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1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin tli Si-
lopi İlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olay
la ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 289:291 
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A) Öngörüşmeler 292 

1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi ve 71 arkadaşının, ceza ve tutu-
kevlerindeki olaylara karşı gereken ilgiyi göstermediği, Eskişehir, özel Tip Ceza 
ve Tutukevindeki tutuklu ve hükümlülerin Aydın Ceza ve Tutukevine nakli sıra
sında gerekli tedbirleri almayarak tutuklu ve hükümlülerden ikisinin ölümüne, 
pek çoğunun da yaralanmasına neden olduğu ve gelişen olaylar karşısında se
yirci kaldığı iddialarıyla Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu hakkında gen
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2. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Mil
letvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, uyguladıkları yanlış 
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I. — GEÇEN TUTUNAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Genel Kurulu ziyaret eden, Prof. Deneke Başkanlığındaki, Alman Federal Meclisi ve Av
rupa Parlamentosu Eski Üyeleri Birliği Heyetine Başkan tarafından "Hoş geldiniz" denildi. 

Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas Do
ğu, 4-9 Eylül 1989 tarihleri arasında Londra'da yapılmış olan 82 nci Parlamentolararası Birlik 
Genel Kurul çalışmalarına ilişkin bilgi sundu. 

İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi, Başbakan Turgut özal'ın, 18.9.1989 tarihinde istan
bul'da yapmış olduğu basın toplantısında kendisine yöneltilen irtica ile ilgili soruya vermiş ol
duğu ve basın kanalıyla kamuoyuna yansıyan yanıtı; 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu da, Güneydoğu Anadoluda cereyan eden 
olaylar, alınması gereken tedbirler ve başka önemli konular yokmuşçasına, Cumhurbaşkanı 
seçiminin Türkiye gündeminin ön sırasında tutulmasının yanlışlığı; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Samsun Milletvekili Ali Eser'in 6/354; 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu*nun, 6/472 esas numaralı sözlü soruları
nı geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soru önergelerinin geri verildiği bildirildi. 

10/15 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının komisyon çalışmaları 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

Komisyon üyelikleri için siyasî parti gruplarınca aday gösterme işlemi henüz tamamlan
madığından, seçimlerin yapılamayacağı açıklandı. 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile ilgili iddiaları tespit 
etmek ve bu Birliğin ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet veren bir (kuruluş haline getiril
mesini sağlamak (10/43) ve 

Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin korunması için ge
rekli tedbirleri tespit etmek (10/44); 

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin, yapılan öngörüşmelerinden 
sonra, kabul edilmedikleri açıklandı. 

28 Eylül 1989 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.25'te son 
verildi.. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çanakkale Ordu 

Mümin Kahraman Ertuğrul Ozdemir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

28 . 9 . 1989 Perşembe 

Teklifler 

1. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar ve 16 arkadaşının; Engelliler Hakkında Kanun Teklifi 
(2/211) (Sağlık ve Sosyal tşler ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 19.9.1989) 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının; Temel Eğitim Giderlerinin Devlet Ta
rafından Karşılanmasına tlişkin Yasa önerisi (2/212) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.9.1989) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Güneydoğudaki illerimizde ce
reyan eden olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/507) (Başkanlığa geliş tari
hi : 15.8.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, basın mensupları ve diğer va
tandaşlar aleyhine açtığı davalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/838) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 6.9.1989) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, siyasî partiler ve yöneticileriyle 
ilgili beyanatlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/839) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.9.1989) 

3. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın,~TunceIi tli Nazimiye ilçesi Bostanlı Köyü 
sakinlerine ti Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği iddiasına ilişkin tçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/840) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.9.1989) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PKK zanlısı diye bazı masum 
vatandaşların öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/841) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 20.9.1989) 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçimini gün
demde tutarak ülkenin iktisadî, siyasî ve sosyal meselelerini gözardı ettiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/842) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.9.1989) 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Güneydoğu olayları için alın
dığı iddia edilen helikopterlere ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/843) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.9.1989) 

7. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, 1989 yılında ihale edilerek yapımına başlanan 
demiryolu bulunup bulunmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/844) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.9.1989) 

l 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Dilovası - Hersek arasında Kocaeli körfezinde 
karayolu geçişi sağlamaya yönelik bir proje bulunup bulunmadığına ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından yazılı soru önergesi (7/845) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.9.1989) 
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9. — Mardin milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadoluda meydana geldiği 
iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/846) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.9.1989) 

10. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Ercan Vural-
han'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hakkında Me
murin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/847) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.9.1989) 

11. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/848) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.9.1989) 

12. — Kafs Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tarafından ba
ğış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/849) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 21.6.1989) 

13. — istanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişiklikten sonra 
yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/850) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 20.9.1989) 

14. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bazı bankalarca yürürlüğe konulacak memur 
emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/851) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 27.9.1989) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 66 arkadaşının, Mardin ili Silopi ilçesi Dere-
başı Köyü yakınlarında İ7.9.198? tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa ka
vuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 27.9.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul özdemir (Ordu), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

