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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Ankara Milletvekili Erol Ağagil, İs
rail'in Filistin toprakları üzerinde izledi
ği genişleme ve istila politikası ile Filis
tin haîkı üzerinde yürüttüğü acımasız si
lahlı terör eylemleri ve uyguladığı eko
nomik baskıların giderilmesi konusunda 
ulusal ve uluslararası düzeyde alınması 
gerekli tedbirler ve gösterilmesi gereken 
çabalar konusunda gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Zonguldak Milletvekili Koksal Top-
tan'ın, Batı Trakya'da faaliyette bulunan 
Türk derneklerinin, isimlerinin başındaki 
«Türk» kelimesini kullanamayacaklarına 
dair Yunan yargıtayınca alınan karar ne
deniyle ortaya çıkan fiilî ve hukukî du
rumla, bu kararın neden olabileceği bir
takım olumsuz gelişmeler ve yaratabilece
ği muhtemel tehlikeler konusunda yaptı
ğı gündem dışı konuşmaya Dışişleri Ba
kanı A. Mesut Yılmaz, 

istanbul Milletvekili İsmail Cem'in, 
iktidarın basınla ilgili olarak getirmeyi 

düşündüğü «gerçek dışı haber yayını» ta
nımı ile ilgili tasarı konusunda yaptığı ko
nuşmaya Adalet Bakanı Mahmut Oltan 
Sungurlu; 

Cevap verdiler. 

Suudi Arabistan'a gidecek olan Dev
let Bakanı Yusuf Bozkurt özal'ın dönü
şüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Adnan Kahveci'nin; 

Cezayir'e gidecek olan : 

Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın dö
nüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Veysel Atasoy'un, 

Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Ali Bozer'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

13 Ocak 1988 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
15.47'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekine! 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertugrul Ünlü (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclislinin 8 inci Birleşimini açıyorum. 

n . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Antalya Milletvekili Adil Aydın'a 
kadar yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Hükümetin, İşkenceye Kar
şı Avrupa Konseyi Sözleşmesini parafe 
etmesine ilişkin gündem dışı konuşması 
ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma 
talepleri vardır, sırasıyla yerine getiriyo
rum. 

izmir Milletvekili Sayın Kemal Ana-
dol, işkenceye karşı, Avrupa Konseyi 
Üyesi ülkelerin düzenlediği sözleşmeyi 
hükümetin parafe etmesi konusunda 
gündem dışı söz istem'işlerdir. 

Kendilerine söz veriyorum; buyur
sunlar Sayın Anadol. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Yüce 
Meclisin 29 Aralık 1987 günlü birleşi
minde, Birinci özal Hükümetinin, 26 Ka
sım günü Strazlburg'ta Avrupa Konseyi-

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

ne üye ülkelerin imzasına açılan, «İşken
ce ve Kötü Muamele ile Mücadele Söz
leşmesini - İrlanda'yla birlikte - imzala
mamasını eleştirmiştim. Nitekim Türki
ye'nin bu tavrı, dünya ve Avrupa kamu
oyunda zaten yaygın olan işkence iddi
alarını pekiştirmiş; ülkemizde sürekli ve 
sistemli işkence yapıldığı gerçeğinin ikrarı 
ve itirafı sayılmıştır. 

Geçen hafta, Dışişleri Bakanı Sayın 
Mesut Yılmaz, sözleşmeyi Türkiye'nin 
de imzalayacağım resmen açıkladı. 11 
Ocaik 1988 Pazartesi günü de, Türkiye' 
nin Avrupa Konseyi nezdindeki temsil
cisi, adı geçen sözleşmeyi Strazfourg'ta 
parafe etti. 

Kuruluşundan beri insan haklarını 
titizlikle koruyan bir partinin, Sosyalde-
mokrat Halkçı Partinin bir milletvekili, 
işkenceye karşı mücadeleyi kendine gö
rev sayan bir politikacı olarak, bu söz
leşmeyi imzalayan Hükümete, Yüce Mec
lis önünde teşekkür ediyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

m . — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Aynı şekilde, dün, Meclis grubunda 
konuşan Doğru Yol Partisi Genel Baş
kanı Sayın Süleyman Demirel'in, sözleş
menin geç imzalanmasını eleştiren, kendi 
dönemi dahil, her dönemdeki işkenceyi 
kınayan ve her şeye rağmen bu sonucu 
olumlu değerlendiren görüşlerine katılı
yorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

26 Kasım 1987 günü sözleşmeyi im
zadan kaçınan Hükümetin, kırkbeş gün 
sonra aynı metni parafe etmesini anlamak 
mümkün değildir. Kırkbeş gün içinde ne 
olmuştur da Hükümet imza zorunluluğu 
duymuştur?.. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Bu arada süz konuştunuz! 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 
Sözleşmeyi, Avrupa Konseyi üyesi ülke
lerle birlikte imzalamak varken, neden 
itibarımızın sarsılmasına yol açılmıştır? 

