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1. — Ankara Milletvekili Hazım Kutay'm, 
son günlerde TBMM'nin ve üyelerimin manevî 
şahsiyetine yönelik iddialar konusunda gün
dem dışı konuşması. 163:164 

B) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri 

1. —• İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar 
ve 23 arkadaşının, hayalî ihracat iddialarının 
gerçek boyutları ile açıiklığa kavuşturulması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarmca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 
29 arkadaşının, çay ürünündeki özelleştirmenin 
sonuçlan ile AKFA olayının nedenlerini tespit 
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etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
00/27) 165:167 

C) Tezkereler ve Önergeler 167 
'1. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine 

dair Başkanlık tezkeresi (3/1133) 167 

2. — Ankara Milletvekili Necdet Calp'a 
ödenek ve yolluğunun verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi (3/1134) 167 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 167,177 

A)' Öngörüşmeler 167 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü 

Söylemezoğlu ve 9 arkadaşının, anakent ve fil-
çe belediyelerine tanınan imar planı yapma ve
ya tadil etme yetkilerinin kullanılmasıyla il
gili olarak basında yer alan iddiaların gerçek
lik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştınması açılma
sına ilişkin önergesi (10/25) 167:177 
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B) Görüşmeler 
1. — Hükümet adına Başbakan Turgut 

özal'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak Dev
leti sınırları içerisinde 15.8.1986 tarihinde 
gerçekleştirilen askerî harekât hakkımda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 

Sayfa 
177 

Sayfa 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/15) 177:215, 

215:217 
VI. — DİSİPLİN CEZALARI 215 
1. — Afyon Milletvekfili M. Şükrü Yüz-

başııoğlu'na kınama cezası verilmesi. 215 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver, Tunceli İlinin 

Pülümür İlçesinde 'kocası aranan kadına jandarmanın 
yaptığı muamele konusunda gündem dışı bir konuş
ma yaptı. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun (6/761), (6/762) ve (6/766) numaralı sözlü soru
larının yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi okun
du; Başkanlıkça gereğinin yapılacağı açıklandı. 

TBMM Genel Kurulunun 3 Eylül 1986 günkü 
Birleşüminde denetim konularından önce, gündemin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» kısmının ilk sırasında yer alan, 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişik 3 üncü Mad
desinin Birinci Fıkrasına (r) Bendi ile 2935 sayılı 
Olağanüstü Hal Kanununun İT inci Maddesine (p) 
Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
Tasarısının, daha sonra da denetim konularının sı
rasıyla görüşülmesine ve TBMM Genel Kurulunun 
2 Eylül 1986 Salı günkü 2 ncf Birleşiminde açılması 

kabul edilen genel görüşme önergesinin (8/15), gün
demin «özel Gündemde Yer Alacak İşler» kısmında 
yer almasına, görüşmelerine 4 Eylül 1986 Perşembe 
günü saat 16.30*da başlanmasına ve konuşma süre
lerine ilişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Değişlik 3 ün
cü Maddesinin Birinci Fıkrasına (r) Bendi ile 2935 
sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci Maddesine 
(ip) Bendi Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun Tasarısının (1/786) (S. Sayısı : 469) maddeleri ve 
tümü kabul edildi ve kanunlaştığı açıklandı. 

4 Eylül 1986 Perşembe günü saat 15.00te topla
nılmak üzere birleşime saat 18.37'de son verildi. 

Başkan 
(Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Mehmet Üner 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal özbilen 

II. — GELEN KAĞITLAR 
4 . 9 . 1986 Perşembe 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol -

İş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya da
vet edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/797) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.9.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişliği 
sınavına katılan bazı kişilere ilişkin Başbakandan ya

zılı soru önergesi (/1330) (Başkanlığa geliş tarihi : 
22.8.1986) 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Huden Gemicilik Anonim Şirketine verilen banka 
kredilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1331) ((Başkanlığa geliş tarihi : 26.8,1986) 

3. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
çocuk mahkemelerinin kurulmasıyla ilgili olarak ya
pılan çalışmalara ilişkin Adalet (Bakanından yazdı so-
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ru önergesi (7/1332) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.9.1986) 

Meclis Araştırması önergeleri 

1. — iîçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 23 
arkadaşının, hayalî ihracat iddialarının gerçek boyut
ları ile açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın

ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.9.1986) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 29 ar-
kadaşının, çay ürünündeki özelleştirmenin sonuçlan 
ile AKFA olayının nedenlerini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/27) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.9.1986) 

»>••« ..«.. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılış Saati : 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER: Mehmet Üner (Kayseri), Cemâl Özbilen KırklareU) 

İBAŞKAN — Türkiye Büyük MMet Meclisinin 4 üncü Birleşimimi açıyorum. 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Bursa; Milletvekili Mustafa Entuğrul Ümlü'ye 
kadar yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı yardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın, son 
günlerde TBMM'nin ve üyelerinin manevî şahsiyeti
ne yönelik iddialar konusunda gündem dışı konuş
ması 

'BAŞKAN — Alnkaıra Milletvekili Haizim Kutay, 
«Son günlerde Türkiye Büyük Millet Meclîsi ve üye
lerime, Meclis dışından, manevî şahsiyetlerine yönelik 
iddialar isorumsuzca ileni sürülmektedir. Bu konuş
malar hakkımda gündem dışı söz istiyorum» demek
tedirler. 

Kendilerine söz vereceğim; buyuran Sayın Kutay. 
(AINAP sıralarımdan alkışlar) 

ISaıynu Kultay, şahsiyata girişmeksizin konuşmanızı, 
sadece bildirdiğimiz (konular üzerine teksif etmenizi 
rica ediyorum. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — İkazınıza uyacağım 
Sayın Başkam. 

Sayın Başkan, değerli Meclis üyeleri; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ara seçim karaırı verdiği gün
den bu yana), seçim ıbölgeleninıdıe, hasında ve TRT'de 
yapılan seçim komuişmaları arasında Türkiye Büyük 
Millet Mecliisinim manevî şahsiyetine taalluk edem ağır 
ve suçlayıcı konuışmalajTi hepiniz okuyorsunuz, duyu
yorsunuz. 

Biz, 6 Kasım seçiminde, beş yıllık bir süre için 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisine seçilmiş üyeleriz. 
Hepimiz Türkiye Büyük Millet Meclisinim manevî 
şahsiyetime gölge düşürmeyecek davranışlar içimde 
bulunmak mecburiyetindeyiz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve omun üyeleri hakkında suçlayıcı ve ma
nevî şahsiyetli kırıcı davranışların da topyekûn kar
şısında olmak mecburiyetindeyiz. 
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Bu cümleden olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri dışında bu gibi isnatlarda bulunanları, yetkili 
kuruluşlara, kurumlara ve yetkililere havele etmekle 
birlikte, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında 
ve girişinde, vuku bulan ve bugün basının 'hemen 
hemen hepsinde manşet halimde yayınlanan üzücü 'bir 
olayı sizinle 'beraiber ben de tasvip etmiyorum. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Olmuş bitmiş bir 
olay. 

BAZIM KUTAY (Devamla) — Hayır, olmuş 
bitmiış değildir. 

Bu konuşmalar arasımda bir üyemiz tarafından bir 
milletvekili adayına - aynen okuyorum - «Sen millet
vekili olma, dolandırıcıya ihtiyacımız yok 'bizim...» 

H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — Doğru. 
HAZIM KUTAY (Devamla) — «... Yeterince 

dolandırıcı var burada; 'bir de sen gelme» tarzında 
iddiada 'bulunulmuştur. (ANAP sıralarından «yuh» 
sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, evvela, sizlerle (birlikte Tür
kiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hiçbir do
landırıcı milletvekilinin bulunmadığına kalıbımı ba-. 
sarım. (ANAP sıralarından alkışlar) Böyle 'bir iddia
nın sahiplerinin de bu iddiayı İspat etmelerini isterim 
ve ispata davet ediyorum. Aksi halde bu sözler, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden söyleınmediği 
ve 'bir suç olduğu için, meşhut suç hükmündedir. 
Bu üyenin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
gerekli işlemin yapılması için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığıını uyarıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarundan 
alkışlar) 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Sayın Başkan, o adam 
arkadaşımıza aynı şekilde mukabele etmiştir. 

•M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
olay tümüyle değertandirilmeliydi; tek yanlı ve bir 
tarafa söz vermek şekliyle olmamalıydı. {Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; Başkan
lığımız bu konuşmanın vuku bulmadığını, vuku bulsa 
faille tehevvüren söylenmiş bir ısöz olduğunu tahmin 
eder. İnşallah bu şekilde olduğu tecelli eder. Aksi 
takdirde, çok ağır bir itham altında kaldığımızı ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altınlaki arka
daşların (hepsinin şahsiyetinin yüce olduğunu Baş
kanlık olarak ifade ederim. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

'MUSA ATEŞ (Tunceli) — Efendim, kendisi 
de ayını şekilde mukaibelede bulunmuştur. Milletve
kili olmayan bir insan, bir milletvekiline «dangalak» 
diye hakaret edemez. Bu faizi ilzam etmez mi? 

BAŞKAN — Efendim, iki şahıs arasındaki müna
kaşalar, bizi hiçbir zaman ilgilendirmez. Bizi ilgilen
diren husus, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 
vaki olan sözdür. Bu söz valkıi olmuşsa üzünıtümüzü 
ifade ediyoruz; değilse, olmamış telakki ediyoruz, in
şallah olmamıştır. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
maalesef, 'bir milletvekilinin görevine ve yetkilerine 
tecavüz olmuştur; daha milletvekilli olmadan tecavüze 
yeltenmiştir. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Doğrudan doğruya, 
«dangalak» demiştir.. 

»BAŞKAN — Efendim, faiz, Türkiye Büyük Mil
let IMeclismiını manevî şahsiyetiyle ilgili konu ile 
ilgileniyoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri S aşlar ve 
23 arkadaşını, hayalî ihracat iddialarının gerçek bo
yutları ile açıklığa kavuşturulması amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemim «Sunuşlar» kısmında iki adet Meclis 

araştırması önergesi vardır. Sırası ile okutup, bilgi
lerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekonomimize büyük zarar verdiğini gördüğümüz 

hayalî ihracat konusu, ısrarlı isteklerimize rağmen, 
bir türlü açıklığa kavuşturulamadığından, olayın ger
çek boyutları ile ortaya çıkarılması için Anayasanın 
98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddelerine 
göre bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Hüseyin Avmi Güler 
İstanbul 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

fbrahim Ural 
İstanbul 

Coşkun Bayram 
Adana 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Tülay öney 
istanbul 

Cahit Tutum . 
Balıkesir 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Idris Gürpınar 
Muğla 
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Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Enver özcan 
Tokat 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Metin Üstünel 
Adana 

Cüneyt Canver 
Adana 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Kâzım İpek 
Amasya 

Yılmaz önen 
izmir > 

Alî Aşkın Toktaş 
İzmir 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Barış Can 
Sinop 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Gerekçe: 
Bugün yürürlükte olan ekonomik modelin en bü

yük çarpıklığı, denetimsiz ve keyfî bir uygulamalar 
dizisine yol açmış olması ve ekonomik dengeleri alt 
üst etmiş olmasıdır. Bu uygulamaların en belirgin ör
neği hayalî ihracat adı altımda oynanan soygunculuk
tur. Hayalî ihracat oyunlarının ülke ekonomisine ver
diği zararları ortaya koymak ve önlenmesi için ge
rekli çözüm yolları aramak amacıyla daha önce is
temiş olduğumuz Meclis araştırması, iktidar çoğunlu
ğunun oyları ile reddedilmişti. Ret gerekçesi olarak 
«4-5 milyarlık ödenen haksız vergi iadesinin çok 
önem taşımadığı ve hayalî ihracatın öyle büyütülecek 
bir olay olmadığı» ileri sürülmüştü. Aradan geçen bir 
yılı aşkın süredir, özellikle basında ve TBMM'de, ha
yalî ihracat yapanlar ve yakalananlar boy boy, bel
geleri ve resimleri ile sergilenmiştir. O zaman 100 
milyar üzerinde olduğu, hesapları ile ortaya konan 
haksız vergi iadeleri, bugün kaba hesapla 500 mil
yarı geçmektedir. 

Hükümetin garip bir inatla hayalî ihracat olgu
sunu ciddî bir olay gibi göstermek istememesinin al
tında, yandaşları holdingler için gerekli tüketim amaç
lı kullanılacak dövizlerin bulunması gayesi yatmakta
dır. Döviz bulunsun da hangi yoldan olursa olsun; 
tek istek bul 

«Köşeyi dön» felsefesinin yerleştirilerek amaçla
nan düzenin tam olarak kurulması istemi, bu düzen
le devleti soyarak, ANAP iktidarı zamanı zenginleri 
olma yolunda olanlara büyük fırsat vermiştir. Bu dü
şünce, yandaş işadamı ile iktidar olabilme sürecini 
uzatarak halkı sömürme işlevini yerine getirmektedir. 

Devletin üst kademesinde bulunan dürüst görev
liler ve namuslu işadamları hayalî ihracattan şikâyet
çi olmaktan öte, artık zararını da görmektedirler. 

Bu olayların gelişip serpilmesine katkıda bulunan 
bazı üst kademe sorumluları ve işadamlarının adları, 
sık sık basında yer almaktadır. 

Hayalî ihracat söylentileri, sadece o kimselere ya 
da ailelerine değil, bulundukları makamlara ve tüzel
kişiliklerine de zarar vermektedir. 

Bu olgunun araştırılarak köklü çözümler ve et
raflıca de alınması öncelikle toplum barışına ve son
ra da gerileyen ihracatımıza büyük fayda sağlayacak
tır. 

Haksızca verilen vergi iadeleri ile Hakkârililerin, 
Siirtlilerin, Mardinlilerin kurtulacağını düşünmekte
yiz. 

Her gün yenisini duyduğumuz yolsuzluklar, hak
sızlıklar ve usulsüzlüklerin bu dönemde artık olağan 
hale geldiği gözlenmektedir. Bu gidişe bir dur demek 
gerekmektedir. Milyonları çalan kişilere hiçbir müey
yide uygulanmaması ya da hukuka karşı hile yoluna 
başvurularak 'hayalî ihracatçıların takipsiz bırakıl
ması kamu vicdanını derinden kanatmaktadır. Bu kap
kaççı tavır hukuk devleti görüntüsünü de karartmak
tadır. 

Konunun bütün ayrıntılarının ortaya çıkarılması 
demokratik sistemin geleceği açısından sağlıklı bir or
tam yaratacaktır. Bu fırsatın kaçırılmayacağını um
mak istiyoruz. 

Bir kez daha ülke kaynaklarının kamu zararına 
hesapsızca tüketilmesini önlemek, ekonomik yıkıntı
yı durdurmak ve en önemlisi ticarî ahlakı yerleştir
mek açısından Meclis araştırması açılmasını teklif 
etmekteyiz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemdeki yerini alacak, Meclis araş

tırması açılıp açılmamasına dair öngörüşme, sırasında 
yapılacaktır. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 29 ar
kadaşının, çay ürünündeki özelleştirmenin sonuçları 
ile AKFA olayının nedenlerini tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çayda özel sektör macerası, AKFA olayı, batan 
milyarlar, kilit vurulan fabrikalar, kaybolan millî 
servet, kan ağlayan üreticiler ve işçiler... Bu mace-
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fanın nasıl başlayıp ve nasıl sonuçlandığı aşağıda an
latılmıştır. 

Olaylar: AKFA macerası hükümetin 4.12.1984 
gün ve 3092 sayılı Kanunla, çayda devlet tekelini kal
dırması, özel sektöre yaş çay işleme, kuru çay üret
me, paketleme fabrikası kurma ve kuru çay satma 
hakkı tanıması ile başlamıştır. Bu işe ilk el atan özel 
sektör AKFA oldu. AKFA daha önce salça üretme
ye kalkışmış ve üreticiye 6 milyar borç takarak bat
mış bir firma olmasına rağmen; 3092 sayılı Yasa 
çıkmadan Devlet Planlama Teşkilatından teşvik al
mıştı. 1985 yılında İktisadî Araştırma Vakfınca Çay 
-Kur'da düzenlenen panel seminerde Devlet Bakanı 
Mesut Yılmaz şöyle diyordu: «1981 yılına kadar 250 
bin ton çay denize dökülmüştü. 1981 yılına kadar 
Çay-Kur zarar etmiştir. 1981 yılından sonra kâr et
miştir. 1978'de iki misli işgücü çalışıyordu, bugün 
1984'de yarı işgücü ile iki misli üretim gerçekleşiyor. 
Bunu daha ileri götüreceğiz. Serbest ekonomi ve re
kabetin kuralları lile üretici, tüketici ve işleyici için 
yeni durum daha iyi sonuç verecektir. Bu yeni poli
tikayı üreticiler şimdiden desteklemelidir.» Böylece 
Devlet Bakanı Mesut Yılmaz üreticilerin ürettikleri 
hammaddeleri Çay-Kur yerine özel sektöre dolayı
sıyla AKFA'ya da verilmesi için koşullandırma gö
revini yerine getiriyordu. DPT temsilcisi İmdat Ak-
mermer ise, «Rekabet dolayısıyla üretim maliyetleri 
minimize edilebilecektir. Çay-Kur özel sektörün di
namizmine ayak uydurucu tedbirleri derhal almalı
dır. Teknoloji, ambalajlama ve pazarlamada reorgani-
ze olmalıdır. İleride Çay-Kur için münasip formül
ler düşünülebilir. Şimdilik Çay - Kur faaliyetlerini bir 
müddet daha sürdürecektir.» diyerek Çay - Kur'un özel 
sektörden geri olduğunu ileride Çay-Kur'u da özel
leştireceklerini ilan edip üreticileri bakan gibi özel 
sektöre yönlendiriyor idi. Nitekim AKFA aldığı teş
viklerle ve kredilerle kısa sürede 11 çay fabrikası 
yaptı, açtı ve üretime geçti. Çay - Kur'un tecrübeli 
kadrosundan büyük vaadlerle yönetici aldı, üretici
den yaş çay yaprağı aldı. 

1985 ve 1986 yılında kuru çay üretti. Büyük rek
lamlarla piyasaya arzetti. Tüm özel sektörün 1985'te 

.ürettiği kuru çay (3 000 ton AKFA'ya ait) 4 000 ton 
civarında. 1986'da Temmuz ayı sonu itibariyle özel 
sektör üretimi 6 000 ton kuru çay civarına ulaştı. 
Ancak, bugün 1986 yılı yaş çay alım kampanyası 11 
inci sürgün, Temmuz - Ağustos döneminde AKFA' 
nın 11 fabrikası da kapalı. Çay işlemiyor, kuru çay 
üretmiyor. Ziraat - İş - Anadolu bankalarından alınan 

25 milyar kredi borcuyla, üreticiye 1985'den 1 mil
yar, 1986'dan 4 milyar toplam 5 milyar borcuyla 
AKFA bugün ismen var, cismen yok. 3 000 işçisi ka
pı dışarı edildi. İşçiler çalıştıkları sürelerde maaş ala
madılar. Üretici sattığı mahsulün bedelinden çok 
cüzî bir miktar haricinde bir lira alamadı. AKFA 
doğmadan öldü, battı. Bataktan kurtulmak için kısa 

, vadeli kredileri orta vadeli kredi haline getirmek ve 
6 milyar daha taze para alabilmek için hükümet, ba
kanlıklar ve Merkez Bankası çevrelerinde dönüp du
ruyor. Belki de AKFA yeni bir hileli iflas yolunu de
neyecektir. Böylelikle borçlar durdurulacak, ödemeler 
durdurulacak, kredi faizleri durdurulacak, eldeki gay-
rimenkuller tasfiyenin uzaması sonucu değer artışı ile 
kıymetlenecek, borç miktarı aynı dururken, mal var
lığı değerlenecek, AKFA zamanın ve yasaların zır
hına sığınarak, borçluların sömürülmesi pahasına if
lasında kâr edecektir. 

Sorumlu kim? Görevi, hükümetçe kabul edilen he
defleri gerçekleştirecek uzun ve kısa vadeli planları 
hazırlamak ve bu nedenle gerekli gördüğü çayda özel
leşmeyi savunan DPT mi? Yoksa salçada üreticiye 6 
milyar borçlu olarak batan AKFA'ya başarılı ve ye
terli özel sektör kimlik kartı olmadan ve çay tekeli 
kalkmadan teşvik kredileri verdiren hükümet mi? Ya 
da üreticiyi mallarını özel sektöre vermesi için ko
şullandıran Mesut Yılmaz ile İmdat Akmermer mi? 
Tüm bu soruların yanıtları ancak Meclisçe kabul edi
lecek bir araştırma sonucu ortaya çıkacaktır. 

Bu gerekçelerle Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri gereği, çayda özelleşmenin so
nuçları ve AKFA olayı ile ilgili olarak bir Meclis 
araştırması açılmasını saygılarımızla talep ederiz. 

Cüneyt Canver 
Adana 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Saftı Alcan 
Tekirdağ 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

Tevfik Bilâl 
Hatay 

Musa Ateş 
Tunceli 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş; 

Halil ibrahim Şahin 
Denizli 

Hüseyin Avni Güler 
istanbul 

Halil Nusret Goral 
Aydın 

Feridun Şakir öğünç 
istanbul 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Ruşan Işın 
Sivas 
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Kâzım İpek 
Amasya 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Neriman Elgin 
Ankara 

Metin Üstünel 
Adana 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Enver özcan 
Tokat 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Mehmet Besim Göçer 
Çorum 

BAŞKAN — önerge gündemde yerini alacak; 
Meclis araştırması açılıp açılmayacağına dair öngö-
rüşme, sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 

Başkanlık tezkeresi (3/1133) 

BAŞKAN — iki sayın milletvekiline dzin verilme
sine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, 
Başkanlık Divanının 3.9.1986 tarihli toplantısında uy
gun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

İzmir Milletvekili Turgut Sunalp, 13 gün hastalığı 
nedeniyle, 13.5.1986 tarihinden geçerli olmak üzere, 

Ankara Milletvekili Necdet Calp, 6 ay 28 gün has
talığı nedeniyle, 20.6.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza sunaca
ğım: 

İzmir Milletvekili Turgut Sunalp, 13 gün, hastalığı 
nedeniyle, 13.5.1986 tarihinden geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

* Ankara Milletvekili Necdet Calp, 6 ay 28 gün, has
talığı nedeniyle, 20.6.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Ankara Milletvekili Necdet Calp'a ödenek 
ve yolluğunun verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/1134) 

BAŞKAN — Bir sayın milletvekiline ödenek ve 
yolluğunun verilmesine dair Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının tezkeresi vardır, okutup onayı
nıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız 

olarak iki aydan fazla dzin alan Ankara Milletvekili 
Necdet Calp'a ödenek ve yolluğunun verilebilmesi, 
İçtüzüğün 130 uncu maddesi gereğince Genel Kuru
lun onayına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

\i — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLtS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER, 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söyle-
mezoğlu ve 9 arkadaşının, anakent ve ilçe belediye
lerine tanınan imar planı yapma veya tadil etme yet
kilerinin kullanılmasıyla ilgili olarak basında yer alan 
iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek maçıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/25) 

(BAŞKAN — Gündemin, «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması» Yapılmasına Dair önıgörüşme-
ler» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, Kahramanmaraş Milletvekili Ül
kü Söylemezoğlu ve 9 arkadaşının, anakent ve ilçe 
belediyelerine tanınan imar planı yapma veya ta
dil etme yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili olarak 
basında yer alan iddiaların gerçeklik derecesini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş-
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tırması açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki görüş-
ımelere başlıyoruz. 

Yalnız, daha önce alınan Türkiye Büyük: Millet 
Meclisi kararı ile saat 16:30*dan itibaren özel gün
demde yer lalan 8/15 sıra sayılı genel görüşmeye baş
layacağız; o saate kadar müzakerelere devam edece
ğiz. 

Hükümet?... Buradalar. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Büyük belediyelerde hizmetin süratli ve etkili 

bir biçimde yapılması amacıyla 25 Mart 1984 yerel 
seçimlerinden iki gün önce 195 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile ülkemizde metropol sisteme 
geçilmiştir. Anakent ile ilçe belediye başkanlarının 
görev ve sorumluluklarım yeterli açıklıkla ortaya ko
yamayan söz konusu Kanun Hükmündeki Kararna
meden sonra 27 Haziran 1984'te 3030 sayılı Kanun 
iile belediye başkanlarının yetkileri genişletilmiş ve 
çıkarılan bir yönetmelikle yetkiler daha da artırıl
mıştır. 

Ne var ki, yetkiler verilirken, aynı anda düşü
nülmesi gereken yeterli bir denetim ve gözetim me
kanizması çalıştırılmamıştır. Bunun sonucu, özellik
le, her belediye başkanlığına tanınan imar planı yap
ma veya tadil etme yetkisinıin kullanımıyla ilgili ola
rak çeşitli iddialarda bulunulmuştur, örneğin, yeşil 
sahaların iskâna açılması, mevcut inşaat düzemi için
de yeni ilave haklar sağlanması büyük menfaat or
tamı yaratmıştır. Bu ortam içinde, basında da geniş 
yer almakta olan rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye 
kullanmak, hukuk dışı işlemler, siyasî baskı iddiala-
rş giderek çoğalmasını tabiî karşılamakla birlikte, 
hiçbir devirde hu kadar kısa zamanda böylesine yo
ğun ve vahim iddiaların ortaya konmadığını da ka
bul etmek gerekir. 

Bu noktada basında son birkaç ay içinde yer alan 
haberlerin sadece birkaçına işaret edelim: 

27 Haziran 1986, Sa'baJh, «Görevinden istifa eden 
ANAP Kadıköy ilçe Başkanı, Belediye Başkanı he
sap vermelidir, dedi.» 

2 Temmuz 1986, (Milliyet, «Kadıköy Belediye 
Meclisi toplantısında birçok yolsuzluk ve usulsüzlük 
suçlaması ortaya atıldı.», Altmış yurttaş Anakent ve 
Kadıköy Belediyeleri hakkında dava açtı.» 

19 Temmuz 1986, Hürriyet, «'Bir inşaat şirketi 
Selamiiçeşme'deki tarihî köşkü hiç ücret almadan 
Kadıköy Belediyesi adına restore ediyor.» 

1 Temmuz 1986, Milliyet, «Tamir ruhsatı ile te
melden yeni inşaat olarak otel kisvesi altında apart-
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man.», «Kanalizasyon iç'in halktan derneğe yaptırı
lan usulsüz ve kanunsuz bağışlar.» 

5 Temmuz 1986, Milliyet, «Halktan gizleniyor 
ama, Büyükada'da pis kanal suları denize akıyor.» 

21 Haziran 1986, Hürriyet, «(Fatih Belediyesin
de yolsuzluk iddiası. Belediye Meclisi Üyesi; Başka
nın adamları yolsuzlukları bildiğim için beni öldür
mek istediler.» 

12 Temmuz 1986, Sabah, «İstanbul'da yeşil 
alanlar vatandaşın elinden, burası işe yaramaz, diye 
yok pahasına alınıyor, sonra bir gecede belediyeler
den inşaat izni çıkarılıyor.» 

8 Temmuz 1986, Tercüman, «Belediyeler kont
rol edilemiyor.» 

20 Temmuz 1986, Milliyet, «Ankara Anakent Be
lediye Başkanı; rüşvet yoktur diyemem.», «İstanbul 
Anakent Belediye Başkanı; bizim iîçe belediyeleri 
için soruşturma yetkimiz yok, hiçbir şey yapamıyo
ruz.», «Dünyada bizdeki kadar liberal 'bir metropol 
sistem göremezsiniz.» 

Bu örneklerin benzerlerine hemen her gün rastla
mak mümkündür. 

Her geçen gün artan oranda devletin varlığını 
zedeleyen ve kamu vicdanım sızlatan yukardaki ve 
benzeri iddiaların gerçeklik derecesini tespit ve son
ra gereğini yapmak üzere Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca anakent
ler ve ilgili ilçe belediyeleri tasarrufları hakkında 
bir Meclis Araştırması açılması hususunu saygıyla 
izninize sunarız. 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Ülkü Soylemezoğlu ve arkadaşları 

ıBAŞKAN — Hükümet adına Sayın Bayındırlık 
ve iskân Bakam İsmail Safa Giray; buyurun. 

BAYINDIRLIK VE ISKA BAKANI İSMAİL 
SAFA GÎRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; belediye hizmetleri, doğrudan doğru
ya halka ulaşan, şehirlerde oturan insanın günlük 
yaşantısında sağlığını, temizliğini, rahatını, çevre 
zevk ve estetiğini sağlayan ve esas itibariyle topye-
kûn insanın huzur ve mutluluğuna yönelik hizmetler 
olarak Anavatan iktidarı tarafından büyük önem 
verilen ve titizlikle takip edilen bir konudur. 

Halka yönelik hu hizmetlerin vakit geçirilmeden 
en kaliteli ve yeterli, biçimde gerçekleştirilmesini ve 
'belediyelerin, seçilmiş yöneticilerine bir an önce ka
vuşmalarını temin için 6 Kasım 1983 seçimlerini takip 
eden en kısa zamanda mahallî idare seçimleri ele 
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alınmış ve bilindiği gibi, 25 'Mart 1984'te mahallî 
idare seçimleri gerçekleştiritoiştiri 

Bu seçimlere giderken, yıllardan beri çeşitli or
tamlarda konuşulan, eksikliği duyulan, çözümler ara
nan; fakat, daha öteye götürülerek çözüm safhasına 
getirilememiş bulunan metropoliten belediyeler ko
nusu da 195 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile çözüme kavuşturulmuş ve seçimler, bu yeni mev
zuatla gerçekleştirilmiştir. 

Diğer taraftan, gelirlerinin kifayetsizliği yüzün
den büyük sıkıntılar içinde bulunan belediyelerin, 
şehirlerin anabelediye fonksiyonlarına olan ihtiyaç
larını halledecek su, kanalizasyon, yol, mezbaha, 
park, yeşil saha vesaıir konularda yatarımlar yapa
bilmelerini sağlayacak gelirlere sahip olmaları için 
gerekli hukukî düzenlemeler yapılmıştır. 

Malî imkânlar yönünden 'bu rahatlama sağlanır
ken, Türkiye'miz için çok ileri ve çağdaş bir geliş
me olan yeni imar kanunu ile, imar planı yapma ve 
kendi meclislerinde tasdik etme yetkisi de belediye
lere bırakılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 1984 ve 1985 
yıllarında yapılan bu köklü değişiklikler bizi nereye 
götürmektedir? Yeni mevzuatın tatbikine başlandığın
dan bu yana geçen çok kısa süre içinde Türkiye' 
mizde müşahede etmekte olduğumuz gelişme çok 
büyük boyutlara ulaşmıştır. Daha şimdiden şehir ve 
kasabalarımızın çehresi değişmiş, modern ve sağlıklı 
şehirler halline gelmeye başlamıştır. Bütün belediye
ler arasında bir hizmet yarışı vardır. Türkiye'yi do
laşanların, şaşırtıcı gelişmeyi görmemeleri mümkün 
değildir. Âdeta* Türk Milletinin salhip olduğu dina
mizm potansiyeli patlamış, fışkırmaktadır. Böylece, 
Anavatan felsefesinin Türk insanına büyük güvenin
de haklılığı ortaya çıkmıştır.; 

Yıllardan beri merkezî idare tarafından yapılma
ya çalışılan ve artan nüfus sebebiyle sürekli olarak 
yetersiz kalan imar planları çok büyük bir hızla ta
mamlandığı gibi, mahalline daha uygun, daha çalı
şabilir, daha akılcı planlar yapılabilmiştir. Ayrıca, 
milletimiz gerçek demokratik idarenin tadını almış, 
zevkini yaşamaya başlamıştır, istanbul, Ankara, izmir 
gibi bakımsızlıktan ve gelişigüzel gelişmekten artık ya
şanamaz hale gekniş, denizleri ve havası pislenmek
ten kokmaya başlamış, susuzluktan insanların ıstırap 
çektiği, kanalizasyonsuzluktan hayatî tehlike ve teh
dide maruz bulunan şehirlerimiz daha şimdiden baş-
kalaşmış ve insanını kucaklamaya başlamıştır. 

Yıllardan beri, yalnız istanbul'un, yalnız Tür
kiye'nin değil, dünyanın derdi ve şikâyet konusu ha

line ıgelen Halic'imizin bugünkü haline bakınız: iki 
yakasına toplayıcı kanalizasyon inşa edilen Halicin, 
çok değil, bundan iki üç sene sonra alacağı şekli 
tasarlayınız. Kadıköy'den BostancıVa, Yeşilköy'den 
Yeşiilyurt'a yapılanlarla, İzmit'te Yalova'da yapılan
larla, Adalarda yapılanlarla, Marmara denizimiz çok 
kısa sürede yeniden geri gelecek, yeniden, kazanıla
caktır. Daha şimdiden geri getirilmiş olan miktara 
bakınız, tamamı geri gelince ne olacağını düşününüz. 

İzmir Körfezi, yılların ihmali ve merkezî idare
nin, önerge sahiplerince savunulan kontrollü düzeni 
altında, bugün, yüzüne bakılamayan, pis kokusun
dan yanından geçilemeyen, içinde balıkların ve her 
türlü canlının zehirlenip öldüğü korkunç bir havuz 
haline gelmiştir. 

iBu'gün başlatılan ve hızla sürdürülen ve ayrıca 
büyük kısmı izmir Büyük Şehir Belediyesince yürü
tülen büyük kanalizasyon çalışmalarıyla, yakında bu 
körfezimiz de tekrar kazanılacaktır. Benzer projeler 
Ankara'mızda da ele alınmış ve özellikle su ihtiya
cının hızla karşılanması için olağanüstü hızla inşaatı 
yapılmaktadır, 

Büyük şehir belediyelerimizin ele aldığı köklü 
projelerin tamamını bu konuşmamda saymam müm
kün değildir; ancak rahatlıkla söyleyebilirim ki, her 
üç büyük şehir belediyemizin ve bütün diğer bele
diyelerimizin, geçen iki ikibuçuk yıl içinde ele al- -
dıkları ve gerçekleştirdikleri yatırımlar, bu şehirlerin 
tarihlerinin hiçbir devrinde ele alınamamış, hatta ha
yal bile edilememiştir. 

Bu manzaraya ülaşılabitaenin sebebi: 
1. Belediyelere verilen yetkiler ve seçim çevre

lerinde doğrudan halka karşı sorumlu hale getiril
meleri, 

2. Belediyelerin gelMerinin çok ciddî şekilde ar-
tıriilmış olmasıdır. 

Bu konuda bazı mukayeseli rakamlar arz ede
ceğim : Ankara 'Belediyesinin 1983 yılı bütçesi 15,2 
miyar liraydı, 1986 ydı bütçesi 145,2 milyar liradır. 

istanbul Belediyesinin 1983 yılı bütçesi 36,5 mil
yar lira, 1986 yılı 'bütçesi 518,2 milyar liradır. Be
lediye dışındaki kuruluşların bu şehirlerde yapmalkıta 
oldukları yatırımlar bu rakamların da dışındadır. 

izmir Belediyesin'İn 1983 yılı bütçesi 12,7 milyar 
lira, 1986 yılı bütçesi 66,3 miyar liradır. 

İller Bankasının tüm belediyelere nüfus başına da
ğıttığı yılık para miktarı, nüfus başına 1983 yılında 
2 803 lira, 1986 yılında 12 bin Türk Lirasıdır; şu 
anda 9 bin küsur lirası 9 aylık olarak gerçekleşmiş, 
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gelecek 3 ay içerisindeki tahmini de muhafazakâr 
olarak yümttüğümüz takdirde, 12 ban lira bulunu
yor; yani yıl sonu itibariyle toplam 12 bin lira ge
çecektir. 

Görüldüğü gibi, belediyelerin diğer gelirleri 'ha
riç, yalnız İler Bankası aracılığıyla devlet gerilenin
den aldığı pay, 1986 yıllında, 1983 yılına nazaran, nü
fus ıbaşına 4,5 misü artmış 'bulunmaktadır. Artışlar, 
bildiğiniz gibi, sadece bununla da kalmamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın miMetvekıUleri; buraya kadar 
arz ettiklerimden görüldüğü ıgibi, evvelce belediyeler, 
yetersiz malî şartlar ve kısıtlı yetkiler sebebiyle he
men hemen hiçbir iş yapamıyor; 'birçolk (belediye 
'başkanı ay 'başlarında memur ve işçisine maaş vere-
ıblmek (için vaktini Ankara'da bakanlıklarda geçiri
yordu. İş yapmayan belediyeler de, hiç kimsemin evi
ne, arsasına, planına,, menfaatine dokunamıyordu; 
(bugün harıl harıl iş yapılmakta ve elbette memnun 
olanlar yanında, menfaati haklı olarak haleldar olan
lar da bulunabilmektedir. îş yapılan yerden ses gelir. 

Önergelerdeki iddialara bakınız : Günlük gazete
lerden /alınmış, hiçbir takipten geçmemiş ve bazıları 
da ibeHediyelenin kavuştuğu 'yeni ve ileri demokratik 
düzeni anlayamamış veya bu fikre alışılaımamış ol
masından ortaya çıkan iddialar şeklindedir. Mesela 
Kadıköy İlçe Başkanı hiçbir zaman 'istifa etmemiştir; 
yerinde duruyor. 