1 • — — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Balıkesir Milletvekili Kudret Bölükoğlu'na kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. —Başbakan Turgut Özal'm, İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 27.9.1989 tarihli 8 

inci Birleşimde, istanbul'da bir toplantıda kendisine yöneltilen irtica ile ilgili soruya vermiş olduğu ve 
basın kanalıyla kamuoyuna yansıyan yanılma ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sayın Başkan, gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün, 
burada olmadığım bir sırada, SHP milletvekili Sayın Mustafa Timisi, benim, bir gazetede çı
kan beyanatımı söyleyerek, bir ayırım yaptığım iddiasında bulunuyor. Aslında, tabiî, gazetede 
yazılan şekliyle söylediği sözler yanlış değil; yani o mana çıkabilir; o bakımdan kendisini kına
mak istemiyorum; ama, maalesef, memleketimizde, yazılanlarla söylenenler arasında çok fark 
olduğu da muhakkaktır. Maalesef, bu gazetemiz de aynı yanlışlığı, bilerek veya bilmeyerek yapmış 
olabilir. Zaten, tekzibini gönderdim. Benim bir de âdetim var; bütün konuşmalarımı teybe alı
rım; bu konuyla ilgili teyp bandı da yanımdadır. Eğer, Sayın Mustafa Timisi arzu ederse, ken
disine bu bandı dinletebilirim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Gazetede yazılan şey şu : "Türkiye'de irticaın gücü nedir? Türkiye, ilerideki bir zamanda 
İran gibi olur mu?" Bu, YPO (Genç Başkanlar) Toplantısında bana İngilizce olarak sorulmuş 
bir soru idi. Aslında, toplantı da basına kapalı bir toplantı olmasına rağmen, öyle anlaşılıyor 
ki, o toplantıda bulunan bir kimse veya bir basın mensubu, bunu bu şekilde tefsir ederek ter
cüme etmiş. Gazete, benim cevabımı da şöyle yazmış : "Türkiye, kesinlikle İran gibi olmaz. 
İran, Alevî bir ülkedir. Türkiye'de ise Sünnîler büyük çoğunluktadır. Sünnîler ile Alevîler ara
sında ise önemli bir ayırım var. Bundan dolayı İrandaki olayın Türkiye'de taraftar bulması, 
güçlenerek hâkim duruma gelmesi mümkün değildir. Türkiye, bir Avrupa devletidir." Gazete
nin ifadesi bu. 
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Esas sual ne? Teypten alarak tercüme ettiğim şekil de şöyle.-Çünkü, bunlar aynı suali sa
dece bana değil, herkese soruyorlar : "Türkiye'de îslftm fandimantalizmi ile ilgili kaygılar ve 
tedbirler nelerdir?" Sual bu. Cevap : "Kanımca, Avrupa'da ve belki de Amerika Birleşik Dev
letlerinde, bazı kişiler, komşumuz İran'daki olaylar nedeniyle yanılgıya düşüyorlar; Türkiye'
nin de iran'a benzediğini sanıyorlar. Ben bu görüşte değilim; zira, pek çok mezhep farklılıkları 
vardır. Şunu demek istiyorum. Her iki ülke de Müslüman ülkedir; ama, mezhep farklılığı var
dır. Türkiye'de Sünnîler vardır, İran ise Şîîdir, -kelime aynen böyle- ve Şiîler daha katıdırlar; 
aynı zamanda mollaları vardır, Sünnîlerde ise durum böyle değildir; Halifeliğin Osmanlılarda 
olduğu dönemlerde dahi devlet denetimindeydi. Bu nedenle, komşumuzla bir benzerlik ihti
mali görmüyorum; bu mümkün değildir. Türkiye modern bir ü|kedir." 

Burada, Alevîlikle ilgili tek kelime yoktur. Zannediyorum, bu haberi veren, Şiîlikle Alevî
liği karıştırmış. Şiîlikle Alevîliğin hiçbir münasebeti olmadığını biz de biliyoruz. Aslında, belki 
Alevîler daha serbest düşünceye sahip olan insanlardır. 

Biz, partimizi kurarken, Türkiye'de, hiçbir zaman, hiçbir şekilde ayırım yapmanın yanın
da olmadığımızı defalarca söyledik ve bu görüşün yanındayız. Zira, daha evvelki yıllarda Tür
kiye'yi zorluklara götüren en önemli konulardan bir tanesi, şu veya bu şekilde ayırım yapılma
sıdır. Dikkat ederseniz, bugün yaptığımız mücadelenin içinde, belki de, bu ayınma karşı yapı
lan büyük mücadele yatıyor. Niçin Avrupa Konseyine gidiyoruz; şunları veya bunları kabul edi
yoruz?.. Bunun gerisinde de, "Bu ayırım yapılmasın" diye, bu mücadeleler vardır. 

Onun için, Sayın Timisi arzu ederse, teyp yanımdadır -tabiî bu konuşma îngilizcedir- din
letebilirim. Hadise bundan ibaret fakat, basınımızda maalesef bazen bu gibi konularda -tekzip 
etmek de imkân dahilinde değil- o kadar çok yanlışlıklar yapılıyor ki, sonunda bu gibi karışık
lıklar da meydana geliyor. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
I 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başbakan. 

