaştırırken, bir taraftan da 
demokratik toplumun temellerinin atılmasının en büyük etkeni olmuş, 

milletimizin bugününe ve geleceğine hakim olan yük sek b ir mefkurenin 
doğmasına yol açmıştır . 

Atatürk 1 Ü ölüm yıldönümlerinde erişilmez boy utl ardaki yönleriy
le hep anarken, bu gunun uygar dünyasının yüksek ideali haline 
gelen halk iradesine dayalı demokratik toplum gerçeğine milli mücade
lenin ta başlangıç günlerinden itibaren nüfuz eden ve onu yüksek 
bir mefkure haline getiren bu yüce yönüyle b ilhassa hatırlamalı 

ve sürekli bir esin kaynağı haline getirmeliyiz . 

Atatürkçü anlayışın paralelinde bu yüksek düşüncenin 

ara lık s ız gel iştirilmesi ve sonsuza dek sürdürülmesi bugünkü kuşakla

rın başta gelen görevi sayılmalıdır . 
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29 Aralık 1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLL ET MECLİSİ BAŞKANI NECMETT iN KARADUMAN'IN 
HÜRRiYET-KELEBEK ARACILlGI İLE TÜRK ÇOCUKLARINA GÖNDERDİGİ 

YEN İ YIL MESAJI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı 

Vekili Sayın Necmettin Karaduman, gazetemiz aracılığı ile tüm Türk 
çocuklarına yayınladığı mesajda, "Çocuk ve gençlere yönelik sorunlar, 
toplumumuzun en önemli sorunları arasındadır, belki de en önemlisi
dir" dedi. 

Necmettin Karaduman, "Toplumun geleceği, bugünün çocuğuna 

ve gençlerine emanet edileceğine göre, şüphesiz çocuk ve gençlerimizin 
sorunları önem taşımaktadır" diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Çocuklar, etkiye açık ve duygusallığın ağır bastığı bir dünyada 
yaşarlar . Bu nedenle sorunlarının çözümünde katı disiplin ve ceza 
uygulamasından vazgeçilmesi gerekir . Bu tarz bir eğitim sisteminden 
hiçbir olumlu sonuç elde edilemez . 

Çocuk ve gençlerimizin sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak 

için her yıl bir 'Çocuk ve Gençlik Kurultayı' düzenlenmesini yararlı 

görüyorum . Düzenli olarak yapılacak bu toplantıların çocuk ve 
gençlerin sorunlarına yeni boyutlar kazandıracağı düşüncesindeyim. 

Eğitimin çocuk ve gençler arasında önemi çok büyüktür . 
Şu halde okuma zevki ve alışkanlığının çocuk ve gençlerimize kazandı
rı lması ve bunun için gerekli ön lemlerin alınması bir görevdir . 
Bu görev de önce a ilede anne ve babaya, okulda da öğretmene 

düşer . Bunun yanı sıra belirli kitaplarda indirimler sağlayarak 

devletin ve kurumların kitap okumayı teşvik edici önlemler alması 

da bir görevdir. 

Ayrıca çocuk ve gençlere yönelik eğitim programları düzenlen
ıneli diye düşünüyorum . Bu programları düzenıeyecek kurumların 

başında da televizyon gelir . TV, hangi yaşta kitapların daha 
çok tavsiyeye değer olduğunu anlatmaya, sunmaya çalışmalıdır . 

Şüphesiz çocuk ve gençlerimizin yaşamlarında sporun da 
önemli bir yeri vardır . Boş zamanla rı n yararlı değerlendirilmesinde 

sporun önemi inkar edilemez . Bu bakımdan hem okullarda, hem 
de kasaba ve kentlerde spor yapılabilecek alan ve kurumların 

hızla çoğaltılması gereklidir . Bu konu üzerine layık olduğu önemle 
eğilinmelidir . Okullarda sporun yanı sıra bir de satranç gibi zihin 
geliştirici oyunların teşviki üzerinde de durulmalıdır." 
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29 Ocak 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'I N 
CHA LLE NGER KAZASI NED ENiYL E AMERİKAN TEMSiLCiLER MECLiSi 

BAŞKANINA GÖNDERDİGİ MESAJ 

Sayın Thomas O ' N ei ll 
Temsilciler Meclisi Başkanı 
Washington/ A. B. D. 

Challenger 'in acı akibetini derin üzüntü ile öğrenmiş bulun u-

yorum . 

Meslektaşıarım, Türk P adamenterleri adına en içten taziyetle
rimizin kabulünü istirham ederim . İnsanoğlu ' nun ufuklarını genişletmek 
gibi ulvi bir görevi ifa sırasında hayatlarını kaybeden mürettebatın 

hüzünlü ailelerine derin teessürlerimizi iletmenizi rica ederim . 