Aslında, ilçe belediyeleri, 3030 sayılı Kanun dı
şında* aynen diğer (belediyelerin tabi olduğu 1580 sa
yılı Kanuna da ıtabidider ve denetim 'bakımından di
ğer belediyelerden farklı 'bir durumda değildirler. 
Yolsuzluk iddiaları; plan tasdiki yetkisi eskiden 
İmar İskân Bakanlığında ülken çok daha fazla idi. 
Aslında o zaman devleti zedelemekteydi. O günleri 
ve gazete kupürlerini hatırlayınız; herhalde o zaman
lar en fazla rahatsız olanlardan, huzursuz olanlardan 
biri, önerge sahibi olan arkadaşımızdır. 

Bugün 'belediye meclislerinde, belediye işlemleri-
nlin hepsinin konuşulması, şüphelenilen her konunun 
gündeme gelmesi, çok sağlıklı ve halka karşı so
rumluluğun gereğidir.. Gazetede çıkan bu haberi mem
nuniyetle karşılamak gerekir. Kaidıki, bu haberlin, 
sonucununda, doğru olmadığı anlaşılmıştır. Belediye 
meclisleri, aynen Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi, 
'bütün partilerin temsil edildiği meclislerdir. En sağ
lam denetimlırlin, en ısağlılklı kararların oradan çık
ması normaldir; bu fikre alışılacafctır, daha çok ye
nlidir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iktidarda bu
lunduğumuz talkrilben 32 ayılık süreyi dikkatle 'ince
leyiniz. Getirilen büyük reformlar ve yeni mevzuat 
sayesinde, eskiden var olabilen birçok yolsuzluk, 
kapkaççılık ve havadan para kazanma yoları veya 
devlet eliyle adam zengin etme yolları bugün kapan
mıştır. (SHP sıralarından «Açılmıştır» sesleri) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yasallaştırılmıştır. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Müsaade edin efendim, 
dinleyin. 

KİT'lerin malları artık ıtahslis lile satılmamaktadır. 
Birine demir, çimento vesair tahsis edip, piyasada 
farklı fiyatla satarak açıktan para kazanmasını sağ
layamazsınız. Eskiden demiri 1 ılraya verirdiniz, adam 
4 liraya satardı, o suretle havadan para kazanırdı. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Bakan, şimdi 'ithalat-iıhracatta uygulanıyor. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — O konu da görüşüle
cek efendim., 

İthalatta permi ve diğer çeşitli tahsis yolları yoktur. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Belediyelerle ne 

ilgisi var? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — İlgisini getirtiyorum 
efendim, biraz sabredin. 

Piyasada ikili fiyat düzenli yoktur. Döviz kurları 
piyasa fiyatınadır. Karaborsacılık yoktur. Bu sebep
le, havadan para kazanma ve bunlara bağlı rüşvet 
ve yolsuzluklar ortadan kalkmıştır. Ortaya 'bir tek 
ciddî iddia, 'bir tek ciddî dosya atılmamıştır. (HDP 
sıralarından alkışlar) Teşekkür ederim. 

Bu şartlarda kara sürmeye çalışanlar, şimdi 'be
lediyelerin limar faaliyetlerini karıştıırmalktadırlar. Ba
sında bunlar yer almaktadır. Bu sahada da Türkiye-
miz, eskisinden daha sağlıklı noktalardadır. 

Bu sebeplerle, önergenin konusunda, yüce Mec
lisi işgal edecek bir husus olmadığı aşikâr olduğun
dan, önergeye katılma 'imkânını bulamadığımızı ifade 
eder, yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sa
yın İbrahim özdemir; 'buyurun efendimi. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDEMİR 
(tsanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hür 

•Demokrat Parti Kalhramnamaraş Milletvekili Sayın 
Ülkü Söylemezoğlu ve arkadaşlarınca, Anayasanın ve 
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îçtKMiğfün ilgili maddeleri uyarınca verilen, anakent 
ve ilgili ilçe belediyelerinin tasarrufları hakkında bir 
Meclis araştırması açılması hususunda Anavatan Par
tisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzuru
nuzdayım. Bu vesileyle hepinizi en derin saygılarım
la selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, öncelikle belitmem gerekir 
ki, Sayın Ülkü Söylemezoğlu gibi, fcu meselelerin 
içinden gelmiş bir arkadaşımızın daha somut ve inan
dırıcı belgelerle karşımıza çıkmasını beklerdik; fakat 
görüyoruz ki, iddia edilen mevzular sadece günlük 
gazete havadislerine müstenittir, iddia dikkatle in
celendiğinde, suya sabuna dokunur bir şeye rastla
mak da mümkün değildir. Sadece birkaç gazete ha
berine dayalı iddialar yerine, gönül isterdi ki, bu çok 
sayın arkadaşlarımız daha somult delillerle ve ciddî 
bir araştırma ile meseleleri orltaya koysunlar. 

MEHMET ARÎF ATALAY (Adıyaman) — On
lar tahkikat sonucunda meydana çıkacak. 

İBRAHİM Ö Z D E M I R (Devamla) — Ama görü
nen o ki, Meclis araştırması önergesi bunlardan yok
sundur. Önerge metnine bakıldığında, çok ucuz bir 
yola sapıklığını ve bir belediye meclisi üyesinin, «Baş
kanın adamları yolsuzlukları bildiğim için beni öl
dürmek istediler» şeklindeki bir iddiasının, araştırma 
konusu olarak huzurunuza getirilmek istendiği görül
mektedir. Böyle bir iddia doğru olsa bile, bu yüce 
Meclisi değil, yargı organlarını ilgilendiren bir konu 
değil midir; sormak lazım. 

Bunlardan şunu açıkça görmekteyiz ki, bu arka
daşlarımız, aslında bu iddiaların doğruluk derecesine 
kendileri de inanmamaktadır; bizde,, sadece bir araş
tırma önergesi vermiş olmak için bu yolu tercih et
tikleri intibaı uyanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yeri gelmişken gayet açık 
olarak söylemek gerekir ki, ülkemizde en ucuz poli
tika, maalesef başkalarını karalayarak ve çamur ata
rak yapılan politikadır. Tabiî, bu iddiaları arkadaş
larım ortaya atıyor demek istemiyorum; ama genel
de yapılan budur. Bize göre, bu yanlış ve kötü alış
kanlıklarla bir yere varmak kabil değildir. Bu yolla, 
namuslu ve bigünah idarecilerimizi ve hizmet eden
leri de töhmet altında bıraktığımızı ve çalışma azmi
ni kırdığımızı unutmayalım; ama yapılmak istenen 
bu ise, gayet tabiî, söylenecek bir şey yoktur; ancak 
buna hiç kimsenin hakkı olmadığını da vurgulamak 
gerekir. Buna karşı çıkmak ve mani Olmak, bir nok
tada hepimizce kabul edilen bir görev olmalıdır, inan
cımız odur ki, bu tür karalamalar ve çamur atmalar, 

I ancak dağarcığında başka bir şey olmayanların işi
dir. 

I Şimdi dönelim işin başına; iddianın başlangıcında 
I da beliritildiği gibi, 25 Mart 1984 mahallî seçimlerin-
I den iki gün önce, 195 sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarname ile ülkemizde üç büyük kentte (Ankara, is
tanbul ve izmir'de) metropol belediye sistemine ge-

I çilmişti*. Demek ki, daha seçim olmamış, seçimleri 
I kimin kazanacağı belli değil; ama bu kanun hükmün

de kararname, hiçbir kaygı ve endişeye kapılmadan 
I çıkarılıyor. Demek ki, yapılan iş doğrudur; çünkü 
I işin felsefesi ve mantığı doğrudur, 
I Nedir yapılan iş? Hemen söyleyeyim: Yıllardan 
I beri, ülkenin gelişen ve değişen şartlan, süratle ar

tan nüfusu dikkate alınmadan, günün şart ve ihtiyaç-
I lan düşünülmeden yapılan ve artık iflas eden bir 
I uygulama ortadan kaldırılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, nüfusu 52 milyona ulaşmış 
I ve yıllık nüfus artışı çok süratli olan bir ülkede, en 
I ücra ve uzak köşede yapılacak bir evin imar pianla-
I rında gösterilmesi keyfiyetti ta Ankara'dan yapılıyor-
I sa, bu işte bir yanlışlık vardır. Bunları en iyi ve en 
I süratli bir şekilde düzenlemek için bazı şeyleri yeni-
I den keşfetmeye de gerek yoktur. Eğer eski sistem 
I doğru olsaydı ülkemizde mevcut binaların yüzde 70'i 
I kaçak, aykırı veya gecekondu olur muydu ve ikide 
I bir imar ve gecekondu haklan gündeme gelir miydi? 

Bir kere, demokratik inancın ve icapların sonucu 
I halkın iradesiyle seçilenlere itimat etmek bizce bir 
I zorunluluktur. Hem seçip, «Gel beni yönet» diye-
I çeksin, uygulama sorumluluğu vereceksin ve hem 
I de itimat edip, yetki vermeyeceksin... Böyle şey ol-
I maz. 
I Eğer bu ülkede kanunların verdiği hakları kötüye 
I kullananlar varsa ve bu iddialar doğruysa, bu ülkede 
I bağımsız yargı organları da vardır ve fiilî işleyen de 
I mutlaka cezasını görür. Ayrıca, demokratik sistem 
I içinde halk bir daha o kimseleri de seçmez. Doğru 
I olan, hizmeti en hızlı ve en seri biçimde vatandaşa 
I sunmaktır, 
I îtiraf edelim ki, bu ülkede yıllardır süren katı 
1 ve yavaş uygulamalardan dolayı imar planlanna kar

şı bir susamışllık vardır. Çünkü, bugüne kadar hiçbir 
şey yapılamamıştı. Büyük şehirlerimizin maalesef 

1 hiçbirinin imar planı yoktur veya tıam değildir. Do-
I layısıyla, bu yetkileri belediyelerimize vermek bir za-
I rureftiti ve doğru olan da buydu. Şimdi, bunların yan

lışlığını iddia eden sayın arkadaşlanma soruyorum : 
I Bu konuda alternatifiniz nedir; tekrar eskiye dönmek 
| mi, yoksa başka bir şey mi? 
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Gelelim iddialara : Yeşil sahalar imara açılıyor-
muş veya kat nizamlarında ilaveler yapılıyormuş... 

Bir kere şunu söyleyeyim; bir yer yeşil alana veya 
başka bir maksada tahsis edildi diye, o plan şartlan 
yıllarca uygulanamıyorsa, vatandaşlarımızı mağdur 
edemeyiz. Daha uygulanabilir ve plan yapma şart ve 
standartlarını yerine getirmek şartıyla kamu ve vatan
daş lehine, tapu mefhumu da gözetilerek, değişiklik 
yapılabilir. Yok, bu şartlara uymadan, kanunsuz ve 
vatandaş aleyhine bir düzenleme yapılmışsa, yukarı
da da arz ettiğim gibi, ülkemiz Allaha çok şükür ki, 
bir hukuk ülkesidir, vazifesini suiistimal edenler ceza
larını gördükleri gibi, haksızlığa uğrayanlar da hak
larını arayabilir ve alabilirler. Zaten bu konuda da 
60 yurttaşımızın mahkemeye müracaat ettikleri öner
gede ayrıca ifade edilmiştir. 

Şimdi, gayet açıklıkla ve iftiharla söylüyorum ki, 
biz her meselenin üzerine giden ve en az herkes ka
dar dürüst bir iktidarız, her şeyin doğrusunu da ya
parız; ama art niyetle yasalardan yararlanmak iste
yenler çıkarsa, karşılarına da dikiliriz. 

Sayın milletvekilleri, iş yapılan yerde birtakım id
dialar da olur, bu tabiîdir; tıpkı, hiçbir iş yapılmayan 
yerde, hiçbir iddianın olamayacağı gibi; ama asü mü
him olan, bu iddiaların ortaya atılıp atılmaması de
ğil, sonunda bu iddiaların ne dereceye kadar doğru 
olduğudur. 

Sonuç olarak diyoruz ki, önerge sahibi sayın ar
kadaşlarımız daha ciddî ve somut iddialarla ve bel
gelerle birlikte gelsinler, o olayların üzerine hep bir
likte gidelim ve gereken ne ise yapalım. 

Biz, Anavatan Partisi Grubu olarak bu önergeye 
katılmayacağımızı; ciddî ve somut belgelere dayan
madığı için de ret oyu vereceğimizi arz eder, hepini
ze saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdemir. 
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın ismail 

Şengün; buyursunlar efendim. 
HDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN /De

nizli) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyele
ri; hazırlamış olduğum bir konuşma var; sayın baka
nı ve sayın sözcü arkadaşımızı dinledikten sonra, bel
ki onlardan başlamak daha yerinde olurdu;' ama on
lara da sırası geldikçe değinelim. Çünkü, önergeyi 
fevkalade yanlış anlamışlar, dikkatle okumamışlar, 
neyi ortaya koymak istediğimizi belki anlamışlar ve
ya anlamak istemiyorlar veya muhalefeti başka tür
lü bir yola getirmek istiyorlar. Tutumları yanlıştır; 
ifade etmeye çalışacağım. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Her zaman olduğu 
gibi. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; büyükşehır ve ona bağlı belediyeleri
mizin tasarruflarıyla ilgili olarak Hür Demokrat Par
ti milletvekilleri arkadaşlarımızın verdiği Meclis araş
tırması Önergesinin öngörüşmelerine başlarken, yüce 
Meclisimize derin saygılar sunuyoruz. 

Sayın üyeler, 25 Mart 1984 yerel seçimlerinden 
sadece iki gün önce çıkarılan bir kanun hükmünde 
kararnameyle ülkemizde metropoliten, metropol bü
yük şehir belediyeciliği sistemine geçilmiştir. Aniden 
geçilen bu yeni sistem, anakent ile ilçe beldiye baş
kanlıklarının görev ve sorumluluklarını yeterli açıklık
la ortaya koyamamış, bilahara 27 Haziran 1984 tari
hinde çıkarılan kanun ile bu yetkiler genişletilmiş ve 
bu kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak düzenlenen 
yönetmelikle yetkiler daha da artırılmıştır. Ayrıca, 
belediyelerimizin ve özellikle büyük şehir belediyele
rinin malî imkânları, biraz önce de belirtilmeye çalı
şıldığı gibi, önceki dönemlere göre büyük ölçüde ge
nişletilmiştir. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Doğru değil mi? 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Hiç aksini id- ' 

dia etmiyoruz. Zamanınız vardı, konuşabilirdiniz. 
Vatandaşa yerel hizmeti daha etkin, daha çabuk 

ve daha geniş olarak verme yönünden ele alındığında, 
Sayın özdemir, yeni uygulamayı memnuniyetle kar
şıladığımızı belirtmeliyiz. Belediyelere tanınan malî 
imkânların kesin miktarını bilemiyoruz. Bu miktarın, 
kimine göre 3 trilyon, kimine göre konsolide bütçe
nin yansına yakın olduğu söyleniyor. 

Eğer bu ifadeler gerçekse, yerel idarelerimiz Tür
kiye'de artık konsolide bütçe kuruluşlarına göre 1/2 
oranında bir ağırlığa sahiptirler. Anayasamıza göre, 
merkezî idarenin, mahallî idareler üzerinde idarî ve
sayet yetkisi mevcut ve bu imkânların sıkı denetimi 
gerekmekle beraber, bu imkân, bu maddî imkân, be
lediyelerimizi araç ve gereç yönünden fevkalade ra
hatlatmış bulunmaktadır. Ne var ki, geniş yetki ve 
imkânlar tanınırken, aynı anda düşünülmesi gereken 
bir denetim ve gözetim mekanizmasının yeterli çalış
tırılamadığı veya çalıştırılmadığı; bunun sonucu ola
rak basınımızda hemen her gün belediyelerle ilgili 
olarak yer alan, savurganlık, hukuk dışı işlem, görevi 
kötüye kullanmak, yolsuzluk, siyasî baskı iddiaları 
gözlenmeye başlanmıştır. Sistem, sadece iki buçuk 
yıldan beri işletilmeye başlandığı için, ister istemez 
bazı menfaatlerin - sayın bakan sizin de söylediğiniz 
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gibi - haleldar olması kaçınılmazdır; ancak bugünkü 
manzara göz önünde tutulduğunda, iddiaların yoğun
luğunun azalmak yerine, giderek her geçen gün art
ması, bizleri Hür Demokrat Partilileri, bu konuyu 
yüce Meclise getirmek zorunda bırakmıştır. 

İddiaların büyük bir kısmı, belediyelere tanınan 
imar planı yapma ve tadil etme yetkisinin kullanımıy
la ilgilidir. Bu arada, örneğin, zaten uluslararası öl
çülere göre yetersiz olan yeşil sahaların birdenbire is
kâna açılması, mevcut inşaat düzenine yeni haklar 
verilmesi, büyük menfaat ortamı yaratmıştır. Tabiî 
olarak, çığ gibi büyüyen iddialar ortaya atılmış ve 
bunlar büyük tirajlı gazeteler ile, haftahk dergilerde 
yer almıştır. Söz konusu iddialardan, küçümsediğiniz, 
birkaç gazete haberine dayandığını söylediğiniz Sa
yın özdemir iddiaların bir kısmını daha süratle tek
rar ifade edeyim yüce Meclise. 

«Eminönü çarşı yolsuzluğu geniş yankı uyandır
dı.» Hatırlarsınız... 

«Eminönü Belediye Başkanı hakkında yeni iddia: 
Kiraladığı daireye 30 milyon harcadı». 

«Eminönü'nde Emekli Sandığından otopark olarak 
kiralanan yere 260 dükkân inşa edildi», 

«Eminönü Belediyesi için yeni iddialar: Kaçak 
yapılar yaygın», 

«Eminönü Belediyesi için soruşturma emri». 
«Soruşturma emri...», 
Sayın bakan, herhalde bu da yanlış... Hemen bu

rada bir parantez açarak belirtelim ki, bu belediye 
ile ilgili iddialar başladığından bir süre sonra (on iki, 
on üç ay sonra) konu ile ilgili iki müfettiş görevlen
dirilmiş. Hükümet belki o sırada uyandı. 

Okumaya devam ediyorum: 
«Gaziosmanpaşa'da cadı kazam.» 
iddialar ve karşı iddialar akıl almaz boyutlara ula

şıyor. Sarıyer Belediye Başkanı belge topluyor ve di
yor ki, «Suçsuzum; çünkü çıkar çevrelerine yarana
madım, beni karalıyorlar.» 

«Görevinden istifa eden bir partinin Kadıköy il
çe başkanı, belediye başkanı hesap vermelidir dedi.» 

İstifa edip etmediğini bilmiyorum; bu nedenle ga
yet tabiî, gazete haberine dayanacağım. Ertesi günü 
istifasını geri almış olabilir; ama şu sözü söylemiş mi, 
söylememiş mi? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — O da doğru değil, o da 
doğru değil. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Tekzip etsinler 
efendim, tekzip müessesesi var sayın Bakanım. 
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«Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında birçok 
yolsuzluk ve usulsüzlük suçlaması ortaya atıldı.» 

Hep muhalefet tarafından mı ortaya atıldı bu suç
lamalar acaba? Biraz sonra oraya da geleceğim. Sa
dece muhalefet değil, ANAP'lı üyeler tarafından da 
ortaya atıldı bu iddialar sayın milletvekilleri, sadece 
muhalefet tarafından değil. 

«60 yurttaş Anakent ve Kadıköy belediyeleri hak
kında dava açtı.» 

Bir başka manşet: «Bu işte bir iş var: Bir inşaat 
şirketi. Selamiçeşme'deki tarihî köşkü hiç ücret alma
dan Kadıköy Belediyesi adına restore ediyor.» 

«Kadıköy'de yeşil alan katliamı yapılıyor», «Şu 
anda, Büyükada'da 20'ye yakın kaçak inşaat sürdü
rülmektedir». ' 

«Kanalizasyon ihalesinde yolsuzluk mu? İhaleye 
iştirak eden üç müteahhit ortak,» 

«Deşarj ve tasfiye tesisleri planlanmadığı için deni
ze akıtılan kanalizasyonlar», 

«Kanalizasyon için halktan derneğe yaptırılan 
usulsüz ve kanunsuz bağışlar». 

Şimdi, hep serlevhaları okuyorum. Müsaade eder
seniz, zamanın imkân verdiği ölçüde sadece şunun 
üzerinde durayım: «Kanalizasyon için halktan, der
neğe yaptırılan usulsüz ve kanunsuz bağışlar.» 

Sayın bakanım, adalar söz konusu; Büyükada'da 
yıllardır tatbik edilen fosseptik sistemi ile her evin 
pis suları kendi fosseptik çukurlarında toplanırdı. Bu 
fosseptikler, sızdırmalı veya sızdırmasız yapılır. Sız-
dır-masız olanların bir ilâ iki yılda bir vidanjörle kış 
aylarında suları alınır ve adanın arkasında denize 
yaz mevsimi dışında dökülür. Adalar Belediye Başkan
lığı, bakınız şimdi ne yapıyor: Adanın yüzde 90'ını 
ihtiva eden fosseptikleri dışlarken, adaya kanalizasyon 
yapma faaliyetine geçti ve halktan, kurduğu dernek 
vasıtasıyla, daire başına asgarî 250 bin Türk Lirası 
para toplamaya başladı; vermeyenlerin de kanallarım 
tıkamak suretiyle cebir kullandı. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ha
raç, haraç... 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Ve bütün bu 
kanallar, henüz deşarj ve tasfiye tesisleri yapılmadığı 
ve fosseptikler de iptal edildiği için bu kanallara ve
rilmek suretiyle denize akıtma işlemi başladı. Böy
lece, bütün ada sahilleri pis suların istilasına uğradı. 
Şimdi ise deşarj tesisleri ihale edilme yoluna gidilerek, 
ileride bu mahzur önlenmeye çalışılacak. Bu tasfiye 
ve deşarj tesisleri de biyolojik arıtma değil, mekanik 
arıtma şeklinde olduğundan, uzak mesafede denize 
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verilecek bu atık suların, ileride nasıl tesir edeceği 
de belli değil. 

Evvela tasfiye ve deşarj tesisleri yapılması gere
kirken, bu şarta uyulmadan, sırf, halktan usulsüz ve 
kanunsuz para toplamak için bu yola gidilmiş ve ada
lar, denize girilemeyecek hale gelmiştir. Burada, ha
ta hata üstünedir sayın milletvekilleri. 

Büyükşehir belediyelerinde bu görev kanunla ana
kent belediyesine ve istanbul'da Büyükşehir Beledi
yesine bağlı ISKl'ye verilmiş olduğu halde, usulsüz 
bir uygulama olarak kanalizasyonu Adalar Belediye
si yapmaya kalkmıştır. 

ikinci bir usulsüzlük ise, bunu, Adalar Belediyesi, 
kurduğu «güzelleştirme derneği» gibi, gayri mesul 
bir organa yaptırmaya kalkmıştır ve Belediye Gelirle
ri Kanununun amir hükmüne rağmen, tüm tesis bitip, 
maliyet ortaya çıkmadan, halktan daire başına 250 
bin Türk Lirası kanunsuz para toplamıştır. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Bir 
şahit de burada, Vural Arıkan. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Teşekkürler Sa
yın Arıkan. 

Bu üçüncü usulsüzlüktür ve çevre sağlığıyla yüküm
lü olan belediye, bizatihi kendisi kanalları sahilden 
denize vermiş, bu da dördüncü usulsüzlük; hatta va
him bir halk sağlığıyla oynama hadisesidir. 

Gazete haberlerini okumaya devam ediyorum: 
«istanbul'un konut inşâatına izin verilmeyen en 

değerli tepesinde milyarlık villalar yapıldı.» 
«Fatih'te sorun var ve yıkım var.» 

«Hakkındaki usulsüzlük iddialarını yalanlayan 
başkan, süresi dolana kadar başkanlıktan istifa et
meyeceğim dedi.» Tabiî, demokratik idare! 

«imdat! Yağma var. istanbul'da yeşil alanlar va
tandaşın elinden, burası işe yaramaz, diye yok paha
sına almıyor, sonra bir gecede belediyelerden inşaat 
izni çıkıyor.» 

«Mamak Belediyesinde yolsuzluk iddiası: 50 mil
yon liralık rüşvet, 70 milyon liralık sus payı, iki kat
lı hediye ev.» 

«istanbul'da hakkında iddialar olan belediye baş
kanları gizli toplantı yaptı.» 

«Belediyeler kontrol edilmiyor. Vatandaş neşriya
ta yardımcı oluyor, binlerce belge, yüzlerce dosya.» 

«Anakent Belediye Başkanı, rüşvet yoktur diye
mem. Bizim, ilçe belediyeler için soruşturma yetkimiz 
yok, hiçbir şey yapamıyoruz. Bizdeki kadar liberal 
bir metropol sistem dünyada göremezsiniz.» 

istanbul belediyelerinden sonra Ankara belediye
leri de yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor, işin il
ginç yönü, yolsuzluk iddialarının, belediyelerin ANAP'-
lı Meclis üyeleri tarafından gündeme getirilmesi; da
yanamamışlar artık. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; sadece birkaç örnek 
verdim. Burada, birkaç gazete değil, içi kupürle dolu 
on tane dosya var, değerli arkadaşlarım. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Hangisini incele
diniz? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Birlikte inceleriz, araştırmayı açalım da... 

ISMAlL ŞENGÜN (Devamla) — Bu iddialar her 
gün sürüyor. Daha dün, belediyelere maliyeti... 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Gaze
telerden mi okuyorsunuz? 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Müsaade buyu
run. 

Belediyelere maliyeti 700 milyon liraya ulaştığı söy
lenen bir dış gezi furyasından bahsediliyor. 

Keçiören ve Altındağ'da yol ve asfaltlama çalış
malarının yavaşlatıldığı veya durdurulduğu ve hiz
metlerin seçim bölgesi olan Yenimahalle'ye kaydırıl
dığı iddia ediliyor ki, bazı iddiaları da bizler görüyo
ruz. 

Ankara Belediyesi içinde BELKO Limited Şirke
tince ithal edilecek Güney Afrika kömürünün alış fi
yatının 44 dolar olduğu ve tonunun 60 bin liraya mal 
olacağına dair bir eleştiriye, yine dünkü gazete sü
tunlarında yer verilmiştir. Görüyorum, getiriyorum 
buraya size; ne yapayım?.. Halbuki, kömürün tonunun 
30 dolardan, normal dünya fiyatları içinde geçerli ve 
rayiç fiyat olarak ortaya konduğu da yine ileri sürü
lüyor. 

Sayın üyeler, şehirlerin imar ve planlamasını bir 
sır olarak saklı tutmanın sonucu, eskiden Hazine ve 
belediye arsalarına el koyup, onları vatandaşa gece
kondu için satan mafia yerine, şimdi de belediye mec
lislerinde imar planı tadiliyle, bunun yeni bir tatbika
tının görüldüğü gözlenmektedir. 

Bunun yanında, yeni ve büyük imkânlara kavu
şan belediyelerimizin bu kaynakları kullanmaya ha
zır olmadıkları, içişleri Bakanlığının geçen yılkı büt
çe görüşmelerinde Balıkesir Milletvekili Sayın Islim-
yeli tarafından da belirtilmiş bulunuyordu. 

Nihayet, ülkemizde beli kınlamayan hayat paha
lılığının başlıca nedeni olan emisyonun 2 trilyon sı
nırını asmasıyla, para politikasının bir üst düzey yö
neticisi, emisyon artışında belediyelerimizin de bir fak-
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tör olduğuna işaret etmiştir. Bu yetkili diyor ki, «özel
likle belediyeler birden paraya kavuşunca ne yapa
caklarını şaşırdılar; on yıl içinde gerçekleştirecekleri 
makine parklarını hemen kurmaya kalkıştılar. Oysa 
bu belediyeler başka türlü yatırımlara yönelebilirler; 
örneğin, elektrik üretebilirlerdi.» 

Sayın Başkan, sayın üyeler; büyükşehir ve bağlı 
belediyeleri ile ilgili olarak basınımıza yığınla akse
den çok çeşitli iddiaların hepsini doğru kabul ede
meyiz; ancak, aynı şekilde hepsini de gerçek dışı say
mak mümkün değildir. Su yüzüne çıkan iddialar kar
şısında çoğu resmî makamlar soruşturmayı üstlenme-
mektedir. Savcılıklar basında çıkan yazıları ihbar sa
yamayacaklarım belirtiyorlar; kendilerine bu konuda 
ihbar gelince de resen soruşturmaya geçemeyip, bun
ları vilayete veya kaymakamlıklara iletiyorlar; bazı 
kaymakamlıklar ise resen soruşturma yetkilerinin ol
madığım, soruşturmanın anakent belediyesince yapıl
ması gerektiğini söylüyorlar; anakentle ilgili soruştur
maların ise il idare kurulunca yapılabileceği söyleni
yor. 

Sayın üyeler, basına yansıyan iddialar karşısında 
kamuoyu tedirgindir. Zihinlerde «Buzdağının görüle
meyen ve su altında kalan kısmında daha neler var?» 
gibi sorular giderek çoğalmaktadır. Her geçen gün ar
tan oranda devletin varlığını zedeleyen ve kamu vic
danını sızlatan, sözünü ettiğimiz ve benzeri iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit ve gereğini yapmak üzere 
anakentler ve çevre belediyelerinin tasarrufları hakkın
da bu Meclis araştırmasını vermek zorunda kaldık. 

Değerli arkadaşlarım, sayın bakana ve sayın söz
cü arkadaşımıza da birkaç cümle ile bazı noktalar
daki görüşlerimizi aktarmak isterim. Bir kere, Anaya
samızın mahallî idarelerle ilgili 127 nci maddesinde, 
büyük şehirler için özel sistemler getirilebileceği kay
dı vardır. Bu Anayasada bizim de tuzumuz vardır 
değerli milletvekilleri. O nedenle, «Metropol sisteme 
karşı çıkıyorsunuz; alternatifini getiriniz» gibi bir ifa
deye muhatap sayamayız kendimizi. Konuşmamızın 
başında da ifade ettiğimiz gibi, biz, büyükşehir bele
diyeciliğinin gerekli olduğunu, hatta Anayasa emri ol
duğunu, 1982'de yapılan Anayasa karşısında, 1983'te 
gelen iktidarın da, bundan daha tabiî olarak, çok ye
rinde bir kararla metropol sistemi ortaya koyması 
gerektiğini kabul etmiş bulunuyoruz. Siz hangi alter
natiften bahsediyorsunuz? Biz işin karşısında değiliz; 
ama belli ki, bizim ne istediğimizi ya anlamak istemi
yorsunuz yahut da kasten niyetinizi saptırmak dü-
şüncesindesiniz. 

J Değerli arkadaşlarım, somut belgeler olsa, niye 
I Meclis araştırması yapalım, niçin talepte bulunalım? 
I Bunları biz ortaya koyuyoruz, bunları basın ortaya 

koyuyor. Allahınız aşkına, yüzlerce, binlerce haber
den hiçbiri mi sizce doğru değildir? Size göre bir ta-

I nesi bile gerçek olsa, bir Meclis araştırması açılmasına 
değmez mi? 

I Bugüne kadar iktidar olarak siz değerli arkadaş-
I larım, bu haberlere muttali olduktan sonra siz Sa

yın Bakanım; bunların hangisini, kaç tanesini tahkik 
ettirdiniz? Meseleyi biraz hüsnüniyetle ele alsanız, 

I sizin kadar muhalefet milletvekillerinin de hüsnüni
yetli olduğunu kabul etseniz, bu konuşmayı burada 
yaparken, en azından «Arkadaşlar, bu hadise yenidir, 

I bu hadisede birtakım suiistimaller olabilir. Onun için 
I de hükümet olarak konuların üzerine gittik ve bu-
I güne kadar da şu kadar adet konunun üzerine mü-
I fettişlerirnizi gönderdik, raporlarımızı tanzim ettir-
I dik. Neticede, şu kadarı suçsuz; ama şu kadarı da so-
I rumlu çıktı» demek cesaretini gösterirdiniz. Bunu da 
I söylemediniz. (HDP sıralarından «Bravo» sesleri, al

kışlar) 
Peki ne olacak? Meclis araştırmasının anlamı, bir 

I konuda Meclisin bilgili kılınmasıdır. Ben hafiyelik mi 
I yapacağım, ben müfettişlik mi yapacağım da, beledi-
I yelerinizde bunların hepsini kontrol edeceğim, denet-
I leyeceğim? Benim buna hakkım var mıdır? Bunun 

karşılığında, siz değil misiniz, iktidar milletvekillerine, 
I «Hiçbir bilgi vermeyin» diyen? (HDP ve SHP sıra

larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

I Değerli arkadaşlarım, ben bir milletvekili olarak 
I denetim görevimi nasıl yapacağım Allahaşkına? Bir-
I kaç gazete değil, bütün Türk basını, bütün Türk der

gileri... 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Yavaş konuş. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Hilmi Biçer, 

j .rahatsız oldunsa kulaklarını tıka. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Ne bağırıyorsun, sağır 

I mı var burada? 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Senin burada 

ne ayıplar işlediğini gördük; söyleme şimdi bunları. 
Değerli arkadaşlarım, mademki iş bu noktaya gel

di, bir şey daha sorarak şu Altınboynuz'u biraz deşe
lim. Lütfetsin, ilgili bakan olarak Sayın İçişleri Ba
kanı veya Ticaret Bakanı, bizlere Altınboynuz'un or-

I taklarının kimler olduğunu söylesin; bunların kim ol
duklarını ortaya koysunlar lütfen. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Altınboynuz ne-
I dir? (HDP sıralarından «Haliç, Haliç» sesleri) 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu önergeye «Evet» 
deyin de, Altınboynuz'un ne olduğunu o zaman öğre
niriz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Tabu Haliç'teki 
rolünü de soracağız. 

Bir hususa daha dikkatlerinizi çekeyim. Hiçbir za
man, önerge sahipleri olarak kontrollü düzeni savun
madık; ama mahallî idarelerde ve merkezî yönetim
lerde gözetim ve denetimin mutlak zarurî olduğu ka
nısındayız. Bu gözetim ve denetimi yapacak en yüce 
makam da Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Değerli arkadaşlarım, ben sanıyorum ifadei meram
da bulundum. Yine sanıyorum, arkadaşlarımın mese
leyi yanlış yönden tutup, sanki yeni belediyecilik sis
temi Türkiye'ye hiçbir şey getirmiyormuş, yeni be
lediyecilik, sistemi Türk mahallî idareleri için yerin
de değilmiş gibi, bizim görüşümüzün tersi olan bir 
görüşü sizlere takdim etmelerini esefle karşılarım. Biz 
burada suiistimaller, yolsuzluklar, hukuk dışı işlem
ler, savurganlıklar üzerinde duruyoruz. Allanınız aş
kına, sizlere soruyorum, Ankara'da en azından üç 
yıldan beri yaşıyoruz; nedir o elektrik direklerine diki
len demir saksılar? Burası Londra'nın rutubetli ikli
mi mi? Onları üç günde bir zaten sulayamazsınız. Be
lediyelerin en önemli fonksiyonu olan su işini hallet
mediniz; bordürîere, süslere gittiniz. O Londra misali 
elektrik direklerine takılmış ve şimdi çatır çatır sökü
len saksıların her birinin maliyeti nedir? 

Değerli arkadaşlarım, Çankaya Belediyesi bordür-
ler için 270 milyon lira sarf ediyor. Nedir 270 milyon 
lira biliyor musunuz? Gerçi enflasyon içinde rakam
ların ve milyonların önemi kalmadı gibi görünürse 
de, bakın ben size çarpıcı bir örnek vereyim: 270 
milyon lira, biner liralık kupürlerden ibaret olsa; yani 
biner liralık destelerden ibaret olsa ne kadar zamanda 

sayılabilir, biliyor musunuz? Bir adam otursa, 270 mil
yon lirayı ne kadar zamanda sayar biliyor musunuz? 
Ben size söyleyeyim: 90 saatte sayar. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Ne ifade eder yani 
bu? 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Bir önemi vardır 
paramızın her halde; onu söylemeye çalışıyorum beye
fendi. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, rica ediyorum... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Kimi 

zengin ettiler?.. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Kapatıyorum 

efendim. 
Değerli arkadaşlarım, 90 saatte; yani 3 iş haftasın

da bir adam bunu ancak sayabilir. Hiçbir şeyi küçüm
semenin anlamı yoktur. Türkiye^de ben eminim hiç
bir şey gizli kalmayacaktır. Metropolitan sistemin bir
takım yararları olmuştur, biraz önce söylediğim gibi, 
Anayasa gereğidir; ama aynı sistem Türkiye'de maale
sef denetimsizlik ve gözetimsizliklerİ nedeniyle, son 
1,5 yıldan beri hemen her gün gazetelerin en büyük 
haber kaynağı olmuştur. Türk basınına bu yönden 
hakikaten şükran borçluyuz. 

Değerli arkadaşlarım, takdirleriniz ne olursa ol
sun, bu konu kamu vicdanını sızlatmaya devam ede
cektir. Hür Demokrat Partili milletvekilleri olarak bu
nu burada ifadeyi kendimize görev saydık. 