2. —-' Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 3358 saydı Yasa ve er Öğretmenlerin sorunlarım ilişkin 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın öner Miski, Er öğretmenlik Yasasıyla ilgili gündem dışı söz istemiş
lerdir; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Miski, gündemimizin yoğun olması sebebiyle, süreye riayet etmenizi rica ediyorum. 

ÖNER MÎSKt (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeni öğrenim yılının açıldı
ğı bugünlerde .yine eğitim, öğretimle ilgili bir konu için söz almış bulunuyorum. 

3358 Sayılı Yasayla er öğretmenlerin sorunlarını dile getirmek için söz almış bulunuyo
rum : Aslında bu sorun er öğretmenlerin değil, kalktnmada öncelikli yörelerin, millî eğitimde 
dördüncü, beşinci bölge diye bilinen bölgelerin temel eğitimindeki sorununu oluşturuyor. Bu
gün bu bölgelerde 15-20 bin ilkokul öğretmeni açığı var; bu açık vekil öğretmenlerle doldurul- . 
maya çalışılıyor. 

\ . 
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Değerli milletvekilleri, öğretmen açığını gidermek için bu Parlamento 16.4.1987 tarihinde 
3358 sayılı Yasayı kabul etti. Kabul edilen bu yasanın gönel gerekçesindeki bir paragrafı aynen 
okuyorum: "Bunun yanında, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının özellikle kalkınmada 
öncelikli doğu ve güneydoğu bölgelerindeki illerde ilk ve orta dereceli okullarda çeşitli neden
lerden dolayı öğretmen noksanlığının bulunması, bu bölgelerdeki eğitim ve öğretimin aksama
sına neden olmaktadır. Bu noksanlığın zaman zaman devam edebileceği değerlendirilmekte 
olup, millî eğitim hizmetlerinin aksaksız olarak yürütülebilmesi için, Türk Silahlı Kuvvetleri
nin imkânlarından faydalanılması suretiyle sorunun çözümlenmesine yardımcı olunacağı dü
şünülmektedir." 

Burada, "eğitimin aksamaması için Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkânlarından 
faydalanılacağı" hükümetin gerekçesinde yer almış ve bu, Yüce Meclisçe de onanmıştır. 

Madde 8 ile 1111 sayılı Kanuna eklenen ek 4 üncü maddenin gerekçesini de aynen okuyo
rum : 

Gerekçe, madde 8.— Tasarının bu maddesiyle 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir ek mad
de eklenerek, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığına bağlı okullardaki öğretmen açığının kapatılması maksadıyla bu bakanlığın isteği 
ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine, silah altına alınacak öğretmen ve öğ
retmenlik yapabilecek nitelikteki yükümlülerin, temel askerlik hizmetlerini takiben öğretmen
lik yapmak üzere, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine verileceği hükme bağlanmıştır." 

Değerli milletvekilleri, doğu ve güneydoğuda öğretmen açığı olduğu, madde gerekçesinde 
ve genel gerekçede açık açık ifade edilmektedir. Ek 4 üncü maddede, istekli olan öğretmenler 
eğer açığı.kapatamaz ise, öğretmenlik yapabilecek nitelikteki kişilerin istemleri dışında, kura 
ile, Millî Eğitim Bakanlığı emrine verileceklerine dair amir hüküm de bulunmaktadır. Bunun 
anlamı, silah altına alınacak öğretmenlerin sayısı yetmeyecek; bu belli. Onun için, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden sağlanacak daha başka bir kaynakla eğitimdeki bu darboğaz aşılsın istenmektedir. 

Kanunun 16 Nisan 1987 günü Yüce Parlamentodaki görüşmeleri sırasında Sayın Sabit Ba-
tumlu, "tsteğe bağlı olarak istemez ise, bu ihtiyaç nereden temin edilecektir?" diye soruyor; 
zamanın Millî Savunma Bakanı Sayın Zeki Yavuztürk'ün cevabı net ve kesin : "tsteğe bağlı 
olmayarak (yani kişinin isteğine bağlı olmaksızın) mecburî kura olarak, eğer yeteri kadar yok
sa-mecburen gönderilecektir" diyor. Zamanın Sayın Millî Savunma Bakanı, eğitim ve öğretim
deki zorluğun farkında olduklarını, öğretmen olmasalar bile, silahlı kuvvetlerden Öğretmen 
olabilecek nitelikteki kişilerin kura ile Millî Eğitim Bakanlığının emirlerine verileceğini, kanu
nun Yüce Mecliste görüşülmesi sırasında beyan etmişlerdir. 