Tüm bu sorulara rağmen, gelişme 
olumludur ve sevindiricidir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Teşekkür 
etmen gerekir. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 
Tahammül edin arkadaşlarım; ne söyle
yeceğimi biliyor musunuz? 
' BAŞKAN — Müsaade buyurun, mü

saade buyurun... 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — 

Türkiye ve dünya kamuoyu, basınımız, 
insan halkları savunucuları, olayı, demok
rasi yolunda ileri bir adım olarak nite
lendirilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
kırkbeş günlük gecikme nedeniyle ulus
lararası düzeyde sarsılan itibarımızı dü
zeltmenin yolları açıktır. Sözleşme, - 18 
ve 19 üncü maddelerine göre - Avrupa 
Konseyi üyesi 7 devlet meclisinin onayı 
ile yürürlüğe girmektedir. Sözleşme he
nüz 7 parlamento tarafından onaylan
mamıştır. Bu durumda, vakit geçirme

den, sözleşmeyi Yüce Meclisimizin ona
yına sunmak ve yürürlüğü sağlayan ül
kelerden biri olmak olanağına sahibiz. 
Sözleşmenin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin onayıyla hayata geçmesi, ülkemize 
onur getirecektir. 

Değerli milletvekilleri, 10 Aralık 1984 
tarihinde, birçok ülkenin taraf olduğu, 
«İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi» imzalanmıştır. Bu sözleşme, iş
kenceyi, devletin yurttaşına karşı işledi
ği bir suç olarak tarif etmektedir. 

Sözleşmenin 2 nci maddesinde, sa
vaş hali de dahil, hiçbir olağanüstü duru
mun işkenceyi haklı gösteremeyeceği be
lirtiliyor. 15 inci madde, işkence altında 
alınmış bir ifadenin, işkence yapan kişi 
dışında hiç kimse için kanıt olamayaca
ğını söylüyor. 

Bu sözleşme, 10 Aralık 1984 tarihin
den bu yana birçok ülke tarafından im
zalanmış, onaylanarak yürürlüğe girmiş
tir. Türkiye ise, şimdiye kadar ne imza
lamış, ne de onaylamıştır. Vakit geçirme
den İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesini imzalamak ve onaylamak, 
ülkemize ancak onur getirecektir. Bu ha
tırlatmayı ve bu öneriyi hükümete sun
mayı önemli bir görev sayıyorum. 

Değerli milletvekilleri, artık, işkence 
konusundaki tartışmalara son vermek, 
Türkiye'yi, işkencenin tartışıldığı bir ül
ke olmaktan çıkarmak zorundayız. İşken
ceyi suç sayan anlayışı, bir ulusal poli
tika haline getirmeliyiz. Bugüne dek baş
ka olaylarda kullandığımız «partilerüstü 
anlayış» ve «asgarî müşterek» tanımlama
larını, işkenceye karşı uygulamalı, ikti
darı ve muhalefetiyle ortak bir politika 
oluşturmalıyız. 

Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Baş
bakan, ülkemizde işkencenin varlığını in-
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kâr etmek yerine, işkencecileri kınamalı 
ve açıkça suçlamalıdırlar. 

İşkenceciler, dolaylı himaye görmek 
yerine, teşhir edilmeli ve her işkenceciden 
ayrı ayrı hesap sorulmalıdır. Hesap sorul
malıdır ki, ülkemizde artık hiçbir kamu 
görevlisi işkenceye cesaret edemesin ve 
işkencenin ayıbı ülkemize bulaşmasın. 
Bu, aynı zamanda toplumsal barışın vaz
geçilmez koşuludur. 

Sayın milletvekilleri, tarihin hiçbir 
döneminde, işkence, uygulayıcılarına ha
yır getirmemiştir. Arjantin'de askerî cun
ta uzun süre iktidarda kaldı, işkenceye 
bulaştırılan ve iyice politize olan Arjan
tin ordusu savaş gücünü yitirdi, Falkland' 
ta ağır bir yenilgiye uğradı. Bugün, Ar
jantin'de sivil iktidar işbaşında, askerî 
cuntanın generalleri ve onların yasa dışı 
işkence emirlerini uygulayanlar, tutuklu 
durumda, yargı önünde hesap veriyorlar; 
ama kaybolanların analarının kurduğu 
dernek, meydanlarda yaptığı gösteriler 
de, iç politikayı etkiliyor, kaybolan evlat
larını arayan anaların sesi Arjantin Par
lamentosunun duvarlarını çınlatıyor. 