Hepinize derin saygı ve sevgiler sunuyorum. (HDP, 
SHP ve DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, özel gündemde 
yer alacak işler kısmına 5 dakika sonra başlama za
rureti bulunduğundan, bu araştırma önergesinin mü
zakerelerini burada kesiyor ve gündeminde takip et
mek üzere oturuma 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.25 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.35 

BAŞKAN : Başkanveküi Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbilen (KırklareÜ), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Dördüncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
(Devam) 

B) GÖRÜŞMELER 
1. — Hükümet adına Başbakan Turgut özaî'ın, 

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak Devleti sınırları içe
risinde 15.8.1986 tarihinde gerçekleştirilen askerî ha
rekât hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/15) 

BAŞKAN — Kabul edilen özel gündem gereğin
ce, Hükümet adına Başbakan Turgut Özal'ın, Türk 
Silahlı Kuvvetlerince Irak Devleti sınırları içerisinde 
15.8.1986 tarihinde gerçekleştirilen askerî harekât 
hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
(inci maddeleri uyarınca 'bir genel görüşme 'açılması
na ilişkin önergesi üzerine, 2.9.1986 tarihlıi 2 nci Bir
leşimde açılması kararlaştırılan genel görüşmeye 'baş
lıyoruz. 

Görüşme sırasına göre ilik söz önerge sahibinin
dir, bilahara grupların ve hükümetindir. 

önerge sahibi olarak sayın hükümet 1.0 dakikalık 
söz hakkını kulianımak istemekte midir?.. 

Sayım hükümet, önerge sahibi olarak 10 dakika
lık süreyi kullanmamaktadır. 

Grupar adına söz sırası : Doğru Yol Partisi Gru
bu adına Sayın Memduh Yaşa, Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Hilmi Biçer, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Turan Bayezit, Hür 
Demokrat Parti Grubu adına Sayın Faik Tarıtncı-
oğlu; 

Şahısları adına : Sayın Şükrü Yüzbaşıoğlu, Sa
yın Rüştü Şardağ, Sayın Reşit Ülker, Sayın Kadir 
Narin. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Memduh 
Yaşa. (Alkışlar) 

Gruplar adına, alınan karar gereğince, süre 30'ar 
dakikadır. Gruplar bu süreye riayet etmek kaydıyla 
'birden ziyade sözcü kullanabilirler. 

DYP GRUBU ADINA AHMET MEMDUH YA
ŞA (istanbul) — Sayin Başkan, değerli [milletvekilleri; 

Doğru Yol Partisinin, genel görüşmemize konu teş
kil eden Güneydoğu olayları hakkındaki görüşleri
ni sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Hepimizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

•Muhterem milletvekilleri, üç günden heri bu ko
nuyla çeşitli vesilelerle, değişik sebeplerle Genel Ku
rul meşgul bulunımaktadır. Bu itibarla, birçok kişi, 
meselenin birçok yönünü burada izah etmek fırsatı
nı bulmuştur. Bendeniz de daha evvel huzurunuzu 
işgal ettim; hu itibarla, eğer 'bugünkü konuşmamda 
bazı tekerrürler olursa, bu tekerrürlerin, konuyu da
ha iyi aydınlatmaya vesile olsun diye ihtiyar edildi
ğini kabul buyurmanızı ve beni affetmenizi rica ede
ceğim. 

11 Ağustos Pazartesi günü Siirt'in Sımak îlçesine 
bağlı Güryazı'daki jandarma sınır taburuna dönmek
te olan bir askerî birliğimizi pusuya düşürerek 1 bin
başımızı, 10 er ve erbaşımızı şehit eden, 10 er ve 
erbaşımızı da yaralayan PKK mensubu teröristlerin 
Irak topraklarındaki kamplarına, 15 Ağustos 1986 
Cuma günü silahlı kuvvetlerimizce bir hava taarruzu 
düzenlenmiştir. Yerli ve yabancı kaynaklardan, da
ha o zaman verilen ve gazetelerde yer alan bilgilere 
göre bu taarruzlar, bölücü çetelerin barındığı birçok 
yeri tahrip etmiş, orada yuvalanan pekçok kişi öl
dürülmüş, mensup oldukları teşekküllere ağır zayiat 
verdirilmiştir. 

Ordu mensuplarımızın şehit olmasına ve yaralan
masına sebebiyet veren olaydan fevkalade mütees
sir olan Türk Milleti, silahlı kuvvetlerimizin bu mu
vaffakiyetli operasyonu ile teselli bulmuştur. Şahsen 
ve Doğru Yol Partisi Meclis Grubu olarak Cenab-ı 
Haktan şehitlerimize mağfiret, yaralılarımıza âcil şi- . 
falar diliyor ve bu güç operasyonu başaran silahlı 
kuvvetleriımıize şükranlarımızı sunuyoruz. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maruzatımın 
bundan sonraki kısmında, hem bu olayın mahiyeti ve 
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neticelerini 'tahlil etmeye, hem Güneydoğu Anadolu' 
da yılardan beni süren olaylar ve bu olayların söz 
konusu bölgede yarattığı santiar halkkında'ki fiıkirle-
riımi izah etmeye çalışacağım. 

Bu 'hareketin bizim yönümüzden hukukî dayama
ğı nedir? Hükümetin ve iktidar partisi Meclis gru
bunun, olayın vukuundan bugüne kadar konuyu, 
'hukukî izah bakımından birkaç diefa fikir değişiüir-
miiş olmasına rağmen, meseleyi bir rasyonel temde 
oturtmak imkânı olduğunu sanıyorum; daha doğru
su şuna cevap arıyorum : ©u hareketin iç hukulku-
ımuza aykırı bir yanı var mıdır? Meselenin millet
lerarası hukuk yönünden tetkikine lüzum hissetmi
yorum. Zira, askerî küvetlerimizin, ikomşu Irak'ın 
mücavir bölgesinde, muayyen şartlar altında ve belli 
maksatlar için hareket yapabileceği hususunda Irak 
iile aramızda 1984 Bkim'lnde varılmış 'bir (mutabakat 
vardır. Harekâttan sonra Irak'tan şikâyet duyulma
dığına göre, operasyonun, bu mutabakatın tespit et
tiği şartlar ve sınırlar içinde yapılmış olduğu neticesi 
çıkarılabilir. 

Buna mukabil, harekâtı takip eden günlerde, yerli 
ve yabancı bazı basın organlarında, kendi iç hukuku
muz bakımından, harekâtın hukukîliği yönünden bazı 
şüpheler izhar edilmiştir. Gerçi bu şüpheler ve tered
dütler bugün geniş bir mikyasta izale edilmiş bulun
maktadır. Bununla beraber, bu husustaki görüşlerimizi 
heyeti umumiyeye arz etmekte fayda görüyoruz. 

Sayın içişleri Bakanının olayı izah eden Meclis 
konuşmasında, iç hukuk bakımından Anayasanın 121 
ve 122 nci maddelerine dayandırıldığı ifade edilmiş
tir; daha doğrusu, bu maddelere dayanarak çıkarılan 
kanun kuvvetindeki kararnameye istinat ettirildiği 
söylenmişti. Meseleye kronolojik şekilde baktığımız 
zaman da hükümetin meseleyi böyle gördüğünü anla
yabiliriz. Gerçekten olay 11 veya 12 Ağustosta cereyan 
etmiş, 14 Ağustosta kararname çıkarılmış ve operas
yon 15 Ağustosta yapılmıştır. Şu halde hükümet, bu 
maddelerin verdiği salâhiyetle çıkarılan kararname
den kuvvet almıştır. Buna rağmen, dün burada cere
yan eden müzakerede Anavatan Grubu sayın söz
cüsü, operasyonun Anayasanın 92 nci maddesinin ikin
ci fıkrasına göre yapıldığını ifade etmiştir. 

İki hukukî dayanak birbirinden çok farklı mües
seselerdir, çok farklı şeylerdir. Eğer Anayasanın 92 
inci maddesine dayanılmış olsaydı, kararname çıkar
maya gerek yok idi; çünkü, 92 nci maddede böyle 
bir şeye lüzum yoktur, böyle bir yol da yoktur ve 

92 nci madde tatbik edilseydi, dört gün beklemeye 
de gerek yoktu. 

Sözkonusu kanun kuvvetindeki kararname Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından değiştirilerek tasdik 
edilmiş bulunduğuna göre, artık, hükümetin ve hükü
metin emrindeki oradaki güvenlik güçlerinin ve silahlı 
kuvvetlerin elinde, aynı müessiriyetle daima kullana
bileceği bir araç var demektir. 

Hemen ifade edelim ki, hem şahsen ben ve hem 
de grup olarak, özellikle hükümetin izah tarzına ba
karak, operasyonun cereyan tarzını da dahil ederek, 
hadisede Anayasaya aykırı bir husus görmemekteyiz. 
Yani, yapılan operasyonu Anayasaya uygun bulmak
tayız ve bu yüzden de kararnameye müspet oy ver
diğimizi biliyorsunuz. Yalnız, kafalarda doğan iki ta
ne istifhama cevap aramak durumundayım. Birinci
si şudur: Dün bir arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, 
kararname 25 Temmuz'da hazırlanmış ve ancak 14 
Ağustos'ta meriyete sokulmuştur. Şu halde, Türk Si
lahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı suikast cereyan 
ettiği gün kararname hazır idi. Hemen meriyete koyup, 
ona göre operasyon yapılacağı yerde, dört gün sonra 
operasyon yapılmış olmasını izah etmek bizim için 
mümkün değil; çünkü biz bunun neye dayandığını 
bilmiyoruz. Şu halde, bu kararname 25 Temmuz'da 
hazırlandığına göre,, hükümet, en azından Irak top
raklarında bize mücavir yerlerde terörist kampları
nın faaliyet halinde olduğunu istihbar etmiş demek
tir. Böyle bir istihbarat olduğu anlaşıldığına göre, ope
rasyonun yapılması için mutlaka karşı tarafın bize 
10 şehit verdirmesini beklemeye neden lüzum görül
müştür? Biz, bu soruların cevabını bulamıyoruz. 

Kaldı ki, 92 nci madde dahi, bize taarruz yapıl
dıktan sonra hemen işletilebilirdi. 121 ve 122 nci mad
delere dayanmadan, sadece 92 nci madde dahi işletil-
seydi, biz, grup olarak hükümetin bu faaliyetini Ana
yasaya uygun mütalaa edebilirdik. Şu halde, bize göre 
bir gecikme vardır; tedbir almada gecikme vardır, 
mukabele etmede gecikme vardır. 

Muhterem arkadaşlar, burada başka bir gecikme 
daha var. Irak'la Türküye arasında, Türkiye'nin Irak 
mücavir topraklarında askerî operasyon yapabileceği 
hakkındaki mutabakat, hemen hemen iki sene önce 
sağlanmıştır. Bu iki sene zarfında, eğer böyle bir ope
rasyon yapılması bakımından hukukumuzda bir boş
luk var ise, iç hukukumuzda bir boşluk var ise - Ki, 
hükümet operasyonu yapmadan evvel kararname çı-
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karmak lüzumunu hissettiğine göre, bir boşluk oldu
ğu kanaatindedir- bu iki sene zarfında bu boşluğun 
neden doldurulmadığını anlamak da mümkün değil
dir. Neden bu iki sene zarfında silahlı kuvvetlerimi
zin eline, bugün kanunlaşmış olan, kararnamede ye
rini bulan müessir alet, araç verilmemiştir? 

Bize öyle geliyor ki, hükümet, meseleye daha cid
dî ve daha bilinçli şekilde bakmış, bakabilmiş olsaydı, 
son iki sene zarfında çok daha ciddî ve müessir ted
birler alabilir - kimseye manevî vebal yükleme niyetin
de değiliz ama - birçok olayların vukuunu, bu tedbir
lerle önlemek imkânını bulabilirdi. Çünkü, böyle bir 
araçla, yani dün tasdik ettiğimiz kanun tasarısıyla 
verilmiş olan araçla, silahlı kuvvetlerimize, bölücü eş-
kiiyayı yuvalarında vurmak, onların Türk topraklarına 
taarruz gücünü tahrip etmek, azaltmak, yok etmek 
imkânı doğmuş oluyor. Bu imkânı yaratmak iki yıl
dan beri Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin elindedir, 
buna rağmen kullanılmamıştır. Belki kullanılmaması 
için bir sebep vardır; ama biz bilmiyoruz ve Sayın İç
işleri Bakanının evvelki günkü izahatında da bu se
bebi görmüyoruz; bizi tatmin edici bir izahatı da 
yoktur. 

içişleri Bakanının konuşmasında ve hükümetin 
izahlarında bizim için meçhul olan başka hususlar 
da var. Sayın İçişleri Bakanı konuşmasında, bu hare
kâtın altı amacından bahsediyor. Bu amaçlar, cay
dırma, sindirme ve korkutma gibi genel mahiyette 
amaçlardır. Bunlar, her askerî harekâtta uzun vadede 
elde edilmesi arzulanan amaçlardır. Biz, bu yaptığı
mız operasyonda bu amaçlara ne kadar yaklaştık bu
nu bilmiyoruz. Yani, yerli ve yabancı muhtelif ga
zetelerde, ölen kişilerin adedi hakkında birbiriyle çok 
çelişkili rakamlar var; ama hadisenin cereyan tarzın
dan, hükümetin açıklamalarından iki tarafta da kuv
vetli bir istihbarat şebekesinin olduğu anlaşılıyor. O 
zaman şu soruların cevabını arıyoruz: Bu harekât so
nunda Irak topraklarında kaç kişi ölmüştür? Ölenle
rin kaçı bölücü çete mensubudur? Ölenlerin kaçı Tür
kiye'deki menfur harekete katılan çete mensubudur? 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Yapma hocam... 
AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Yani 

40 - 50 kişi olduğu ifade edilen ve Türkiye'ye taar
ruz ettiği bildirilen bu kişiler hâlâ tamamıyla sağ mı
dır, yoksa bir kısmı itlaf edilmiş midir? Bunları öğ
renmek, zannettiğiniz kadar zor değildir eğer işi cid
diye alırsanız sayın üyemiz; zatı âlinize söylüyorum. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Yapılamaz, iyi ince
le, yapılamaz. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Tahrip 
edilen tesislerin ve silahların mahiyeti ve miktarı ne
dir? Bu hususta bir bilgimiz yoktur. Hükümetin bir 
bilgisi var mıdır? Hükümet bizi bu konuda tenvir ede
bilecek durumda mıdır? Bunu merak ediyorum. As
lında hükümetin bu konu ile fazla meşgul olduğunu 
da sanmıyorum, ilgili olduğunu da sanmıyorum. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Kimse dinlemiyor. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyelim; pe
şinen cevap vermeyelim; hatip konuşuyor. Lütfen... 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, hükümet ne işle meşgul, şuraya bakın, dinle
miyorlar... (SHP sıralarından «Dinlemiyorlar» sesleri) 

BAŞKAN — Siz kendinize bakın efendim. 
Devam edin. 
HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Biz ken

dimize bakıyoruz, oraya da bakıyoruz. Hükümet meş
gul, şuraya bakın, dinlemiyorlar. 

BAŞKAN — Siz ıkeridi oturuşunuza bakın bir kere. 
HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Bizim 

oturuşumuzda ne varmış efendim? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Yaşa. 
AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Su

sarlarsa devam edeceğim Sayın Başkanım. 
Şimdi, bu istediğimiz bilgilerle, Sayın içişleri Ba

kanının amaçladığını belirttiği hedefler arasında, bir 
ilişki kurarak şu soruları sormak istiyorum; bu soru
ların muhtevası olan, mevzu olan amaçlar, Sayın İçiş
leri Bakanının konuşmasında vardı. 

1. Bölücü eşkiyanın Iran ve Suriye'deki unsurları 
sinmiş midir? Sayın bakan, harekâtın sebebinin, gaye
sinin bölücü teröristleri sindirmek olduğunu söyledi
ler. 

2. Kendileriri'i Irak'ın kuzeyinde barındıran Me
sut Barzani taraftarlarından kopmaları sağlanmış mı
dır? 

3. Bu harekâtın geniş bir caydırıcı tesiri, etkisi 
olduğu tespit olunmuş mudur? 

Biz bu soruların cevaplarını ancak hükümetten öğ
renebiliriz ve ümit ediyoruz ki, hükümet bizi bu hu
susta tenvir etmek lütfunda bulunacaktır. 

Şimdi bir başka konuya geçiyorum. PKK örgü
tünün ve onunla paralel hareket eden diğer terörist 
teşekküllerin, Türkiye içinde ve dışında; fakat her 
ikisi de Türkiye'ye müteveccih düşmanca hareketlerin 
kaynağı dış düşmanlarımızdır; bunları organize eden, 
finanse eden, eğiten, yönlendiren, faaliyetlerini planla
yan dış güçlerdir. Bu güçlenin başında, özellikle kamp 
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merkezi olarak, eğitim yerleri olarak ve yönlendirme 
sahası olarak, Suriye'nin geldiğini, içeride ve dışarıda 
bilmeyen yoktur. Suriye bunu hem bilasale yapıyor, 
(hem kendi hesabına yapıyor) Türkiye'ye düşmanlı
ğından yapıyor; hem de bilvekâle yapıyor, Rusya he
sabına yapıyor. Hal bu iken - birinci konuşmamda da 
belirtmeye çalıştım- Sayın İçişleri Bakanımızın, hu
dut emniyetini sağlayamayan Irak ve İran'la, Suriye' 
yi aynı kefeye koymasının sebebini anlamak bizim 
için mümkün değildir. 

İran'la Irak, aralarındaki savaş dolayısıyla ve Irak, 
zamimeten, ayrıca, kuzeyindeki bölücü hareketler do
layısıyla, bize civar topraklarını tam kontrol altında 
tutamlamaktadır, bunu biliyoruz. Suriye'nin, Sayın İç
işleri Bakanının ifadesiyle, Lübnan'a angaje olduğu 
için hudutlarımızı tutamadığı, yani Suriye - Türkiye 
hududunu kontrol altına alamadığı görüşüne katılma
mız mümkün değildir. 

Suriye'nin, kendi cüssesini çok aşan bir ordusu var
dır; Türkiye'nin bile uykusunu kaçıracak kadar bü
yük ordusu vardır; bu orduyu neden beslediği de az 
çok bellidir. Buna rağmen Suriye'nin, Türk hudut 
emniyetini masumane sebeplerle tutamadığını iddia 
edemeyiz, söyleyemeyiz; bunu söylemek, hedef şaşırt
maktır, bunu söylemek, ilgili servislerimize yanlış bil
gi vermektir ve bunu söylemek, bundan sonraki ala
cağımız tedbirlerde yanlış değerlendirmelere girmektir. 
Bundan tevakki edilmesi lazım. 

Arkadaşlar, bu yeni de değildir. Biz bu işlerin içi
ne yemi girmedik; Türkiye'nin bölücü güçlerle ilişkileri 
bakımından, Suriye ile Irak arasında durumu aynı de
ğildir. Bölücü güçler konusunda Türkiye ile Irak 
her zaman - 1921'den beri- anlaşmıştır; fakat Suriye 
daima bölücü güçlerin - 1925*ten beri - merkezi ol
muştur; Şeyh Sait İsyanı da böyle olmuştur, Ağrı 
isyanı da böyle olmuştur, Dersim İsyanı da böyle 
olmuştur, İkinci Dünya Harbi sırasında da böyle ol
muştur. Bugün de bu kuvvetlerin fikir merkezleri. Su
riye'dir; 50 senedir Suriye'dir. Nasıl Suriye'yi masum 
gösterebiliriz?' 

özellikle zabıtlara geçecek bu ters iddianın, çok 
Sayın içişleri Bakanı tarafından tashih edilmesini rica 
ederim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Neyse, yaşın verdiği bir imtiyazla, bereket, her 
şeyi duyamıyorum buradan. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Kendi arala
rında bir şey, sizinle alakası yok. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Peki, o 
zaman birbirlerini duysunlar daha iyi. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Hükümet 
dinlemiyor zaten, o tarafa konuşmasanız da olur. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Çok 
dostlarım var, dinlemeseler de zararı yok. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, siz devam 
edin. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Yalan mı 
Sayın Başkam, yalan mı? 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Bir 
parça da harekâtın dış akisleri üzerinde durmak isti
yorum müsaade ederseniz. 

Irak sınırları içinde yapılan operasyona ilk tepki, 
bildiğiniz gibi Libya'dan gelmiş, onu da Iran takip 
etmiştir. Bize düşman olan ve i>u hareketleri yönlen
diren kuvvetlerden, dış güçlerden, bildiğim kadarıyla 
açık bir tepki gelmemiş veya bu tepki bize ulaşma
mıştır. 'Bu, onların bu operasyondan hoşlandıkları an
lamına gelmez şüphesiz. Herhalde bu konuda bir he
sapları var; ama dünyadaki bütün terörist hareket
lerle ilgili olan ve onları, gizli de değil, açık olarak 
destekleyen Libya ile İran'ın dostu olan Türkiye'nin 
en hayatî menfaatleri sözkonusu olduğu zaman bile 
bu huylarından vazgeçmediğini, yani gene terörizmi 
desteklediğini görmek ibret vericidir ve ümit ediyo
ruz ki, bundan sonra, Türkiye'nin bu ülkelerle mü
nasebetlerinde dikkate alınması gereken bir husustur. 

Bu arada Libya lideri Muammer Kaddafi ile Iran 
dinî lideri - Ayetullah mı, yoksa Ataullah mı diyeyim 
bilmiyorum - Ayetullah Humeyni'nin; birincisi Tür
kiye ve ikinci olarak da Atatürk'le ilgili çirkin sözle
rini buradan takbih etmeyi ve Türk Milletinin bu kür
süden nefretini ifade etmeyi vazife bilirim. («Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bu sözlerin daha sonra diplomatik teşebbüsler
le tevil veya dnkâr edilmiş olması, bizim infialimizi 
ve nefretimizi asla azaltmaz. Yalnız, özellikle doğu
daki komşularımıza, yani bir dinî devlet kurmuş olan
lara şunu hatırlatmak isterim: Müslümanlara kurtu
luş yolunu açan ve ilk Müslüman müstakil Türk 
Devletini kuran Atatürk, en büyük Müslümandır; bu 
da böyle biline. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Libya ve Iran, Türkiye'nin Irak sınırları içinde 
giriştiği harekâtı Irak devletine bir destek olarak ni
telemişlerdir. Halbuki hükümetin çeşitli demeçlerin
den anladığımıza ve bizim de kanaatimize göre, Tür
kiye, Irak'ta, kendi devletine karşı ayaklanan güçlere 
karşı değil, Türkiye'de terörist hareketler yapan, as-
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ker ve sivil Türk vatandaşlannı Türkiye'de öldüren 
ve sonra da oraya iltica eden, Türk topraklarına sira
yet etmiş kimselere karşı yapmıştır. Bu itibarla da 
bu harekât, Irak'a endirekt bir yardım mahiyeti taşı
mamaktadır. Ancak, eğer oradaki, yani Irak'ı uğraş
tıran bölücü güçler, bu harekâttan zarar görmüşlerse, 
bunun sebebi, ikisinin kucak kucağa olmalarıdır. Şu 
halde, hem Mesut Barzani'ye, hem de onu destekle
yen İran ve Libya hükümetlerine tavsiyemiz, Türki
ye'ye karşı kullanılan kuvvetlerden ayrılmaları, onla
ra destek olmaktan, onlarla iç içe yaşamaktan vaz
geçmeleridir. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; bu arada Ba
tılı dostlarımızın ve müttefiklerimizin... 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, süreniz dolmuştur; inkı-
taları hesaba katıyorum, toparlayınız efendim. 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Sayın 
Başkanım, emrinize uyacağım; ama bana müsamaha 
gösterirseniz... 

BAŞKAN — İnkıtaları hesaba katıyorum efendim. 
AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Peki, 

ben sizinle uyuşurum hefhalde. 
Batılı müttefiklerimizin, bu konuda, yeterince an

layış gösterdikleri kanaatinde değiliz. Türkiye'ye mü
teveccih hareketler, yalnız Türkiye'yi çökertmeye de
ğil, aynı zamanda NATO'nun da en güçlü üyesini çö
kertmeye matuftur. Müttefiklerimizin bunu bilmesi la
zımdır ve bilhassa Avrupa'deki müttefiklerimizin, Tür
kiye'ye teveccüh eden güçlere destek olmamaya alış
maları lazımdır. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Türkiye' 
nin Avrupa'da müttefiki kim? 

AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Onla
ra yapılan yardım bize tecavüzdür. Bunları bilmele
rinde fayda vardır; çünkü hareket, Türkiye için bir 
savaştır ve bu savaştan - düşünülemez bile ama - Tür
kiye'nin mağlup çıkması, evvela onların menfaatlerini 
zedeler ve burada NATO diye bir müessesenin mev
cudiyetinden eser bırakmaz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Güneydoğu 
Anadolu'da cereyan eden olayların boyutlarının çok 
büyük olduğu kanaatindeyiz; bunun mutlaka hakkın
dan gelmeliyiz. Bunun içlin de, bu terörün hedefinin 
biz olmadığını dünya aleme bildirmemiz lazım. Bu
na da en büyük dayanağımız şudur: Bu bölücü 
hareketlerle, orada yaşayan insanların alakası yok 
tur. Binaenaleyh, yanlış bir zehaba, yanlış bir hesa
ba kapılmasınlar, Türkiye'de bir muhtariyet hareketi 
katiyen sözkonusu değildir ki dışarıdan desteklensin. 

(«Bravo» sesleri, alkışlar) Türkiye'ye dışarıdan yöne
tilmiş hücumlar vardır, dışarıdan yönetilmiş taarruz
lar vardır. Bunu herkese, dosta, düşmana anlatma
mız, onlara bölgeyi tanıtmamız gerekir. 

O arada, bu büyük strateji cereyan ederken, şu 
anda tırmanmakta olan Iran - Irak savaşına bir em
rivakiyle Türkiye'riin kaldırılması çabalarının da ola
bileceğine dikkatinizi çekmek isterim. Hükümetin ve 
Meclisin bunda çok müteyakkız olmasını ve böyle bir 
oyuna gelmemesini bilhassa istirham ederim. (DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; eğer müsaa
de ederseniz, biraz da o bölgenin durumundan bah
setmek istiyorum. Güneydoğu Anadolu 1978'den beri 
sıkıyönetim altında yaşamaktadır. Aslında bu, 1920' 
lerden beri vardır; çok az fasılalarla o bölge hep sı
kıyönetim altında yaşar; ben o bölgede doğmuş, bü
yümüş bir kişi olarak söyleyebilirim bunu. Ben çocuk
ken tümen komutanının adı, örfî idare komutanıydı. 
biz öyle bilirdik. Örfî idare rejimi anayasal bir re
jimdir; ama hoş bir rejim değildir. Bir kitleyi, birta
kım insanları sekiz sene temel hak ve hürriyetlerinden 
mahrum olarak yaşatmak yani böyle yaşamak her 
insanın katlanabileceği bir şey değil. Ne yapıp yapıp, 
örfî idareyi, yani sıkıyönetimi kaldırmak lazımdır; bu
nun için de sıkıyönetime sebebiyet veren olayları 
ortadan kaldırmak, en azından asgariye indirmek la
zımdır. Bunların başında tabiî Türkiye'ye olan sız
malar geliyor, yani Türk hudutları bir yol geçen ha
nı mıdır Allahaşkına? (DYP ve SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ne oluyor? Fakir Fukara 
Fonuna 400 milyar lira bulan sayın hükümetin, Türk 
hudutlarını emniyet altına almak için bunun beş ka
tını harcama kabiliyeti yok mudur? (SHP ve DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bence vardır; 
çünkü hudut emniyeti sağlanmadıkça, hiçbir iktisadî 
faaliyetin beş paralık değeri kalmaz. Evvela hudut 
emniyeti sağlanmalıdır. Fakir Fukara Fonundan bah
setmem bazılarını gocundurdu galiba. Ben, baştan 
beri ona karşıyım; binaenaleyh, bir şeyi saklamıyo
rum, kusura bakmasınlar. 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, toparlayınız efendim. 
AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Hay 

hay, başüstüne efendim. 
HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Zülfiya-

re dokundunuz, fazla konuşturmazlar. 
BAŞKAN — Sayın Sağesen, şu huyunuzdan bir 

türlü vazgeçmediniz. 
HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Doğruyu 

,. söylemeyelim mi? 
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AHMET EKİCİ (Kütahya) — Efendim, o Or
du'da böyleymiş. 

BAŞKAN — Lütfen Sağesen... 
Lütfen Sayın Ekici, sizi ilgilendirmez. 
Buyurun Sayın Yaşa, siz devam edin. 
AHMET MEMDUH YAŞA (Devamla) — Birbi

rine düşman aşiretler vardır, birbirine zıt aileler var
dır, birbirlerini ihbar etmektedirler. İlgili merciler 
her ihbar hakikat telakki edip, birtakım insanlara ezi
yet yapmaktadırlar; basının falan müşahedeleri bu
dur. Aslında birçok insan düşmanını, hasmını böylece 
ezdirmektedir, örfî idare rejimi buna alet edilmekte
dir. 

Bir de, köy korucularına verilen silahların çok 
tehlikeli bir araç olduğuna dikkatinizi çekerim, ora
da ya herkese silah verilir, ya hiç kimseye silah veril
mez, denge böyle kurulur; öyle kurulmuştur tarih 
boyunca, başka türlü olmaz, 

Doğu'da, özellikle Güneydoğu'da birçok nüfuzlu 
ailelerin geçmişinde ya bir nahiye müdürü ya bir jan
darma çavuşu vardır; biliyor musunuz bunu siz? Şim
di, köy korucuları olacak elli sene sonra. 

Birçok müşahedeler Güneydoğu'da göçlerin baş
ladığını göstermekte, özellikle sınır bölgesinde; bu 
da meseleye, yalnız bk asayiş meselesi olarak değil, 
çoik daha geniş bir mesele olarak bakmak gerektiğini 
ortaya koymaktadır. Temel hak ve hürriyetlerin as
kıya alındığı bir yerde iktisadî gelişmeden bahsedi
lemez; ne yaparsanız yapınız, kimse orada kalmaz, 
kimse yatırım yapmaz, oradakiler de çeker başka ye
re gider. Şu halde, orada önce emniyeti sağlamak la
zım. Bu bölgede sıkıyönetimin daha da uzun devam 
ettirilmesi başka ihtilatlara sebebiyet verebilir. Buna 
dikkatinizi çekerim. Muhterem arkadaşlar, sözlerimi 
şu mülahazalarla bitirmek istiyorum, tabiî Sayın Baş
kanın müsaadesiyle. 

Üç gündür devam eden müzakereler, Güneydoğu 
Anadolu'da cereyan eden olayların yüce Meclise da
ha sık ve daha hazırlıklı şekilde getirilmesi lüzumu
nu ortaya koymuş bulunmaktadır. Ayrıca, milletve
killeri de, mümkünse, partilerarası, muhtelif gruplar 
halinde - arkadaşlar hepimiz aynı gemideyiz, bunu 
unutmayın - bölgeyi sık sık ziyaret etmelidir. Böyle 
bir hareket, oradaki silahlı kuvvetlerimize ve güvenlik 
kuvvetlerimize moral, halka da güven verir. Her şey 
açık rejim, her şey demokratik rejim şartları içinde 
görülmeli ve değerlendirilmelidir ve bir an evvel mut
laka bütün Güneydoğu Anadolu problemlerini kapsa
yan bir Meclis araştırması açılmalıdır. Bu hareketler

le Türkiye'nin bölünmesini bekleyenlerin de, bu ha
reketlerin tazyiki altında, yani Türkiye'ye müteveccih 
terörist hareketlerin sonunda demokrasiden vazgeçi
leceğini bekleyenlerin de mutlaka hevesleri kursakla
rında bırakılmalıdır. Bizim görevimiz budur. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiim Sayın Yaşa. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hilmi Biçer. 
ANAP GRUBU ADINA HİLMİ BİÇER (Sinop) 

— Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; genel görüşme 
hakkında grubumuzun görüş ve düşüncelerini arz et
mek üzere yüksek huzurlarınızdayım. Konuşmamın 
'başında şahsım ve gru'bum adına yüce heyetinizi sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum (Alkışlar) 

Genel görüşme açılmasıyla ilgili önergenin mü
zakeresi sırasında yaptığım konuşmanın tansiyonu 
artırdığı, sayın muhalefet sözcüleri tarafından ifa
de edildi. Gayem kesin olarak, tansiyonu artırmak 
değil; böyle günlerde gösterilmesi gereken vahdetin 
bozulmasından dolayı duyulan üzüntüyü ifade etmek
ti. Bundan sonra, kullanacağım kelimelerde, «çirkin» 
değil, «güzel» kelimesini kullanacağım. 

Konuşmama, bu ifadelerini tashih ederek haşla
dıktan sonra, şahsım hedef alınarak sarf olunan söz
lere cevap vermiyorum. Yalnız bir konuyu, her za
man gündeme gelmemesi için... 

BAŞKAN — Sayın Biçer, 'bir dakikanızı rica edi
yorum. 

İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, sataşmaya o 
oturumda cevap verilir. Bu itibarla bu konuya gir
memenizi rica ediyorum. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Sataşmaya cevap 
vermiyorum efendim. Yalnız bir konuyu açıklayayım 
ki, bu konu 'bir daha gündeme gelmesin. Mesele şu
dur : Ben, 1948 yılında Demokrat Partide siyasete 
'başladıım. Onun kapanmasından sonra kurulan Adalet 
Partisine 1961 yılında girdim; 12 Eylül 1980 tarihine 
kadar bu partide kaldım. 1983 yılında MDP kurucu
ları arasına katıldım, kapandığı güne kadar orada kal
dım; kapanınca, Anavatan Partisine girdim; l>u par
tide yüzde 98 eski arkadaşlarımla birlikteyim. Bu 
sözlerimi, bana karşı sarf olunan «demokrasi şampi
yonluğu» lafının karşılığı olarak yüce takdirlerinize 
sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir de müzakereler esna
sında aşağıdan ıbir değerli arkadaşım bana «sahte
kâr» demiş, bu sözü de katlayarak iade ediyorum... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Biçer o ko
nulara girmemenizi rica etmiştim. 

m — 
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HtLMl BİÇER (IDevamla) — Bitti efendim. 
Sayın mifctvdkilîeri, Sayın Başbakan tarafından 

verilen genel görüşme açılmasıyla ilgili önergenin yü
ce parlamento tarafından ittifakla 'kabul edilmesi ger
çekten isalbetM olmuştur. Genel görüşmeden önce, gö-. 
rüşmenin konusu kanun hükmündeki kararnamenin 
değiştirilerek tasdikiyle ilgili kanun tasarısının müza
keresi de çok yararlı olmuştur. Zira, 'konular biribiniy-
le yakından ilgilidir, hatta 'birbirlerini tamamllamakta-
dır. Bu bakımdan, sayın grup sözcüleri hemen he
men 'söyleyeceklerinin büyük bir kısımını burada ifa
de etmişlerdir, özellikle bu yönden tekrardan 'kaçını
yorum. 

Genel görüşmenin konusu, 15 Ağustos 1986 tari
hinde gerçekleştirilen askerî harekât hakkında bilgi 
sunmak ve bu konuda yüce Mecl'isimizin de fikir ve 
görüşlerini tespit 'ile, onların irşatlarıyla hareket et
me imkânını 'kazanmaktır. Tabir yerinde işe, hükü
met, yüce Meclisten güç altmıştır ve güç alacaktır. 
Askerî harekâtın yüce Meclisçe top yekûn desteklen
mesi de bir iftihar 'kaynağıdır. Grubumuz da aynı des
teği içten göstermekle birlikte, bu manzaradan mut
luluk duymaktadır. 

«Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzda uzun zaman-
*dan beri cereyan eden ve bir türlü ardı arkası kesil
meyen olaylar nedir; nereden kaynaklanmaktadır? 
Askerî harekâtta geç mi 'kalınmıştır? Yüce Meclisten 
bu yetki neden daha önce alınmamıştır?» gibi sual
ler cevap aramaktadır, 

'Kanaatimizce olayın özü şudur : Doğu ve güney
doğu illerimizde, kökü dışarıdaki mihraklar tarafın
dan tahrik edilen ve yönetilen ayrılıkçı, bölücü faali
yetler vardır. Bunların ısu yüzüne çıkan ve mücadele
cini sürdüren bellibaşlısı PKK'dır. Bölücülük faaliyet-. 
lerini Osmanlı Devletlinin zayıf zamanlarına, yani son 
zamanlarına 'kadar uzatmak mümkündür ama, bu
nu tahlile lüzum yoktur. 

Şarktaki olaylar 19601ı yıllarda yavaş yavaş baş
lamış, çok partili hayatın kısır çekişmeli dönemlerin
de gün ^geçtikçe filizlenerek bu hale gelmiştir. Olaya 
'ilk defa şafk'ın geri kalmışlığı istismarı ile başla
mıştır. Top yekûn geri kalmış ülkemizde belki de 
'bunun haklı tarafı vardır. Bu tür olayların ancak 
bölgenin kalkınmasıyla giderileceğine İnanan hükü
metler de yatırımların ağırlığını (bu yörelere kaydır
mak zorunluluğunu duymuşlardır. GAP Projesinin 
uygulanmaya konulması ve her gün bölgeye milyon
ların ve milyarların akıtılması dünya çapında bir olay
dır. Bu sefer de, maalesef, baltalama hareektine, ba-
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rajlarımıza suikast plan ve teşebbüslerine şahit ol
maktayız. Onlar 'için bu eylem normaldir. Zira, bu 
bölgenin masum insanlarını istismar edecek kaynak
lar kurutu'lmak üzeredir. 