Bu yasa çıktıktan sonra, öğretmenler, yönetmelik çıkana kadar askere gitmelerini ertele
me yoluna girdiler. Millî Eğitim Bakanlığı da, eğitim aksamasın diye, öğretmenlerin, ders yılı 
içinde askerliklerini erteledi. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı, 21 Nisan 1989 tarihinde bir genel
ge yayımlayarak, 2 nci maddede öğretmenlerin temel eğitimlerinden sonra, Millî Eğitim Ba
kanlığı emrinde görevlendirileceklerini beyan ederek öğretmenlere, askerliklerini ertelemeye gerek 
kalmadığını açıkladı ve öğretmenlerin, tatil aylarında eğitimin aksamaması için askere gitme
lerini bildirdi. Bunun üzerine, geniş bir öğretmen topluluğu, okullar kapanır kapanmaz, as
kerlik için başvurdu. Haziran 1989'da askere giden ilkokul öğretmenlerinin sayısı 3 500'ün üze
rinde; Temmuz ve Ağustos aylarında pekçok öğretmen askere gitti.Böylece zaten var olan öğret-
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men açığı daha da fazlalaştı. Daha sonra bu öğretmenler, temd eğitimden sonra Millî Eğitim 
Bakanlığı emrine verilmeyi beklerlerken, Ağustos sonunda 3 500 ilkokul öğretmeni kıtalara 
er olarak dağıtıldı. 

Bir ilkokul öğretmeninin, yaklaşık 100-150 ilkokul öğretcisini eğittiğini hesap edersek, 3 
500 öğretmen açığı, yaklaşık 500 bin ilkokul öğrencisinin eğitilmesinde aksaklık doğuracaktır. 
Millî Eğitim Bakanlığı da bu konu üzerinde önemle durmakta, 18 Eylülde 143 607 sayılı yazı 
ile Millî Savunma Bakanlığından 3 500 ilkokul öğretmenini Millî Eğitim Bakanlığı emrine tah
sisini istemiş bulunmaktadır. 

Eğitim ve öğretimin ne denli önemli olduğunu, hde temel eğitimin çok önemli olduğunu 
söylememe gerek yoktur. Bu kadar önemli bir açığı kapatmak için kanun hazır, Bakanlıkjje-
nelge ile öğretmenlere güvence vermiş; ama henüz sonuç yok. 

Türkiye'nin en önemli sorununun eğitim ve öğretim olduğuna inanan biri olarak, yetkili
lerin, bu konuyu çok yakın bir zamanda çözüme kavuşturacaklarına inanmak isterim. Er Öğ
retmenlerin öğretmen olarak görevlendirilmelerini bekliyor, beni dinlediğiniz için Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Gündeme geçiyoruz. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎSMAÎL SAFA G t RAY (İstanbul) — Sayın Başkanım, çok 
kısa olarak cevap vermek istiyorum? 

BAŞKAN — Çok affedersiniz Sayın Bakan, maalesef gündeme geçmiş olduk. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) — Sayın Bakan elini kaldırmıştı, Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Görmedim efendim; bağışlasınlar. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GÎRAY (istanbul) — Çok kısa, Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, önemli bir konuydu, Sayın Bakan cevap ver-

selerdi efendim. 
BAŞKAN — Efendim, söz istediklerini göremedim, gündeme de geçtik. İçtüzükte geriye 

dönüş diye bir şey de olmadığından, söz vermem mümkün değil. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin ili Silopi ilçesi Derebası 
Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak ve ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır okutacağım; yalnız önerge 500 keli
meyi geçmiş bulunduğundan, özet olarak okutuyorum. (1) 

(1) (10/73) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin aslı tutanağa eklidir. 
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SİLOPÎ OLAYLARI ÎÇİN VERİLEN MECLÎS ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİN ÖZETİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mardin İlinin Silopi ilçesine bağlı Derebaşı köyüne yakın bir bölgede 17.9.1989 gecesi öl
dürülen 9 kişinin terörist oldukları resmî makamlarca açıklanmıştır. 

Bu açıklamalardan sonra öldürülen 6 kişinin yakınları ile Derebaşı Köyü Muhtarı 6 kişi
nin sade yurttaşlar'olduğunu, çatışmanın çıktığı saatlerde aileleri ile birlikte olduklarını, suç
suz yere öldürüldüklerini iddia etmiş bulunmaktadır. 

İddianın önemi ve bir an önce aydınlığa kavuşturulmasının kaçınılmazlığı ortadadır. An
cak, ne yazık ki, bu iddialara karşılık resmî makamlarca yapılan açıklamalar birbirleri ile uyumlu 
olmamış, aralarında ciddî çelişkiler barındırmıştır. Bu açıklamalardaki çelişkiler, muğlaklık
lar, sudan gerekçeler kuşkuları artırmıştır. 

Sayın Bakan, Bölge Valiliğince açılan soruşturma ve inceleme sona ermeden aceleye geti
rilmiş bir açıklamada bulunmuş, bir gün sonra Bölge Valisi yer yer Sayın Bakanın açıklamala
rı ile çelişen yeni bir açıklamada bulunmuş, inceleme ve soruşturmanın sonuçlandığını duyur
muştur. Olağanüstü Hal \asasindaki düzenlemelerden dolayı Cumhuriyet Savcılığı bağımsız 
bir soruşturma yapamadan, yetkisizlik kararı vermiştir. Bu durumda, inandırıcılığı kuvvetle 
muhtemel bu iddiaların açığa kavuşturulması nasıl gerçekleşecektir? Yürütmenin emrindeki 
il ve ilçe kurullarının objektif ve süratli bir soruşturma yapma şansı yoktur. 