1968'de Yunanistan'da yönetime el 
koyan Albaylar Cuntası da orduyu poli
tikaya bulaştırdı. 1974'de Türkiye'nin 
gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı so
nunda, cunta iktidardan düştü; Yunanis
tan'a demokrasi geldi. Politeknik olayla
rında yüzlerce üniversiteli genç, Albaylar 
Cuntası tarafından öldürüldü. Bu katliam
dan kurtulanlardan bazıları, bugün par
lamenter sıfatını taşıyor; kurulan soruş
turma komisyonunda, ömür boyu hepse 
mahkûm edilen Pattakos ve Papadopu-
los'tan, işledikleri cinayetlerin hesabını 
soruyorlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
iyi bilmeliyiz ki, işkenceye karşı imza
lanan uluslararası antlaşmalar, ülkeler 

13 . 1 . 1988 0 : 1 

birbirlerinin içişlerine karışsın diye dü
zenlenmiyor; insanlık suçu işkenceyi hep 
birlikte yok etmek, insan onurunu kur
tarmak ve korumak, kısaca, insanlığa çağ 
atlatmak için imzalanıyor. 

Büyük Atatürk'ün hedef gösterdiği 
çağdaş uluslar düzeyine ulaşmak için, 
ülkemize gerçekten çağ atlatmak için, 
işkenceyi ve işkencecileri tarihin çöp se
petine atmak gerekiyor. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Anadol. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Sayın Kemal Ana-
dol'un, işkencenin ve gayri insanî ya da 
küçültücü muamele ve cezanın önlenme
siyle ilgili Avrupa Konseyi Sözleşmesi
nin imzalanması dolayısıyla hükümeti
miz hakkında vaki beyanları için, kendi
sine evvela teşekkür ederim ve hemen 
arkasından ilave etmek isterim ki, Avru
pa Konseyinin kurucu üyesi olan Türki
ye'nin, sadece ceza yasalarında değil, 
Anayasasında bile işkenceyi insanlık dışı 
bir fiil olarak tanımlayan, bir suç olarak 
niteleyen Türk Devletinin, işkenceye rıza 
göstermesi, göz yumması söz konusu ola
maz. (Alkışlar) 

Aslında, işkence konusunda Türkiye' 
de çok sayıda emniyet görevlisinin çeşit
li müeyyidelere çarptırılmış olmaları da
hi, Türk Devletinin, Türk hükümetleri
nin bu konudaki duyarlılığının bir işare
ti olmalıdır; çünkü, unutmayalım ki, bu
gün dünyanın en gelişmiş, insan hakları 
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yönünden en ileri sayılan ülkelerinde da
hi bu' fiillere rastlanmaktadır ve bu fiil
leri yapanlar, aynı müeyyidelere çarptı
rılmaktadır. Yani, bu olayların çok sa
yıda ortaya çıkmış olması, hükümetimi
ze atfedilecek bir kusur olamaz. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — De
mek ki, Türkiye'de işkence var, değil mi 
Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Bu olayların 
hangi müeyyidelere tabi olduğunu Yüce 
Meclis tespit eder. Eğer, işkence konu
sunda daha ağır müeyyideler öngörüyor
sanız, hükümetimiz onları da uygula
makla yükümlüdür. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa Kon
seyi çerçevesinde yürütülen bu sözleşme 
çalışmalarına biz, Türk Devleti olarak 
başından beri (1984 yılından beri) faal 
biçimde katıldık ve bu Sözleşmeyle ilgili 
bütün düzenlemeleri destekledik. Burada 
ifade edildiği gibi, üç sene süren bu ça
lışmalar, evvela 1987 yılı temmuz ayın
da Avrupa Konseyi Delegeler Komitesin
de mutabakata bağlanmış ve kasım ayın
da yapılan dışişleri bakanları toplantısın
da da imzaya açılmıştır. İmzaya açılmış
tır; ama, sözleşmeyi her zaman imzala
mak mümkündür. Nitekim şu anda, hâlâ, 
Avrupa Konseyi üyelerinden İrlanda bu 
sözleşmeyi imzalamamıştır. 

K KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Başka misal yok mu? 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Bizim, kasım 
ayında bu sözleşmeyi imzalamamış ol
mamızın nedenini gayet açıklıkla izah 
edeceğim. 

Maalesef Türkiye'de, insan haklan 
konusunda uzmanlaşmış, iyi yabancı dil 
bilen hukukçuyu, devlet nizamı içinde 
istihdam etmede güçlüklerimiz var; ama 

bunları aşmak için, bu sözleşmeyi imza
lama kararıyla birlikte, Başbakanlıktan 
gerekli desteği de sağlamış bulunuyoruz. 
Çok kısa bir süre içerisinde, normal büt
çe usullerinin dışında, sözleşmeli olarak 
bu elemanları da istihdam etme imkânı
na kavuşacağız. Sözleşmeyle ilgili koor
dinasyon çalışmalarımızın, hukukî ince
lemelerimizin diğer ülkelerden daha çok 
süre almış olmasının temel sebebi budur; 
ama, bu konudaki eksikliğimizi kapat
mak hususundaki kararlılığımızı da size 
buradan ifade etmek isterim. 