Yukarıda arz ettiğim PKK örgütü kendi başına 
değildir. Bir yandan Yunanistan ve Fransa'nın, kom
şumuz Suriye'den de dolaylı olarak destek görerek, 
Ermenilerle içice çalışan bu teşkilatı desteklediklerini 
üzülerek müşahede etmekteyiz. Militanları son derece 
ihtisaslıdır. 1970'li yıllarda Yunanistan ve Fransa'da 
Kürt enstitülerini ve Kürt örgütlerini kurmaya baş
ladılar. Memleketimizde de evvela «Kürt halkı» deyi
mi konuşulmaya başlanıldı ve bir süre sonra da kürt-
lerin millet olduğu imajına geçilerek, devlet kurma 
•istekleri gündeme geldi. 

Bunlar memleketimizde, 1971 yılından sonra, bu 
örgütleri açık veya kapalı olarak destekler mahiyette 
pekçok kitaplar çıkardılar. Bu kitaplar, kitap ol
maktan ziyade bir talimname hüviyetini taşımlıktay
dılar. Böylece, uzunca 'bir hazırlık devresi geçirerek, 
örgüt olarak değil, kitle olarak hazırlık yapmaya baş
ladılar. 

ıBugün kürtler dört parçaya 'bölündüklerini söyle
mektedirler : Birincisi Türkiye, ikincisi Irak, üçüncü-. 
sü tran ve 'dördüncüsü de Suriye'dir. En etkinlerinin 
Irak olduğu ve en dinamiğininde Türkiye bulundu
ğunu söylerler, birleşmeyi ancak Türkiye'dekilerin ön* 
derliğinde 'başarabileceklerine inanırlar, tran - Irak 
savaşlarımdan ve devletlerin zafiyetlerinden istifade 
eden bunlar, Irak'ın harekâtın yapıldığı bölgesinde 
âdeta muhtar bir bölge kurmuşlardır. Savaşın neti
cesinin ne olacağı bugün bilinmemektedir, ama şu 
gerçek iyi bilinmelidir ki, bunlar İran'ın da, Irak'ın 
da, Suriye'nin de ileride (başına bela olacaklardır. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, bu faaliyetlerin içinde 
Ermeniler vardır ve bugün PKK'yı Ermeniler kul
lanmaktadırlar. Ermeniler, geçici bir süre için ey
lemlerini durdurmuş görünüyorlar. Bu duruma meşru 
platfamlardan geçmek suretiyle Ermeni milletinin ta
nımı ve tanıtımını yaptırmak için tevessül ediyorlar 
ve bunun mücadelesini milletlerarası platformlarda 
yapma gayreti içindedirler. 

1980'den sonra Avrupa'da yıkıcı ve bölücü ör
gütler, Türkiye 'aleyhindeki mihraklarla birleşerek, yo
ğun bir karalama, isnat ve iftira kampanyasına gir
mişlerdir. 'Bunlarla, parlamento düzeyinde tatmin edi
ci 'bir mücadele yapılamadığı »için, kısmen de başa
rılı olmuş görünüyorlar. Parlamentomuzun çalışma
ya başlamasından sonra etkileri gün geçtikçe azal
maya ve hatta 'silinmeye başlamıştır. 
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Avrupa, FKK'yı evvelce, sanki demokratik 'bağım
sızlık mücadelesi yapan masum bir örgüt sanıyordu. 
Bugün Türkiye'nin güçlü bir şekilde temsil edilme
sinden sonra bozguna uğramışlar, 'birbirlerini öldür
meye başlamışlardır. Böylece, örgütlerinin içyüzü Av
rupa'da da ortaya çıkmıştır. Üzülerek ifade etmek 
lazımdır ki, bugün dolaylı yollardan, dostumuz Lib-. 
ya, bunları destekler görünümü vermektedir veya ör
gütler böyle propaganda yapmaktadırlar. Hatta bu
nalıma düşen bazı işçilerimizden dahi istifade yoluna 
gidilmekte, Libya Hükümetince de legal olarak ça
lışmalarına izin verilmektelir< 

Değerli arkadaşlarım, almış olduğum bir haberi 
sizlere arz etmek istiyorum : Libya'da bir firma nez-
dinde çalışan işçilerimize, bunalıma düştükleri za
man bu örgütler el atmışlar ve 'bir kısım işçilerimizi 
Filistin gerilla kamplarına getirmişler, Filistin geril
la kamplarında eğitime talbi tutuktan sonra, şarktan 
Türkiye'ye eylem yapmaya sokmuşlar ve neticede bir 
işçi arkadaşımız eylem sırasında yanındaki militanı 
öldürerek teslim olmuş ve bu hazin durumu anlat
mıştır. Bu hareket PKK örgütünün nelerden istifade 
ettiğini açık seçik 'bize göstermektedir. 

PKK örgütü ve diğer zararlı örgütler çok küçük 
birimler halinde çalışmakta, özellikle Filistin gerilla 
kamplarında eğitilerek son derece deneyimli bir şekil
de ve baskınlar yapmak suretiyle çalışmaktadırlar. 

Terörle ilgili mücadelenin klasik savaş metotla
rıyla yapılması çok zordur. Onun için, arazinin sarp
lığından ve araziyi iyi bilenlerden istifade ediyorlar. 
Bu bakımdan, netice alınmamasını kınamak haksızlık
tır., 

Ayrıca, Filistin örgütleriyle kesin bir organik bağ 
içindedirler ve dış güçlerden de her türlü yardımı al
maktadırlar. Ellerinde en modern silahlar vardır ve 
standart bir giyim şekline geçmek üzere hazırlık için
dedirler. Evvelce nasıl ve ne şekilde konuşulursa ko
nuşulsun, olay, arz ettiğim gibi, basit bir zabıta ola
yı, bir sınır ötesi olayı da değildir. Sayın sözcülerin 
bir kısmı, Sayın Başbakanımızın 17.10.1984 tarihin
deki, «Sayıları birkaç yüzü geçmeyen eşkıyayı mu
hatap alarak heyecanlanmayı doğru bir politika gör
müyoruz» sözü üzerinde durmaktadırlar. Olayın, mil
lî varlığımıza kasteden bir unsuru dikkate almamak 
değil, onları muhatap almak istemediğimiz şeklinde, 
değerlendirilmesi ve tefsir edilmesi doğru olur. Zira, 
muhatap alınmaları halinde, bir avuç eşkıyanın var

lığının Türk Devleti tarafından kabulü manası çıkarı
lır ki, bunun da birtakım münakaşalara yol açacağı 
aşikârdır. 

Bu bölgelerimizdeki olayların kısa sürede bitmeye
ceği, ancak 'boyutlarının değişeceği görüşünü muha
faza ediyorum. Çünkü, olay bizim politikamıza bağ
lı değildir ve dediğim gibi, basit bir zabıta olayı de
ğildir. Olayın kökünün kuruması, bizim içteki güç ve 
kuvvetimize, birlik ve beraberliğimize, bir ağız halin-* 
de olayın üstüne gitmemize bağlıdın 

Olayın soruşturması sırasında, bu işin içine karı
şanların bölgede bir panik içinde işkence iddialarını 
ortaya attıkları ve bu iddiaların yüce kürsümüze ka
dar uzandığı hepimizin malumudur. Yakalanan bir 
militanın, kendisine çukuiata ikram 'edilerek ifadesi
nin alınmasını düşünmek, abesle iştigaldir. Bu ara
da belki görevini hakkıyla yapamayanlar, haksızlık 
da yapmış olabilirler. Bu 'haksızlıkları da savunmu
yoruz. Ancak, bu konuda özellikle yüce Meclisimi
zin çok hassas davranması gereğine inanıyoruz. 

Sayın m'iHetveikl'Leıi, hükümetimizin, aldığı bir 
kararla 15 Ağustosta bu hareketi gerçekleştirmesini, 
evvelki konuşmamda da arz ettiğim gibi, isabetli bu
luyoruz. Harekâttan önce hükümetin yetki alması, 
kanaatimizce karşı tarafın, yani eşkıyanın mukabil 
tedbirler almasını gerektirebilirdi. Harekâtın çok ani 
yapılması faydalı olmuştur. Yüce parlamentonun ver
diği yetkiden sonra, son derece bilinçli çalışan bu grup
ların da mukabil başka tedbirlere ve metotlara baş
vuracakları görüşü fazla yadırganmamalıd'jr. 

Sayın sözcülerimizin sıcak takip üzerinde de dur
dukları görülmektedir. Bu metot, ister deniz huku-. 
kunda, ister kara hukukunda olsun, milletlerarası alan
da meşru kabul edilmiştir. Bu itibarla, bu kuralın bu
rada münakaşasının ve tahlilinin yerinde olmadığı 
kanaatini taşıyoruz. Kurala, olsa olsa, toprakların
da harekât icra edilen Irak itiraz edebilirdi ki, onun
la da mutabakat olduğu için böyle bir şey de söz ko-ı 
nusu olmamıştır. Şekil meseleleri üzerinde durarak 
parlamentoyu fazlaca meşgul etmenin de, onlara bin 
değer kazandıracağı inancında değilim., 

Sayın milletvekilleri, örgütsel faaliyetlerin netice
sinde öldürülen ve yaralananların küçük bir listesi
ni arz ediyorum. 15 Ağustos 1984'ten 16 Ağustos 
1986'ya kadar bakınız ne olmuş : 22 subay katledil
miş, 107 erat katledilmiş, 4 polis 2 bekçi katledil-* 
miş, 150 yaralı, 179 saldırı, 130 çatışma olmuş; top-
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lam olay 155. S M vatandaşlarımızdan 173 kişi 
ölmüş 'bunların 16'sı çocuık, 10 tanesi de kadındır. 
Görüyorsunuz ki, çok hazin 'bir tablo 'karşısındayız. 
Bu olaylar iki senelik 'bir zaman içinde olmuştur. 

Bu karamsar tablodan sonra hir konuyu açıklamak 
istiyorum. Terör ve eşkiya ile mücadelede kahraman 
ordumuz son derece ihtisas şahitti olmuş, özel timler 
yetiştirmiştir. Hudutlarımızda her türlü tedbir alın
mıştır; lbir avuç eşkıyayı ergeç temizleyeceği azim 
ve kararındadır. Bunlarla iftihar ediyoruz. Bölgemiz
de her türlü ekonomik tedbirler de dev adımlarla iler
lemektedir; anarşistlerin ve teröristlerin bu silahları 
da çok yalkın bir tarihte ellerinden alınacaktır. 

Terörizm, 'bölücü eşkıyalar ve örgütlerle müca
delede, damarında Türk ikanı taşıyan her Türk vatan
daşının gereken hassasiyeti göstermesini, değerli ba
sınımızın da traj artırmayı bir kenara 'bırakarak aynı 
hassasiyeti göstermesini diliyor; şahitlerimize rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar dileğiyle, kalanlarımıza baş
sağlığı temenni ediyorum* 

Bu vesileyle yüce Meclisi derin saygılarımla se
lamlıyorum. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Biçer. 
Sosyaldemökrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Turan Bayezit; buyurun efendim, (SHP sıralarından 
alkışlar.) 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 12 Ağustos 1986 günü şehit olan Türk Si-

- lahlı Kuvvetleri mensuplarını SHP Grubu adına rah
metle anıyor, ailelerine, Silahlı Kuvvetlerimize ve 
Türk milletine başsağlığı dileyerek ve yüce heyeti
nize saygılar sunarak önerge hakkındaki görüşlerimizi 
arz ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Silahlı 
Kuvvetlerince eylemci eşkıyaya karşı takipte bulun
mak imkânı veren kanun hükmündeki kararname
nin yüce Mecliste kısa bir zaman içinde görüşülme
sini ve kanunlaşmasını ve bundan daha önemli ola
rak, 15 Ağustos harekâtı hakkında Sayın Başbakanın 
yüce Meclise genel görüşme çerçevesinde bilgi ver
mek zorunluluğunu hissetmesini, görev ve sorumlu
luk bilincinin' geç de olsa ortaya çıkan bir belirtisi 
olarak değerlendirdiğimizi peşinen vurgulamak iste
rim. 

Geride bıraktığımız üç yasama dönemi içerisin
de, hükümetin her olayda ortaya koyduğu, yüce Mec
lisle ilişkilere bakış açısını çok iyi bildiğimiz için, 
bu davranışın, iktidarın Anamuhalefet Partisinin uya-
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rı ve istemlerine kulak vermesine, bugüne kadar hü
kümetin tutumu nedeniyle yeterince kurulamayan 
diyalog bağına bir başlangıç olmasını diliyorum. 

Sayın Başbakanın, harekâtı izleyen günlerdeki be
yanlarında, kanun hükmündeki kararnamenin yüce 
Mecliste derhal görüşüleceği konusuna hiç değinme
miş olması - şevki anayasal zorunluluktur - «Mese
lenin, Türkiye Büyük Millet Meclisini toplayacak ve 
bilgi verecek kadar önemli olmadığı» şeklindeki yo
rumu ve Sayın Genel Başkanımızın «Hükümet ilk 
fırsatta Meclisi toplantıya çağırıp bilgi vermelidir; 
hükümet, Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp bu 
kararnameyi onaylatmalıdır» şeklindeki açıklamaları 
birlikte değerlendirildiğinde, hükümetin bu davranı
şına, Anamuhalefet Partisinin ısrarının hangi ölçü
de etken olduğu belirginleşecek ve inanıyoruz ki, bun
dan ANAP Grubu da demokrasi adına memnunluk 
ve ferahlık duyacaktır. 

Sayın Başkan, SHP Grubu olarak 15 Ağustos 
harekâtını, ülkenin bütünlüğüne ve güvenliğine yö
nelik eşkiya eylemlerini önlemeyi ve eşkiyayı kayna
ğında imha ederek tesirsiz hale getirmeyi amaçlayan 
bir operasyon olarak değerlendiriyor ve bu nedenle 
de onaylıyoruz; kararnameye olumlu oy vermekle de 
bunu ispatlamış bulunuyoruz. 

Harekâtın hukuksal açıdan, biri uluslararası hu
kuka,- diğeri de millî hukuka ilişkin iki yönü vardır. 
SHP, özellikle ilgili hükümetin muvafakatini taşı
ması açısından harekâtın, uluslararası hukuka uy
gunluğu görüşünü paylaşmaktadır. Bu, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin en doğal hakkıdır. Bu nedenle, 
olayın, uluslararası hukuk açısından değerlendirilme
si, konumuzun dışında kalacaktır. Biz daha ziyade, 
millî hukuk yönünden; ancak bundan önce de, hü
kümetin politikası açısından yaklaşmak istiyoruz. 

Hükümetin, Güneydoğu olaylarını teşhisteki ya
nılgısı ve teşhis sakatlığı, ileri görüş noksanlığı, etkin 
ve cesur önlem almaktaki ihmali, hatta zaman za
man bu ihmalin ekonomik ve ticarî endişeler yüzün
den iradî niteliğe bürünmesi; dış politikada, olay
ların gerisinde kalınarak, yönlendiren değil, yönlen
dirilen bir devlet durumuna düşülmesi gibi konula
rın olaylarda ne ölçüde etken olduğunu belirtmeye 
çalışacağız. 

Sayın Başkan, açıklamalara girmeden Önce bir 
husustaki endişemizi dile getirmek ve hükümeti uyar
mak istiyoruz. Bazı konular vardır ki, bunlar tüm 
ulusun müşterek tasa veya kıvancını oluşturur, tüm 
ulusça benimsenir ve ona mal edilir. Bunlardan öv-
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gü veya yergi çıkarmak, daha açık bir deyimle, bu 
olayları siyaset malzemesi yapmak, hem o olayların 
doğasına, hem de millî çıkarlara ters düşer. Ne var 
ki, iktidarın 15 Ağustos operasyonunu siyasî bir mal
zeme haline getirmek gayreti içinde olduğunu üzü
lerek gördük. 

Şehitlerimizin kanlarının, bugün yeni bir Kuvai 
Milliye ruhu imişçesine, 50 milyonu kenetlendirdiği 
görmezden gelinmektedir. Gerek kendi doğasından, 
gerekse Türk milletinin geleneksel değer yargıların
dan kaynaklanan nedenlerle çok duyarlı davranılma-
sı gereken konulan siyaset malzemesi yapmak; bun
lar için, toplum için demokrasi için, aynen köy ke
narındaki hali arazide buldukları eskiden kalma bir 
bomba ile oynayan çocukların akıbetini hazırlar. 
Aralarındaki fark, birincisindeki bilinç unsurudur. 
Hükümet, bu alışkanlığından kurtulmamakta, ekono
mik politikasının tahribatını, sosyal çöküntüyü, bazı 
şahıslar ve yakınları ve hatta bazı adayları hakkında 
ortaya atılan iddiaları ve kamuoyunun şahit olduğu 
bazı olayları, ara seçimler arifesinde gündemden çı
karabilmek için her türlü siyasî istismardan geri kal
mamaktadır. 

Bunun başka ve taze bir örneği, siyasî bir tere
keden aslan payını alabilmek amacıyla yaratılan mi
zansendir; ancak bunun faturası kendisi için çok 
•ağır olmuş ve bu hükümet, zamanı idaresinde Anıt-
Kabrin ağaçları yakılarak, siyasal tarlaların açıldığı 
bir iktidar olarak geçmiştir. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Başkan, Güneydoğu olayları Türk milleti
nin Kurtuluş Savaşının sonunda parçaladığı Sevr And-
laşmasını hortlatmak isteyen dış güçlerin hazırladık
ları senaryonun bir parçası ve bir başlangıcıdır. Bu 
eşkiya güruhu ve onların işbirlikçileri, bu senaryonun 
zavallı figüranlarıdır. Sahnede Iran, Irak, Suriye; 
sahne gerisinde de iki süper devlet ve bunların Or-
tadoğudaki ekonomik çıkarları vardır, yeni denge 
arayışları vardır, ASALA vardır, Ermeni örgütleri 
vardır, Rum sermayesi vardır. Bütün bu nedenlerle, 
bu olayların geniş boyutlarda değerlendirilmesi ge
rekir. 

Buna karşın hükümetin bakış açısı nasıldır? Üzü 
lerek söylemeye mecburuz ki, hükümet bu olaylara 
çok dar bir kesitten bakmaktadır, 'hafife almaktadır,. 
Olayların niçin bu hükümet zamanında tırmandığı, 
12 Eylül öncesinde bile bu düzeye ulaşmamış olduğu, 
değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır. Hükümetin de
ğerlendirmesi şöyledir: Sayın Başbakanın deyimleriyle; 
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«Bunlar mevziî terör olaylarıdır. »Türkiye'nin büyüme
sini ve güçlenmesini kıskananların yarattıkları olaylar
dır, yaptırdıkları olaylardır. Ekonomik kalkınmanın 
baltalanmasına yöneliktir. Sayıları birkaç yüzü geçme
yen eşkiyayı muhatap alarak heyecanlanmak, doğru 
bir politika değildir ve nihayet, en önemli ve yanlışı, 
siyasî niteliği yoktur.» 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, Baş
bakanı dinletmiyorlar. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş
kan, Sayın Başbakan dinlemiyor. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Alışveriş yapıyorlar, bugünkü geliri hesap ediyorlar 
herhalde. 

BAŞKAN —Siz devam edin sayın hatip. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Hükümetin 

yeni kullanmaya başladığı bir deyimle de, «sınırlı si
lahlı propagandadır.» 

Bütün dünyanın bildiği belli bir amacı gerçekleş
tirmek için kullanılan kişiler 1984 yılında bir ilçe mer
kezini basacak, bir süre oraya egemen olacak, çeşitli 
tarihlerde askerî timleri pusuya düşürüp şehit edecek, 
evlere saldırıp bombalayacak, 12 ağustosta 1 binbaşı, 
2 astsubay, 10 erbaş ve er şehit olacak; siz bunlara, 
silahlı propaganda hareketleri diyeceksiniz!.. Sayın ba
kan, eşkiya, sünnet düğününde tabanca sıkmıyor... 

Eğer, «Siyasî bir yönü yoktur» demekle bu olayla
rın siyasî yönü ortadan kalkıyorsa; «zabıta vakası» 
demekle basit bir zabıta vakası haline iniyorsa; «pro
paganda hareketi» demekle bu niteliği kazanıyorsa, o ' 
zaman sizinle aynı değerlendirmeyi yapmaya hazırız. 
Lütfen başınızı kumdan çıkarınız. 

Sıkıyönetim kararlarının uzatılması görüşmelerinde 
de, hükümet, olayları her zaman aynı şekilde değerlen
dirmiştir. Her seferinde, fotokopisi önceden hazırlan
mış bir formun sadece rakamlarını değiştirerek dol-
dururcasına Meclise sayısal bilgiler verilmiş, bilinen 
süslü cümleler tekrarlanmıştır. 

Hükümetin olayları değerlendirme hatası, fizikî 
ihtiyaçların karşılanması için zorunlu görülen ödenek
lerin'verilmemesine de neden olmuştur. Sayın bakan, 
bugüne kadar 11 kilometresi tamam olmak üzere 85 
kilometrelik fizikî güvenlik sisteminin tesis edildiğini 
açıklamışlardır. Bu miktarın, ihtiyacın yüzde kaçını 
karşıladığını, sınırın güneydoğu uç üçgeninde ne gibi 
önlemler alındığını bilmiyoruz; ancak bildiğimiz ve 
olaylar üzerine bir kere daha acıyla anımsadığımız 
husus, 1986 bütçesinin komisyondaki görüşmelerinin 
bir kesitidir; Jandarma Genel Komutanlığının güney 
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ve güneydoğu sınırındaki fizikî ihtiyaçları için içişlerin-
ce istenilen ödeneğin hükümetçe büyük oranda azal
tılmış olması karşısında, bu bütçenin raportörü olarak 
verdiğimiz artırma önergelerinin, hükümetin katılma
ması -altını çizerek ve değerlendirmenizi rica ederek 
söylüyorum - nedeniyle reddedilmiş olmasıdır. İşte bu 
nedenledir ki, 12 Ağustos olayında hükümetin ihmali
nin ve ihmali de aşan davranışlarının büyük payı var
dır ve şehit kanlarının vebali bu hükümetin boynun-
dadır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, hükümetin ticarî amaçlara yönelik 
bir dış politika izlemesi, başka bir deyişle, dış politi
kasının stratejisinin tayininde ticarî ilişkilerin ve ekono
mik menfaatlerin anaetken olması, doğal olarak yuka
rıda değindiğimiz gibi, dış ilişkilerde yönlendirici de
ğil, yönlendirilen bir konuma girmesine neden olmak
ta, bu da radikal siyasal önlemlerin alınmaması sonu
cunu doğurmaktadır. Biraz önce Anavatan Partisi söz
cüsü arkadaşım, «Olay bizim politikamıza bağlı değil
dir» demekle de bu görüşümüzü teyit etmiştir. 

Bugün Irak, kuzey yöresindeki otorite boşluğu ne
deniyle ve kendi çıkarı olduğu için sıcak takibe izin 
vermektedir. Bir süre sonra bunda menfaat görmeye
rek mutabaaktı kaldırması halinde ne olacaktır? Bö
lücü eşkiyanın Suriye'de ve İçişleri Bakanının kasıtlı 
olarak değinmemesine rağmen, İran'da barındığının 
bilinmesine her an bu devletlerle olan sınırlarda aynı 
hareketlere başlayabilmeleri mümkün olduğuna göre, 
hükümetin bu devletlere karşı oynayabileceği kozlar 
var mıdır; nelerdir? Gereğinde bu kozları oynabile-
cek midir? Bunun zamanı gelmiş midir, geçmekte mi
dir? Hükümet, kanun hükmündeki kararnamenin ko
misyonda müzakeresi sırasında, karşılıklı mutabakat ol
masa dahi takip yapabilme yetkisini metne eklemek zo
runluluğunu niçin duymuş, sonradan metinden niçin 
çıkartmıştır? Bunda İran faktörü hangi ölçüde etken 
olmuştur? Basfe eşkiya hareketleri olarak nitelendirilen 
eylemlerin yarını ile, bu soruların cevapları arasında 
sıkı bir bağlantı vardır. Bunlar gerekirse bir gizli otu
rumda görüşülmeli, değerlendirilmeli ve önceden Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin desteği sağlanmalıdır. 
İş olup bittikten sonra yapılacak bir görüşme, caydı
rıcı değil, teselli edici olacaktır. 

Sayın Başkan, hükümet programında, yerinde gör
düğümüz bir değerlendirme ile, «Aşırı enflasyon, yok
luk ve kıtlıkların, işsizliğin hâkim olduğu bir ortam, 
demokratik rejimin tartışılmasına, komünizme, aşın 
cereyanlara, bölücülüğe, anarşi ve teröre çıkarılmış 
en güzel davetiyedir» denilmektedir. 
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Şimdi soruyorum: Uyguladığı ekonomik önlemler 
ve sosyal içerikten yoksun politika ile bu davetiyeyi 
âdeta teksir ederek yurt sathında dağıtan hükümet, 
acaba bunun bu bölgeye girmemesi için ne gibi ekono
mik ve sosyal önlemler almıştır? Konuya kasten böy
le bir soruyla giriyorum. Biliyorum, bana cevaben, 
GAP Projesinden, bunun hızlandırılmasından, ücret
lilere tanınan haklardan, yüzde yüze varan yatırım in
dirimlerinden, hemen hemen tümünü binaların oluş
turduğu yatırımlardan, elektrikten, telefondan bahse
dilecektir ve bunların geçmişle mukayesesi yapılacak
tır. Bunların bir kısmı bütün iktidarların payı olan ya
tırımlar, bir kısmı da inkârı mümkün olmayan ger
çeklerdir; ancak, vereceğimiz iki tipik örnek, sanırım 
ki, hükümeti, ormanın içinde ağacı da görmenin ge
rektiği gerçeğine ulaştıracaktır. 

Çukurca ve Şemdinli'de TRT televizyonu izle-
nememektedir. Uludere bu sorunu kendi imkânlarıyla 
halletmek mecburiyetinde kalmıştır. Çukurca'da bir 
vatandaş, milletvekili arkadaşlarımıza, «Özal nasıl ol
sa komşu topraklardaki yayınları dinlediğimizi biliyor 
ve buna ihtiyaç duymuyor» şeklinde acı bir espri yap
mıştır. Eğer biz, o yöredeki vatandaşımıza kendi se
simizi duyuramıyorsak, onu, her konuda beynini yı
kamaya çalışan yabancı yayınların âdeta kucağına atı
yorsak, halk deyimiyle, külahımızı önümüze koyup dü
şünmemiz gerekir. 

İkinci önemli konu, mahallî istihdam imkânı ya
ratacak sınaî yatırımların yapılıp yapılmamasıdır. Bi
lindiği üzere, liberal ekonominin sadık bir uygulayıcısı 
olan hükümet programında sınırlı bir devletçiliğe de 
yer verilmiş bulunmaktadır. «Devlet, sanayi ve ticare
te anaprensip olarak girmemelidir. İstisnaî olarak, ge
ri kalmış bölgelerde sınaî tesisler kurabilirse de bu te
şebbüsler kısa zamanda millete mal edilmelidir» pa
ragrafı bunu ifade etmektedir. Bu ilke, bir yandan bu 
yörelerdeki şartlardan; ancak daha önemlisi, özel sek
törün yapısının çok iyi bilinmesinden kaynaklanmak
tadır. 

Acaba, programındaki bu esasa dayanarak hükü
met, bugüne kadar, valilerin sınırlı ve Siirt'te - bizzat 
tecrübe ettiğimiz için söylüyorum - kendilerinden sonra 
akibeti belli olmayan girişimlerin dışında, Hakkâri'de, 
Çukurca'da, Şemdinli'de, Uludere'de, Şırnak'ta hangi 
fabrikayı kurmuş ve hizmete açmıştır? (SHP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın 
bu bölümünde, olayı, anayasa hukukumuz ve Meclis 
geleneklerimiz açısından nasıl değerlendirdiğimiz, endi-
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§e ve duyarlılığımızın hangi noktada toplandığını arz 
etmek istiyorum. Bizim, grup olarak, milletvekili ola
rak ve parti yetkilileri olarak duyarlılığımız, hüküme
tin, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile olan ilişkilerin
deki rotayı çok iyi bildiğimiz için, bir yetki tecavüzü
nün gerçekleşmesini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
dışlamasını önlemeye, Meclisin yücelik ve saygınlığı
nın korunmasına yöneliktir. Biz SHP'liler olarak Mec
lisin üzerinde hiçbir gücün varlığını kabul etmediğimiz 
için, Meclisin yetkilerine sahip çıkmak, manevî ki
şiliğini her şeyden sakınmak konusunda titiz, kıskan
cız. Bu konuda hükümete, haklı olarak kuşkuyla ve 
güvensizlikle bakıyoruz. Mutabakat olmasa da, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kararı aranmaksızın sı
cak takip yetkisinin düşünülmüş olması, bu kuşku ve 
güvensizlikte ne kadar haklı olduğumuzun bir delili
dir. 

Sayın Başkan, Birinci Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde vücut bulan bir anane vardır. Bu, düşmanın 
top seslerinin altında yapılan görüşmelerde dahi, bu 
Meclisin, yetkisine sahip çıkması, onu titizlikle ko
ruması ananesidir. Bu anane, 1964 ve 1967 yıllarında 
kendini göstermiş ve Kıbrıs Barış Harekâtı buna uy
gun olarak gerçekleştirilmiştir. İşte biz SHP olarak bu 
ananenin takipçisiyiz. 

Kanun hükmündeki kararname 25 temmuz tarih
lidir, harekât ise 15 ağustos tarihinde yapılmıştır, ara
da 20 günlük bir zaman dilimi vardır. Bu süre içeri
sinde Meclisin desteğinin alınması için olağanüstü 
toplantıya çağrılmamasının haklı ve zorunlu bir sebe
bi yoktur. Biraz önce arkadaşımız gizliliğe temas etti; 
gizlilik faktörü bunun nedeni değil, bir ölçüde davra
nışın kılıfı olabilir. Kaldıki, Türk ve Irak Dışişleri ba
kanları arasındaki görüşme zaptı 15 Ekim 1984 tarihi
ni taşımaktadır. Niçin hükümet, aradaki iki yıla yakın 
bir süre içinde gizli bir celsede bütün dünyanın bildiği 
bu mutabakatı Meclise getirmemiş, Meclisin kararını 
almamıştır? Yürütmenin Mecüse karşı güveni mi yok
tur? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanun, hük
mündeki kararnameler ister bir yetki kanununa, ister 
Anayasanın 121 ve 122 nci maddelerinin verdiği yet
kiye dayansın, gecikmesinde sakınca olan hallerde çı
karılır. Bu hususu, öngörüşmeler sırasında Anavatan 
Partisi Grubu sözcüsü de belirlemiştir. Gizlilik, kanun 
hükmündeki kararnamenin hukuksal dayanağı olamaz. 
Meclisin iradesini ortaya koymasına imkân veren hal
lerde kanun hükmündeki kararname yoluna gidilmesi, 
bu müessesenin var oluş nedenine ters düşer. Meclis

ten karar almaya imkân verecek iki seneye yakın bir 
zamanın mevcudiyetine rağmen, peşinen, ihtiyacın ka
nun hükmünde kararname ile halline bırakılması, 
Anayasanın kelimelerine uygun düşse dahi, Anayasa
nın ruhuna ve Anayasa ile Türkiye Cumhuriyeti Dev
letine vücut veren millî hâkimiyet esasına aykırıdır. 
Bu nedenledir ki, başvurulan yöntem ağır bir siyasal 
takdir hatası taşımaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; harekâtın ar
dından Atatürk'e ve Atatürk devrimlerinin en önemli
sini oluşturan laiklik ilkesine saldırılmasını göz ardı 
ederek ve en yumuşak deyimi ile davetsiz misafirlik 
kokusu taşıyan talihsiz bir başlangıçla, Dışişleri Baka
nını İran'a göndererek bilgi vermek zorunluluğunu his
seden hükümetin, kendi Meclisini derhal toplantıya 
çağırarak onu bilgilendirmemesi acı bir çelişkidir. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Hükümeti 
bu çelişki nedeniyle kınıyor ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, Humeyni'nin petrolünden daha değerli ol
duğunun bilincine varmaya davet ediyoruz. (SHP sı
ralarından «Brayo» sesleri ve alkışlar) 

Sayın Başkan, konuşmamın bu bölümünde yöre 
halkına ve güvenlik güçlerine, kamu görevlilerine de
ğinmek istiyorum. Hükümet yetkililerinin de bundan 
önce her vesile ile vurguladıkları gibi, yöre halkı dev
letine bağlıdır ve devletinin yanındadır. Biraz önce 
sayın Anavatan Partisi Grubu sözcüsü talihsiz bir 
beyanda bulunmuştur. Çok temenni ediyorum yanlış 
anladım ve yanlış not aldım, böyle ise yüce Meclisten 
ve kendisinden özür diliyorum. Aynen şöyle demiş
lerdir: «Kürtler dört bölgede yaşamaktadır. En etken
leri Irak'ta, en dinamiği Türkiye'dedir.» Yani sözcü 
arkadaşımız Türkiye'de en dinamik kürtlerin olduğu
nu vurgulamıştır. Anayasanın 66 ncı maddesi, «Türk 
Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk-
tür» demektedir ve bugüne kadar hiçbir kimse, bu 
devleti düşünen, (SHP, HDP ve DYP sıralarından al
kışlar) bu devletin istikbalini düşünen hiçbir kimse, 
bu sınırlar içinde Kürt olduğunu söylememiştir ar
kadaşlar. Bu itibarla, Sayın Başbakanın konuşmaları 
sırasında bu konuya açıklık getirmesini ve zabıtlara 
bu şekilde geçmişse, tekrarlıyorum, temenni ediyorum 
yanlış tespit ettim, zabıtlara bu şekilde geçmişse, za
bıtlardan çıkarılmasını Başkanlık Divanından rica edi
yorum. 

Yöre sakinlerinden eşkiyaya destek sağlayanlar, 
Sayın İçişleri Bakanının verdiği bilgiye göre mahdut
tur. Bir yandan aşiret düzeninin baskısı ve gerekleri ve 
aşiret anlaşmazlıkları, diğer yandan devlet güçlerini 
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pusuya düşürerek şehit edebilen eşkiyanın sürdürdüğü 
korku ve sindirme, yöre halkını huzursuz kılmaktadır. 

Eşkiyanın amacı, her türlü şiddet ve silahlı eylem 
yoluyla, sade vatandaşı korku ve baskı sonucu devlet
ten soğutup, vatandaş ile devlet arasındaki mesafeyi 
açmak ve onu devletten başka bir hami aramak ihtiya
cının içine itmektir; asıl hedef budur. Bu itibarla, gü
venlik güçlerinin dışında, sivil halk hedef alınırken, 
sade vatandaşların içinde, kendilerine zararı dokunan 
kişiler ve aileleri seçilmektedir. 

Bölgedeki gönüllü korucular ve muhbirlerin duru
mu da önemle irdelenmelidir. Korucular, yüce Mec
lisin çıkardığı kanuna dayanarak kendilerine maaş ve 
silah verilen vatandaşlardır. Muhbirler ise, bir zorun
luluk olup olmadığı önemli değil, mevcut olsa da ol
masa da kendiliklerinden ve zabıtayla hoş geçiıvnek 
için bilgi aktaran unsurlardır. Olayların gelişme hızı 
ve bölgenin topoğrafik yapısı göz önüne alındığında, 
korucu ve muhbirlerin yararlı unsurlar oldukları dü
şünülebilir. Ancak, milletvekili arkadaşlarımızın yörede 
yaptıkları incelemelerde edindikleri izlenime göre, yö
renin sosyal Özellikleri açısından olaya bakıldığında, 
her iki müessesenin de iyi işlemediği ve hatta güven
liğe zarar verecek noktalara geldiği görülmektedir. 
Zira, bölgede ciddî boyutlarda aşiret çekişmeleri, 
arazi ihtilafları ve yöresel farklılıklar vardır. Bu yapı 
içinde bulunan insanlar için aşiretin geleceği mühim
dir ve yapılan her şey bu mantık içerisinde doğrudur, 
ahlakî bir engeli yoktur. Bu itibarla, doğuda muhbir
lik çok yaygındır; birbirini ihbar etmek zaman zaman 
yarış halini almakta, güvenlik güçleri yersiz ihbarlar 
yüzünden zaman kaybına uğramakta ve hatta hedefi 
şaşırabilmektedir. Muhbirin amacı, ihtilaflı olduğu 
aşiret ve grubun mağdur edilmesi, kendi grubuna üs
tünlük sağlanmasıdır. Koruculuk da bu şekilde işle
mektedir ve giderek yozlaşmaktadır. Korucular, arka
larına devlet desteğini aldıkları için, bu imkândan is
tifade ederek, kendi özel meselelerini halle çalışmak
tadırlar. Bu husus, Çatak İlçesinde ağırlık taşımakta

ndır. 

Hal böyle olunca, korucu ve muhbir olarak bilinen
lere, tarafsız vatandaşların güven duyması mümkün 
olmamakta, kendilerine hasım olan gruplar da, onla
rın şahsında devlete güvenlerini yitirmekte ve aradaki 
mesafe gittikçe açılmaktadır. 