Olayın üzerindeki perdeyi kaldırmanın, kamu vicdanını rahatlatmanın tek yolu TBMM'ce 
oluşturulacak bir araştırma komisyonunun ivedi olarak Silopi İlçesinde araştırma ve inceleme
lerde bulunmasından geçer. Ülkenin bütünlüğü, demokrasinin işlerlik kazanarak kurumlaşma
sının yolu açıklıktır, TBMM'inin etkili denetim mekanizmalarının işletilmesidir. 

Bu amaçla, Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasını ve bu önergenin ivedilikle Genel Kurulda ele alınmasını arz ve teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Ahmet Türk 
Mardin 

İbrahim Tez 
Ankara • 

Adnan Keskin 
Denizli 

Erol Köse 
Kocaeli 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Ekin Dikmen 
İçel 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

) 
öner Miski Hatay 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Fehmi Işıklar 
Bursa 

Eşref Erdem 
Ankara 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Ahmet Ersin 
İzmir 

özer Gürbüz 
Sinop 

Yfcşar Yılmaz 
Ankara 
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Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

M. Ali Eren 
istanbul 

Vedat Altun 
Kars 

Mehmet Dönen 
Hatay 

t. önder Kırlı 
Balıkesir 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Kamer Genç 
Tunceli 

Arif Sağ 
Ankara 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Tufan Doğu 
Muğla 

Mustafa Sarıgül 
istanbul 

Beşer Baydar 
Ankara 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Etem Cankurtaran 
içel 

Ali Haydar Erdoğan 
istanbul 

Durmuş Fikri Sağlar 
içel 

Türkân Akyol 
tzmir 

Ahmet Rüştü Kurt 
Giresun 

Mahmut Keçeli 
Adana 

A. Sedat Doğan 
Adana 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Yusuf Kenan Sönmez 
istanbul 

Erol Güngör 
tzmir 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Mehmet Moğultay 
istanbul 

Hasan Zengin 
Manisa 

Hüsnü Okçuoğlu 
istanbul 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Mehmet Tanır Köse 
Amasya 

Kenan Süzer 
Tokat 

Mustafa Kul 
• Erzincan 

Musa Gökbel 
Muğla 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Mustafa Timisi 
istanbul 

Mahmut Almak 
Kars 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

K. Kemal Anadol 
tzmir 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Ali Rıza Sirmen 
Kocaeli 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

BAŞKAN — Sayın Ağagil de bu araştırma önergesine katıldıklarını bir önerge ile bildir
mişlerdir. 

Meclis araştırması önergesi bilgilerinize sunulmuştur. 

önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-
görüşme, sırasında yapılacaktır. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi ve 71 arkadaştnın, ceza ve tutukevlerindeki olaylara 
karsı gereken ilgiyi göstermediği, Eskişehir Özel Tip Ceza ve Tutukevindeki tutuklu ve hükümlülerin Ay
dın Ceza ve Tutukevine nakli strastnda gerekli tedbirleri almayarak tutuklu ve hükümlülerden 'ikisinin 
ölümüne, pek çoğunun da yaralanmasına neden olduğu ve gelişen olaylar karşısında seyirci kaldığı iddıa-
larıyla Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/7) 

BAŞKAN — Gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak işler" kısmına geçiyoruz. 

1 inci sırada, Genel Kurulun 26.9.1989 tarihli 7 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi ve 71 arkadaşının; ceza ve tutukevlerindeki olaylara karşı 
gereken ilgiyi göstermediği, Eskişehir özel Tip Ceza ve Tutukevindeki tutuklu ve hükümlüle
rin Aydın Ceza ve Tutukevine nakli sırasında gerekli tedbirleri almayarak tutuklu ve hükümlü
lerden ikisinin ölümüne, pek çoğunun da yaralanmasına neden olduğu ve gelişen olaylar karşı
sında seyirci kaldığı iddialarıyla Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu hakkında,, Anayasa
nın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet yerini almıştır. 

Gensoru önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Adalet Bakanı kendi sorumluluğu altında bulunan ceza ve tutukevlerindeki olaylara gere
ken ilgiyi göstermemiş ve gelişen olaylar karşısında seyirci kalmıştır. 

Ceza ve tutukevlerindeki açlık grevlerinin nedenine objektif olarak bakmamış, devlet so
rumluluğu ve görevleri açısından değerlendirememiştir. Sadece suçlayarak ve baskı ile yaklaşa
rak hasım durumuna düşmüş ve grevlerin yaygınlaşmasını ve ölüm orucuna dönüşmesini sağ
lamıştır. 

Bakan, bu gelişmeler karşısında ne kamuoyunu ne de mahkûm ve tutuklu ailelerini aydın
latıcı, tatmin edici açıklamalar yapma gereğini duymamıştır. Sadece eylemlerin siyasî talepler 
nedeniyle olduğunu söylemekle yetinmiş, yapılacak hiç bir şeyin olmadığını tekrarlamış, za
man zaman da olayların kendisini aştığını belirterek bu konudaki aczini açıkça ortaya koymuştur. 

Kamuoyunda "1 Ağustos Genelgesi" olarak bilinen genelge uygulamaya konularak, tu
tuklu ve hükümlülerin temel insanî hakları zedelenmiş ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için ge
rekli ihtiyaçlarını karşılama olanakları sınırlandırılmıştır. 