Ayrıca, yine buradaki konuşmada söz 
konusu edilen Birleşmiş Milletler çerçe
vesinde imzaya açılmış olan benzeri bir 
sözleşmeyi de, Türkiye en kısa sürede im
zalama kararını almıştır. Bu prensip ka
rarına paralel olarak tamamlamak zo
runda olduğumuz bazı koordinasyon ça
lışmalarımız vardır. Tıpkı Avrupa Kon
seyi Sözleşmesiyle ilgili prosedürde oldu
ğu gibi, gerek içişleri Bakanlığımızın, 
gerek Adalet Bakanlığımızın, bu konuda 
bize azamî ölçüde yardım sağlayacakla
rına da eminiz. 

Sayın milletvekilleri, son olarak şunu 
ifade etmek isterim : Avrupa Konseyi 
Sözleşmesini imzalayan 20 nci ülke biziz; 
ama bu 20 ülkenin hiçbirisinin parla
mentosu daha bu sözleşmeyi onaylama
mıştır. Gelin, bunun şerefini de biz ala
lım. Biz, Bakanlar Kurulu olarak en kısa 
sürede bu sözleşmeyi (SHP sıralarından 
alkışlar) Yüce Meclisin huzuruna getire
ceğiz. Sizlerin de onayı ile Avrupa Kon
seyinde bu sözleşmeyi onaylayan ilk 
parlamento olmanın şerefi bizim parla
mentomuza ait olsun. 

Hepinize saygılar sunarım. («Bravo» 
sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 
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2. — Ankara Milletvekili Ercan Vu-
ralhan'ın, basının bir bölümünde yer alan 
şahsıyla ilgili neşriyata ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sa
yın Ercan Vuralhan, son haftalarda ba
sınımızın bir bölümünde şahsına yönelik 
neşriyat sebebiyle Genel Kurulu aydınlat
mak ve bu konuda bilgi sahibi kılmak 
için gündem dışı söz istemişlerdir, kendi
lerine söz veriyorum; buyurun 'Sayın Vu
ralhan. 

ERCAN VURALHAN (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 
kürsüden ilk konuşmamı, daha faydalı ve 
Hükümetimizin savunma 'alanındaki ça
lışmalarına ilişkin b:r konuda yapmayı 
arzu ederdim; ancak, son haftalarda ba
sınımızın bir bölümünde şahsıma yönelik 
bazı yayınlara yer verilmesi, huzurunuz
da, konuya ilişkin bazı açıklamaların ta
rafımdan yapılmasını zaruret haline ge
tirmiştir. Sözlerimin başında, bu açıkla
maların bir savunma amacıyla yapılma
dığını da özellikle vurgulamak istiyorum. 

Yüce Meclisin güveni ile göreve ge
tirilmiş bulunan Bakanlar Kurulunun bir 
üyesi olarak, bahse konu yayınlar hak
kında öncelikle, bu kürsüden değerli mil-
letvekiilerin© bilgi vermenin en doğru bir 
davranış olduğuna linanıyorum. Bu ne
denle, Yüce Meclisin ara tatilinin sona 
ermesini bekledim ve huzurlarınıza 'alnı 
açık, vicdanı tertemiz bir insanın rahatlı
ğıyla gelmiş bulunuyorum. 

Ayrıca şunu belirtmeliyim ki, millet
vekili seçilmeden önce Dışişleri Bakanlı
ğında deruhte etmiş olduğum görevlerle 
bağlantılı olanak yurt dışında devlet tem
silciliklerinin ve devlet görevlilerinin gü
venliğini ilgilendiren çok hassas ve mah
rem konularda, burada konuşma yapma
dan önce basına ayrıntılı açıklamalarda 
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bulunmayı, görev ve sorumluluk anlayı
şıma ters düştüğü için tercih etmedim. 

'Buna mukabil, takip etmiş olduğunuz 
gibi, özellikle bir gazetenin yaratmaya 
çalıştığı çalkantıya kapılan bazı basın or
ganlarımız ve hatta -esefle kaydediyo
rum- bazı muhalefet milletvekillerimiz, 
konuya ilişkin sorumsuz beyanlarda bulu
narak, Ermeni teröristlere, kasten olma
sa bile, âdeta yol gösterircesine, halen 
kullanılmakta olan... (SHP sıralarından sı
ra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Ayıp ayıp, bir de bakan olacaksın. Bir 
bakana yakışmıyor. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ayıp 
ayıp... (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN —Müsaade buyurun efen
dim, müsaade buyurun... (SHP sıraların
dan gürültüler) Sayın Vuralhan, Sayın Vu
ralhan, müsaade buyurun efendim. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Yani, küfredecek, siz müdahale etmeye
ceksiniz... 

İ. ÖNDER KIRLI (Bahkesir) — Niye 
müsaade ediyorsun?.. 