Doğu ve güneydoğu yöresi, kamu görevlileri içia 
genellikle bir sürgün bölgesi olarak kullanılmıştır. Bu 
nedenle, zaman zaman burada görev yapanların bazı
ları, verimsiz ye çeşitli zaaf larr bulunan kişilerden oluş

muştur. Ayrıca, bölgenin geri kalmışlığı, coğrafî ya
pısı ve zor tabiat şartları, görev yapma şevkine etki 
etmiş; normal ahvalde tayin edilen kamu görevlileri 
de bundan etkilenmişlerdir. 

Kültür düzeyinin, Türkçe bilmek, konuşmak ve 
okuma - yazma oranının düşük olması nedeniyle, va
tandaş ile kamu görevlileri arasındaki arzu edilen ve 
beklenilen ilişki yeterince kurulamamıştır; kaçakçılık 
ve rüşvet yaygınlaşmıştır ve failleri değişik kapsamlı
dır; mahkemelere intikal eden ve mahkûmiyet ile so
nuçlanan olaylar vardır; devlet, ekonomik, sosyal, kül
türel, psikolojik ve güvenlik önlemleriyle, halkın için
de bulunduğu bunalımı aşmak zorundadır. Doğal en
geller, iklim şartları, bu bunalımın doğurduğu sorun
ların ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamış ol
makla beraber, gözle görülür bir ihmalin mevcudiyeti 
de bir gerçektir. Bu gerçeği kabullenmek, çözümün 
başlangıcı olacaktır. 

Doğu ve güneydoğu ve özellike Hakkâri yöresi, 
güçlü bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahiptir. 
Bu itibarla, geri kalmışlığı kaynak yetersizliğiyle izah 
etmek mümkün değildir. Yol, su, elektrik, okul, has
tane gibi zorunlu hizmetler, zamanında yapılmadığı 
ve halen de yavaş bir tempo ile devam ettiği için, böl
ge halkı bir burukluk içine girmiştir. Her kesimdeki 
kamu görevlilerinin haksızlığına uğrayan vatandaşın, 
bunu ilgili makamlara ve gerekirse bunların en üst dü
zeyine bizzat, rahatça ve korkusuzca ulaştırabileceği 
bir ortam yaratılmalıdır. Vatandaş ile yönetim ara
sındaki diyalog, olması gereken düzeye çıkarılmalıdır. 
Kamu görevlileri, yasal yetkilerini serbestçe kullan
malılar ve hangi kademede olursa olsun, bu konuda 
acze düşenler cezalandırılmalıdır. Mülkî amirlerle sı
kıyönetim makamları arasında ve çeşitli istihbarat ku
ruluşlarının birbirleriyle olan koordinasyonuna önem 
verilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, her an eşkiya
nın kahpece sıkacağı kurşuna ve saldırısına hedef olan 
ve doğal olarak bunun gerilimini yaşayan silahlı kuv
vetler ve güvenlik güçleri mensuplarının morallerinin 
takviyesi için gerekli bütün önlemler alınmalı, bunla
rın en.,büyük desteğinin, iktidarı ve muhalefetiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu her an his
settirecek moral ye manevî destek sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, olayın adlî yönden tahkikatı sür
mektedir. Mahallinde inceleme yapan milletvekili ar
kadaşlarımızın tespitlerine ve basında yer alan haber
lere göre, 10 tanesi ilkokul öğrencisi olmak üzere kö
yün bütün erkekleri gözaltına alınmıştır. Tahkikat ve 
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adlî kovuşturma sırasında deliller sağlıklı olarak de
ğerlendirilmeli, 1984 yılında 8 erimizin şehit olmasıyla 
sonuçlanan Çukurca Ayranlı Köyü olayındaki ha
talara düşülmemelidir. Gözaltına alınanlara, aileleri
ne, münferit olaylar şeklinde de olsa kanunsuz 
muamele ve özellikle işkenc6 yapılmamalıdır. Kovuş
turma en objektif biçimde sürdürülmeli ve mümkün 
olan en kısa sürede tamamlanmalı, suçsuz olanlar sü
ratle Özgürlüklerine döndürülmeli, suçlu olanlar ka
nunun verdiği cezalara çarptırılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hükümet, böl
ge halkındaki huzursuzluğu her türlü yaklaşımla gi
dermeye mecburdur. İçişleri Bakanı veya bir hükümet 
yetkilisi bugüne kadar niçin bölgeye gitmemiştir? Sa
yın Başbakandan bunun açıklanmasını istiyoruz. Bun
lar, vakit geçirmeksizin güneydoğuya gitmeli, durumu 
yerinde incelemeli, halkın sıkıntılarını bizzat saptaya
rak, gerekli önlemleri almalıdır. Her hükümetten bir 
şeyler bekleyen yöre halkı, bugün bu hükümetten çok 
şeyler beklemektedir. 

Hükümet, olayların devamını ve özellikle de tır
manışını önlemek konusunda idarî, ekonomik, sosyal, 
kültürel ve bilhassa siyasal ağırlıklı yeni bir politika 
saptamalı ve bunu yüce heyetinize açıklamalıdır. Bu
güne kadar olduğu gibi, sanki otomatiğe bağlanmiş-
çasına, eşkıyanın saldırı ve pususu ile mukabil harekât. 
şeklindeki tablo devam etmemelidir. 

Sayın Başkan, nihayet, hiç kimse sıcak takip kah
ramanı Jıavasına bürünmemeli, çalımına girmemelidir. 
Hükümetin üç yıllık uygulamasını ve doğasını değer
lendiren kamuoyu çok iyi bilmektedir ki, 15 Ağustos 
harekâtı her aşamasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
eseridir, 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP, HDP, 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayezit. 
HİLMİ BÎÇER (Sinop) — Sayın Başkan.,. . 
BAŞKAN — Sayın Biçer, buyurunuz. 
OlLMl BİÇER (Sinop) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Hangi konuda söz istiyorsunuz efen

dim? 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Efendim, biraz önce ar

kadaşımız beni itham ettiler. 
BAŞKAN — Hangi konuda itham ettiler? 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — «Türkiye'de Kürt var

dır» ibaresini kullandığımı söylediler. (SHP sıraların
dan «zabıtlarda var» sesleri) 

BAŞKAN — Peki efendim, sadece buna münhasır 
olmak üzere size söz vereceğim. 

Buyurunuz Sayın Biçer. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, eğer söylemediyse veya yanlış duymuşsam 
kendisinden özür diliyorum dedim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Biçer, buyurunuz. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, zap

ta bakmak âdet değil midir? Her zaman bunu ya
parsınız efendim. 

BAŞKAN — Efendim, kendisi açıklayacak. Açık
lama yapma hakkı yok mudur? (Gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Zabıtlarda var efen
dim. 

BAŞKAN — Açıklama hakkı vardır efendim. 
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkanım, sayın 

sözcü arkadaşımız benden açıklama rica ettiler... (SHP 
sıralarından «Açıklamaya lüzum yok» sesleri) 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Neyi açıklaya
caksın? Her şeyi befbat ettiniz. Orada 15 milyon in
san yaşıyor; üç beş kişinin yaptıklarını 15 milyona 
mal edemezsiniz. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Bu gayretkeş ar
kadaşlarımızın ne yaptığını anlamak mümkün değh\ 
(SHP sıralarından gürültüler) 

iBAŞKAN — Devam edin, devam edin, Sayın Bi
çer. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Sayın 
Başkan, daha ne kadar polemik yapacak? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ne hakkı vardır, han
gi içtüzükte vardır? 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Efendim, açıklama 
yapacağım, ortada bir tereddüt var; niçin kaçmıyor
sunuz, size bir şey demeyeceğim ki... (SHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Biçer, açıklamanızı buna göre 
kısaca ifade edin. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Buna göre yapıyo
rum ve cümlelerimi okuyacağım efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, daha önce olduğu gibi, niye zabıtlara 
bakmıyorsunuz? 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tarafsız Başkan (!) 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Bu millî vahdet için

de olması lazım gelen müzakerenin, çok olumlu geç
mesini istedim. Demagojiye kesin olarak karışmadım, 
yanaşmadım... 

SALİM EREL (Konya) — Yapma o zaman, yap
ma. 

BAŞKAN — Devam edin. efendim, devam edin 
1 Sayın Biçer. 
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HlLMt BİÇER (Devamla) — Ama gel gör ki, Ana-
mühalefet Partisinin sayın sözcüsü, nerede ise hükü
meti idam sehpasına götürecek (SHP sıralarından gü
rültüler). Bu ülkede, «Türk halkı değil, Türk halkları 
vardır» diyenleri gördük; satın alınan otobüsün üze
rine «Kürdistan cumhuriyeti» yazdıranları gördük; 
uçağın hostesine, «Kürdistan merkezî hükümetine ini
yoruz» diye zorla anons ettirenleri gördük. 

Kafamızı birlikte kumdan çıkaralım, iğneyi ken
dinize, çuvaldızı bize hatırınız. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Ne demek istiyor
sun? 

MILMİ BİÇER (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, cümlem şöyle: Bugün Kürtler... (SHP sıraların
dan «Polemik yapıyor» sesleri) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, daha 
ne kadar polemik yaptıracaksınız? 

BAŞKAN — Devam edin, devam edin... (SHP sı
ralarından gürültüler) 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Doğuda 
böyle bir şey yok. Türk halkına iftira ediyorsun, bö
lücülük yapıyorsun. 

BAŞKAN — İdare âmirisin, idare amirisin efen
dim... (SHP sıralarından gürültüler) 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Bölü
cülük yapıyor. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Onun işi karıştırmak; 
karıştırma, in aşağıya, ne karıştırıyorsun? 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Senin bu yap
tığın şerefsizliktir, Doğu halkına iftiradır. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, sadece ithamla ilgili ko
nuya cevap verin. 

HÎLMt BİÇER (Devamla) — Öyle yapıyorum 
efendim. (SHP sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Devam edin. 
HlLMt BİÇER (Devamla) — Bugün Kürtler... 

(SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — İn, aşağıya in!.. 
ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Doğu hal

kına iftira ediyorsun. 
BAŞKAN — İdare amirisin efendim; lütfen... 

(SHP sıralarından gürültüler) 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Yalancı; yalan 

söylüyor yalan. 
MUSA ATEŞ (Tunceli) — Doğru söyle, doğru. 

BAŞKAN — Efendim, zabıtlar gelinceye kadar, 
arkadaşımız «Ben böyle bir konuşma yaptım veya 
yapmadım» diyecek; bunun ne münakaşası oluyor? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
nuşturmayın Sayın Başkan, tansiyonu yükseltiyor, ko
nuşturmayın. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Biçer. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Bugün Kürtler 

«dört parçaya bölündüklerini» söylemektedirler. «Bi
rincisi Türkiye, ikincisi Irak, üçüncüsü İran, dördün
cüsü de Suriye'dedir.» Bu cümleler kendileri tarafın
dan söylenen cümlelerdir. Ben, Türkiye'de Kürt var
dır demedim, demiyorum. (SHP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar) 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Olmaz böyle şey; ne 
yapıyorsunuz? 

- BAŞKAN — Tamam mı efendim? 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. (SHP sıralarından gürültü
ler) 

Sayın Faik Tarımcıoğlu, buyurun. 
HDP GRUBU ADINA FAİK TARIMCIOĞLU 

(Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Başkan, özellikle zatı âlinize hitap ediyorum; biraz 
evvelki görüntüyü yarattığınız için teessüflerimi bildi
riyorum. (SHP, HDP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Saym muhalefet sözcülerini dinledim, özellikle 
Sayın Mem'duh Yaşa Hocamızı candan kutlarım, me
seleyi gayet teferruatlı olarak, ariz arnik ortaya koy
dular. 

15 Ağustos harekâtıyla ilgili olarak sayın hüküme
tin genel görüşme talebini memnuniyetle karşılıyo
rum ve sevinç duydum. Her şeye rağmen sevinç duy
dum; çünkü 'bir 'sürü aşamadan geçerek bugüne gel
dik. Bunun için sevincimi belirtmek istiyorum. Her şe
ye rağmen dedim; çünkü yadırganan ve abartmalı bir 
üslupla Sayın Başbakan olayı alelaceleye ve ayaküstü 
açıklamış, daha evvel yapılmış hatalara hatalar ilave 
ederek bugüne getirmiştir ve gene o hatalardan biri 
olarak ifade edebileceğim bir sayın muhalefet sözcü
sü talihsiz bir benzetmeyle, bu hataların üstüne tuz 
biber ekmiştir; «Israilvari hareket» diyen bir anamu-
halefet sözcüsü... 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Sayın Tarımcı
oğlu, bizim grubumuzun görüşü zabıtlarda, vardır. 
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FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Millî mu
tabakat olması lazım gelen bir olayda, olay sulandırı
larak kamuoyuna sunulmuştur. 

Öteden beri devam edegelen uğursuz olaylar göz
ler önünde cereyan ederken, sayın hükümet kendini 
askıya almış - her zaman Anayasayı alacak değil ya; 
bir de kendisini almış - vurdumduymazlığın en güzel 
örneği verilegelmiş; sıcak, vahim, hainane saldırılar 
karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi veril
memiştir. Millet kendi evlatlarının birer ikişer şeha-
det mertebesine ulaştığını sıkıyönetimin iki satırlık 
bildirilerinden öğrenmiştir. 

NECAT TUNÇSIPER (Balıkesir) — Nasıl öğre
necek kardeşim? Tabiî oradan öğrenecek. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Bu bakım

dan, son yaşadığımız menfur ve elim olay birtakım 
kulaklara acaba küpe mi oldu ki, genel görüşme iste
ği hükümetten geldi diye kendimize ufak bir umut 
kapısı açıyoruz ve bu soruyu soruyoruz. O bakımdan 
memnuniyetle karşıladık. 

Şimdi, nereden bakarsanız bakınız, son yaşadığı
mız olaylar vahim yanlışlıkları beraberinde getirmiş
tir. Hükümetin hukuk devleti kavramına gösterdiği 
ilgisizlik ve - bilemiyorum - bilgisizlik bir kere daha 
apaçık gözler önüne serilmiştir. Acaba, elinizde bu 
işten gerçekten anlayan hiç mi hukukçunuz yoktu, bu 
kadar anormal yanlışlıkları nasıl yapabildiniz? Size 
yardımcı olan bir bürokrat yok mu? 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Kâmil Tuğrul 
Coşkunoğlu var. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hukuku sevmi
yorlar. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, arkadaşları tezyif 
edecek manada konuşmalar yapmayalım. Lütfen efen
dim... Sayın Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu onurlu bir 
Yargıtay eski üyesidir. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Ben de onu söy
ledim Sayın Başkan. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Ara seçi
me katılan bürokratların dışında size yardımcı olan 
bürokrat yok mu? Şayet müracaat etseydiniz, o za
man bu yanlışlıklar olmazdı. Demek ki, istifade ede
miyorsunuz. 

(İşte dün çıkan kanun, yamalı bohça gibi bir şey, 
Daha evvel de, kanun tekniği bakımından bir konu
yu burada açıkça ifade etmiştim. Maşallah, Mehter 
Marşı gibi bir şey; ama bu sefer bir ileri iki geri. 

Anayasanın 121 ve 122 nci maddeleri, hükümete, 
kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi veriyor; 
ama «Aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin ona
yına sunulur» diyor. 25.7.1986 günü, kararname, san
ki acil bir olayı çözmek için çıkarılmış görüntüsü için
de çıkıyor ve bu kararname kalıcı bir kanun haline 
geliyor. Burada bir gariplik var. Nereden ilham geldi, 
bilmiyorum; ama komisyondan geçmesi için kahra-
manca çarpışanlar - dün gördük - bu sefer eklenen 
maddelerin geçmemesi için, yine ilâmaşallah gayrete 
geldiler. 

Uygulamalar, kanunların müzakereleri, hükümetçe 
ele alınışı ve sunuluşu Türk filmlerinin mahkeme 
sahnelerine benziyor; o kadar gayri ciddî ve düzensiz. 

Şimdi gelelim 25.7.1986 tarihli kararnameye : 
O gün Balkanlar Kurulu bir karar almış ve kanun 
kuvvetinde bir kararname ile -mutabakat sağlaya
rak- dış devlette takip kararı vermiş; güzel. Demek 
ki, bir ihtiyaç duymuş, bazı bilgiler elde etmiş ve 
bunu kullanmak istiyor; fakat kararnamenin yürür
lük tarihine bakıyoruz -çok ilginç- 14.8.1986. 

Şimdi soruyorum : Neden? Neden yürürlük ta
rihi yirmi gün sonraya atamıştır? Dikkat ediniz, yü
rürlük tarihinden üç gün önce; yani 11.8.1986 tari
hinde menfur ve elim olay oluyor. Yürürlükten bir 
gün sonra da kararname gereği, gereken yapılıyor. 
Şimdi soruyorum : Neden kararname imzalandığı 
gün yürürlüğe girmedi? Bunun henüz cevabını almış 
değiiım. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Şehit
leri beklemişlerdir belki. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Ve neden 
kararnamemin yürürlüğe girmesinden üç gün önce bu 
vahim olayın gerçekleşmesine fırsat verilmiştir? Eğer 
sıcak takip denen harekâtım caydırıcılığı düşünülü
yorsa, kararname imzalandığı gün yürürlüğe girerdi, 
Resmî Gazetede yayımlanırdı, belki etkisi de olurdu. 
Geç kalınmıştır, geç. Titiz ve dikkatli davranılma-
mış, gelişigüzel davranılmış. Bilemiyorum, belki ge
rekli (istihbarat yoktu; ama İhata edilmiştir. 12 gü
nahsız şehit kararname kurbanı olmuştur. Şehit 
olmalarının sorumlusu bu kararnamedir. 

(BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — İn
saf insaf... 

AHMET EKİCİ. (Kütahya) — Bu kadar çelişki 4 

olmaz. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Eşkiyaya 

fırsat verilmiştir. «Ben yapacağımı bir an evvel ya
payım» telaşı ile hareket edilmiştir, öyleyse soruyo-
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ıruım : Madem böyle bir ihtiyaç duydunuz kararna
me çıkarttınız; güzel Neden hemen yürürlüğe koy
muyorsunuz? Niçin geç kaldınız? 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Seni 
bulamadık. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Önümüzde 
daha evvel bir örnek var; 1983 'harekâtı; Irak'la ya
pılmış bir anlaşma var mutabakat var. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Evi ziyarete rnü 
gidecektik? 

BAŞKAN — Sayın Sargın lütfen efendim... 
FAtK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Ve sonra 

yapılan meselenin özüyle değill de teferruatıyla ilgili 
demagojiler sıcak takip veya kesintisiz tak'ip hakkı 
konusunda telaşla verilen fetvalar. Bu fetvaların ne 
kadar cılız ve yanlış olduğunu gördük. Niye bunun 
arkasına sığınmak 'ihtiyacı hlissedıiliyor? Bunun ar
kasına sığınmaya (ihtiyaç yok ki. Doğrusu bunu ya
dırgadım. 

Kesintisiz takip hakkı denizlerdedir hemen takip 
edilmelidir; 'bir; açık denizlerde takip mümkündür 
iki; bir devletin karasularına girildiği zaman takip 
'biter üç. Üstelik 10.12.1982'de. imzalanan Birleşmiş 
Milletler Demiz Hukuku Konvansiyonunun 111 inci 
maddesinde kabul edilen kesintisiz takip hakkı için 
-dediğim şartlarda- Türkiye henüz 'imza atmamıştır. 
Kıyas yolluyla bunu karaya teşmil etmek ve bu yol
da fetva aramak lüzumsuz bir gayretkeşliktir; buna 
hiç ihtiyaç yok. Neden dhıfciyaç yok arz edeceğim. Ta
biî böyle bilgisizliği ve umursamazlığı devam ettirir
seniz çok gaileler açarsınız. Sıcak takibi komşuları
mıza tanımaya kalkarsanız fazla sıcaktan elimiz ya
nar; Allah korusun. Böyle sakat mantıkla hareket 
hele hele meşru müdafaa üzerine keskin nazariye
ler üretmek çok hafif ve çok garip kaçmaktadır. 
Devletten devlete meşru müdafa olur. Biz Irak Hü
kümetiyle 'bir anlaşma yapmışız ve bu anlaşma 
çerçevesinde yurdumuzda yaptığımız veya yapama
dığımız takibi Irak'ta da sürdürmüşüz; işte hepsi 
bu 'başka fetva aramaya lüzum yok. Elbette bu böy
le olacak ve gereken yapılacak. Bu son derece haklı 
ve meşru bir tasarruf. Bunu ifade ettiniz mi sözü 
uzaitmaya mahal yok başka fetva aramaya' gerek 
yok. 

Yerlinde zamanında ve uygun silahla kullanılır
sa ve çok iyi istihbaratla desteklenirse ve de başka 
bir (ihtilafa sebebiyet vermezse elbette tedib caydırı
cılık kararlılık sağlar ve istenen sonuç da alınır. 

Şimdi bu olaydaki somut sonuçlar nelerdir he
nüz bilmiyoruz. Daha önceki uygulamalarda sayın 
'hükümet uzun uzun izahat verir ve bizi tenvir eder
di. Biraz evvel sayın bakanımız 'belediyeler konu
sunda konuştular. Neden muhalefet temsilcileri ko
nuşmadan önce (bu olaylar uzun uzun anlatılarak 
tenvir edilmedik? Bunun cevabı mümkün değil. Ba
zen bu gibi Olaylarda kurunun yanında yaşın da 
yanma ihtimali vardır. Böylece şeririn ekmeğine yağ 
sürülmemesi için gerekli dikkat ve itina gösterilmeli 
ve her 'türlü tedbir alınmalıdır. 

Irak'ın kuzeyinde mevcut bazı kuvvetler işin içi
ne çekilmek istenebilir. Cephe genişletilmesini isteyen 
şerirlerin kurabilecekleri tuzaklar iyi belirlenmeli ve 
iyi anlaşılmalıdır. Kuzey Irak'ta, Îran-Irak savaşı do
layısıyla Irak'ın kontrol edemediği bazı kuvveltlerin 
bize muhasım olmasını isteyen çeşitli çevreler var
dır. Oynanan oyun da budur. Irak yükünü bizimle 
paylaşmak islteyebjilr. Bültün bunlar düşündürücüdür. 

Suriye ile böyle bir anlaşmamız yoktur. Sadece 
gazete haberlerine dayanarak söylüyorum, Sayın Baş
bakandan lütfen doğrulanmasını veya tekzip edilme
sini rica ediyorum : Eğer böyle ise, yani Sayın Baş
bakan 15 Ağustos'ta, «Suriye'ye 'de gideniz, takip ya
parız» dedilerse, (bu tgelliış'ilgüızel 'bir lıalfitır. Bu söyle
nen sözden ne kazanılmııştır; meçhuldür. Eğer bun
lar iç politikada fculanılacafc maOızemder sanıluyor-
sa, büyük Ibiır gaftır. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (femartbul) — Size 
'göre; Ibize ıgöre deği. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Hukuka 
igösterdüğiımfe ciddiyet ve titizlik konusunda, dalha 
önce ıgöndiıiümüz 'garabetleri ibir yana bıırakalım; 
Türkiye 'Büyük Millet 'Meelrs'ini devre dışı bırakmak 
içim yaratılan ve ıjnaltlia yürüıtulieın uyıgulamiaları da b'itr 
itaraifa Ibıralkall'ıım; doğu ve igüneydoğuda meydana ge
len olayların bütünüyle, ciddiyetle, komplekssiz, doğ
ru 'analizimi yapalım, bu ralhatsızliılğa ve hastalığa i>yl 
'teşhis koyalım. 

Bu ralhaıflsıizllıığın kaynağı, sebebi, sonucu, çözümü 
nedir? 'Bu basiıt 'bir terör olayı mıdır? Eğer 'böyle de
ğerlendiriliyorsa, Ibu, külliyen yanlıştır. Türkiye'yi kü-
çüllltmek iısteyenl'ar,, Türkiye haritasını parçailıaımıalk is
teyenler dalima vardır ve dalima olacaktır da. İşte bu
na karşı bütünüyle, milletçe müteyakkız olmamız ve 
ıtedlbirlerinî almamız, araımaımız gerekmektedir. Bizim 
teşhisimiz budur. Mesele çok yönlüdür, girifttir; ama 
hayatîdir, önemlidir. 

Bölgeye baktığımız zaman gördüğüniüz şudur : 
Bölge bütünlüyle her bakımdan geri kalmıştır, geliş-
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memiştir. Bu konuda ne desek azdır. Vatandaş, yıl
ların ihmalini bir.-kambur gibi Itaşıır. Sosyolojik yapı 
farklıdır; aşiret yapısı, bitmez tükenmez çekişme kay
nağı ve ihtilaf ikaynağıdır... Feodal yapı elan devam 
etmektedir. Aynı anda üç çağı birden yaşayan insan
lar bir aradadır. 

Sayın milletvekilleri, düşünün İki, Ihâlâ çadırlarda 
yaşayan t) ir göçer toplumu vardır ve o'topraklarda 
yaşamaktadır. 21 inci yüzyılda da seyyar çadırlarda 
yaşayacak ve orada idamei ihayât edecektir. 

Tatvan'da (Nemrut Dağında) bir göçer çadırında 
namaz kılan orta yaşlı bir kadını görünce, inanınız 
gözlerim yaşardı ve kendimi tutamadım. 

SABRÎ ARAŞ (Kars) — İlk defa gördün de on
dan, 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Ben ora
lıyım efendim, müsaade buyurun. Sizin de görmenizi 
tavsiye ediyorum. 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Ben orada doğdum, sen 
ilk defa gördün. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşım, gereksiz şeyler söy-
lerseriiz, Ibu şekilde cevap alırsınız. Lütfen konuştu
ğumuz sözleri bilelim, hatibin sözünü de kesmeye
lim. Hatip Bitlis'lidir, yani Şarklıdır. 

Buyurun devam edin efendim. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

«Ey Ylüüe Alalhım, dlalhıa kaç yıdı (bu k'adimealğız 
bu çadııriiia ınıaımiaz kılıaıcalk vıe alîni camide'secde gtör-
ımıeyeoek?» dbdliım. Burnum acısıını yaşaımış bk kainde-
şjioiz olarak, çok ısaırnlilmiydtfe, komplekssiz ve 'açık
lıkta buınl'aırı idile getiriıyoruım. 

IDevî'etin iilsiûaıtiisıflikleri vardır -ınafkiaımfllaır hiç öoemii 
değil, 'ben ralkıamllları pek ön'eımsemem, Ibataaın yaliari 
ısföyîtetrîfâr- ve o iıstaitîsıtiilkllleriın alfcsiine eğiıÇtataiz çok 
çdk düşülköür. îşslizfllifc, .artık 'bütün getenekleri altüst 
edecek boyuiiard'adıır ve burillar ydbmliıyotımıuş ıgilb'i, 
<bu demıgesfe yapıyla yoffisıuzluk ve piatrıtüızıâmlklk !bâ!kiim 
ofıimıuış'tur̂  

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKİERREM TAŞÇIOÖLU >PMas) — İnmiyor 
muson? 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Evet efen
dim. Benim ilimde ANAP il başkanı seçimlerden ön
ce ondan bundan borç alacak bir yapıdayken, bugün, 
düzeneldiği karne düzeni sayesinde her ihaleyi almak
ta ve rekor seviyede kalkınmayı gözler önüne sermek
tedir. (HDP, SHP, DYP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Çalı-
şan adamı tebrik etmek lazım. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Ve bunu 
tek başına gerçekleştirmiştir. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Ben 
çalışan adamı tebrik ederim. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
ondan bundan karne alarak, -kendisinin ondört - on-
beş karnesi var- diğer ihaleye girenleri de zorla en
gellemekte ve bütün ihaleleri kendisi almaktadır. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın 
Başkan, hatip bilmediği konularda konuşmasın. Bir 
adamın 15 tane karnesi olmaz. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Başkala
rının adına girerek efendim; ben de biliyorum olmaz, 
elbette olmaz. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Olmaz 
tabiî. 

BAŞKAN — Sayın Tarımcıoğlü, burada bulun
mayan arkadaşları itham etmeyelim efendim. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
sükûnetle dinleseler ben de bu konuya girmeyeceğim. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın 
Başkan, hatibin söylediği karne, ekmek karnesidir. 
(ANAP sıralarından gülüşmeler) 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Bu konu 
daha evvel defalarca dille geldi. Hükümet politikası 
ve icraatı olarak hep tenkit ettiğimiz ve en önemli 
genel politika zaafı olarak gördüğümüz husus şu
dur : Sayın Hükümet, Doğu ve Güneydoğu kalkın
masına özel önem veriyormuş hissini veriyor; doğru
dur. 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Ver
miyor mu? 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Ama, özel 
önemi özel sektöre havale ederek bu dev boyutlu 
meseleyi hallediyor iddiasındadır. İşte bu olmaz. De
falarca söyledik; devlet bütünüyle oraya gitmezse, 
özel sektör gitmez. Özel sektör kâr ister, yol ister, 
su ister, elektrik ister, altyapı ister, teknik eleman 
ister. Elbette kâr isteyecek; ama bunlar olmayınca 
oraya gitmez. Elbette oraya yatırım yapılmazsa, bu 
uçurum ve dengesizlik kapanıamaz. Bugün Bitlis'te 
devlet yatırımı olarak Mâ maşallah sadece ve sadece 
cezaevi yapılmaktadır. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Millet
vekili olarak Bitlis'e hiç gitmemişsin. Gitseydin böyle 
konuşmazdın. 
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FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Efendim, • 
temmuz'da oradaydım. 

Efendim, ben bir yol yapımı için Sayın Bayındır
lık Bakanına 10 Elkım 1984 Itarihinde giifitiğimde, ba
na aynen şunu söylemişlerdir, dalha evvel de dile , 
getirmiştim, mademki yeri geldi, söylüyorum... 

NAZMİ ÖNDER (Muş) — Bültün köylere elek
trik bağlandı. 

FAÎK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
pOlis. lojmanı, lojman onarımı, köprü yapımı gibi 
böyle kıvır zıvür ihaleler... 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Siz 
milletvekili olduktan sonra Bitlis'e hiç gitmemişsiniz, 
gitseydiniz böyle konuşmazdınız. 

FAÎK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Sayın ba
kan bana aynen şunu söyledi; «Sayın Tarımcıoğlu, bu 
yoldan kaç araç geçiyor, bu yolun maliyeti nedir?» 
Ben de dedim ki Sayın Bakanım, devletin güvenli
ği açısından bu yolun behemahal açılması gereklidir. 
İStanıra, öyle dlliım 'bir Olay oMu 'ki, keşke haklı çılkma-
ısaydum. Dozerim açltığı yolidaûn jıaındamma takviye foîır-
flliği 'geç geMilği üçim 5 jandarma erimiz şehit olidiu. 'Ben 
de bu kürsüye çıkarak dedim ki, bu şehit olan erlerin 
(kantarının bedellii nedir? Bu soruyu 'hepinize'sordluım. 

SABRt ARAŞ (Kars) - r Bir tek yatırım olsa böy
le konuşmazsın. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Yani 
dozer geldi yolu açltı da, iş anında bitmiş mi Oldu? 

FAÎK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Hayır 
efendim, daha önce açılsaydı, dozerin açtığı yoldan 
jandarma takviye birliği geç gelmeyecekti ve o 5 erin 
ölüm Olayı da meydana gellmeyeoekti. Bütün bunları 
dile getirdik, dilimizde Itlüy bitti. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
FAlK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Hüküme

tin bu politikası -diğerleri mahfuz kallmak kaydıyla 
söylüyorum- iflas dtmiş'tir; ama faturası çok acıdır 
ve bliiltün millete yüklenmektedir. 

Şimdi elimde, dörit milletvekillinin üç bin kilo
metre yol kat ederek on" ilde elde ettiği izlenimleri 
ihtiva eden bir rapor var. Bu raporu Sayın Cum
hurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, bütün 
lkwvelt komıulüaınterı ive Iblüitüin iffigli mıerciüfere igöndeır-
dim. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Kuvvet 
komutanlarına, niye yolladın? 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Kuvvet 
komutanlarına ilgisi dolayısıyla yolluyorum, muhte
vada vardır* | 
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j Rapor aynen şöyle : «Türkiıye?niın...> 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Kuv

vet komutanlarına niye yolladın? 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Yolladım 

efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Meclis 

Başkanına niye yollamıyorsun? 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... Hatip sözünü ta

mamlasın, sözünü kesmeyin lütfen. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

Meclise zaman zaman gelen bazı arkadaşlar devamlı 
sataşıyorlar. Zaman zaman geliyorlar ve devamlı sa
taşıyorlar. 

BAŞKAN — Onun üzerindeyiz efendim. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Lütfen efendim, isim zikrettirmeyin. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Bu rapor 

basın tarafından «Alarm rapor» olarak nitelendiril
miş; fakat öğrendiğime göre Sayın Başbakan Yardım
cısı Kaya Erdem'in sekreterinin özel dosyasında dur
maktadır. (ANAP sıralarından «Ne biliyorsun?» ses
leri gürültüler) öğrendim efendim. 

«Türkiye'nin öteden beri maruz kaldığı dış baskı 
ve müdahaleler, Misakı millî sınırları içerisinde, üze
rinde yapılmak istenen değişiklik özlem ve gayretleri, 
zaman zaman Türkiye'yi zayıflatmak, bölmek, parça
lamak, yok etmek noktasına getirmiştir. Türkiye'nin, 
millî birlik ve beraberlik içerisinde, Atatürk'ün gös
terdiği çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkartıl
ması yolundaki ebedî direktifleri doğrultusunda bü
yümesi, Balkanlarda ve Ortadoğuda lider devlet ol
ması, süper devletlerce ve yandaşlarınca hiçbir zaman 
istenmemiştir. 

Mütemadiyen istikrarsızlığa sürüklenmek istenen 
Türkiye, bölünme ve parçalanma durumundan, kendi 
iç dinamikleri, yanı kendi halkının, kendi milletinin 
sağlamlığı ve kuvveti sayesinde ve (artı) silahlı kuvvet
leri sayesinde kurtularak yoluna devam etmek iste
mesiyle, süper güçlerce sahneye konan aynı oyun, 
taktik, strateji, şekil ve kılık değiştirerek yeniden gün
deme getirilmiştir. İşte doğu olaylarının altında ya
fan esas sebep budur. 

Türkiye'nin jeopolitik konumu, tarihî mirası, zen
gin doğal kaynakları, tek başına bir güç olduğu gerçe
ği daima dikkatleri üzerinde toplarken, "bu sefer Tür
kiye'nin en geri kalmış, sosyoekonomik problemleri 
olan doğu ve güneydoğu bölgeleri aynı oyunun bir 
parçası olarak özellikle seçilmiş ve gündeme getiril-

I mistir. 
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Bu cümleden olarak, devam edegelen ve işleniş tar
zı itibariyle dikkatleri çeken bazı olaylann sebeplerini, 
boyutlarını yerinde görmek, alınması gereken tedbir
leri gözden geçirmek, iç ve dış güvenliğimizi çok ya
kından ilgilendiren olaylann yoğunlaşma ve yayılma 
istidadı göstermeden önlenmesi için, hükümeti göre
ve davet ederek uyarmak, muhalefet' olarak - o zaman
ki, münfesih - MDP'nin en önemli görevleri meyanın-
dadır.» Cümle böyle. 

BAŞKAN — Sayın Tarımcıoğlu, bu raporunuz 
uzunsa, süreniz 6 dakika kalmıştır, ifade ediyorum. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — 6 dakika geçti Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Siz saat tuttunuz herhalde; Başkanlı
ğa itimat edin biraz. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Peki efen
dim. Üç sayfam kaldı Sayın Başkanım. 

«Bu itibarla, grupça görevlendirilen ve üç bin kilo
metre kadar bir gezi yapan dört kişilik bir milletve
kili heyeti on ilde yaptıkları çalışmalarını sonuçlan
dırarak durumu bir rapor halinde arz etmeyi uygun 
bulmuştur. 

Şöyle ki, gezi programına dahil illerde (Malatya, 
Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkâri, Van, 
Siirt, Mardin) doğrudan doğruya halkla, mülkî ve as
kerî erkânla temas edilmiş, aşağıdaki hususlar tara
fımızdan tespit edilmiştir: 

Gezilen bütün il ve ilçelerde görülen ve ilgililerin-
tamamında var olan kesin kanaat şudur ki, yörede 
yılların ihmali ve birikimi mevcuttur; dengesiz ve gay
ri adil kalkınma söz konusudur. Sosyoekonomik yapı
daki dengesizlik ve zafiyet hemen kendini göstermek
tedir. Geçen kamyonlardan, geçen araba sayısından 
durum kendini göstermektedir. Bölge bütünüyle geri 
kalmıştır, ekonomik canlılık yoktur, kan dolaşımı cı
lız ve yetersizdir. Hemen hemen yatırım yok denecek 
kadar azdır.» 

ATİLLA SIN (Muş) — Allah'tan kork; insaf... 

BAŞKAN — Ne edeceksiniz, niçin konuşuyorsu
nuz efendim? Hatibin konuşmasını zatı âlkıiz tek ba
şına mı değerlendireceksiniz? 

ATİLLA SIN (Muş) — Benim ilimden bahsederse 
ben de müdahale ederim; neden yalan söylüyor? 

BAŞKAN — Konuşacak efendim, sizin dediğiniz 
istikamette konuşmak mecburiyetinde değil ki. Lütfen 
efendim... 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Evet efen
dim, Muş'ta yeni fabrikalar yapılıyor; ona şahit olu
yoruz. 