şıyoruz . 

Amerika Birleşik Devletleri halkının bu derin acısını payla-
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Necmettin KARADUMAN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 



19 Şub at 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
GÜNEŞ GAZETESİNİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENiYLE 

SAHİBİ MEHMET ALİ YILMAZ 'A GÖNDERDİGİ KUTLAMA MESAJI 

Sayın Mehmet Ali YILMAZ 
Güneş Gazetesi Sahibi 
İSTANBUL 

Türk basın hayatına değerli hizmetler veren gazetenizin 
kuruluş yıldönümünde size ve tüm çalışanlara b aşarılar dilerim . 

Güneş Gazetesi., kuruluşundan bu yana siyasal, sosyal 
ve kültürel hayatımıza katkıda bulunmuş, özellikle demokratik 
parlamenter rejimin yerleşmesinde ve gelişmesinde büyük çaba göster
miştir. Bundan sonraki yaşamında da aynı duyarlıkla görevini 
yerine getireceğine inanıyorum . 

sunarım . 

Başarılarınızın devamını temenni. ederken, en iyi dileklerimi 
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Necmettin KARADUMAN 
Türkiye Büyük Millet M eel isi. 

Başkanı 



22 Nisan 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
CUMHURBAŞKANI KENAN EVREN'E GÖNDERDİGİ 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA MESAJI 

Sayın Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

23 Nisan Ulu sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 
şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri adına tebriklerimi 
ve en iyi dileklerimi saygılarımla arz ederim . 
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Necmettin KARADUMAN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 



23 Nisan 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLL ET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARAD UMAN'IN 
KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ'A 

23 Nİ SAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAM! NEDENiYLE 
GÖNDERDİGİ CEVABİ KUTLAMA MESAJI 

Sayın Rauf R . DENKTAŞ 

Cumhurbaşkanı 

Kuzey Kıb rıs Türk Cumhuriyeti 
LEFKOŞA 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 
göndermiş olduğunuz nazik mesaja teşek kür eder, şahsım ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeleri adına Zat-ı Alilerinin ve değerli şahsınız

da Kuzey Kı b rıs Türk Cumhuriyeti Halkının Bayramını kutlar, mutluluk 

d ileklerimi ve saygılarımı sunarım . 
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Necmettin KARADUMAN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 



5 Mayıs 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
DOGU VE GÜNEYDOGU'DA MEYDANA GELEN 

DEPREM NEDENiYLE YAYINLADIGI MESAJ 

Doğ u v e 
deprem nedeniyle 
sons u zdu r . 

Güneydoğ u 

uğradığınız 

illerimizde b u sab ah meydana gelen 
can ve mal kaybından dolayı üzüntümüz 

Türkiye Büyü k Millet 
tercüman olarak h ayatların ı 

paylaşır , yaralllara acil şifalar 

Meclisi üyelerinin de hissiyatına 

kayb edenierin yakınlarının acısını 

temen n i ederim . 
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Necmettin KA RA DUMAN 
Türkiye Büyük Millet M eel isi 

Başk anı 



8 Mayıs 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLiSi BAŞKANI NECMETTiN KARAD UMA N'I N 
P AR LAM ENTO MUHABİ RL E Rİ D E RNEGİ'NİN YILLIK BALOSU NEDEN i YLE 

ÇIKAR TILAN BALO GAZETESiND E YAYINLANAN MESAJI 

P AR LAMENTO VE BASIN 

Kuruluşunun 66 ncı yıldönümünü kutladığımız Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında her an berab er olduğumuz ve birlikte 
çalıştığımız Parlamento Muha b iri arkadaşlarımızla yine bir arada 
olmanın mutluluğu ve kıvancı içindeyiz . 

Parlamentomuzu n asli görevleri arasında yer alan yasama 
ve denetim yetkisini kullanırken Parlamento Muha b irierimiz bu 
faaliyetlerin doğru ve süratli b ir b içimde kamuoyuna yansıtılması 

gib i çok önemli ve o derecede hassasiyet arzeden b ir görevi üstlenmiş 

b ulunmaktadır . Bu çalışmalarında sürekli başarılı olmalarını diliyorum . 

Bu geceye katılan tüm gazeteci arkadaşlarımı ve sayın 

da vetlileri en iyi dileklerimle selamıarım . 
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Necmettin KARADUMAN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 



2 Haziran 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
SHP GENEL BAŞKANLIGINA SEÇiLEN ERDAL İNÖNÜ'YE 

GÖNDERDİGİ KUTLAMA MESAJ! 