BAŞKAN — Efendim, milletvekilinin 
üslubuna müdahaleye ne benim, ne de si
zin müdahale hakkınız vardır; dinleyece
ğiz efendim. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Hiç
bir milletvekili sorumsuz olamaz. Sözünü 
geri alsın. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... De
vam ©diniz Sayın Bakan, devam edin 
efendim. (SHP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar) 

I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sö
zünü geri alsın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, «Sıra kapak
larına vurma» diye, İçtüzükte bir hüküm 
yok,: Lütfen efendim... 
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Devam edin Sayın Bakan. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

t! ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Niye 
devam ediyor Sayın Başkan? Sözünü geri 
alsın. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, devam 
edin efend:m. 

ERCAN VURALHAN (Devamla) — 
Halen''kullanılmakta olan... (SHP sırala
rımdan gürültüler) 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) 
— Başkanlık yapamıyorsun; kürsüden çe
kil Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilli, de
vam ed:n efendim. Siz devam ederseniz 
sükûnet avdet eder. (SHP sıralarından gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

ERCAN VURALHAN (Devamla) — 
Halen kullanılmakta olan koruma araç ve 
gereklerine (SHP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar, gürültüler) birtakım söz
de zafiyetler izafe etmeye kalkışmışlardır. 
Basımımızın bir kesimimin, yine, yönü bel
li bir köşe yazarının hakkımda alabildi
ğine yaptığı spekülasyonlara ağırlık ver
me yerine, söz konusu güvenlik önlem
leri ve bunların yarattığı caydırıcı etki
nin, diplomatlarımıza yönelik terör olay
larının ömlenımesinde önemli derecede pa
yı olduğumu kamuoyuna anlatmalarını is
terdim. İşte, gerçek habere dayalı ve öz
lediğimiz basın anlayışımızın bu olması 
gerekir iarkadaşlar. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ya 
bakan nasıl olmalı?., 

ERCAN VURALHAN (Devamla) — 
Hangi amaç ve nedenlerle olursa olsun, 
devlet güvenliğine ait hassas belge ve bil
gilerin, sorumsuz ellerde ve ağızlarda do
laşmasını, affedilir filler olarak görmü
yoruz. 

t. ÖNDER KIRLI (Bahkesr) — Hır
sızlık affedilir mi?,. 
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ERCAN VURALHAN (Devamla) — 
Terörist saldırılar sonucu 50'ye yakın şe
hit vermiş Dışişleri Bakanlığı mensupları 
için hayatî önemi haiz ve o nispette giz
liliği olan bir konuda, bazı bilgi ve bel
gelerin Dışişleri Bakanlığı dışına çıkarıl
masını, sadece sorumsuz bir davranış ola
rak nitelemek mümkün değildir. Bu işe 
yol gösterenlerim de pekala bileceği gibi, 
kanunlarımız muvacehesinde, bu davra
nış, bütün unsurları ile tam bir suçtur, 
hatta bir ihanettir. (ANAP sıralarından 
alkışlar, SHP sıralarımdan gürültüler) 

1 ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ka
palı kapılar ardımda oyna... thimet içinde 
olan sensin. 

ERCAN VURALHAN (Devamla) — 
Kanaatmizce, basında benimle ilgili du
yarlılığı gösterenler, şayet kimliklerini bi
liyor iseler, bu davranışın içinde bulu
nanları da aynı duyarlılıkla, haklarında 
gerekli kanunî takibat yapılmak üzere ad
lî makamlarımıza açıklamalıdırlar. Sırf 
muhalefet yapmak uğruna devletin üstün 
menfaatları göz iardı edilebiliyorsa, her
halde bunun da bir müeyyidesi olmalıdır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

VELÎ AKSOY (İzmir) — Otel para
sını kim ödedi, lütfen açıkla. 

ERCAN VURALHAN (Devamla) — 
Şimdi buradan, bazı konulan çarpıtıp, 
alabildiğine siyasî istismar metaı yaparak 
günlerdir havayı bulandırmaya çalışanla
ra sesleniyorum : Üzerinde durdukları 
hususlarda ellerinde me gibi belge ve bil
giler varsa, bunları usulü dairesinde ilgi
lilere ihraz etsinler. Doğal olarak, iddia 
sahiplerinin, iddialarım, ilerii sürdükleri 
çerçevede kanıtlamaları gerekir. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Ka
nıtlayacağız. 

ERCAN VURALHAN (Devamla) — 
Bunun yapılamaması, hiç kuşkusuz, bana, 
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iddia sahiplerini huzurunuzda müfteri ola
nak iılan etme hakkımı verecektir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Elbette, bu kişiler hakkında kanunıla-
•rımızın gerektirdiği her türlü takibat ve 
adlî işlemler© tevessül edilecektir. 

ERDAL KALKAN (Edime) — İsti
yorsanız Meclis araştırması yapalım. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — İn
şallah, Meclis araştırmasından 'kaçmazsın. 