«Eğitimsizlik, okuma yazma oranının çok düşük ol
duğu her yerde hissedilmektedir; işte en önemli eksik
lik budur. Nihayet, her şey yetişmiş insan faktörüne 
bağlıdır. 

Altyapı noksanlığı gözle görülür bir şekilde kal
kınmayı, canlanmayı, üretimi ve ticarî entegrasyonu 
engellemektedir. Yol, su, elektrik, okul ihtiyacı çok 
büyüktür. En masum ihtiyaçların başında gelen içme 
suyu ve köy yolları, en çok talep edilen ve vatandaş 
tarafından ısrarla istenen altyapı noksanlıklarmdan-
dır.» 

NAZMt ÖNDER (Muş) — Hepsi yapıldı, haberin 
yok. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Lütfen, 
müsaade edin de şöyle... 

BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
FAÎK TARIMCIOĞLU (Devamla) — «Yukarıda, 

1 - 2 - 3 - 4 no. lu başlıklarda değinilen hususların var 
olması halinde ve dolayısıyla ortaya bir otorite boş
luğu ve zaafı çıkmaktadır.» 

İHSAN GÜRBÜZ (Hatay) — En son ne zaman 
gittin? 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Temmuz'-
da oradaydım efendim; bir ay kaldım. 

«Memur, idareci, teknik eleman kalitesiz, yetersiz, 
tecrübesizdir.» Şimdi, otorite boşluğu nereden doğ
maktadır, buradan anlaşılmaktadır. Devlet ne yapar
sa yapsın, insan eliyle yapacaktır; bu unutulmama
lıdır. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Rapo
run tarihini öğrenebilir miyiz kardeşim? 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — 31 Ekim 
1985 efendim. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Biz, 
1984'te yapıldığını öğrendik. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Doğu, bir 
araya gelip görüşün kardeşim. 

BAŞKAN — Sayın Barlas Doğu, şimdiye kadar 
başka arkadaşlara tavsiye ettiğim sözü size de tavsiye 
ettirme imkânını bana vermeyin; lütfen... 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — «Polis ve 
memurların yüzde 80'inin sürgün, cezalı, sadece kad
ro doldurmak için görevlendirildiği ifade edilmiştir. 
Bitlis'te 17 müdürlüğün tamamının vekaletle yürütül
düğü, Hakkâri'ye bu yıl atanan 250 öğretmenden sa
dece 50'sinin katıldığı tespit edilmiştir. Bütün idareci
ler kalitesiz memurdan şikâyetçidirler.» 

BAŞKAN — Sayın Tarımcıoğlu, görülüyor ki, bu 
okunacak sayfalar 20 dakikayı alacak. 
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FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Hayır efen
dim; biraz bize de müsaade edin. 

BAŞKAN — Süreniz de doldu. Bir sayfayı 9 daki
kada okuduğunuza göre, iki sayfa var, size 18 daki
kalık bir zaman veremeyiz. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Ama, laf 
atıyorlar Sayın Başkanım; yani müsaade etmiyorlar 
ki... 

BAŞKAN — Efendim, ben onu nazarı itibare alı
yorum. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Onu alı
yorsanız mesele yok, 5 dakika müsaade edin, ben bu
nu bitireyim efendim. Bu kadar önemli bir şey açık
lanmazsa olmaz. 

BAŞKAN — Efendim, ben nazarı itibara alaca
ğım; ama 18 dakika tahammülü mümkün olan bir ha
dise değil. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 5 dakika verin Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun sayın hatip. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — «Tecrübe

li, yetişmiş kaliteli idareci, teknik eleman, yöreye git
memek için her çareye başvurmaktadır. Yol şebekesi 
ana arterlerde bakımlı, düzgün ve yeterliyken, ilçe tali 
köy yollarının bakımsız ve kötü olması, hatta hiç ol
maması, il idarelerinin güçsüz ve kalitesiz oluşundan, 
mahallî şartların elverişsiz olmasından kaynaklan
maktadır; 

Kaliteli, tecrübeli, bilgili, adil idarecilerin seçilme
si, özendirilmesi halinde çok şeyin yapılabildiği, bu 
idarecilerin olmaması halinde hiçbir şeyin yapılmadı
ğı bizzat müşahede edilmiştir. Bazı kamu görevlileri
nin vatandaşa kötü muamele yapmaları münferit olay
lar olarak zikredilmiş ise de, bölgenin özellikleri ve 
hassasiyeti dolayısıyla, üzerinde önemle durulması ge
reken bu husus kaliteli personel ihtiyacını vurgulamak
tadır.» 

Bir jandarma yüzbaşısı, rütbesini ayaklar altına 
alarak, «Göçer çadırını buradan kaldır, yüzbin lira 
vermezsen müsaade etmiyorum» derse, işte biraz evvel 
saydığım o acı tabloyu daha uzun yıllar yaşayabiliriz. 

KEMAL 1ĞREK (Bursa) — Ver mahkemeye kar
deşim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Müsaade 

buyurun efendim. Yani, kim gelir de «Bana vurdu» 
diye jandarma komutanını şikâyet eder? Böyle bir 
şey olabilir mi? 

ATİLLA SIN <Muş) — Konuyla ne ilgisi var? 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Tarımcıoğlu. 
Arkadaşınızın sözünü kesmeyin; kestiğiniz müd

det zarfında da kendisine ek konuşma hakkı tanıya
cağım. Her konuşmanız, hatibin bir dakika, iki daki
ka daha konuşmasına vesile verecektir. (HDP, SHP, 
DYP sıralarından alkışlar) 

Devam edin efendim, buyurun. 
FAİK TARIMCIOĞLU ^Devamla) — «Bölgede 

görülen ve dıştan kaynaklanan terör ve kanlı eylemle
rin beynelmilel terörün bir parçası olduğu bütün yet
kililerce ifade ddilmiştir. Gene mülkî ve askerî er
kânın tamamının ittifak içerisinde ifade ettiği husus, 
teröristlerin- Suriye ve Irak'ta barındıkları, çok sarp 
ve elverişli arazilerden istifadeyle zaman zaman içeri 
sızarak belirli hedeflere eylem yaptıklarıdır. 

tSökiz - on kişilik gruplar halinde dağlık arazide 
silk sık yer değiştiren silahlı şer kuvvetlerinin bazen 
silah zoruyla ekmek, yiyecek yardımı vesaire de al
maları mümkündür. Göçebe topluluklarının da bulun
duğu yörede saklanmak, ihtiyaçlarını temin etmek 
zor olmamaktadır. En önemli ve güçlü desteğin, çok 
çetlin ve sarp engellerle dolu tabiat ve coğrafyanın ol
duğu bilinmektedir. İran - Irak savaşı dolayısıyla, 
Irak'ın kuzey kesimlerinde devlet kontrolünden uzak 
ve tamamen terk edilmiş vaziyette kampların yer al
dığı »bir bölge, vur - kaç taktiğine göre eğitilmiş şa
kilere en emin sığınak olmaktadır. Kısa vadede askerî 
ve polisiye tedbirlerin hemen sonuç vermesini bekle
mek gerçekçilikten uzaktır. 

«Dokuz erin şehit edilmesiyle sonuçlanan geçici 
karakol baskınına -ki, biz Hakkâri'de bulunduğumuz 
gün gerçekleşmişti- derhal mukabelede bulunulması 
gerektiği» ifade edilmiştir. 

Şimdi, yukanda arz ve izah edilen az gelişmişlik, 
eğitimsizlik, altyapı noksanlığı ve kalitesiz personel is
tihdamından doğan otorite boşluğu, acilen şu tedbir
lerin alınmasını zorunlu kılmaktadır : 

Süratle ve ciddiyetle devleti bütünüyle bölgeye gö
türmek, bütün müesseseleriyle işler hale getirmek za
ruret halindedir.» 

IBiz, hatırlarsınız Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı buradan geçerken 42 imzalı bir önergeyle betahsis 
1 trilyon lira ayrılmasını önermiştik; fakat, iktidar oy
larıyla bu isteğimiz reddedildi ve bu imkân heba edil
di. 

BAŞKAN — Sayın Tarımcıoğlu, konuşmanızın so
nuna gelin ve toparlayın efendim. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Peki efen
dim, son kısma geliyorum. 
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«Had safhaya varan yatırım açlığı behemaihal gi
derilmeli ve büyük ve tehlikeli boyutlara varan işsiz
liğe çare bulunmalıdır. Teşkil edilen fonların yüzde 
lO'unun yöreye ayrılmış olması kesinlikle yeterli de
ğildir; en az yüzde 50'ye çıkarılmalıdır. Gerekirse, bü
tün yatırımların durdurularak, bu (bölgeye kaydırıl
ması düşünülmelidir. Dört ay elverişli inşaat ve yatı
rım mevsimi olan bazı yöreler ile, oriiki ay yatırım 
mevsimi olan yöreler aynı kefeye konmamalı, bu özel
lik mutlaka nazara alınmalıdır. Sekiz ay karla kaplı 
ve amansız kar mücadelesi veren bir il ile, yılda sade
ce birkaç gün kaplı kalan bir başka fildeki araç ve 
gereç sayısının aynı olması gayri adildir. 

Memur, idareci ve teknik eleman için yöre çok ca
zip hale getirilmelidir. Özendirici tedbirlerin mutlaka 
alınması zarurîdir; alınanlar kesimlikle yetersizdir. Bü
tün memurlar kaçmak için bahane aramaktadırlar. 
Başta lojman sorunu derhal ve acilen çözülmelidir. 
Çok dağınık yerleşim birimlerini, küçük üniteleri ve 
mezraları birleştirmek, pilot bölgeler kurmak şart
tır.» 

BAŞKAN — Sayın Tarımcıoğlu, sayfanın tamam
lanmasına imkân veremem efendim; lütfen... 

FAÎK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Müsaade 
buyurun efendim, son sayfadır. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim... 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Ben burada 

kesemem efendim. 
BAŞKAN — Çünkü Iher sayfayı on dakikada oku

yorsunuz, ben sayıyorum ve takip ediyorum; dolayı
sıyla size yirmi dakika fazla konuşma imkânını tanı-
yamam efendim. 

FAtK TARIMCIOĞLU ı(Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

«Hudut bölgelerinin fizikî emniyeti mutlaka sağ
lanmalıdır. Askerî ve mülkî erkânın mutlaka halkla 
teması ve diyalogu sağlanmalıdır» gibi kalem kalem 
arz ettiğimiz hususların ne kadarının gerçekleştüğini, 
ne kadarının gerçekleşmediğini ıgörmek, bize herhalde 
çok pahalıya mal olacaktır. 

ISon cümleyi okuyorum : «'Yılların ihmalinin nasıl 
acı bir tablo verdiğini görmek üzüntü vermektedir. 
Vatandaş, Anayasada ifadesini bulan, kaderde, tasada, 
kıvançta ortak duyguları paylaşan, vatanın ve mille
tin bölünmezliği ilkesinin sadık bekçisidir ve bundan 
(gurur duymaktadır. Terörist eylemlere, tahriklere, asıl
sız propagandalara aldırdığı yoktur.» 

Hepinize saygılar sunarım. i(HDIP, SHP ve" DYP 
sıralarından alkışlar) 
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>BAŞKAN — Hükümet adına Sayın İçişleri Baka
nı; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

tfÇİŞLERt BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyele
ri; Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki olayların de
ğerlendirilmesinde yardımcı olacağına inanmam nede
niyle, devlet hayatında hiç de uzun sayılmayacak se
kiz - on yıl evveline gitmek ve o tarihlerde Türkiye'de 
cereyan eden olayları ana hatlarıyla hatırlatmak isti
yorum. 

Sayın milletvekilleri, malumları, olduğu üzere, Tür
kiye, coğrafî konumu itibariyle büyük bir jeopolitik 
öneme sahiptir. Asya - Avrupa kıtaları arasında köp
rü teşkil etmesi, petrol kaynaklarına yakınlığı, Batı 
savunma sistemi içerisinde bulunması, demokrasiyle 
idare edilmesi, yeraltı ve yerüstü zenginliklere sahip 
olması gibi sebepler Türkiye'yi, yılkıcı ve bölücü un
surlar yönünden cazip hale getirmiştir. 50 milyonu aş
kın bir nüfus potansiyeli ve gelişmekte olan ekono
mik gücü ise, sıöz konusu yıkıcı ve bölücü unsurların 
Türkiye'ye daıha da 'önem yermelerini gerektiren bir 
durum yaratmıştır. Dış tehdit unsurlarının, hedef al
dıkları ülkeleri doğrudan silahlı saldırı yerine, son yıl
larda daha yoğun olarak uygulanmakta olan içten bö
lerek çökertmek suuretiyle ele geçirme yöntemini ter
cih ettikleri görülmektedir. 

Nitekim, 12 Eylül öncesi ülke işgal edilememiş
tir; ama ittifak içerisinde hareket eden illegal bölücü 
ve yıkıcı örgütlerin faaliyetleri sonucu kentlerde kur
tarılmış bölgeler; fabrikalarda, okullarda ve hatta bazı 
ilçe ve köylerde karşıt görüşlü veya yansız vatandaş
ların hatta güvenlik kuvvetlerinin giremediği yerler 
oluşmuş; polisi, öğretmeni birbirine düşman odaklara 
bölünmüştür. Art niyetli ve uzun süreli grevler, çalı
şanların engellenmesi ekonomiyi çökertmiştir. Anarşi 
ve terörden yılan tüccar, esnaf, çiftçi, işini, malını bı
rakmış, can derdine düşmüştür. Eşini işe, yavrusu
nu okula uğurlayan ana ve babalar, onları savaşa yol-
larmışçasına kuşku duyar olmuştur. Böylece ülkede 
bir terör ve tedhiş fırtınası estirilmiştir. Bu fırtınayı 
ülkem'izin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde asker, ka
dın, çocuk, genç, ihtiyar gözetmeksizin pek çok va
tandaşımızın hayatlarına kastetmek suretiyle estiren 
örgüt ise, bu ihanet ittifakına dahil olan PKK'dır. 

Ülke, böylece uçurumun kenarına kadar gelmiş, an
cak 12 Eylül Harekâtıyla şerefli ordumuz tarafından 
kurtarılabitaıiştir. 

12 Eylül 1980'den sonra ülkede girişilen terör ve 
tedhişli temizleme operasyonu, tabiatıyla diğer illegal 
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örgütleri olduğu gibi iPKK'yı da kapsamış, çetenin o 
tarihteki mensuplarından büyük bir kısmı ele geçiril
miş, yakalananlar mahkûm edilmiş, bir kısmı ise ma
alesef yurt dışına kaçabilmişlerdir. 

Yıurt dışındaki çete mensuplarıyla, IKDP (Irak 
Kürdistan Demokrat Partisi) lideri Mesut Barzani ara
sında sürdürülen görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmış 
ve PKK, kuvvetlerini Kuzey Irak'taki Barzani Bölge
sine intikal ettirmiştir. Örgüt, yapılan anlaşma gereğin
ce IKDP kamplarında barınma ve eğitim imkânlarına 
kavuşmuştur. Bölücü eşkıyanın daha çok Haftanın, 
Kishan, Zive>ve Hayat gibi ana kamplarda barındığı; 
Ibunlardan Haftanlin, Kishan kamplarının, Türkiye'ye 
yakın olduğundan, örgüt tarafından ülkemize karşı 
eylem hazırlığı için; diğerleri ise askerî ve siyasî eği
tim maksatları ile kullanıldıkları tespit edilmiştir. Bu 
kamplar hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Haftanin Kampı : Haftanin Köyünün batısında 
PKK militanları tarafından daimî olarak kullanılan 
bir kamptır. Bu kampta yalnız PKK elemanları ba
rınmaktaydı. Türk hududuna en yakın bir kamp ol
duğu için, bir karargâh olarak kullanıldığı gibi, Tür
kiye'ye giriş ve çıkışlarda mola yeri, gerektiğinde bir 
toplanma ve muhtemelen faaliyetleri yönlendirme mer
kezi olarak kullanılmakta ve diğer kamplarda olduğu 
gilbi burada da eğitimler yapılmakta idi. PKK eleman
larının sınır köylerimize saldırılarda bulunduktan son
ra, kısa zamanda buraya sığınmaları nedeniyle bu 
kamp yüksek öncelik kazanmıştır. Avlu tipi birçok 
binalarda yerleşen PKK mensupları, ağaçların arasın
daki bazı binalar ile, kerpiçten yapılı, üstü örtülü bi
nalardan da,yararlanmaktaydılar. Ayrıca, bölgede faz
la sayıda bulunan kaya kovukları ve mağaralardan da 
hava saldırıları için sığınak olarak istifade edilmek
teydi. Hedef olarak bilhassa kamplar ıseçjilmiş, böl
genin doğusunda bulunan 20 hanelik Haftanin Köyü 
hedef dışı bırakılmıştır. 

Kîdhan Kampı : Harebe halindeki Kishan Köyüne 
yaklaşık 600 metre uzaklıkta PKK militanları tarafın
dan kullanılan 'bir kamptır. 'Bu kampın 200 metre gü
neyinde ©arzani yanlılarının kampı bulunmaktadır. 
Bu kampta uçaksavarların da bulunduğuna dair bilgi
ler alınmıştır. Kishan daha ziyade Türkiye'den Irak'a 
geçenlerin barınma yerliydi ve ayrıca burada yoğun 
eğitimler yapılmaktaydı. Zaman zaman örgüt lider
lerinden bazılarının burada kaldığı da tespit edilmiştir. 

Hayat Kampı : IBu kamp, hem Barzani taraftarları, 
hem de PKK elemanları tarafından müştereken kul
lanılmaktaydı. Burada PKK unsurlarının müstakil kal

dığı bir yer tespit edilememiştir. Kampta dağınık va
ziyette binalar ve çok yakında 20 hanelik bir yerleş
me merkezi tespit edilmiştir. 20 hanelik yerleşme mer
kezi dışındaki binalar ve bazı binalar etrafındaki uçak
savarlar ile mağara bulunan yerler hedef olarak seçil
miştir. 

Belirtilen bu kamplarda eğitimlerini sürdüren eşkı
ya, aynı zamanda 1982 yılından 'beri de Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde başlattığı propaganda eylemleri 
ile militan kadrosunu genişletmeye çalışmıştır. Sözlü 
ve yazılı propaganda eylemlerini yeterli görmeyen 
PKK, silahlı propaganda eylemlerine gidilmesini ka
rarlaştırmış ve nihayet, malumları olduğu üzere 15 
Ağustos 1984*te Eruh ve Şemdinli baskınlarını ger
çekleştirmiştir. 

örgüt son iki sene içinde 'bölgede siyasî birimle
riyle bölge komiteleri oluşturmaya çalışırken, silahlı 
propaganda unsurlarıyla da silahlı eylemlerine, sınırlı 
da olsa devam etmektedir. 

15 Ağustos 1984,ten bugüne kadar PKK eylem
lerinden kaynaklanan 179 saldırı, 130 çatışma, 33 ga&p-
soygun ve 13 bombalama olayı vuku bulmuş; bu 
olaylarda 1:35 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 173 va
tandaşımız hayatını kaybetmiştir. 165 bölücü çete 
mensubu ise ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca, böl
gede örgüte yardım ve yataklık suçlarından 1 450 ki
şi gözaltına alınmış, ancak bunların büyük bir kısmı 
ilk sorgulamalarından sonra serbest bırakılmıştır. Ha
len bölgede, 109 kişinin askerî savcılıkta soruşturma
sı, 354 kişinin de malhkemede duruşması devam etmek
te, 61 kişi de gözaltında bulunmaktadır. Bugüne ka
dar mahkemesi bitenlerden 149 kişi, çeşitli cezalara 
mahkûm olmuştur; 320 kişi de beraat etmiştir. Mah
kûm olanlardan 43'ünün cezası kesinleşmiştir; 9'u 
idam, 2'si 20 yıldan yukarı hapis, 14'ü 10 - 20 yıl, 
1'8'i 1 - 10 yıl arası hapis cezalarına çarptırılmışlar
dır. 

Sayın milletvekilleri, yapılan operasyonlarda, 1 460 
adet tabanca, 9 makineli talbanca, 1 447 uzun namlu
lu silah, 37 tüfek homibası, 8 roketatar, 31 roketatar 
mermisi, 1 havan, 113 havan mermisi, 240 el bomba
sı, 189 el dürbünü, 64 845 muhtelif mermi, 2 A. T. 
mayını, 111 dinamit lokumu ele geçirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda belirtildiği gibi, 
Eruh ve Şemdinli ilçelerinde 15 Ağustos 1984 günü 
elli ilâ seksen kişi olduğu belirlenen bölücü eşkiya 
grupları, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin itibar, onur 
ve bekasına yöneltilmiş bir saldırı düzenlemişlerdir ve 
bu henzeri olayların mahiyeti ve uygulama yöntem-
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leri itibariyle çok diddî olduğu devlet olarak çok has
sas ve kararlı davranılması gerektiği değerlendirilmiş 
ve başlangıçta mahallî komutanlıklarca ademî mer
kezî olarak başlatılan operasyonlar, 21 Ağustos 1984 
tarihimde yayınlanan iç Güvenlik Harekât Direktifiyle, 
1402 sayılı Sıkıyönetim ve 2803 sayılı Jandarma Teş
kilat Görev ve Yetkileri Kanunları çerçevesinde mer
kezî planlı ve koordoneli bir iç güvenlik harekâtına 
dönüştürülmüştür. 

Başlangıçta ne kadar devam edeceği kestirilemeyen 
dç güvenlik harekâtının birinci safhasında, bölgedeki 
'birliklerin takviyesine ihtiyaç duyulmuş ve bölgeye 
15 Ağustos 1984 ile 21 Eylül 1984 tarihleri arasında 
dört komando taburu intikal ettirilmiş; bölgeye, emni
yet ve kontrol kolaylığı sağlaması bakımından, tali 
bölge komutanlıklarına bölünmüş ve harekât, ikinci 
Ordu Komutanlığının genel sevk ve idaresinde Ye
dinci Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığının özel 
icra sorumluluğunda sürdürülerek, bu safhada Örgü
tün teşkilatı, taktik ve teknikleri, gider kadrosu hak
kında bilgi toplanmış; yerleşim birimleri, hassas he
defler ve karakollar dahil, devlet tesislerinin emniyet 
tedbirleri artırılmış; teröristlerin halkın desteğini ka
zanmaya matuf girişimlerine mani olmaya yönelik 
bir konsept uygulanmıştır. 

Bir ay kadar devam eden birinci safha harekâtı
nı müteakip, 12 Eylül 1984 tarihinden it'ibaren hare
kât sahasına' hava indirme tugayı ve komando tugayı 
intikal ettirilmiş ve sorumluluk sahası sekiz tali böl
geye ayrılarak ikinci safha harekâtı başlatılmıştır. 

Bölücü eşkıyayı yakalayarak tesirsiz hale getirme
yi amaçlayan harekâtın bu safhasında bölücü eşkıyaya 
önemli ölçüde zayiat verdirilmiş, üzerlerinde devamlı 
bir baskı kurularak insiyatif ele geçirilmiştir. Kış mev
siminin gelmesiyle birliklerimizin harekât kabiliyetinin 
azalacağı dikkate alınarak, durum üstünlüğünü ve 
halkın devlete duymaya başladığı güveni devam ettir
mek için 16 Aralık 1984'ten itibaren kalıcı kış dü
zenlemelerinin karakteriize ettiği kış dönemi şartların
da altı tali bölgede harekâta devam edilmiştir. 

Bu safhada hava indirme tugayı, garnizonuna iade 
edilmiş, bölücü eşkıyanın taktik ve tekniklerine karşı 
en etkin şekilde mukabele yeteneğine sahip, her birisi 
15 - 20 kişiden oluşan özel eğitimli ve özel silah ve 
teçhizata sahip iç güvenlik özel timleri bölgeye sevk 
edilmiş, konuş ve tertiplenme file ilgili kış tertipleri 
alınmış, bölgedeki bütün illere asgarî bölük çapında 
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I birlikler konuşlandırılmış, yeni jandarma karakolları 
kurulmuş, mevcut karakollar takviye edilmiş ve Hak
kâri'de bir komando tugayı teşkil edilmiştir. 

Böylece, bölücü eşkıyanın kışın ordunun kışlası
na döneceği ve bölgede gene kendilerinin hâkim ola
cakları propagandası ile halk üzerinde kurmaya ça
lıştıkları etkinliğe fırsat verilmemiş ve iç güvenlik ha
rekâtına destek ve katkısının sağlanması başarılmıştır. 
Halk, yer yer bölücü eşkıyaya karşı silahla direnme 
cesaretini göstermiş, kendi güvenliğini sağlamak mak
sadıyla güvenlfik kuvvetleriyle işbirliği ve koordinas-

I yona yönelmiştir. 
1 Haziran 1985'den itibaren, bölgeye müteveccih 

I iç tehdite karşı caydırıcılık sağlamak, iç güvenlik ha-
I rekât sahasında ve mücavir bölgelerde faaliyet göste-
J ren bölücü eşkıyaya ve bunlara yataklık edenleri te-
I sirsiz hale getirmek ve bu suretle halkın devlete olan 

güvenini pekiştirmek maksadıyla. Üçüncü Ordudan 
I bölgeye sevk edilen /ilki tümen ile ağustos ayı sonuna 
J kadar takviyeli iç güvenlik harekâtı icra edilerek, böl

ge en ücra noktalara kadar taranmıştır. 

Kalıcı kış düzenlemeleri 1985 - 1986 kış mevsi
minde de sürdürülmüş olup, 1986 yazında bölgeye sevk 

I edilen ilave üç komando taburunun da iştirakiyle iç 
güvenlik harekâtı halen Yedinci Kolordu ve sıkıyö-

I netim sorumluluğunda Diyarbakır, Mardin, Siirt, 
Hakkâri, Van illerindeki 5 tali (bölgede 5 piyade ta
bum, 6 komando taburu, 7 jandarma komando tabu
ru, 9 jandarma komando bölüğü, 16 jandarma sınır 
taburu ile sürdürülmektedir. 

Askerî birliklerin yanı sıra, bölgede görev yapan 
polis sayısı da artırıtaıış araç, gereç ve teçhizat bakı-

I mından üst seviyeye getirilmiştir. Ayrıca, terörizmle 
mücadele konusunda uzmanlık eğitiminden geçirilmiş 
ve hizmetin gereğine uygun teçhizatla donatılmış bu
lunan özel harekât timlerimiz bölgedeki illerde gö-

I revlendirilmiştir. Aynı şekilde Jandarma Genel Ko-
I mutanlığınca teşkil edilen vurucu timlerin eğitimi ve 

'bölgelerde görevlendirilmesi sağlanmıştır. 

I 'Malumları olduğu üzere, iç güvenlik harekât sa
hasının çok dağınık ve sarp olması, askerî harekâtı' 
büyük ölçüde güçleştirmektedir. Coğrafî yapının as
kerî birlikler aleyhine olan ta durumu, en az bölücü 
eşkıya kadar hareket kabiliyetine sahip, 15 - 20ı kişi
den oluşan, kendi kendine istihbarat toplayabilen ve 

I modern silah ve teçhizata sahip ıiç güvenlik özel tim-
j teriyle lehimize çevrilmeye çalışılmaktadır. 

200 — 
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öte yandan^ bölgede çok sayıda helikopter toplana
rak bu ulaştırma vasıtasının elastikî kullanımından ya
rarlanılmaktadır. (Bu sayede, bölgenin en ücra yerleri
ne kadar ulaşılarak, bölücü eşkıyanın barındıkları yer
ler tahrip edilmiş; silah, cephane ve çeşitli ihtiyaç mad
deleri ele geçirtilerek, bunları tamamlamak için orta
ya çıkmaları ve yakalanmaları sağlanmıştır. 

Bölgenin yerleşim şeklinin çok dağınık olması, ha
rekâtı etkileyen en ıbüyük faktördür. Harekât sahasın
daki 6 ilde 53 ilçe, 3 317 köy, bunun yanında 6 630 
mezra bulunmaktadır. 

Bölgede harekâta olumsuz yönde tesir eden bir di
ğer faktör de, sınır güvenliğidir. IBölgede faaliyet gös
teren bölücü eşkıyanın bir kısmı Kuzey Irak toprak
larında 'barınmakta, eğitim görmekte ve oralardan al
dığı politik .direktiflerle sınırlardan Türkiye'ye geçerek 
eylemler yapmakta, tekrar Irak topraklarına geçmek
tedirler. Aynı durum İran ve Suriye için de mevcut
tur. Irak'ın İran'la harp içinde 'bulunması, Suriye'nin 
kuvvetlerinin büyük bir kısmının Lübnan'a angaje ol
ması nedenleriyle, her üç ülkenin sınırlarımıza müca
vir bölgelerinde kontrolleri yok denecek kadar azdır. 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Suriye' 
de de öyle midir? Sayın Balkan? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Suriyeli katmayın. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — Suriye hususunda bir açıklama yapmak isti
yorum. Yine hepinizin malumu olduğu üzere, Suriye 
Başbakanı Türkiye'ye geldiğinde bu konular yetkili 
kurullarca görüşülmüş, her iki ülke kendi sınırlarında 
birbiri aleyhüne faaliyet gösterecek olan unsurlara fır
sat vermemek için bir prensip anlaşmasına varmış
lardır. Bunun hazırlık çalışmaları, ileri safhaların ça
lışmaları sürdürülmektedir, ülmit ediyoruz ki, en kısa 
zamanda bu anlaşma iki ülke arasında imzalanacak
tır. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — İçeridedir Sayın 
Bakan Suriye'nin kampları. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Siz sınırda diyorsu

nuz da... 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla)— Efendim, müsaade ederseniz ben konuşma
ma devam edeyim. Sorunuzu anlayamadım; ama an
lasam dahi... 

'PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Suriye'nin iç tara-
fmdadır. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Sınır geçişlerini kontrol altına almak için 
2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Böl
geleri Kanun ve Yönetmeliği gereğince sınırda kurul
ması öngörülen fizikî güvenlik sistemi inşa çalışmaları, 
1985 yılında Nusaybin, Cizre arasında başlatılmış ve 
bugüne kadar 11 kilometresi tamamen, 75 kilomet
resi de çok az bazı noksanliklarıyla olmak üzere, top
lam #5 kilometrelik kısmı tamamlanmıştır. Halen in
şaat çalışmaları devam etmekte olup, bu konuda şim
diye kadar 2 milyar lira civarında harcama yapılmış
tır. Ayrıca, sınır koruma hizmetlerini insana dayalı 
olmaktan ziyade, teknik imkânlarla ve daha etkin bir 
biçimde yapabilmek için termal kamera ve benzeri çe
şitli ikaz ve radar sistemleri üzerinde araştırma çalış
maları sürdürülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bölücü eşkıya ile daha mü
essir bir biçimde mücadele etmek için, 442 sayılı Köy 
Kanununda yapılan değişiklikle getirilen geçici köy 
koruculuğu hükmü gereğince, toplam 13 ilde bu sis
tem kurulmuş ve bugüne kadar toplam 7 993 köy fco-' 
rucusu tespit edilerek, kendilerine 3 679 adet uzun 
namlulu silah dağıtılmıştır. Geri kalan silah miktarı
nın 2 749'u 1986 yılı sonuna kadar, 1 565'i en geç 
1987 yılı içinde tedarik edilerek dağıtılacaktır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Si
lahlı korucuyu niçin istihdam ediyorsunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Geçici köy korucularının görevlendirildiği 
köylerimizde bölücü teröristlerin saldırı eylemleri ile 
propaganda faaliyetlerinin önemli ölçüde azaldığı, bu 
köylerimiz ve yörelerinde barınamadıkları tespit edil
miştir. Görevleri esnasında ölen ve yaralanan geçici 
köy korucularına 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkındaki Kanun mucibince aylık ve 
tazminat ödenmektedir. 

Bir diğer düzenleme de, kamuoyunda Pişmanlık 
Yasası olarak bilinen 3216 sayılı Bazı Suç Failleri 
Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanundur. 
Bu kanun hükümlerinin uygulanmaya konulması çok 
sayıda hükümlü ve sanığın yeniden ifade vermesine 
ve teslim olmasına yol açmış, dolayısıyla bölücü örgü
tün panik içine girmesine sebep olmuştur. Bu arada, 
örgüt tarafından baskı altında eyleme sevk edilen pek 
çok militanın teslim olması, militan kadroların hu
zursuzluğuna yol açmıştır. Yeniden ifade veren ve tes
lim olan bölücü militanların beyanları üzerine, 34 öl
dürme, 19 yaralama, 7 bombalama, 10 gasp, soygun, 
3 pankart asma, 5 bildirıi dağıtma olayı ortaya çıka-
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rıtmış ve yapılan operasyonlarda 203 sanık yakalan
mıştır; bunlardan 156^1 tutuklanmış olup, 8'i halen 
firarda bulunmaktadır. Yakalanan sanıklarla birlik
te 17 uzun namlulu 'silah-, 24 tabanca, 1 294 mermi, 
17 bomba, dinamit ve fünyeler ele ıgeçirilmişitir. 

1981 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin önlen
mesi 'Hakkında Kanun ile 2559 sayılı PoMs Vazife ve 
Selahiyet Kanunu hükümleri uyarınca çıkarılan, Ara
nanların Yakalanmalarına Yardımcı Olanlara ödene
cek Para ödülüne Dair Yönetmelik hazırlanımış ve 
yürürlüğe konmuştur. 

Bayın milletvekilleri, (güvenlik tedbirleri meyanın-
!da yukarıda sayılan idarî mevzuata ilişkin hususla
rın yanı sıra, bölgedeki illerin iktisadî ve sosyal alanda 
kalkınmasını temin amacıyla devlet yatırımlarında ön
celik tanınmasına karar verilmiş ve uygulanmaya 
konmuştur. Bu bölgede, 1983 yılındaki yatırım mik
tarı 180 milyar üıken, bugün 1 trilyona yaklaşmıştır. 
Yine hepinizin de bildiği gibi, bu bölgelerde özel te
şebbüse yatırım kolaylıkları sağlanmış, bu bölgelerde 
çalışan memurlara vergi indirim1! sağlanmış ve getiri
len bu kolaylıklar nedeniyle bölgenin iktisadî ba
kımdan kalkınması en iyi bir biçimde hükümetimiz 
tarafından ele alınmıştır. 

MEHMET ABDUREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Kaç tane yatırım yapıldı Sayın Bakan? 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş).— 
Hangi holding yatırım yaptı Hakkâri'ye? Aldatmayın 
kendiniizi. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Kaç tane fabrika yapıldı? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Devam edin Sayın Bakan. 
'M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — 

Tahrik ©diyor efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Harekâtın başladığı 15 Ağustos 1984 tari
hinden bugüne kadar, iç güvenlik harekât bölgesinde 
alınan »tertip ve tedbirler neticesinde şu sonuçlar elde 
edilmiştir... 

PAŞA SARIOĞLU l(Ağrı) — Orası çok önemli. 
'İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — O bölücü çetenin gücü zayıflatılmıştır, ba
rınak ve mağaraları tahrip edilmiştir; ele geçirilen yük-
sek düzeyde çete mensuplarının sorgulamaları sonucu, 
Iböllge hazırlık birimlerinin ibir iki'smı ortaya çıkarıl
mıştır; teröristlere yataklık eden, destekleyen ve istih
barat sağlayan mahallî kişilerden bazıları tespit edi
lerek yakalanmıştır. 

Yapılan operasyonlarda yöre halkının rahatsız 
edilmemesine özel bir önem verilmiş; aramalar sıra
sında kişi malına zarar verilmemesi, hakaret edilme
mesi, kaba davranışlardan kaçınılması, örf ve âdet
lerine saygı gösterilmesine dikkat edilmiştir. 

VECIHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Bunların yalan 
olduğunu belgeleyeceğim. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Hangi töre ile o kadın 
muayene ettirilmiştir? 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; zaten ne ko
nuşulduğu anlaşılmıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Harekât sırasında bölgeye götürülen hiz
metlerin yöre halkı üzerinde olumlu etkileri görül
müş ve harekâtın başından beri birliklerimize bilgi 
vermekten kaçınan halkın, gülven duygusu içlinde, gö
nüllü olarak bilgi vermeye başladıkları, ziyaret edilen 
ve görüşülen köylülerin bölücü çeteye karşı koyma
da kendilerinin de görev almak istedikleri, silah ta-

' lep ettikleri, bazı köylülerin bekçi silahlarıyla bölücü 
çeteye karşı koydukları görülmüştür. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde cereyan eden 
olaylar,, devletin haysiyetine, bölünmez bütünlüğüne 
ve bekasına yöneltilmiş ciddî bir tehdidin göstergeleri
dir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda arz edilen iç güven
lik harekâtı sürdürülürken, 12 Ağustos 1986 günü 
Siirt ll'i'müze bağlı Sımak İlçesinden Gülyazı'daki Jan
darma Sınır Taburu IMerkezine 3 araçlık bir konvoy 
halinde dönmekte olan 1 binbaşı, 2 astsubay ve 23 er
den oluşan bir müfreze, saat 15.00 civarında Ulude-
re - Ortalbayır mevkiinde PKK'ya mensup otuz kişi 
kadar olduğu tespit edilen bölücü eşkıya grubu tara
fından pusuya düşürülmüş; olay sırasında tabur ko
mutanı binbaşı, 1 astsubay, 10 er ve erbaş şehit ol
muş; 10 er ve erbaş da muhtelif derecede yaralanmış
tır. 