Sayın Erdal İNÖNÜ 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Genel Başkanı 
ANKARA 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti' nin 
Kongresi tarafından Genel Başkanlığa 

tebriklerimi sunar, başarılar dilerim. 
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İkinci 
seçilmiş 

Olağanüstü 

olmanızdan 

Büyük 
dolayı 

Necmettin KARADUMAN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 



9 Haziran 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLL ET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
ANKARA BAYRAM GAZET ESiNDE YAYINLANAN 

BAYRAM MESAJI 

BAYRAM'IN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

Bayram günlerimiz dostluğun, kardeşliğin ve toplumsal 
dayanışmanın simgesidir . Kendimize daha bir güven duyduğumuz, 

gelecek için daha güzel düşünceler kurduğumuz müstesna günlerimiz
d ir . Bu duygu ve düşüncelerden hareketle, daha aydınlık geleceklere 
yönelik programlar yapılması, özlemleri.mi.ze prağmatik çözümler 
aranması çoğunlukla bayramlarda iç dünyamızın başlıca sorunu 
olur . 

Hiç şüphesiz toplumlar her zaman en iyiyi, en güzeli bulmanın 
sürekli. arayışı içinde olacaklardır . Aksi olsa, içinde bulunulan 
şartlarla yetinilse, insanoğlunun tarihin çok eski çağlarından 

beri. gerçekleştirdiği. gelişmelerden, i.nkflap ni.teli.ğindeki büyük 
başarılardan söz edilemezdi . Zaten insanlığın kültür ve uygarlık 

tarihi, bugüne dek süregelen bu arayışların, bu yolda verilen 
mücadelelerin bir sonucundan ibaret değil midir? 

Türk toplumu uzun tarihi. boyunca kültürel ve siyasal alanda 
büyük başarılar kaydetmiş ve dünya uygarlığına azımsanamayacak 

katkılarda bulunmuştur. Nev ar ki, nisbeten yakın sayılacak tarihlerde 
pek çok toplum gibi. duraksamalar dönemini. de yaşamış; kültür, 
siyaset ve uygarlık alanındaki eski. etkinliğini kaybetmiştir. Bilindiği 

gibi., tarihin değişmez kuralı, gelişmelerle, duraksamaları birlikte 
kavramaktadır . Bununla beraber, toplumlar olumsuz etken le re ve 
bunun sonucu meydena gelen duraksamalara rağmen, hep gelişme 

yolunda ilerlemektedirler . 

Toplumumuz uzun bir duraksama ve onu takiben bir gerileme 
döneminden sonra, kaynağını kurtuluş savaşımızdan alan eşine 

az rastlanır bir atılım yapmıştır . Bu atılımın ürünü, l920 'de Anadolu'
nun bağrında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi. ve onun doğal 

sonucu olan Türkiye Cumhuriyeti' dir . Bu atılımın altında kararlılık, 

azi.m, sabır ve metanet yatmaktadır . Bilhassa, millet iradesine 
duyulan büyük saygı, bu atılım la elde edilen parlak sonuçların 

en büyük itici. gücünü teşkil etmiştir . 

İstanbul ' da parlamentonun lağvedildi.ği günlerde, o tarihte 
küçük bir kasaba görünümünde olan tarihi Ankara şehrinde yoğun 

bir faaliyet sürdürülüyordu . Bir taraftan düşman i stilası, bir 
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taraftan da iç isyanlada tarihinin en karanlık günlerini yaşayan 

Anadolu 1 da bir avuç halk temsilcisi, onurlu bir savaşı başlatmak 

üzere büyük liderleri Mustafa Kemal' in yönetiminde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 1 ni kurmuşlardı . Türk siyasi tarihinde müstesna bir 
yeri olan I . Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem "irade-i milli ye" 
n in tek temsilcisi, hem de kurtuluş sa va ş ı hükümetlerinin meşruiyet 

kaynağıydı . I . Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapıları ve dünya 
görüşleri çok farklı milletvekillerinden oluşmasına rağmen, milli 
bütünlüğümüzün simgesını teşkil etmiş ve bu niteliğiyle savaşın 

kazanılmasında ve cumhuriyetin kurulmasında en etkin unsur olmuştur . 

Atatürk 1 ün başarısındaki en 
milleti, onun büyük gücünü daima 
millet varlığına ve temsilcisi Türkiye 
büyük saygı ve güven duygusundaydı . 

Özet halinde belirttiklerimiz, 
karakterini ortaya koymaktadır: 

büyük sır, bütün mücadelesini 
yanına alarak sürdürmesinde, 

Büyük Millet Meclisi' ne duyduğu 

milli mücadelemizin iki ana 

Millete ve onu temsil eden iradeye duyulan büyük saygı 

ve çok farklı dünya görüşlerine rağmen yaratılan milli bütünlük, 
milletimizi zafere ve büyük başarıla ra ulaştıran üstün güç, kaynağını 

milli mücadelemizin işte bu karakterinden almıştır . 