ERCAN VURALHAN (Devamla) — 
Geçmişte ifa ettiğim her görevin ve o 
görevin icabı olan mesuliyetin hesabını 
her zaman ve her yerde vermeye hazır 
olduğumu da huzurunuzda özellikle vur
gulamak isterim. 

KÂMİL ATEŞOÖULLARI (Ankara) 
Otel faturalarından bahset... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep). — 
Otel parasını açıkla... 

ERCAN VURALHAN (Devamla) — 
Görevlerini, vatan sevgisi ve dürüstlük, 
dışında hiçbir saplantısı olmadan ifaya 
çırpınan bizler için, şeref ve haysiyet, her 
erdemin üstündedir; onu korumak için 
her fedakârlığı göze aldığımızı Yüce Mec
lisin bilmesini istiyoruz. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

Devlete ait 'hassas konulanın, bu olay
da olduğu gibi, çarpık amaçlarla 'kulla
nılması yolunu bir kez açarsak, bugün 
benim için sahnelenmeye çalışılan oyun, 
yarın sorumluluk mevkiindeki herhangi 
bir arkadaşımız için denenebilir. O za
man, bizim de, var gücümüzle, üzerine 
gaileni korumamız gerekecektir ki, bu da 
bizleri sonu gelmez yıpranmaların içine 
sürükleyebilir. Acaba, bu oyunun rnak-

* şadı bu mudur? 
Bugün ayrılmış olsam bile, düne ka

dar mensubu olmakla iftihar ettiğim Dış
işleri 'Bakanlığında iken yüklendiğim gö
revlerde yaptığım işlerin, hizmetin gere-
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ğ;ne ve yasalara uygun olduğuna Dışiş
leri Bakanlığının ilgili dosyaları ve bel
geleri yeterli kanıt teşkil etmektedir. Ay
rıca, adı geçen bakanlığın, benimle çeşit
li dönemlerde belli görevlerde birtakım 
sorumlulukları paylaşmış değerli' yetkili
lerinin, sorulacak her konuda gerçekleri 
ortaya sermeye yardımcı olacak bilg'leri 
vermeye hazır oldukları, tarafımla beyan 
edilmiştir. Nitekim bu konuda, ilgili ba
kanlıkça evvelki gün bir açıklama yapıl
mıştır. Bu laçıklama için en içten şükran
larımı sunarım. 

Diğer taraftan, yine aynı yayınlarda, 
seçim kampanyası sırasında bazı kimsele
rin beni desteklemesi*, kamuoyuna çarpıtı
larak yansıtılmıştır. Partimize gönül ver
miş pek değerli kişilerin, imkânları üe 
kampanyamıza yanımızda katılmış olma
larını burada şükranla kaydediyorum. 

VELl AKSOY (İzmir) — Kampanya
ya devlet memuru da katildi mı Sayın Ba
kan? 

ERCAN VURALHAN (Devamla) — 
Ben, devletimizin hiçbir kurumundan 
menfaat beklemeden ve temin etmeden 
kampanyamıza yardımcı olan bu saygı
değer gönüldaşlarımızı memnuniyetle 
açıklıyorum. Acaba, benii bu konuda eleş
tiren muhalefet çevreleri, kendilerinin, se
çim kampanyaları sırasında harcadıkları 
milyarların tek tek kaynaklarını mertçe 
açıklamaya hazırlar mıdır? (SHP sıra-
lamndan gürültüler) 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar; SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun erendim. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Sayın Baş/kan, Millî Savunma Bakanımız 
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konuşmasının hiçok yerinde, ve özellikle... 
(SHP v© DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efen
dim... Efendim, müsaade buyurun, ar
kadaşımızı dinleme fırsatını elde edin. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, Millî Savunma Bakamımız 
konuşmasının birçok yeninde ve özelik
le, not edebild ğim şekliyle aynen okuyo
rum : «Bazı muhalefet milletvekilleriırniz 
konuya ilişkin sorumsuz beyanda buluma-
naik, Ermeni teröristlere, kasten olrnasa 
bile, âdeta yol gösterircesine, balen kul
lanılmakta olan koruma ataç ve gereç
lerine birtakım sözde zafiyetler lizafe et
meye kalkmışlardır» şekli'nde, son dere
ce talihsiz bir beyanda bulunmuşlardır. 

Aynı şekilde, konuşmasının başka bir 
yeııinde de muhalefete ve muhalefet mil-
letvek illerine sataşmada bulunmuştur. 
/ İçtüzüğün 70 inci ımaddesine göre söz 
.istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şüphesiz bu 
genelde bir konuşmadır, herhangi bir mil
letvekilini... (SHP ve DYP sıralarından 
gürültüler) 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ne 
genel'? Hükümet adına konuşuyor. 