Türkiye'nin de imzaladığı uluslararası bildiri ve anlaşmalara ters düşen bu genelge, ceza 
ve tutukevlerindeki huzursuzluğun kaynağı haline gelmiştir, özellikle Eskişehir özel Tip Ceza 
ve Tutukevlerindeki olaylar gerçeği bir kez daha ve somut olarak ortaya çıkarmıştır. 

Eskişehir'deki tünel kazma olayı bahane edilerek tüm tutuklu ve hükümlülerin 2 gün bo
yunca yiyecek ve içeceklerine kadar haklan kesilmiştir. 

< 
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10 gün bekleyen tutuklu ve hükümlüler, hiçbir insanî haklarının verilmemesine karşı açlık 
grevine başlamışlardır. Açlık grevi devam ettiği sürece gerek kamuoyu ve gerekse tutuklu ve 
hükümlü ailelerinin, demokratik kuruluşların ve SHP'nin samimî uyarılan hiç dikkate alın
mamış, hiçbir değerlendirme yapılmamış, ilgisizlik ve duyarsızlık sürdürülmüştür. 

Bakan, açlık grevinde insanî haklarının verilmesini isteyen tutuklu ve hükümlülerle pa
zarlığa girmeyeceğini açıklarken, bunun bir pazarlık olmadığım görmezlikten gelmiş; devletin 
görev ve sorumluluklarının yerine getirilmediğini değil görmek, düşünme ihtiyacını bile duy
mamıştır. 

Böylece kendi yetersizliklerinin ve becerisizliklerinin faturası başka insanların sağlığıyla 
ödetilmeye çalışılmıştır. 

Eskişehir'de devam eden açlık grevi, devlet sorumluluğu ile, çağdaş bir yaklaşımla ve in
sanî açıdan ele alınmadığı gibi, içerde tutuklu ve hükümlüler, dışarıda ise aileleri adeta tahrik 
edilmiş açık ve doğru bilgiler verilmek yerine, baskılar artırılmıştır. Polis baskısı daha etkin 
olarak devreye sokulmuştur. 

Açlık grevinin 35 inci gününde ise direnci kalmayan tutuklu ve hükümlüler doktor kont
rolünden geçirilmeden, geçerli bir sevk raporu olmaksızın ve hatta baskıyla hazırlatılan yeter
siz bir rapora bile uygun olmayan koşullarda Aydın Ceza ve Tutukevine nakledilmeye başlanmıştır. 

ölümün yaklaştığı bir noktada, olumsuz yaz mevsimi koşullarında, bir su bile verilme
den, çok sayıda kelepçeli tutuklu ve hükümlünün doldurulduğu ringlerle (cezaevi arabası) yap
tırılan bu uzun yolculuğun amacını anlamak ve kavramak mümkün değildir. 

Bilerek, düşünülerek ve hesaplı olarak yapılan bu eylemden ve sonucundan, Bakanın el
bette sorumluluğu vardır. 

Olay bu işkenceyle de sınırlı kalmamıştır. Bitkin halde Aydın Ceza ve Tutukevine getirilen 
tutuklu ve hükümlüler, işkencede deneyimli gardiyanlar tarafından, aranmak bahanesiyle çini 
çıplak soyulmak istenmiştir; bu anda tazyikli su sıkılmış ve hakaretlerle tutuklu ve hükümlüler 
acımasızca dövülmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda da bir tutuklu ve bir hükümlü can ver
miştir; pek çok tutuklu ve hükümlü de ağır şekilde yaralanmıştır. 

Sebep ve gerekçe ne olursa olsun, devlet güvencesinde olan bu insanlann ölümünden so
rumlu olanlar vardır; bu sorumluların başında da bizatihi Adalet Bakanının kendisi gelmektedir. 

Bu olaylar ülkemizde ve uluslararası alanda devletin otoritesini bir kez daha zayıflatmış, 
itibarını da düşürmüştür. 

Bu olaylar karşısındaki ilgisizlik, insana, insan haklarına ve insan yaşamına karşı duyar
sızlığın özellikle Adalet Bakanlığında yaşanmış olması, halkın zayıflayan güvenini iyice pekiş
tirmiştir. 

Bütün bu nedenlerle, Anayasanın 99 uncu ve içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca, Ada
let Bakanı Sayın Oltan Sungurlu hakkında gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Cevdet Selvi 
(Eskişehir) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Anayasanın 99 uncu maddesine göre, önerge üzerinde, önerge sahiplerinden 
bir sayın milletvekiline 10 dakika, siyasî parti gruplarından birer milletvekiline 20'şer dakika 
ve en son olarak da Sayın Adalet Bakanına 20 dakika süreyle söz vereceğim. 
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önerge sahiplerinden, Sayın Sedat Doğan; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Gündemimizin dolu olması sebebiyle, hatip arkadaşlarımdan, süreye özellikle riayet et
melerini rica ediyorum. 

Sayın hatip, konuşma süreniz 10 dakikadır; süreyi aşmamanızı çok rica ediyorum; aksi 
takdirde zatı âliniz de, ben de çok müşkül durumda kalırız. 

Buyurun efendim. 