Tarihimizin bu safhası geleceğimizin sürekli ilham kaynağı 

olmalıdır . Bir noktay ı çok açık vurgulamak gerekiyor . Toplumların 

en umutsuz olduğu günlerde bile, toplumsal irade ve milli bütünleşme, 
öyle bir direnme ve mücadele gücü yaratmaktadır ki, hayaller 
gerçeğe dönüşmekte, umutsuzluğun yerine çok parlak başarılar 

almaktadır . Önemli olan, bu yüce iradenin üstün gücüne inançla 
bağlanmak ve milli bütünleşmeyi yaratarak onu bütün canlılığıyla 

koruyup, sürdürebilmektir. Milletimizin çok büyük çoğunluğuyla 

bu ilkelere sahip çıkması ve yılmaz sa vunuculuğunu yapması, demokra
tik toplumumuzun aydınlık geleceğinin en büyük güvencesidir . 
Milli bütünlüğümüzü zedeleyen her hareketin bu güvenceyi zaafa 
uğratacağı, bunun ise toplumumuza nekadar pahalıya mal olacağı, 

yakın tarihimizde yaşanan pek çok acı olayla sabittir . Milletçe 
gözeteceğimiz en yüce hedef, milli bütünlüğümüz ve demokratik 
toplum mefkuresidir . Milletimizin bu doğrultudaki azimli ve kararlı 

tutumunu büyük bir hassasiyetle sürdüreceğine inanıyoruz . 
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Bu inanç ve duygulada, değerli. hemşehri.leri.mi.n bayramlarını 

kutluyar ve azi.z milleti.mize daha ni.ce mutlu bayramlar diliyorum . 
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Necmettin KARADUMAN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 



20 Temmuz 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAM! NEDENiYL E 

KKTC CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ'A 
GÖNDERDİ~İ KUTLAMA MESAJ! 

Sayın Rauf R. DENKTAŞ 

Cumhurbaşkanı 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
LEFKOŞA 

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını şahsım ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyeleri adına en içten duygulada kutluyorum. 

Bu ve sile ile, Kıbrıs 

ve özgür bir yaşam tesis etmek 
yi, derin takdirle karşıladığıını 

Türk Halkı' nın Ada' da barış içinde 
amacıyla yıllar boyu verdiği mücadele
bir kere daha ifade etmek istiyorum . 

Milletlerara sı andlaşmaların verdiği haklarını kullanarak, 
Türkiye' nin, Kıbrıs Türk Halkı' nın varlığını ve haklarını korumak 
amacıyla gerçekleştirmiş olduğu Barı ş Harekatının on ikinci yıldönümün
de sizlere barış içinde ve müreffeh yarınlar diliyor, Zat-ı Ali n ize 
ve Kıbrıs Türk Halkına en iyi dileklerimle saygılarımı sunuyorum. 
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Necmettin KARADUMAN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 



23 Ağustos 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MiLLET MECLİSİ BAŞKANI NECMETTiN KARADUMAN'IN 
ÜÇÜNCÜ CUMHURBAŞKANI CELAL BAYAR'IN VEFATI DOLAYlSlYLA 

BAŞSAGLIGI MESAJI 

Türkiye' nin Üçüncü Cumhurbaşkanı ve Büyük Atatürk' ün 
fikir ve dava arkadaşı Sayın Celal BAYAR ' ın ölümüyle, ülkemiz 
değerli bir devlet adamını ve milli mücadelemizin unutulmaz kahraman
larından birini kaybetmiştir . 

Daha genç yaşta Osmanlı Meclisi Mebusanında Saruhan 
Me bu su olarak yer alan Sayın BAYAR, mill i mücadelenin başlamasıyla 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi' ne katılarak Kurtuluş Sa va ş ı 
boyunca verdiği emsalsiz mücadeleyle tarihimize milli mücadelemizin 
unutulmaz büyük kahramanlarından biri olarak geçmiştir . Aziz 
milletimiz onu bu yönüyle daima büyük bir şükran ve saygıyla 

anacaktır . 

Atatürk 'ten gördüğü büyük güvenle İktisat Vekili ve Başvekil 
olarak ülkemize yaptığı değerli hizmetleri, bilhassa ekonomik alandaki 
başarılarını ve bunları takiben çok partili demokratik parlamenter 
sisteme geçişimizdeki katkılarını inanıyoruz ki, tarih takdirle 
kaydedecektir . 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi' nin hayatta kalan 
tek üyesi olarak kaybından duyduğumuz acının ayrı bir üzüntü 
kaynağımız olduğunu belirtmek isterim . 

Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, m illetimize ve kederli 
ailesine başsağlığı diliyorum . 
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