Olayın haber alınması üzerine, bölücü eşkıya gru
bunun Irak'a geçmelerine mani olmak üzere, bölgeye 
derhal birlikler sevk edilmiş ve helikopterlerle de ta
kip harekâtı sürdürülmüş ve muhtemel sınır geçiş böl
gesini kapatmak üzere ayrıca birlikler sevk edilmiştir. 

Irak sınırı istikametinde kaçmaya çalışan bir kı
sım ibölücü eşkıya ile ilk temas sağlanmış, yapılan 
operasyon sırasında bir bölücü eşkıya «Lav» silahı ile 
birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. 

12 Ağustios 1986 günü başlatılan takip harekâtı, 
karadan ve havadan sürdürülmüş, Gürbil Dağı böl-
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gesinde, zaman zaman temas sağlanan bölücü eşkı
yanın 'bir 'kısmının 12 Ağustos 1986 günü gecesi Irak'a 
geçtiği tespit edilmiştir. Bölgede yapılan aramalar 14 
Ağustos 1986 günü alkşamına kadar aralıksız devam 
etmiş, kalan bölücü eşkıya gece ve sarp araziden de 
istifade ederek peyderpey Irak'a geçmeyi başarmış
tır. Irak'a geçtiği tespit edilen bölücü eşkıyayı yakala
makla görevlendirilen takip kuvvetleri 14 Ağustos 
1986 günü gecesi Irak'a geçerek Haftanin ve Kishan' 
daki PKK kamplarına giden 'bölücü eşkıyayı gece ta
kip etmeyi uygun görmemiş, sabah alacakaranlık baş
langıcında takibe devam etmeye karar vermişlerdir. 

«Bölgedeki istihbarat kaynaklarından alınan bilgi
lere göre, olaya neden olan otuz kadar bölücü eşkıya
nın, Irak topraklarında bulunan ve PKK'ya ait kamp
lardan Halftanin, Kishan ve Hayat kamplarına gittik
leri tespit edilmiş ve bunların Kara Kuvvetleri bir
likleri ile değil Hava Kuvvetleri uçaklarıyla takibinin 
daha uygun ve etkili olacağı değerlendirilerek, 15 
Ağustos 1986 Cuma günü saat 06.00 da, olaya neden 
olan bölücü eşkıyanın barındığı Haftanin, Kishan ve 
Hayat kamplarına Hava Kuvvetleri uçaklarıyla taar
ruz edilmesi kararlaştırılmıştır. 

(Bölücü eşkiyanın bu alçakça hareketini cezalan
dırmanın yanında, bu haraket aşağıdaki amaçları 
da taşımaktadır: 

Tüm PKK mensuplarının faaliyetlerini önlemek. 
Bölücü eşkiyanın İran ve Suriye'deki unsurları

nı sindirmek; barınaklarını tahrip etmek ve kendile
rini barındırma Barzani taraftarlarından kopmalarını 
sağlamak; PKK dahil bütün bölücü grupları, Tür
kiye'de uygulamaları muhtemel faaliyetlerinden cay
dırmak; yardım aldığı ülkelerden yardımların kesil
mesini .sağlamak ve yufcarıdakilerinden daha önem
lisi, bölücü eşki'yaya, önün taraftarlarına ve bütün 
dünyaya karşı Türkiye'nin kararlılığını göstermektir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Tarımcıoğlu, konuşmasının bir bölümünde, 
Sayın Başbakanımızın, «gerektiğinde Suriye toprak
larına da girilebileceği» hakkında bir ifadeleri ol
duğunu belirttiler. 

Sayın Başbakanımızın bu şekilde bir ifadesi ol
mamıştır; ama şu söylenmiştir: «Bu bölücü eşkiya 
aynı şekilde sınırlarımızdan içeri girerek, kahpece in
sanımızı, askerimizi vurur, kaçar ve bir başka ülke
nin sınırlarına girerse, hiç şüphe edilmemelidir ki, 
yine bir gecede bu şekilde bir kararname çıkarıla
rak, eşikiya nerede olursa olsun cezalandırılır.» 
(ANAP sıralarından «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

AHMET MEMOUH YAŞA (İstanbul) — Sayın 
Başkan, mutabakat aramadan mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI YJUDIRIM AK'BULUT 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, hava takip ha
rekâtı 12 Ağustos 1986 günü Ulüdere Ortalbağ böl
gesinde meydana gelen pusu olayından sonra, bu 
bölgeye en yakın Haftanın ve Kishan kampları ile 
Hayat kampına düzenlenmiştir. Zive kampına da 
harekât planlanmış ise de, bilahara yöneltilen istihba
rat faaliyeti ile bu kampta pek az PKK militanının 
bulunduğu istihbarat edildiğinden, bu hedefe taarruz 
'icraatından Vazgeçilmiştir. Taarruz etmek üzere seçi
len ve yoğun olarak PKK unsurlarını barındıran bu 
hedeflerin havadan önceden fotoğrafları çekilmiştir. 
Hava harekâtı 15 Ağustos 1986 günü saat 06.00'da, 
yukarıdaki hedefler üzerinde bulunacak şekilde icra 
edilmiştir. 

Malatya'da 7 nci Ana Jet Üs Komutanlığı em
rinde bulunan 13 adet Fantom uçağı aşağıdaki şe
kilde kullanılmıştır: 

1. 6 uçak haftanin hedefine, 
2. 4 uçak Kishan hedefine, 
3. 3 uçak Hayat hedefine taarruz etmiştir. 
Taarruzdan -sonra keşif uçaklarıyla hedeflerin 

darbe sonrası keşfi yapılmıştır. Taarruzlar sonun
da, genellikle PKK'nın yuvaları tahrip edilmiştir. En 
yakındaki köylerden hlç'bir ev dahi tahrip edilme
miş, bilhassa PKK'nin barınmadığı yerlere ve köy
lere ve hatta binaların hiçbirisine taarruz edilme
miştir. Havadan çekilen fotoğraflarda bu tür bina
ların toplu olarak sağlam kaldığı görülmüştür. Hal
ka ait binaların hedef olarak seçilmemesi için aza
mî itina gösterilmiştir. Kampların yakınlarındaki köy
lerde hiçbir hasar yoktur. Kamplara verdirilen ha
sar ve zayiatın kıymetlendiriılmesi ise özetle şöyledir: 

Hayat Kampının 4 gün ^önce boşaltıılmış olduğu 
ileri sürüldüğünden zayiat miktarı tespit edileme
miştir. 

Halftanin - Kishan bölgesinde muhtemelen 150 -
200 kadar ölü, 200 - 250 kadar yaralı tespit edil
miştir. Bunlar PKK elemanları ile, PKK'yı barındı
ran ve eğiten Barzani taraftarlarından oluşmakta
dır. 

Hayat Bölgesinde bilhassa IKDP'nin kamp bina
ları, Kishan ve HaftaninMe PKK'nın barındığı pek 
çok bina ve mağara ile barınaklar tahrip edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi die harekâtın hukukî 
dayanağını arz edeceğim. Bilindiği gibi, Türkiye ve 
Irak Dışişleri Bakanları 15 Ekim 1984 tarihinde bir 
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araya gelerek bir görüşme zaptı imzalamışlardır. ; 
Bu görüşme zaptında özet olaraik, Türk - Iraık or- i 
tak sınırında güvenlik ve işbirliğini sağlamak ama
cıyla- iki ülke bakanlarının aşağıdaki tedbirleri etkin 
bir şekilde uygulamaları konusunda anlaşmaya va-
nlmış'tır: 

'Silahlı 'kuvvetlere mensup takip kuvvetleri çok 
zarurî hallerde sınırı geçebileceklerdir. Bu uygulama
ları daha etkin hale getirebilmek için hava harekâ-
tı da yapılabilecektir. Taraflara 'böyle bir harekâttan 
makul bir süre önce 'bilgi veriilece'k ve mutabakat 
sağlanacaktır, İki ülke arasında irtibat elemanları 
tea'ti edilerek bir koordinasyon sistemi 'kurulacaktır. 
'Mutabakata bağlı olaraik 5 - 1 0 kilometreye kadar 
foto keşfi yapmak mümkündür. 

Yukarıda özet olarak: muhtevası belirtilen bu an
laşma çerçevesinde, imza tarihinden bugüne kadar 
Irak Hükümeti ve yetkili temsilcileriyle, istihbarat 
ve 'bilgi teatisi dahil, siki bir işbirliği idame ettiril
miş, irtibat heyetleri kurulmuş ve muhtelif tarihlerde 
karşılıklı mutabakat tesis edilerek foto keşfi icra 
edilmiştir. 

Irak - Türkiye arasında yukarıda belirtilen 15 
Ekim 1984 tarihli görüşme zaptı muhtevasından açık
ça anlaşıldığı şekilde, 15 Ağustos 1986 günü icra edi
len sınır ve ötesi harekât her iki ülkenin mutaba
katı çerçevesinde icra edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu müza
kerenin isalı günü yapılan öngörüşmelerii esnasında 
illeri sürülen bazı fikirleri dikkate almak suretiyle, 
hiç arzu etmememize rağmen, bazı açıklamalarda 
bulunmak zaruretini duymaktayım. 

Salı günü yapılan görüşmeler esnasında, SlHP Gru
bu Sözcüsü Sayın Oktay'ın olaya yaklaşım biçimi
ni şu şekilde değerlendirebiliyorum: Türk Milletinin 
tasvip edip, sevinç ve gururla karşıladığı ve yurt 
dışında da benimsenen Silahlı Kuvvetlerimizin eşki-
yayı ininde yok etmesini öngören hükümetimizin bu 
kararına, maalesef, üzülerek ilfade ediyorum ki, SOP 
karşı çıkmıştır. (SHP sıralarından «Yalan, yalan» ses
leri, sıra kapaklarına vurmalar.) 

VECİIHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Yalan söylüyor
sun, yalan... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)— Si
lahlı Kuvvetleri alet olarak kullanıyorsun; tehlike
li oyuna giriyorsun. Ayıptır, ayıptır. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — O günkü gazetelere bir göz atalım; j 

16 Ağustos 1986 Cumartesi günkü Cumhuriyet Ga
zetesinde, «İnönü: Irak'a giriş Anayasaya aykırıdır» 
diye başlık atıldıktan sonra aynen, «SHP Genel 
Başkanı Erdal İnönü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
komşu bir ülkenin sınırlarına girmesi için Türkiye 

' Büyük Millet [Meclisinin yetkisinin şart olduğunu be
lirterek, şimdiki durumda Anayasaya aykırı bir du
rum gözüküyor, dedi» diye devam ediyor. 

ıM. TURAN Bayezit (Kahramanmaraş) — Ha
rekâta karşı olmak mı demek bu? 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Bu harekâta kar
şı olmak değil ki. 

M. TURAN BAYEZİİT (Kahramanmaraş) — Siz 
Meclisi tanımıyorsunuz ki, onu anlayasınız. 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tünedi) Gerçekleri 
saptırmayacak adamları çıkarın oraya. 

'BAŞKAN — Sayın Yıldırım, idare amirisiniz, 
olayları yatıştıracaksınız, vazifeniz odur. Lütfen... 

ALİ RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Millî 
meseleler söz konusu olunca, idare amirliği kalmaz. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Devam ©din efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Keza aynı tarihli Tercüman Gazete
sinde, aynen, «SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, bu 
konu kararnameye bırakılacak bir konu değildir. 
Çünkü başka ülkelere asker göndermek Meclis ka
rarına bağlıdır; dedi.» (S'HP sıralarından «Doğru, 
doğru» sesleri) 

M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 
de Cumhurbaşkanına, IBaş'bakana telgraf çektim; 
doğru. 

VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Bunun nesi 
var? Doğru, 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Aynı tarihli Milliyet Gazetesinde, 
«İnönü'den eleştiri» başlığı altında, (SHP Genel 
Başkanı Erdal İnönü'nün, başka ülkelere kuvvet gön
dermek için Türkiye Büyük Millet Meclisinin ka
rarı gerektiğini» söylediği» ifade ediliyor. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ne var bunda, 
karşı çıkmak mı bu? Yetki istediniz burada. 

EROL AĞAGİL (Kmklareli) — Gayet doğru. 
İÇİŞLER! BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Bunlara rağmen, Sayın Oktay salı 
günü yaptığı konuşmasında, aynen, «Politikanın çir
kin sesi, bu kürsüden yalan söylemektir. Sayın 
Genel Başkanımız askerî harekâtı büyük bir içten
likle desteklemiş ve tasvip etmiştir. Ancak, bu olay-

— 204 — 



T. B. M. M. B : 4 4 . 9 . 1986 O : 2 

ların ve kanun hükmünde kararnamenin derhal Mec
lise gelmesini istemiştir» diyor. (SHP sıralarından 
«Doğru» sesleri) 

VEOİHt ATAKLİ (Şanlıurfa) — Bundan doğ
ru ne var? Niye getirdiniz o zaman? Doğruyu söy
lemiş üstte. 

M. TURAN BAYEIZÎT (Kahramanmaraş) — Bu 
karşı çıkmak mı {SOP sıralarından gürültüler) An
lamıyor ki Sayın Balkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Görüldüğü gibi, gazetelerde yer alan 
Sayın İnönü'nün beyanları ile... 

• BAŞKAN — Sayın Bayezit, müdahaleden en çok 
şikâyet eden sizisiniz. (SHP sıralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKIBUIUT 
(Devamla) — Sayın Oktay'ın bu konuşması birbiri
ni tütmüyor. Sayın İnönü'nün söyledikleri, söylen
memiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Neden bu yol 
seçilmiştir? Sebebi gayet basittir. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Bundan doğ
ru ne var? Doğruyu söylemiş işte. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Türkçe konuşuyoruz biz, Türkçe.,. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

İÇİŞLERr BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Anayasamızın 121 ve 122 nci mad
delerinin hükümete böyle bir kararname çıkarma 
yetkisi verdiği, Irak ile olan anlaşmamız gereğince 
var olan mutabakat sonucu böyle bir takip yapılma
sının tamamen hukukî ve haklı olduğu; bunun bir sa
vaş olmadığı, onun için de Meclisten geçmesi gerek
mediği; harekâtın, bütün milletçe gurur ve sevinçle 
karşılandığı, diğer devletlerce de tasvip gördüğü ger
çeği karşısında itirazlarında yalnız kalan SHP, bu 
durumdan kurtulmak için hakikatleri saptırma yolunu 
seçmiştir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ayıp ayıp, sen bakansın. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sen ilçe başka
nı bile olamazsın, (SOP sıralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM . AKBULUT 
(Devamla) — Sayın Oktay'ın, «Politikanın çirkin 
sesi bu kürsüden yalan söylemektir» sözünü hatırla
tır, bu durumun değerlendirilmesini Yüce Meclise 
ve Yüce Türk Milletine bırakırım. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Oktay konuşmasının bir yerinde, «Biz as
kerî harekâtı içtenlikle destekledik; ancak, kanun 

hükmünde kararnamenin derhal Meclise gelmesini 
istedik» demek suretiyle, söylediklerini tevile kalkı
şıyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Açık şey tevil olmaz. LÜgata bak, lügata... (SHP 
sıralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Zira Anayasamızın 121 ve 122 nci 
maddeleri, çıkarılan kararnamenin Resmî Gazetede 
yayınlandığı gün Meclisin oyuna sunulacağını amir
dir. Yani, kararnameyi Meclise derhal getirmek bir 
Anayasa hükmüdür. Olay nedeniyle verilen beyanat
larda, «Biz bu hükmün yerine getirilmesini istedik» 
sökünde tevile kalkışılması bir aldatmacadır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

PAŞA SARIOGLU (Ağrı) — Tevil değil, tevil 
değil. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Eğer söylenmek istenen bu olsaydı, 
«Anayasa ihlal edilmiştir, Anayasaya aykırılık var
dır, bu başka ülkelere asker göndermektir, Meclisin 
kararına ihtiyaç vardır» diye konuşulmazdı. (ANAP 
sıralarından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu 
karşı çıkmak mıdır? ' 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Her ne kadar Sayın Oktay konuşma
sının bir bölümünde, «Saym Genel Başkanımız aske
rî harekâtı büyük bir içtenlikle desteklemıiş ve tas
dik etmiştir; ancak bu olayların ve kanun hükmün
de kararnamenin derhal Meclise getirilmesini istemiş
tir» diyorsa da, konuşmasının diğer bir bölümünde, 
«Bu, basit bir sınır olayı harekâtı olarak nitelendiri
lemez. Sonuçta Silahlı Kuvvetlerimizin sınır. ötesin
de kullanılması söz konusudur. Bu konuda Meclisin 
desteğinin alınması gerekir» demek suretiyle, gaza-
telerdeki Sayın İnönü'nün beyanlarını doğrulamak
tadır. 

VEOİet ATAKLI (Şanlıurfa) — Bundan daha 
doğru ne var? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bu birbirini tutmaz beyanlardan da 
anlaşılacağı üzere, SHP her ne kadar milleti aldat
maya çalışıyorsa da, haddizatında milletimizi değil, 
ken'dıinl aldatmaktadır. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Siz hükümet 
olarak milleti bölüyorsunuz, bölücü sizsiniz, en bü
yük bölücü Başbakandır. Eh büyük bölücünün hü
kümet olduğunu ispat edeceğim. 
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IBAŞKAN — Devam ediniz. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Sayın sözcü; «Harekâtın İran'da ya
rattığı etkiler; örneğin, İran'dan bir tür ekonomik bas
kı denemesi gibi sonuçlar doğurduğu görülmektedir. 
Bu nedenle, Meclisi arkasına alacak bir hükümet bu 
tür tepkilere .karşı daha dirençli olabilirdi» demekte
dir. 

Sayın Oktay bu beyanıyla, bu gibi tepkilere kar
şı hükümetin yalnız olduğunu, Meclisin arkasında 
olmadığını (ifadeye çalışıyor. 

EROL AÖ'AGtL '(Kırklareli) — Siz Meclisi say
mıyorsunuz ki... 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Anarşistlerin 
başı sensin. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Şu hususu belirteyim ki... 

M.' TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hü
kümet olarak konuşuyorsun; ayıp... (SHP sıraların
dan gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — ... böyle bir millî davada biz, Yüce 
Meclisin, her zaman hükümetin yanında olduğuna 
(inanıyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır içlendim, her zaman yanında değiliz. 

(İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Ama siz, grubunuzun hükümetin ya
nında olmadığını söylemek istiyorsanız, yalnız ka
lacağınızı belirtmekten başka, size söyleyecek bir şe
yimiz yoktur. (ANAP sıralarından alkışlar) Unut
mayınız k'i, siz tek başınıza Meclis değilsiniz... 

KENAN NURİİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Siz de tek baJşınıza Meclis değilsiniz. 

(İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) •— ... Meclisin iradesine de bu şekilde am
bargo koyamazsınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ve milletin indinde de daima yalnızısınız ve yalnız ka
lacaksınız. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Siz de katilsi
niz; 12 klişiyi öldüren sizsiniz, katilin başı sizsiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devaımla) — Sayın milletvekilleri, bir diğer konu da 
şudur : Sayın sözcü, «Güneydoğu Bölgemizde devam
lı sıkıyönetim uygulandığını, hükümet her 4 ayda bir 
Meclisin huzuruna geldiğinde, şu kadar olay oldu, 
şu kadar operasyon yapiildı, şu kadar ölü ve yaralı 
var; demek suretiyle, âdet yerini bulsun kabilinden 

bilgiler verdiğini ve sıkıyönetimin 4 ay süreyle uza
tılmasına karar aldığını; oysaki, Anayasanın 122 noi 
maddesinde sıkıyönetim ilanını gerektiren (haillerin be-

. lirtildiğinli» ifade etmiş, Anayasanın 122 noi madde-
•ini okumuş ve «Hükümetin Meclise bilgi vermedi
ğini ve buna rağmen sıkıyönetim hakkında Mecliste 
kararlar aldığını» söylemiştir. 

Anayasanın 122 noi maddesi, ülkenin ve Mille
tlin bölünmezliğini içten veya duştan tehlikeye düşü
ren şiddet (hareketlerinin yaygınlaşması sebebiyle sı
kıyönetim 'ilan edilebileceğini amirdir. Sayın Oktay, 
«Güneydoğudaki bölücü eşkıyanın ülkenin ve ımille-
ıtin bölünmez bütünlüğüne yönelik faaliyette bulun
duğu hakkında hükümet Meclise bilgi vermemişttik, 
biz bunu bilmiyoruz. Buna rağmen de Mecliste âde
ta otomatik şekilde, sıkıyönetim hakkında kararlar 
çıkıyor. Bu, Meclisin iradesini, karar verme insiya-
flifini gasp etmek değil midir?» diye soruyor. 

Bunu söylemekle beraber Sayın Oktay konuş
masının bir bölümünde de aynen : «Ülkemiz yıllar
dan beri Güneydoğu Anadolu (Bölgemizde ülke bü
tünlüğüne karşı, ulusal kurtuluş savaşı ile belirlenen 
MlisaikımıMî hudutlarıımızın değiştirilmesini amaçla
yan ve esas itibariyle yurt dışından kaynaklanan bir
takım eylemlerle karşı karşıya bulunmaktadır» de
mek suretiyle... 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) —' 
Sayım Oktay, metni ver de okusun bari. 

EROL AĞAÖİL (Kırklareli) — Oktay kendi 
yazdı; ama siz başkıasnnınkini okuyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Aynen metinleri okuyoruz, zabıtlar
dan. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Allah bize sizlin 

gibi İçişleri Bakanı vermiş, ne diyelim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — ... demek suretiyle bu konudaki bilgi
sini ortaya koymuştor. Bu durumun tek başına sıkı
yönetimin 'ilanına yeterli olduğunu da Anayasanın 
122 ne! maddesi belirtiyor. 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizin dolmasına 
5 dakika kalmıştır; lütfen..,; 

İÇİŞLERİ (BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Tamam efendim, bitiyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Kesmeyin, zevkle dinliyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sizi de dinledik efendim, zevkle 
sizi de dinledik efendim. 
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M. TURAN ıBAYEZJT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başbakan neşeleniyor, alkışlıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Kaldıki, 'biz ıher defasında Güneydoğu
da cereyan eden olayların mahiyetini, adedıini, ölü 
ve yanalı sayısını, elde edilen silahları 'belirterek 
Meclise 'bilgi veriyoruz, 'bunu sayın sözcü de kabul 
ediyor. Sayın sözcü, eşkiyanın Misakıımilî hudutla
rımızı değiştirmeye çalışan 'birtakımı eylemler içeri
sinde olduğunu da kabul ediyor; ama bütün bun
lara rağmen yine de 'Meclislin iradesinin gasp edildi
ğini söylemekten çekinmiyor. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Yalan 
mı, yanlış mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, 'böyle milî bir 
davaya yukarıdan ıberi sıraladığım 'birbirini nakzeden 
'beyanlarla yaklaşamazsınız. Söylenenleri söylememiş 
gibi göstermeye çalışarak bu davaya çözüm getire
mezsiniz. Bu tutumunuz göstermektedir ki, siiz me
seleyi ciddiye almıyor, sadece hakikatleri tahrif ile 
kendinize çıkış yolu sağlamaya çalışıyorsunuz. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Oiddiyetsiz siz
siniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Bakan, bölgeye niçin gitmediniz? Onu açıklayın. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Güneydoğuyu 
'bu faale getirenler sizsiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Ama, ne kadar çaba gösterirseniz gös
teriniz, milletten hakikatleri gizfleyemez ve onun siz
ler hakkında vermiş olduğu hükümden kurtulamaz
sınız. 

KAZIM 'İPEK (Amasya) — Onu halk verecek, 
siz vermeyeceksiniz kli. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Sizin hakkınızıda verecek o halk. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Balkan, ıbölgeye niçin gitmediniz; onu açıklayın. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Baıyezit konuşmasında, Güneydoğu Anadoluda 
TV yayınlarının dMenemediğini ifade ettiler; bu hu
susta ıbiraz 'biligi vermek işitiyorum. 

iŞemdinli İlçesinde televizyon yayınlarının izlen
mediği ifade edildi. Televizyon yayınlarının durumu 
özet oDarak şöyledir : Göreve geldiğimizde, Hakkâri' 
de sadece 1 kw'iık Bağışlı vericisi hizmette bulunu
yordu. Hakkâri İlimizin yarısını 'kapsayacak olan 

30 kw1ik Cizre televizyon veridisıi önümüzdeki ekim 
ayı içinde devreye girecektir, 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — 1970'de 
başladı yapılmaya. 

(İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Tabiat şartları sebebiyle radyolink im
kânlardan' yararlanaımayan Yüksekova ve Şemdinli 
ilçelerime televizyon yayını götürebilmek için, 1985 
yılında yapımına 'başlanan 50 vvatlık Yüksekova ve 
10'ar watlık Şemdplıi 1, IŞiemdlinli 2, Şemdinli 3 ve
ricileri zincirleme çalışmak üzere 2 Mayıs 1986 tari
hlinde devreye girmiştir. Halen Şemdinli'nin kuze
yindeki sınır bölgesinde yer aftan üç köy dışında, 
'bu ilçede televizyon yayını olmayan yer yoktur. 
Şemdinli'ye önümüzdeki sene (başında bir uydu yer 
istasyonu kurulacak ve 'böylece uydu aracılığıyla 
yayınlanacak olan iki televizyon kanalı da bu ilçe
mizde izlenebilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, toparlayınız efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Bakan, bölgeye niçin gitoediniz? Açıklayın 
onu. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın 
Bayezit, görev taillimatını sizden mi alacak? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamlla) — Sayın ıBayezliit, (biz göreve geldiğimiz 
günden bugüne kadar o 'bölgede hayli incelemeler
de bulunduk ve (biz 'bizzat vatandaşların içine gire
rek meseleleri yerinde tetkik edip gördük. Sizin bir 
'beyanınızı katiyen kabul etmiyorum, aynen size iade 
ediyorum; (başınızı kumdan siz kaldırınız. 

Saygılar sunarım. (ANAP şuralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Şahısları adına Sayın Şükrü Yüz-

başıoğlu; (buyurun. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

tahrifat vardır, sataşma vardır, söz (istiyorum. 
. BAŞKAN — Oturun efendim, oturun. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Oturun efendim. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Söz istiyorum 

efendim. 

BAŞKAN — Efendim, dinleyeceğim. 
M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Lütfen; söz 

istiyorum, 
BAŞKAN — Dinleyeceğim efendim, bir dakika 

oturun. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Oturun efendim, dinleyeceğim, ba

ğırmayın, 
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Sayın Yüzibasıoğlu, bir dakika... 
Evet, şimdi söyleyin efendim. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Konuşmamı 

tahrif etmiştir... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Aynendir, tutanaklara bakın. 
M. SEYFI OKTAY (Ankara) — ... 've sataşma-

ıda 'bulunmuştur; gerek şahsıma, gerekse grubuma ve 
partime sataşmada (bulunmuştur, cevap hakkımı kul
lanmak istiyorum). 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayım Yüzbaşıoğ-
lu konuştuktan sonra...; (SHP ısıralanndan gürültüler) 

Müsaade buyurun... 
" M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Şimdi söz is-fci-
yorum; lütfen... 

BAŞKAN — Efendim, kürsüye hatip çıkarıldık
tan sonra linıdirilmez, Med'isıkı teamülüdür; kürsüye 
'hatip çıkarıldıktan sonra ind'Mlimez. 

Dinleyeceğimi ve 'gereğini iyerine getireceğim. 
Buyurun, devam edin efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, ayıp. 

IBAŞİKAN — Efendim, kürsüye hatip çıkarıldık
tan sonra iindirıitaez. 

Devam edin efendim. ' 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

O zaman kendi parânizdeh odan kişiye ned'en söz 
verdiniz? Ayıp, ayıp. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — ANAP'lı millet
vekiline hemen söz verdiniz, taraflı davranıyorsunuz 
Sayın Başkan. Lütfen... 

BAŞKAN — Sayın Yüzbaşıo'ğlu, devam edin 
efendini. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Neden soz vermiyorsunuz Sayın Başkan? Arkadaşı
mız konuşmak (istiyor, yanlış davranıyorsunuz. 

IPAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Arkadaşımız söz 
istedikten sonra söz 'Verdiniz. Taraf tutuyorsunuz 
efendim. 

İBAŞKAN — Dinıleyeciöğim efendim... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

ANAP'lı milletvekiline hemen söz verdiniz efendim; 
farklı davranıyorsunuz, neden yapıyorsunuz bunu? 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Yüzbaşıoğlu, de
vam edin;.. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, ge
lip aynı olaydan hemen sonra 'bir başka hatibe söz 
verdiniz, neden ayrıcalıklı davranıyorsunuz efendim? 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğü okuyunuz, «ha
tibin (itirazlarına karşı Başkan münasip gördüğü za
manda söz verir» der. Ben Şükrü Yüzbaşıoğlu'nu ça
ğırdıktan sonra, arkadaşınız kürsüye doğru yürüdü. 
Hatip kürsüye çıktıktan sonra hatibi tindiremem. 

Devam edin efendim. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Evela 

siz okuyun. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ayıp ayıp; davra

nışından utan. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Mıemleketi hükümet bölüyor, Ibu Meclisli de sen bö
lüyorsun Sayın Başkan. 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; uzun süreden beri bö
lücü vatan haini eşfciyanın alçakça ve sinsice, 'devle
tin güvenlik kuvvetlerline karşı ve devletine bağlı Gü
neydoğu halkına karşı giriştikleri saldırılara son ver
mek üzere hükümetlimiz, hudut bölgesinde, Irak top
rakları içinde eşkiyanın sığındıkları barınakları tes
pit ederek bir harekât düzenlemiştir. 

Bu sıcak takip harekâtı iki devletin irde ve Türk 
Hükümetlerinin müşterek düşüncesidir, müşterek ka
rarıdır. 

Sayın Devlet Başkanımızın başkanlığında, hükü
met ve Millî Güvenlik Konseyinin, Anayasa ve yetki 
kanunılarına uygun olarak 'aldığı 'bu kararı anında 
uygulayan hükümetimizi yürekten tebrik ediyoruz. 
(ANAP sıralarından «Birayo» ısesleri, alkışlar) 

Tür*k Silahlı Kuvvetlerinin aldığı sonuç dünyaya 
örnektir, her türlü takdirin üstündedir. Hükümetimiz» 
isabetli ve yerinde kararı ile; ordumuz, gücüne ve 
'tarihine yakışır aldığı sonuç ile Türk Miletlinin tak
dir ve tebrikini kazanmıştır. Milletimizin ve ordu
muzun tansiyonu ye morali düzelmiştir.: 

Bizim duş politikamızı, devletin kurucusu Atatürk 
çizmiştir. Muhalefetler hükümetleri bu politika için
de denetler ve destekler. Cumhuriyet tarihimizde dış 
tehditlere karşı muhalefetler daima hükümetin ya
nında olmuştur; (birlik ve beraberlik (içinde tek yum
ruk olmuş, hükümete güç vermiştir. Dersim, Şeyh 
Sait, Menemen olayliarmda ve Mussolıini'nin hayal
perest Antalya sevdasında; Stalin'in, Kars, Ardahan 
ve (Boğazlar konusundaki çılgın emellerinde, muha
lefet hükümetin yanında idi; millet, Türkiye Büyük 
Miillet Meclisi ile, ordusu ile 'bir bütün idi. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
O zaman muhalefet mi vardı; muhaieft neredeydi o 
zaman? 
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M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, bugün her zamandan daha çok, 
(milletçe birlik ve beraberliğe 'ihtiyacımız var. Çünkü, 
etrafımızdaki 'art, kötü niyetleri açıkça görmekteyiz. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Senden fazla insan 
olmayana lanet olsun, senden fazla Müslüman ol
mayan a lanet olsun. 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Baş
ta anamuhalefet olmak üzere, bu olayı, hükümet, lazim 
ve (kararlılığını Meclisten geçiırmedi diye seçim aracı 
yapmak, ıbu olayda hükümeti yalnız bıralkmak, millî 
bir hata olur. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Çünkü, hainlerin saldırılarından uzun za
mandır rahatsız olan iki devlet, müşterek anlaşma 
lile sıcak takip kararı almış ve uygulamıştı!-. Bu ha
reket iki devlet, iki millet arasında bir harp, 'bir sa
vaş değildir. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Aferin, güzel yaz
mışsın. 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Ana
yasamıza da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev
velce hükümete verdiği yetki kanunlarına da uy
gundur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli tatilde olduğu için, 
Meclise bilgi vermek üzere Meclisi toplantıya çağır
mak, hainlerin yer değiştirmesine ve operasyonun 
sonuçsuz olmasına neden olurdu. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Bir ay geçmiş... 
Uyuyorsun sen. 

M. SÜRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Şim
di bu eleştiri sahiplerine sormak lazım : Devlet gö
revlileri ve ordu mensupları uzun zamandır bu ha
in çetelerin alçakça saldırılarıyla şehit vermektedir; 
bugüne dek ölen şehitlerin "ailelerine başsağlığı di
lediniz mıi? (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ordumuzun... 
VECtHt AATKLI (Şanlıurfa) — Demagog... 
M .ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — De

magog sensin. 
VECtHt ATAKLI (Şanlıurfa) -* Hem nasıl de

magog... 
M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Sen 

çok daha aşağılık bir demagogsun. Senin cemaziyül-
evvelini açarsam tahtakurusu gibi kokun çıkar, tah
takurusu giıbi... (SHP sıralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar) 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Tahrik etme, doğru 
konuş, kötüleme oradan yine. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen, Sayın Yüzbaşıoğlu, 
Sayın Yüzbaşıoğlu, lütfen... 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Or
dumuzun başı Gendi Kurmay Başkanına, üzüntünüzü 
bildiren bir 'başsağlığı telgrafınız var mı? (ANAP sı
ralarımdan «(Bravo» sesleri, alkışlar) Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kürsüsünden bu hain olayları bir gün
den bir güne kınadınız mı? (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; SHP sıralarından gürültü
ler) 

VECtHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Yüz kere... 
M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Ve

ya, Meclis kürsüsünden bu hain saldırılara tek yum
ruk halimde, yek vücut halinde hareket edilmesi hu
susunda öneriniz, hükümete bir desteğiniz oldu mu? 
Büyük Türk Milletinin üzüntüsüne tercüman oldu
nuz mu? Milletin üzüntüsünü paylaştınız mı? Şerefli 
Türk Silahlı Kuvvetlerinim morallini düzelt'icti bir ke
lamda bulundunuz mu? (ANAP sıralarından «Bravo»' 
sesleri, alkışlar) Ama, «olay 'bölgelerinde polis bas* 
kışı asker baskısı var» diye yaygara yaptınız. (SHP 
sıralarından gürültüler, ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Meclisin yüz ka-
rasısın, Allah kahretsin seni. Senimi giıbi adamı lis
teye ben koydum, milletvekili oldun, Allah belanı 
versin, tüh sana adi adam. 

VECtHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Senin gibi sah
tekâr... 

(M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — 
Gerçekler karşısında, süvari tavlalarındaki gibi (gü
rültü yapıyorsunuz. Biliniz ki, ben veteriner hekimim, 
susturmasını bilirim, yavaşa vururum size. (SHP sıra;-
larından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — ne 
terbiyesiz adam be! Tahrik etmek istiyor. 

İM. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
yazıklar ölsün, bu adamı böyle konuşturuyorsunuz. 

'BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — İdareci üye ola
mayınca bu hale geldin. Yakışmıyor sâna, yakışmı
yor, yakışmıyor... 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Bu terbiyesiz 
adama bunları konuşturuyorsunuz Sayın Başkan, ya
zıklar olsun size. 

İM. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — 
Olay bölgelerinde eşkıyaya yardım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İda
re amiri olabilseydin şfimdi böyle konuşmayacaktın. 
(SHP sıralarından 'gürültüler) 

— 209 — 



T. B. M. M. B: 4 4 . 9 . 1986 O : 2 

IBAŞKAN — Devam edin, devam edin Sayın 
Yüzbaşıoğlu. 

!M. TURAN BAYEZfT (Kahramanmaraş) — 
Ayıp, herkes 'bili-yıor bunu, 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Sa
yın Bayezit, ben ıtalebeliğimde, Kemali iBeyaızüt gibi, 
Sağlık Bakanı olmuş insanla da çalıştım, Rıfat Ba-
yazıtla da; senin gibi 'hafifine rastlamadım. (SHP 
sırajlarındani şiddetli gürültüler) Bilimıiz ki, ben rah
metli Başjbakan Saraçoğlu ile bugünkü Devlet Ko
nukevinde, mesleğin 100 üncü yılında zeybek oyna
dım, bana «Efe Şükrü» derler, sana da «Civciv Tu
ran» derler okulda, piliç kaymakamluğında. Bana 
sataşma, adın çıkar. (ANAP sıralarumdan «Braıvo» ses
leri, alkışlar; SHP sıralarından gürültüler) 

(BAvŞKAN — Devam edin. 
İM. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU ı(Devamla) Olay 

bölgelerinde eşkıyaya yardım ve yataıklıik edenlere ve 
teröriıstlere ajf tasarısı getirdiniz, arka cılktınız; hatta 
ıbonigrel erinizde «ve kurultayınızda bu hainlerin yakın
larıyla mizansenler hazırlayıp, sergilediniiz; unutu
yor musunuz? (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar; SHP sıralarından gürültüler) Bu hareketiniz 
millet sevgisiyle, vatan sevgisiyle bağdaşıyor mu? Hiç 
mi sorumluluk duygunuz yok Türk Milletinin: 
duygularına, ters düştüğünüzün farkında değil misi
miz? 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Senin gibi ah
laksızı iyi ki seçmemişiz biz. 