A. SEDAT DOĞAN (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet Bakanı Sayın 
Oltan Sungurlu hakkında vermiş olduğumuz gensoru önergesiyle ilgili söz almış bulunmakta
yım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

ı • . 

Bilindiği üzere, ülkemiz cezaevlerinde, kamuoyunu da yakından ilgilendiren, tutuklu ve 
hükümlülerin katıldığı açlık grevleri sık sık yaşanmış, bazı cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü
lere fiilî işkence yapılmış, ölüm olayları meydana gelmiş, bu olaylar hemen hemen her gün ba
sında yer almış ve bir türlü önüne geçilememiştir. 

Cezaevlerindeki bu sorunları çözüme kavuşturmak, Hükümetin ve Sayın Adalet Bakanı
nın görevi olmasına rağmen, sorunlara hiçbir çözüm getirilememiştir. Kısacası, Hükümet, ce
zaevlerini dahi yönetemez duruma düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, cezaevlerinde meydana gelen olayların ana nedenleri, keyfî yönetim 
ve uygulamalar, cezaevi tüzüğüyle, günlük iaşe bedeli ve enflasyondur. 

Sayın Adalet Bakanı, bu nedenlerin ortadan kalkması için çaba sarf etmemiş, aksine, olay
lara insan hakları açısından yaklaşmak yerine, devleti cezaevlerinde yatanlarla inatlaşan bir 
görünüme sokarak, olayların gelişmesine yardımcı olmuştur. 

12 Eylül döneminin keyfi yönetim ve uygulamaları ANAP döneminde de dozu değiştirile
rek sürdürülmüştür. 

Cezaevlerinde yaşam, insanlık onuruna ve insan haklarına aykırılıklar taşıyarak sürdü
rülmüş; işkenceler, yasaklar, hücre hapisleriyle sık sık karşılaşılmış, infazlar yakılmış, akla ha
yale gelmeyecek uygulamalar olmuştur. 

Bu uygulamalardan -zaman darlığı nedeniyle- bir tanesini özet olarak sunacağım : 
25 Eylül 1988 günü, Gaziantep özel Tip Cezaevinde, Birinci Müdür Mehmet Tem ur'un 

emri üzerine, "Malta" denilen koridorda, ellerinde coplar bulunan, iki sıra halinde dizilmiş 
yetmiş-seksen gardiyanın saldırısına uğrayan hükümlüleri ben ve 4 milletvekili arkadaşım göz
lerimizle gördük. Yaralı haldeydiler; içlerinde ağır yaralı olanlar da vardı. Hükümlüler olayı 
bize Gaziantep Başsavcısı ve diğer yöneticilerin yanında anlatırlarken, işkence eden yirmi-otuz 
kadar gardiyanın, bitişikteki (E) tipi cezaevinden geldiklerini, bayılan hükümlülerin dahi hüc
reye atıldıklarını, tıbbî müdahalede bulunmak isteyen doktorun yasaklandığını söylüyorlardı... 

BAŞKAN — Sayın Sedat Doğan, bir dakikanızı rica edeceğim ye sürenizi de dahil edeceğim. 

Görüyorum ki, önünüzdeki yazılı beyanları okumanız 10 dakikaya sığmayacak; bu itibar
la, konumuz da Aydın Cezaevine nakil sebebiyle çıkan hadise olduğuna göre, o kısma geçme
nizi özellikle rica ediyorum. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — önemli hususlar, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, ben hatibe hatırlatıyorum; hatiple benim aramda bir hadise... 
Lütfen... 

RIZA ILIMAN (Çorum) — önemli ama!.. 

BAŞKAN — Efendim, 10 dakikayı geçerse ve ondan sonra ben de sözü kesmek durumun
da kalırsam, siz burada onu tamamlayabilecek misiniz? 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Bölüyorsunuz ama, hatip insicamı kaybediyor. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuşmamın hesaba katılacağını ve süreye ekleneceğini 
söyledim J.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 5 dakika kaybettirdiniz. 

BAŞKAN — Efendim, ben hesaba katıyorum; sizin müdahalenizle 6 dakika oldu. Ben 
hatırlatıyorum. 

Devam edin efendim. 

A. SEDAT DOĞAN (Devamla) — ... Yetkililer anlatılanları yalanlayamıyorlardı; çünkü 
olay yaşanmıştı ve doğruydu. 

Benzeri olaylar birkaç ay önce Nazilli ve Bayrampaşa cezaevlerinde de yaşanmıştır, ör
nekleri çoğaltmaya yeterli vaktim yok. 