BAŞKAN — Herhangi bir milletve
kilini veyahut da muhalefet grubunu iza
fet etmemiştir. (SHP ve DYP şuralarından 
gürültüler) Bu itibarla, bu konuşmıayı Ge
nel Kurul değerlendirecektir, Türk efkârı
umumiyesi1 değerlendirecektir. (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

HtKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa
yın Başkanım, Ana Muhalefet Partisi ola
rak, bu konuda sözlü soru verdik. Bura
da İki tane muhalefet partisi var, başka 
muhalefet partisi yok. Muhalefet parti
sinden acaba ikimi kastediyorlar? Bu ko
nuda Ana Muhalefet Partisi olarak söz

lü soru önergesi verdik. Parlamentoda 
başka muhalefet partisi var mı ki?.. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi burada 
her milletvekili bu sözü üzerine alır da, 
her milletvekiline ben ayrı ayrı söz verir
sem, bu mümkün olabilir mi? (SHP vt 
DYP şifalarından gürültüler) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
«Muhalefet» diyor. 

BAŞKAN — Bu itibarla, muhalefete 
genel anlamda kendi çerçevesi içerisinde 
bir tenkit yürütmüştür, tenkit havasında-
dır. Bu itibarla, söz veremiyorum efen
dim. (SHP ve DYP sıralarından gürül
tüler.) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Tenkit değil Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Söz veremiyorum efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler.) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sa
yın Başkan, tutumunuz hakkında söz is
tiyorum. (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler.) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı 
konuşma, gündemden evvelki konuşma
dır. Gündeme geçilmemiştir, gündeme 
geçilmeyen bir konuda da uuul hakkın
da bir konuşma mümkün değil. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi zatı âli
miz diyor ki, Ankara Milletvekili Sayın 
Ercan Vuralhan.... 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ba
kan o, Millî Savunma Bakanı; bakan ola
rak ıkonuştu. 

BAŞKAN — Efendim, Iben bakan 
olarak söz vermedim, Ankara Milletve-
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İkili olarak söz verdim. (SOP ve DYP 
sıralarından gürültüler.) Sordum kendisi
ne, şayet bakan olarak söz istiyorsanız, 
size söz veremem, dedim. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
O sizin kanaatiniz. 

BAŞKAN — Şayet, bakan olarak 
söz isteseydi, kendisine 'bu imkânı tanı
mayacaktım. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzük bu 
konudaki ihtilafları... 

DENİZ BAYKAL {Antalya) — Sa
yın Başkan, 68 inoi maddeye göre söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, arz edeceğim: 
İçtüzük, 'bu 'konudaki ihtilafları hallede
cek hükümler getirmiştir. Zatı âliniz ve 
birikişim milletvekili _ arkadaşlarımız. Er
can Vuralhan'ın, muhalefetle ve milletve
killerine - İçtüzüğün 70 inci maddesinin 
muhtevası içerisinde sataştığı sebebiyle 
söz istiyorsunuz. (SHP ve DYP sırala
rından gürültüler.) Müsaade 'buyurun... 
Bendeniz bu kanaatte değilim. 

Şimdi bunun yolu, ısrar ediyorsanız, 
Meclisin hakemliğine müracaat ediyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar; SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler.) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Israr ediyoruz ve tutumunuz hakkında 
söz istiyoruz. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, beni dinler misiniz? 

HİLMİ POSTACI (Aydın) — Tali
mat mı var yoksa bu konuda da?... 

BAŞKAN — Efendim, 70 inci mad
deyi okuyorum... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Hayır efendim, okumayın... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Evet, h;sp beraber Okuyalım... 

BAŞKAN — «Başkan, söz verip ver
memek gerektiğini takdir eder. (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler.) Başkanlık
ça kendisine söz verilmeyen kimse dire
nirse, Genel Kurul, bu konuda görüşme
siz ve işaret oyu ile buna karar verir.» 

Bendeniz de Genel Kurulun oyuna 
müracaat etmek mecburiyetindeyim. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler.) 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — İçtü
züğün 68 inci maddesine dayanarak tut-
tumunuz hakkında söz istiyoruz Sayın 
Başkan. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Israr ediyoruz efendim. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Beni dinler misiniz Sayın Başkan?. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu 
husus, dört senelik tatbikatta muhtelif 
ıbaşlkanvekil'lerinin dönemlerinde de mü
nakaşa konusu oldu. Gündeme geçmeden, 
usul hakkında veya 'başkanın tutumu 
hakkında bir beyanda bulunmak müm
kün olmuyor efendim. Bu iti'barla... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Beni dinlemıeyecek misiniz Sayın Başkan? 
Lütfen beiıi dinleyiniz. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Tutu
munuz hakkında, 68 inci maddeye göre 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Böndeniz evvela Genel 
Kurulun kararına müracaat edip, ondan 
sonra da.... 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Bakan... 