!M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Mil
let, İnatta pek çok partiliniz 'bunu değerlendirecek 
ive sıize gerekli cevabı verecektir. 

(SALİH ALCAN '(Tekirdağ) — Ayıp sana, yeter» 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bu 

kadar olmaz yaihu. 
M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Ana-

muihalöfet sözcüsü bu (kürsüden hükümete soruyor: 
«Güneydoğu olayları nereden kaynaklanıyor ve ne 
zaman 'bitecek» dîye. 

Hemanı cevap (vereyim1: İçinizdeki alsın uçlar ö yö
reden elimi çektiği gün, (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) o yöre halkını kışkırtmaktan ve anar-
şisllere arlka çıkarak, güç vermekten vazgeçtiğiniz 
gün, (ANAP sıralarından «Bravo» .sesleri, alkışlar) 
112 Eylül öncesi macera ve özlemlerinden vazgeçtiği
niz ıgün; bölgecilik, ırkçılık ve mezhepçilikten vaız-
gediıp, Atatürk'ün laiklik ve milliyetçilik ilkesine 
inançla bağlandığınız ıgün... (ANAP sıralarından 
«Bravo» 'sesleri, alkışlar) 

İçinizden 'bir yetkili gene, güneydoğuda hain 
saldırılar nedeniyle, «dBu olaylar bizim iktidarımıza; 
kadar sürecek» demiştii; beni de bu kürsüden, «Kesin 
ifadenize ıgöre, iğimiz, irtibatınız nedir?» demiştim, 
işte şimdi sonucunu görüyorum. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın, Başkan, bir 
hatip, bir gruba, bir partiye hakaret etmek için mi' 
çıkarılır? ı(SHP sıralarından şiiddetli gürültüler) 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bu hatibin yaptığı, nem siyasî terbiyesizlik, hem ah
lakî terbiyesizlik. 

İM. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Bu 
konuda... ı(Oürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yüzibaşıoğlu, toparlayınız, sü
remiz dolmuştur efendim. 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — 
Dolmadı efendiimı, vaktim var Sayını Başkanım. (SHP 
sırallarından gürültüler) 

ıBAŞKAN — Toparlayınız efendim. (SHP sına-
larından (gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
hatibi sadede davet etmek sizini göreviniz değil miı-

.dir? Neden davet 'etmiyorsunuz efendim? Neden ikaz 
etmiyorsunuz? (SHP sıralarından gürültüler) 

İM. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Bir 
yıl önce... 

IBAŞKAN — Devam edin. Toparlayınız efen
dim, toparlayınız. 
M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU ((Devamla) — Rica 

«derim, bakın, saatime bakıyorum; 5 dakikam var. 
IBAŞKAN — Toparlayınız. 
(M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — 5 

dakikam var efendim. 
Bir yıl önce 15 Bkim 1985 Salı günü, Halkçı 

Parti Grubunda, bu ihatalı hareket sahiplerinin geti
receği zararlı sonuçlan, açıkça dile getirmiş ve ko
nuşmamı, sorumluları ve görevlileri hep binlikte dü-

jşünımeye ve yol yakın alken aydınlığa dönmeye da
vet ©diyorum, diye bitirmiştim. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Ayrıca, 17 Ekim 1985 günü, 26 Haİcçı Partili 
milletvekilli, ıbaşta Kurucu Genel Başkan Sayın 
Necdet Calp olmak üzere, imzamız altında verdiğimiz 
uyarı bildirgemizde... 

!M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
(Amma fcindarmışsın (be... 

İM. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU '(Devamla) — Ay-
nenı, «Anayasayı zorlayıcı ve kanun suçlusu aşırı uç
lara arka çıkan beyanlarınızı benimsemek mümkün 
değildir» demiş'tlilk. (SHP şuralarından gürültüler) 
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VBCtFit ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
ne alakası var bunların?... 

!M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞ/IOĞLU (Devamla) — Bu-
nıa paralel, bazılarınızın, Sayın Devlet Başkanımızın 
aynm tarihlerde yaptığı uyarı konuşmalarına saygısız 

.davranışları nedeniyle basın yoluyla ikinci bir bildiri 
neşretmiştilk. 

VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
bu sahtekârı konuşturmayın. 

İBAŞKAN — Lütfen ©fendim... (SHP sıralarından 
igürültiier) 

VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Bu sahtekârın 
bununla ne .alakası var? (SHP sıralarındaını gürültü
ler) 

İM. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Bun
lar sizi uyarmaya, yetmediği içtin, sizi intibaha getir
mediği için... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Saym Başkan, bu-
xada parti olayı tartışmıyoruz. Bıraksın bunu, ayıp
tır efendim. (SOP sıralarından gürültüler) 

İBAŞKAN — Sayın Yüzbaşııoğlu, bu özel koniula-
rı atlayınız. 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — At
lıyorum 'efendim, tamam. 

(PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Koskoca bir partiyi 
suçlayamazsın sen. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Atlayınız efendim bu özel konuları. 
Dahaı önemli konumuz var bugün. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ayıptır yaptığınız, 
bir partiyi suçlatıyorsunuz. Burada parti suçlanıyor
sunuz ayıp. 

İBAŞKAN — Oturum efendim, oturan efendim... 
(SHP sıralanndangürültüler) 

özel konuları atlayın efendim. 
ıM. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Sayın 

Erdal İnönü millî bir konuyu seçim aracı yapmakla, 
milletin hislerine ters düşmüştür. 

VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Sen uşaksın, 
uşak; menfaat uşağı... 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Ar
zu ederdik ki, daha doğrusu millet beklerdi ki, ana-
muhalefet liideri olarak hükümete güç versiiını; Genel
kurmay Başkanının şahsında ordumuzun başarısın
dan dolayı tebrik yazsın. 

VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Yalaka. Ordu 
kim, sen kim? Orduyu ağzına alamazsın; seviyesiz. 

BAŞKAN — Sayın Yüzbaşıoğlu, toparlayın ve 
son ifademizi kutlamanız efendim. (SHP şuralarından 
gürültüler) x 

I VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Adi adam, de-
I magog... 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Sa-
I yın nıilletvekıilleri, büyük Türk Milleti ve şerefli Türk 
I Silahlı Kuvvetleri mensupları bugün Türkiye Büyük 
J Millet Meclisinden, millî hislerine ve duygularına uy-
I gun bir karar bekliyor. 
I Yüce Meclisinizin 'bu doğrultuda karar vereceği. 
I inancı içinde saygılar sunarım. (ANAP sıralannd'ap, 
I «ıBravo» sesleri, alkışlar; SHP sıralarından «Satılmış 
I adam «yuh» sesleri, gürültüler) 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) Bir parti bu kadar 
i suçlatılmaz. 

VBCtHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Satılmış adam, 
I yulh!... 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Bu 
I adam 1>ozuk; çürük siyasî bir metadır. Kaça satın al-
I diniz? 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) ' — 
I Yulh, yulh; satılmış ıheröf, yuh... 
I BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Müzakere-
I îere devam edelim efendim. Lütfen... 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Saym Başkan, 
I cevap vermek istiyorum'. 
I BAŞKAN — Sayın Oktay, hangi noktalarda ce-
I vap vermek istiyorsunuz? (SHP sıralarından gürül

tüler) 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
I Koskoca bir partiyi suçlatıyorsunuz; ondan sonra da, 
I «Hangi noktalarda cevap vereceksiniz?» diye soru-
I yorsunuz. Konuşulanları duymadınız mı? Ayıp... 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
I sayın balkan salı günkü konuşmamı a'knış, okumuş ve 
I tamamını tahrif etmiştir; bu bir. İkincisi, Genel Baş-
I kanımızın konuşmalarını tamamen, yanlış aksettirmiş-
I tir, sataşmıştır. Bu konularda cevap vermek için 
I söz işitiyorum. 

I (M. TURAN BAYEZİT (Kalhramanmaraş) — 
Bakanlar Kumlu olarak bunu alkışlıyorsunuz, ayıp 

I ayıp... (SHP sıralarından gürültüler) 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu kadar da 

I olmaz ki; ayıp, ayıp. 
I BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen oturun, otu-
I ruq efendim... (SHP sıralarından gürültüler) 
I Buyurun Saym Oktay. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
I değerli arkadaşlarım; sayın bakanın tahrifatlarına ce-
| vap vermeden, açıklık getirmeden! evvel bir hususu 
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açıklamak istiyorum. Şu aşağılık, alhlak yoksunu 
•zavallıyı... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — ;.. bir zavallıyı 

huzurunuzda karşıma almayacağım. (ANAP sıraların
dan «Yuh» sesleri, sıra kapaklarına vurmalar; SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Şehitlerin kanı sizi rahatsız ediyor sanıyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar). 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin seviyesini düşürmeye hakkı 
yok bu adamın. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Gerçekleri 

açıklayacağım. 
BAŞKAN — Sayın Oktay, bir dakika... 
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — O söz

lerini geri alsın. 
BAŞKAN — Oturun efendim, oturun efendim... 
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Otur

muyorum, o sözlerini geri alsın. 

BAŞKAN — Efendim, görevimi yapamıyorum, 
oturun. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sözünü 
geri al. 

M. 'SEYFİ' OKTAY (Devamla) — Kimin adına 
konuşuyorsun?... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Ben 
kendi adıma konuşuyorum; ya siz?.. 

BAŞKAN — Oturun efendim. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Ben, bana sa

taşan ve aşağılık beyanlarda bulunan bir kimseye ce
vap veriyorum beyefendi. 

BAŞKAN — Oturun efendim, oturun efendim... 
Sen... 

(Afyon Milletvekili M. Şükrü Yüzbaşıoğlu'nun 
kürsüye çıkması ve hatip Ankara Milletvekili M. Sey-
fi Oktay'ı yumruklaması; kürsüde ve kürsü önünde 
yumruklaşmalar; gürültüler). 

BAŞKAN — Oturuma 15 dakika ara verilmiş
tir. 

Kapanma Saati : 20.05 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Dördüncü Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

B) GÖRÜŞMELER (Devam) 
1. — Hükümet adına Başbakan Turgut Özal'ın, 

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak Devleti sınırları içe
risinde 15.8.1986 tarihinde gerçekleştirilen askerî ha
rekât hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/15) (Devam) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Rüştü Şardağ'a ait. 
Buyursunlar Sayın Rüştü Şardağ. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

söz istedim, sözüm yarım kaldı efendim. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 68 inci madde
si, «Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı sözler söyle
yen kimseyi Başkan derhal, temiz bir dille konuşma
ya, buna rağmen temiz bir dil kullanmamakta ısrar 
ederse kürsüden ayrılmaya davet eder» hükmünü ta
şımaktadır. 

Zatıâlinize, Sayın Şükrü Yüzbaşıoğlu, iğneleyici 
sözler söylemiş olabilir... 

AYHAN FIRAT (Malatya) 
ye indirmediniz? 

O zaman onu ni-
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BAŞKAN — ... grubunuza sataşmada bulunabi
lir. Şimdi yaptığınız gibi, «Grubumuza sataştı» diye 
söz isteyebilirdiniz ve ben de söz verebilirdim. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Ben istedim o 
zaman. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Sükûnetinizi muhafaza edemediniz, çıkar çıkmaz 

hatibe hakarette bulundunuz. 
Ben, kürsüden temiz bir dil kullanılmasını, haka

ret edilmemesini rica ettiğim halde, siz bu hakareti
nize devam ettiniz. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Etmedim efen
dim. 

BAŞKAN — O halde, bu hakaretleri ve sözleri 
geri alınız. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ge
ri alma. 

BAŞKAN — Geri almadığınız takdirde sizi kür
süye davet etmem efendim. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Biz hakaret et
medik efendim; hakarete uğrayan biziz. 

BAŞKAN — Efendim, «Aşağılık herif, haysiyet
siz herif» gibi bir ifade kullandınız; bunların geri 
alınması lazım. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Ben «herif» de
medim efendim. 

BAŞKAN — «Aşağılık» dediniz efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, İçtüzükte, bir sözün geri alınması mües
sesesi yok; hatip konuşmaya devam ettiği takdirde 
cezg, vardır. (SHP sıralarından gürültüler).. 

BAŞKAN — Efendim, temiz bir dil kullanmamak
ta ısrar ederse... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Is
rar ederse olur; ama ısrar yok. Sözünü geri alma 
yoktur. 

BAŞKAN — Keza, İçtüzüğün 132, 133 ve 134 
üncü maddeleri hükümlerini de tatbik ettiğiniz tak
dirde aynı neticeye varıyoruz. 

Sözünüzü geri almanızı ve hakareti telafi etmeni
zi rica ediyorum. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Kürsüden açık
lamada bulunmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim yerinizden söyleyin. (SHP 
sıralarından gürültüler). 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bir partiye haka
ret edenin sözünü geri aldırmıyorsunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, alet olmayınız, alet olmayınız... (SHP sı
ralarından gürültüler), 

BAŞKAN — Ben kimseye alet olmam; hayatın
da belki alet ola ola bu hale geldiğin için, herkesi 
alet olmakla itham edersin. Hayatında alet ola ola bu 
hale gelmişsin sen. (Gürültüler). 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Olayların asıl suçlusu sensin. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Meclisi tehdit sizi 
yükseltir mi? 

BAŞKAN — Ben Meclis kürsüsünden kimseye 
hakaret ettirmem. (Gürültüler). 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayenizde yaptırdı
nız. . 

BAŞKAN — Eğer ki, grubunuza bir sataşma var
sa, grubunuzun şahsiyetini ihlal eden bir durum var
sa, söz istersiniz söz veririm ve bir grup başkanvekili 
sıfatıyla konuştururum. (Gürültüler). 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Tamam. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Niye uyarmadınız 

Sayın Başkan? Israrla söylüyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, her hatibin konuşma üslu
bunu ayarlama bana ait değildir. (Gürültüler). 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu 
terbiyesizlik; üslup mu? 

BAŞKAN — Birlik ve beraberliğin nasıl koruna
cağını, şimdiye kadar neden korunmadığım ifade tar
zında bir konuşmaya da müdahale edemem. (SHP sı
ralarından gürültüler). 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Müsaade buyu
run efendim, sayın bakanın beyanları üzerinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Edemem. 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Müsaade edin 
efendim. 

BAŞKAN — Sadece bu hususta, yani geri alma 
hususunda bir vaki beyanınız olmazsa zatıâlinize söz 
veremem; ama başka bir grup sözcüsüne söz veririm. 
(SHP sıralarından gürültüler). 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — O zaman bu ko
nuda açıklama yapayım. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Baş/kan, 
Meclis tarihinde ilk defa kürsüye hücum edilip, te
cavüz edilmiştir... 

BAŞKAN — Ona da ceza vereceğim. Müsaade 
ederseniz ceza vereceğim. (SHP sıralarından gürültü
ler). 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bu husus daha 
önemli. Olay var. Olayları değerine göre takdir edin. 
(Gürültüler). 
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BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz ona da 
ceza vereceğim efendim. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sö
zünü kesemezsiniz. Konuşmasına devam edecek. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bir tek cümle 
söyledi, bir daha devam edemedi; konuşmasına nasıl 
devam edemez? (Gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, hakareti geri almak mec
buriyetinde... 
• M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Ha

yır, değil. 
BAŞKAN — Almadığı takdirde sözüne devam 

ettirmem; içtüzüğün 68 inci maddesi bunu amirdir. 
(SHP sıralarından gürültüler). 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ge
ri almak mecburiyetinde değil. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, tutu
munuz hakkında... 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Müsaade edin, 
açıklama yapayım efendim. 

BAŞKAN — Sadece bu konuda. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sö
zünü geri almayacaksın, geri almaya mecbur değil
sin. (SHP sıralarından gürültüler). 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Milletvekili ilk defa 
Meclis kürsüsünden saldırıya uğramıştır. 

BAŞKAN — Lütfen sükûneti muhafaza edelim 
efendim, lütfen... (SHP sıralarından gürültüler). 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, 
koskoca bir anamuhalefet grubuna, yani ulusun bü
yük bir bölümünü temsil eden bir gruba, nerede ise 
vatan hainliği sıfatını yakıştırabilecek kadar gerçek
ten bir yoksunluk içerisinde bulunan bir insana, onun 
cevabını mutlaka vermek zorundayız. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Ne 
alakası var? 

M. SEYFİ ORTAY (Devamla) — Ayrıca, belirt
tiğimiz hususların, söylediğim kelime ve cümlenin ne 
kadar yerinde olduğu, şu Meclis kürsüsünün işgali ve 
Meclis kürsüsüne yapılan tecavüzle sabit olmuştur... 
(ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar). 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Hâlâ ha
karet ediyor. 

İM. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Sayın Başka
nım, sabit olmuştur bu; yani, siz bunu, Meclis kürsü
süne yapılan... (ANAP sıralarından gürültüler). 

NEVZAT BIYIKU (Artvin) — Geri almak bu 
mudur? 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Meclis kürsü

süne yapılan bu saldırıyı ve... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Terörist gibi... 
M SEYFİ OKTAY (Devamla) — Anamuhalefet 

partisini, Atatürkçülüğünden hiçbir zaman ödün ver
memiş; onu sağcı bir grubun bu şekilde itham etme
si karşısında ne denebilir Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Oktay, o konuda benden söz 
istemediniz. Çıkar çıkmaz hatibe hakaret ettiniz, bu 
hakaretinizi geri almanızı rica ediyorum. Aksi takdir
de, kürsüden inmeye davet ediyoruz. İnmediğiniz tak
dirde İçtüzüğün 68 inci maddesinin son fıkrasını ilk 
defa size tatbik edeceğim. Maddeyi okuyorum... 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Sayın Başka
nım, lütfen efendim... 

BAŞKAN — Kürsüdeki hatip bu durumdaki ha
reketlerine devam ederse, Başkan o kimseyi birleşim
den çıkarır, diyor. Bu maddeyi bugüne kadar kimse 
tatbik etmedi, bana da tatbik ettirmeyin lütfen. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Eğer 
devam ederse tatbik edersiniz. 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Sayın Başka
nım, belirttiğim ithamlar karşısında ve hele hele şu 
kürsüye hücum karşısında, bu hareketleri-, bu davra
nışları siz nasıl yorumluyorsunuz? Acaba, benim söy
lediğim anlamda bir hareket değil midir? Ancak, be
nim söylediğim, belirttiğim tarzda bir kişiden gelebi
lecek bir unsur değil midir bu?.. 

BAŞKAN — Hakaretinize devam ediyorsunuz. 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Söylediklerimin muhatabı odur de
mek istiyorsunuz. 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Siz geri alıyor musunuz Sayın Ok
tay; haraketi geri alıyor musunuz efendim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İç
tüzükte yoktur, hayır... 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Müsaade eder 
misiniz, bir hususu söyleyeyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sizi temiz bir dille konuşmaya da
vet ediyorum ve bu da, konuştuğunuz sözün geri alın
ması anlamınadır. Geri alıyor musunuz, almıyor mu
sunuz? Bunu tekrarlayın. 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Belirteyim efen
dim. 

Sayın Başkanım, ben bugüne kadarki görüşmele
rimde gerek hükümete, gerek diğer grup mensubu ar-
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kadaşlanma - eleştirilerimi yapmışımdır; ama - hiçbir 
zaman böyle yaralayıcı bir dil kullanmamışımdır; 
acımasız eleştirilerimi yapmışımdır; ama, grupta idare 
amirliğine seçilemediği için, daha düne kadar bu gru
ba küfretme durumunda olan bir insan gelmiş, bu 
defa bizim grubumuzu ve partimizi suçlamıştır ve 
ondan sonra gelmiş, kürsüye hücum etmiş ve ulusa 
ne derece saygılı olduğunu burada göstermiştir. Bu
nun üzerine ben o lafları söylemişimdir; o cümle bu
nun karşılığıdır Sayın Başkan. Kendiliğimden hakaret 
etmedim ben. 

BAŞKAN — Hakaretinizden vaz mı geçiyorsu
nuz efendim? 

'M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Hayır efendim, 
ben hakaret etmedim. (Gürültüler). 

BAŞKAN — O halde sizi kürsüden inmeye davet 
ediyorum efendim. (SHP sıralarından «Indiremezsi-
niz» sesleri). 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Kür
süden indiremezsiniz. 

M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Bir tek cümle 
ile müsaade ederseniz Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Hayır efendim, sizi kürsüden inme
ye davet ediyorum. 

VI. — DtSİPl 

1. — Afyon Milletvekili M. Şükrü Yüzbaşıoğlu' 
na kınama cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Sayın Yüzbaşıoğlu'na da, İçtüzüğün 
136 ncı maddesine göre, kürsüye hücum edip hatibe 
taarruz ettiğinden dolayı ceza veriyorum. (ANAP sı
ralarından «Aşırı tahrik var» sesleri, gürültüler; SHP 
sıralarından «Cezanın ne olduğunu açıkla» sesleri). 

V. 
vam) 

B) GÖRÜŞMELER (DEVAM) 
1. — Hükümet adına Başbakan Turgut Özal'ın, 

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak Devleti sınırları içe
risinde 15.8.1986 tarihinde gerçekleştirilen askerî ha
rekât hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/15) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Şârdağ, buyurun devam edin. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Yuh 
senin demokrasi, millî hakimiyet anlayışına. Ayıp be!.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şardağ. 
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M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bir cümle ile 
müsaade edin efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, edemeyeceğim; kür
süden inmeye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Şardağ. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şardağ. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sağır mısınız; tutumunuz hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şardağ. 
Tutumum çok isabetlidir efendim. (ANAP sırala

rından «Bravo» şeşleri, alkışlar). 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ayıp, 
ayıp. _ 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sen 
diktatör müsün?.. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
grubuma sataşma vardır söz istiyorum. 

Genel Kurulun oyuna sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (ANAP sıraların
dan «Kabul edilmedi» sesleri, gürültüler). 

Efendim, oyları beklemek mecburiyetinde değilim. 
Sorduğum andaki duruma bakarım. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Sayın Başkanım, 
Meclisin değerli üyeleri; efendim tansiyon biraz fazla. 

Fransa'da bir tartışma oldu iki gazete arasında, 
Le Tan ve Figaro arasında; İspanya sınıf kavgası de
vam ederken, «Kadın asker olur mu, olmaz mı?» diye. 
Bir gazete «olur» diyor, bir gazete «olmaz» diyor; 
psikologlar, psikofizyologlar tartışıyorlar. Bir hanım 
- galiba adı Dieu idi, hatırımda yanlış kalmamışsa -
iki gazeteye de; «Yahu, İspanya'da kadın asker ol
maktadır, Çin'de asker olmuştur, neyi tartışıyorsunuz 

.ahmaklar» diye birer mektup yazıyor. 

— GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI (De-

IN CEZALARI 

Efendim, kınama cezası verilmiştir. 
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Şimdi arkadaşlar, ANAP iktidarının tenkit edilecek 
pekçök konusu var. Bu memleketin müşterek ıstırabı 
olan bir konuda, Anayasanın da kendisine verdiği bir 
hakla, gitmiş, ordu ile beraber hareket etmiş ve bizi 
kahredenlerin de cezasını vermiş. Irak gibi bir dost 
devletin anlayışıyla yapmıştır bu harekâtı. Irak izin 
vermeye mecbur değildir, prestiji vardır ve biz, şük
ranlarımızı bildiririz. Irak ile anlaşarak bu harekât ya
pılmıştır. Biz burada neyi tartışıyoruz arkadaşlar, is
tirham ederim, neyi tartışıyoruz?.. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, ikinci nokta; hiçbir muhalif partili
nin, anamuhalefet partisi mensubunun, diğer partiler
den hiçbirinin burada, bu Mecliste, kuzey komşumu
zun desteklediği bir hareketi tasvip edeceğine de inan
mıyorum; buna imkân ve ihtimal yoktur. (SHP sıra
larından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başbakan alkışlasanız ya, siz niye alkışlamıyor
sunuz? Alkışlasanıza... 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Tabiî alkış iki 
taraftan da gelirse, Şardağ daha mutlu olur. (Alkış
lar) 

Mesele şu arkadaşlar: Biz, Anayasaya uygun ola
rak bu harekâtı tamamladık. Bundan sonra, deneyim
li bir arkadaşımız olan Halûk Bey geldi; «Dünyanın 
bu kadar siyasî meseleleri var, hepsinin kanunları 
var, biz, bu sıcak takip konusunda, hatta müsaade
siz de, bir büyük savaş hali olmadan girebiliriz; çün
kü burada millet menfaati, can ve mal emniyeti söz 
konusudur, etrafımız teröristlerle çevrilmiş...» 

Biz hâlâ, «Sıcak takibe uyuyor mu, uymuyor 
mu?..» Arkadaşlar, uysa da, uymasa da canlarına oku
yacağız; bu kesindir. (ANAP ve Bağımsızlar sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ancak, tabiî bir anamuhalefet partisi liderini, ga
zetedeki bir beyanatından dolayı, mutlaka solun ucun
daki bir olaya raptetmek, bağlamak hastalığından da 
kurtulamıyoruz; buna imkân yok. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) 

Nedir mesele? Arkadaşlar mesele şudur: Ayaküs-
tünde konuşma... Anamuhalefet partisi lideri ayaküs-
tünde konuşmuş. Bütün mesele bundan ibaret efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) Şimdi, Sayın özal 
da ayaküstünde konuşuyor; az mı? (Alkışlar) Bakın 
mesela ne diyor; «Bütün belediye meclisi üyelerini 
Avrupaya göndereceğim, gezsinler.,.» Bilmiyor ki, be
lediye meclisi üyelerinin vazifesi o meclis dahilinde
dir, Avrupaya icra unsuru gider. 

t HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın 
Şardağ, anlayış farkı var, anlayış farkı var. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Belediye reisi 
gider. Müsaade buyurun efendim, kanun var; ama 
Sayın özal bunu neden yapıyor? Ayaküstü konuş
mak istediğinden, bir kastı yok efendim. (SHP sıra
larından alkışlar, gülüşmeler) 

BAŞKAN •<— Müsaade buyurun efendim, müsaade 
buyurun. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Arkadaşlar, ital
ya'nın Venedik şehrindeydim. Memleketim hakkında 
bir havadis var mı diye İtalyan gazetelerine bakıyor
dum. Fransızca'mında yardımı ile bir gazetede şu 
cümleyi okudum; «Türk istila ordusu Kürt vatanına 
girdi.» Şimdi, bizim asıl üzerinde duracağımız nok
ta - sepette pamuğumuz varsa - budur. Neden «Kürt», 
arkadaşlar?.. Onlar bizim Selçuklu kardeşlerimizdir. 
Bizim kendi soyumuzdan gelen halis Türk kardeşleri
mizdir. Dünya onları, bizi bölmüş olmak için, ayrı bir 
millet havasında göstermeye çalışıyor. Bizim Osmanlı 
salnamelerimiz 150 sene evveline kadar, «Kürdistan, 
Kürt» diye yazıyor; biz kendimiz ayırıyoruz. Güney
doğu Bölgesinin dertli vatandaşlarına karşı da, elimi
zi vicdanımıza koyalım, «Bırak şu Kürdü yahu, bırak 
şu kuyruklu Kürdü» demekten utanıyorum; ama bu
nu da söylüyoruz arkadaşlar, bunu rahatça söyleyen
ler var. öyleyse, biz evvela bir eğitim politikasıyla, 
millî eğitim davasıyla, «Orada Kürt yoktur, Türk var
dır» demek suretiyle bütün dünyaya bunu anlatmalı
yız. 

Hal böyle iken ne olmuş? Orta Asyada medeniye
te elverişli yerlerin azlığı ve Cengiz ordularının zul
mü; yani Moğol zulmü kimisini iran'a, kimisini şu
raya, kimisini buraya, hepsini dağıtmış, karışmışlar. 
Karadeniz kıyılarında dini değişerek az mı Türk Dev
leti mahvoldu gitti: Kıpçaklar, Kumanlar, Hazerler, 
Peçenekler ve bugün bize zulmeden, adları bile Türk 
olan Bulgar Türkleri; bütün bunlar mahvolmuş. İşte 
Selçuklu kardeşlerimizin bir kısmı da gelmiş, biraz 
Araplarla, daha çok İranlılarla kaynaşmış ve yeni bir 
dil ortaya çıkmış, işte biz dünyaya bunu anlatacağız. 

Humeyni Atatürk'e küfrederken, Dışişleri Bakanı 
Sayın Halefoğlu, «Krizi atlattık, geldik» diyeceğine, 
Dışişlerinin bu konuda bir beyaz kitap hazırlayıp bu
nu bilim adamlarına imzalatarak, «Uyanın, bunlar 
Türktür» diye bütün dünyaya yayması lazım. Biz bu 
konuyu halledemedik. 

Sosyal adaletsizlik de bir gerçek; ama bugünkü 
hükümetin zaafı değil, yıllardan beri burası ihmal 
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edilmiş. Biliyorsunuz, baba hayatta iken çocukların 
hepsi babanın kolu kanadı altında idare ediliyor; ama 
baba ölünce hisse üç - dört kardeşe dağıldığı için, 
toprak hiçbirine yetmiyor ve kardeşler İstanbul'a gidi
yor. Anasını, babasını, sevdiği memleketini bırakıp da, 
gelip gurbet ellerde, istanbul'da gecekondulafda bir 
elarabasıyla kim sürüm sürüm sürünmek ister? Arka
daşlar, herhangi bir partiye ve hükümete sitem etmi
yorum; bütün bunlar yıllardan beri devam edegelen bir 
ihmaldir. Hissî olmayalım, hislerimize hâkim olalım. 

Oradaki sefalet, sosyal adaletsizlikler, bunların ay
rı bir kavim gibi mütalaa edilişi; oraya giden devlet 
memurlarımızın, orada kalmalarını sağlayacak sosyal 
imkânlar olmadığı için üç - beş ay kaldıktan sonra ora
dan kaçmak isteyişi gibi nedenlerle, sanki onlar ayrı 
milletmiş gibi bir halk kalabalığının ortaya çıkması
na sebep olmuştur. Aslında, orada yaşayan halk bize 
bağlıdır ve temizdir; fakat içlerinden çıkan kışkırtıl
mış bazı zümreler var. Bu zümreler vatan tanımaz, 
Allah tanımaz, Türk tanımaz, kendini unutmuş, .Sov
yet Cumhuriyeti patenti altında bir hükümet kurma 
hayali içinde kışkırtılmış; Avrupalı kışkırtıyor ve bize 
ait her şeyi tahrif ediyor. Fransa'da bakıyorsunuz, 
halis bir Türk «Farabi» ve soyadı «Uzluk» arkadaş
lar; ama «traniyen» demiş oraya, yani iranlı. Ne
den? Bu propagandaları yapmışlar asırlarca. Biz bü
tün bunları, sosyal ve ekonomik bakımdan düzelteme
diğimiz için bu ıstırabın içindeyiz. 

Bütün mesele üslup meselesi. Burada iktidar parti
sinden bir arkadaşımız, «Anamuhalefet Partisi lideri 
Kaddafi'dir» diye bir konuşma yaptı. Aslında kastı o 
değil, hiçbirinin kastı değil, sanmıyorum. 

SABRÎ ARAŞ (Kars) — öyle demedi, «Kaddafi» 
demedi. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Birisi söyledi ar
kadaşlar. Sonra arkasından «Onu demek istemedim» 
dedi; düzeltmek istedi ki, iyi niyetinin alametidir. 
Sonra, «Kaddafi» dedi diye ona yapışmaya gerek 
yok. (ANAP sıralanndan «Denmedi» sesleri) Dedi 
efendim. 

«Kaddafi» kelimesini çıkardı ve sonra «Onu de
mek istemiyorum» dedi, tutanaklardan görülebilir; 
yani kulağım da duyuyor, iyi de hıfzettim. 
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Havayı yatıştırmak için bir şey anlatmak istiyo
rum : II noi Mehmet rüya görüyor ve bir tabirci ça
ğırıyor. Tabirci rüyayı dinlemeye başladığı zaman, 
«Vah vah padişahım, aman padişahım, çok kötü pa
dişahım» diyor. Padişah, «Ne olmuş hoca?» diye so
ruyor. Tabirci; «Efendim Cenabı Hak bütün aileni
zin, efradınızın canını alacak» deyince, Padişah «Vu
run şu herifin boynunu» diyor ve şom ağızlı adamın 
boynu gidiyor. Fakat padişahta bir kurt, içini yiyor. 
İkinci bir tabirci çağırıyor, ikinci tabirci geliyor, ama 
birincinin akibetinden haberi var. Padişah rüyayı an
latmaya başlayınca, «Hayırdır inşallah padişahım, 
aman ne güzel padişahım, fevkalade, çok güzel» di
yor. Padişah memnun olarak, «Hoca, nedir anlatsa-
na» diyor. İkinci tabirci, «Padişahım, Cenabı Hak 
aileniz efradınız içinde sizi uzunca bir ömürle muam
mer edecek» diyor. «Ötekiler ölecek, demenin bir ma
nası var mı? Ötekileri garanti etmiyor. «Verin bir ke
se altın» diyor padişah. Oysa ikisi de aynı şeyi söy
lemiştir; ama arada üslup farkı vardır. 

Öfkenizi lütfen geçirin arkadaşlar. 
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum. (SHP sıralarından «söz istiyor» sesleri, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak Dev
leti sınırlan içerisinde 15.8.1986 tarihinde gerçekleş
tirilen harekât hakkındaki genel görüşme tamamlan
mıştır. (SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum... Söz istiyorum... (SHP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Gündemde bulunan konulan sırasıy
la görüşmek için... 

CAHÎT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan söz 
istiyorum... Söz istiyorum... (SHP sıralanndan gü
rültüler) 

BAŞKAN — ... 2.9.1986 tarihli 2 nci Birleşim alı
nan karar gereğince, 24 Eylül 1986 Çarşamba günü 
saat 15.(Xrte toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.43 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

4 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

4 . 9 . 1986 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Hükümet adına Başbakan Turgut özal'ın, 

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak Devleti sınırları içe
risinde 15.8.1986 tarihinde gerçekleştirilen askerî ha
rekât hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 2.9.1986 
tarihli 2 nci Birleşiminde açılması kabul edilen genel 
görüşme (8/15) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söyle-
nıezoğlu ve 9 arkadaşının, 'anakent ve içe 'belediye
lerine tanınan imar planı yapma veya tadil ötme yet
kilerinin kullanılmasıyla (ilgili olarak basında yer allan 
iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek atmacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca <bk Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/25) 

2. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu ve 11 arkadaşının, batı Trakya'da yaşayan Türk
lerin içinde bulundukları durum konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/16) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân HTurgut Arıkan' 
m, ihracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve BaşbakanYardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve -giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun. T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

7. —- Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

9. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına Miskin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

11. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

12. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.I.T. ürünlerinin ihracına üişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 



13. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

14. — Edirne Milletvekili. Türkân Turgut- Ankan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

18. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

19. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı bîber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişieri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

22. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgili'n, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişieri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 

..Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak-
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i larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700)(1) 

25. — - Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703)(1) 

27. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişieri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

28. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba-

j kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

30. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUGSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

31. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak iti 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişieri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

32. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önerge/si (6/666) 

33. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (.6/667) 

34. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

35. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars -
I İğdır - Karakale*deki Bez ve İplik Fabrikasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

37. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş-

1 bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 
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38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' I 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per- I 
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve I 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

39. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay- I 
seri İli Develi ilçesi Kızık Köyündeki afet konutları I 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz- I 
lü soru önergesi (6/705) I 

40. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, I 
Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel - oil ithalatına I 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru I 
önergesi (6/770) (1) 

41. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, I 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına I 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

42. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy- I 
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına I 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/710) 

43. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, I 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu- I 
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi I 
(6/711) 

44: — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, I 
Erdek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından I 
sözlü soru önergesi (6/714) I 

45! — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, I 
Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Or- t 
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine I 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü I 
soru önergesi (6/715) I 

46. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Muğla I 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları I 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve I 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) I 

47. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat- I 
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba- I 
kandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) I 

48. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz- I 
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan I 
sözlü soru önergesi (6/772) (1) I 

49. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga- I 
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka- I 
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) (1) | 

50. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

51. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, hayali ih
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

52. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

53. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 1 Ma
yısın resmî bayram günü olarak ilan edilmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/748) 

54. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, • 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/750) 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

57. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, hakkında
ki hapis cezası kesinleşen bir mahkûmun yakalanması 
için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) 

58. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ordu İli 
Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/753) 

59. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak -
Merkez - Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Va-
lisince açığa alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/754) 

60. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in Diyarbakırspor aleyhine Adana'da yapılan gösteri 
ve yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/764) 

61. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edildiği 
iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

62. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyamna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 



63. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Çu
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 
gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/768) 

64. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, Yüzme -
Sutopu - Atlama Federasyonu Başkanına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/769) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayıh Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma 
tarihi : 28.5.1986) 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mi'hri'ban Er-
den'in; 4.11.1981 Tarih ve 2880 Sayılı Kanunla De-

. . . . > . . . 

ğişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 üncü Fıkra
sının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi : 29.5.1986) 

x 3. — Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf 
Tutulmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/756) (S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi : 30.5.1986) 

4. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 7 Ar
kadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 45 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/275) (S. Sayısı : 
466) (Dağıtma tarihi : 3.6.1986) 

x 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/764) (S. 
Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 3.6.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