BAŞKAN — Bakan değil efendim, 
milletvekili olarak söz verdim. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Bakan değil mi o? 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın 
Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyo-
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rum. Lütfen, Parlamentoyu müzakereler
den kaçınmayınız. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Takdir hakkınız yok Sayın Başkan. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Beni dinler misiniz Sayın Başkan? 

Bütün muhalefet partilerimin, ayırım 
yapmaksızın, kimlerden para aldıklarını 
açıklamalarını istedi ve suçladı burada. 
Açıklayalım; niye izin vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Ef tindim, bendeniz bu 
kanaatte değilim. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Söylıedi, «Para aldınız» dedi. 

BAŞKAN — Genel Kurulun kararı
na niçin mutavaat göstermliyorsunuz efen
dim?. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Siz takdir edemezsiniz, sizin takdir hak
kınız yok. 

BAŞKAN — Ben, İçtüzüğü okuyo-
ıruım. İçtüzük diyor ki, bunu Başkan tak
dir eder. Ben de takdir ediyorum, yok 
diyorum. O zaman Genel Kurulun ka
rarına uymak ve onu kabul etmek mec
buriyetindeyiz. (SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler.) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, milletvekili sıfatıyla ko
nuşmuş olsa bile, Türkiye Cumhuriyeti
nin bakanlık koltuğunu işgal eden bir zat, 
ıbüitJün siyasî partileri suiistimalle suçla
dı. Siz bu muhalefet partilerine söz hak
kı vermiyorsunuz. Bunun 70 inci madde 
ile ne alakası var? Bu nedente tutumunuz 
hakkında söz istiyorum. 

DENİZ BAYKAL '(Antalya) — Sa
yın Başkan, tutumunuz hakkında söz 
istiyorum. (ANAP sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Efendim, herkes kendi 
üslubu içerisinde konuşur. Kimseye, şu 
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veya bu şekilde konuşacaksınız diye be
yanda bulunamam efendim. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sa
yın Başkan, müzakereden kaçmayın, 
cevap hakkına saygı gösterin; daha ilk 
günden Parlamentoyu dejenere e'tmeyin. 
Bırakın, konuşalım, gereken cevabı vere
lim. 

BAŞKAN — Direniyor musunuz 
efendim?. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Evet, ısrar ediyoruz. 

BAŞKAN — O halde, Başkanlık, söz 
vermeme konusunda takdir hakkını kul
lanmıştır. Bunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... (SHP v,e 
DYP sıralarından gürültüler.) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, bir dakika, oylamayın 
efendim; tutumunuz hakkında söz istiyo
rum. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçe
yim, tutumum 'hakkında söz vereceğim. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler.) 
Gündeme geçince söz vereceğim efen
dim. (Gürültüler.) Gündeme geçince söz 
vereceğim efendim. (SHP ve DYP sıra-
larıından gürültültir.) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Tutumunuz hakkında söz istiyorum, Mec
lisi çalıştırmıyorsunuz. İftiralarla, Mec
lisi götüremezsiniz. Tutumunuz hakkında 
söz istiyorum. Meclisi bu hale getiremez
siniz. {SHP ve DYP sıralarından gürül
tüler.) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Tutu
munuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme ge
çeyim söz vereceğim zatı âlinize. Gün
deme geçeyim söz vereceğim. (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler.) 
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HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Tutumunuz hakkımda söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme ge
çeyim söz vereceğim. (SHP ve DYP sı
ralarından gürültüler.) 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat 
Atalay, Güneydoğu Anadolu Bölgesin
de... 

(SHP ve DYP milletvekilleri Genel 
Kurul Salonunu terk ettiler.) 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
komisyonlarına üye seçimi 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Seçim» kısmında, Türki

ye Büyülk Mıület Meclisi komisyonlarına 
üye seçimi yer almaktadır; ancak, grup
ların Ikarnisyon üyeliklerine aday göster
meleri işlemi henüz tamamlanmadığın
dan, seçimleri bugün yapamıyoruz. 

13 . 1 . 1988 0 : 1 

ARİF SAĞ (Ankara) — Çoban da
hi olamazsın sen.... 

BAŞKAN — Sen nüHetvekili oldun; 
herhaldıe onu söyleyebilmeık içtin, Genel 
Kurulda. Otur, sana da haddini bildire
lim. 

(VELÎ AKSOY (tzmir) — 1956'da 
Parlamentoya ne oldu, gördün... 

î. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Or
tak mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Fuat Atalay?... 
Yok. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir 
konu bulunmadığından; Türkiye Büyük 
Mıület Meclisi komisyonlarına üye seçi
mini yapmak için 14 Ocak 1988 Perşem
be günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.40 

IV. — SEÇİMLER 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

8 İNCİ BİRLEŞİM 

13 . 1 . 1988 Çarşamba 

&>at : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
3 

SEÇİjM 
1. — Türıkıiye Büyük Millet Meclisi 

Komisyonlarına üye seçimi. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 