Sayın milletvekilleri, belki içinizde cezaevlerinde işkence yapıldığına inanmayanlar ola
caktır. Belki, sayın Adalet Bakanı biraz sonra çıkıp, "Bunlar doğru değildir" diyecektir. Şu 
anda elimde, yıllardır cezaevinde yatan insanların vücutlarının muhtelif yerlerindeki işkence 
izlerini gösteren fotoğraflar bulunmaktadır. Tüyler ürperten bu fotoğraflar, gerçeği açıkça ka
nıtlamakta ve işkence olayım doğrulamaktadır. Fotoğrafları, kanıt niteliğinde sayıyor ve Sayın 
Bakana sunuyorum. ' 

Keyfi uygulamaların en son ve somut olanı Aydın Cezaevinde yaşanmıştır, öyle yaşanmış
tır ki, bütün dünyayı ayağa kaldırmıştır, lkiyüzü aşkın insana işkence yapılmış, Hüseyin Hüs
nü Eroğlu ve Mehmet Yalçınkaya öldürülmüştür. Bu bir cinayettir. Bu cinayeti kim, kimler iş
lemiştir? Bizim bildiğimiz kadarıyla, hâlâ adlî soruşturma başlatılmamıştır. Sayın Bakan, ola
yı savsaklamak niyetindedir, tdart soruşturma ise, milletvekillerinin Aydın'da bulunduğu sıra
da yürütülüyordu. Soruşturmayı yürüten Başmüfettiş Servet Keskin, bizimle birlikte, işkence 
gören insanları gözleriyle görmüştür, İdarî soruşturmanın sonuçları da kamuoyuna açıklan
mamıştır. Mutlaka açıklanmalıdır; sonuçlan ve sorumluları teşhir edilmelidir. Kamuoyundaki 
endişeler, mümkünse, giderilmelidir. 

Ben ve milletvekili arkadaşlarım, Aydın Cezaevinde ve Aydın Devlet Hastanesinde yatan
ların kafa, kol, bacak, yüz, sırt, dudak ve ayaklarındaki işkence izlerini gözlerimizle gördük. 
Sayın Bakana, gördüklerimizi kendilerinin de görmesinin gerekliliğini ilettik. Sayın Bakan, ger
çeği bildiği için gelmemiştir; çünkü, olayı örtbas etmeye ve geçiştirmeye çalışmıştır. İşkenceler 
•Aydın Cezaevinde- Cumhuriyet Başsavcısı, yönetici ve doktor gözetim ve denetiminde yapıl
mıştır. Bazı mahkûmlara, dozajı ve şekli doktor tarafından belirlenen İşkenceler yapılmıştır. 
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Adelet Bakam Sayın Sungurlu, olaylar ve iddialar karşısında susmayı tercih etmiş, "inti
har komandoları var" diyerek; yanıltıcı ve sorumsuzca beyanlarda bulunmuştur; zaman za
man da, "elinden hiçbir şey gelmediğini" açıklamıştır. 

Bakanın görevi, çare bulmaktır, üzüntü belirtmek değildir. Adının başında "Adalet" söz
cüğü bulunan bir Bakan, bu kadar sorumsuz ve duyarsız davranabilmiştir. 

Sayın Bakanın, o günlerde yaptığı tek şey, tüzük değişikliğini ortaya atmak olmuştur. Tü
zük değişikliği için mutlaka ölüm mü gerekliydi ki, o güne kadar beklenmiştir? 

Sayın Bakan samimî değildir; çünkü, mevcut tüzüğü, değiştirmek ve yenilemek yerine, katı 
bir şekilde uygulamak istemiştir. İşte, o ünlü 1 Ağustos Genelgesi de bu istemin bir ürünüdüF. 
Bu genelgenin uygulamaya konulması ile, 2 000 civarında insan açlık grevine başlamış, 52 nci 
gününü dolduran açlık grevleri yaşanmıştır. Kısacası, 1 Ağustos Genelgesi, cezaevlerinde ve 
toplumda huzursuzluk yaratmış, mağduriyetlere neden olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, size, huzursuzluk kaynağı olan 1 Ağustos Genelgesinden örnek ver
mek istiyorum. Şu anda elimde 1 Ağustos Genelgesi var ve ondan, marş söylenmesi ve slogan 
atılması konusundaki bölümü sizlere okumak istiyorum. Bu genelgenin 25 inci sayfasında şöy
le deniyor : 

"ideolojik amaçlı marş söylenmesi ve slogan atılması : 
Anarşi ve terör suçlarından hükümlü olanların barındırıldıkları cezaevleriyle bu tür hü

kümlü ve tutukluların bulunduğu cezaevlerinde ideolojik marş söylenmesi veya slogan atılma
sı halinde, merkezî yayın sistemi ile bu koğuş veya koğuşlara yüksek sesle millî marşlar, kahra
manlık türküleri, halk türküleri veya Türk sanat müziği yayınlanması sağlanacaktır." 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Ne var bunda? 
A. SEDAT DOĞAN (Devamla) — Bu kadar çağdışı ve gülünç önlemler içeren 1 Ağustos 

Genelgesinin, olayların tırmanmasına katkıda bulunması doğal değil midir? 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — istiklal Marşı çağdışı mıcjır? 
A. SEDAT DOĞAN (Devamla) — Yine, 1 Ağustos Genelgesine göre, cezaevlerine girecek 

yayınların sakıncalı olup olmadığına Yayın Seçici Kurulu ile Disiplin Kurulu karar vermektedir. 

Yayın Seçici Kurulu, cezaevi müdürü veya vekili başkanlığında, sosyal hizmet uzmanı, psi
kolog, öğretmen, din adamı ve başgardiyandan; Disiplin Kurulu ise, cezaevi müdürünün baş
kanlığında, tabip, psiko-sosyal yardım servisinden kurul müdürünce görevlendirilecek birisi, 
öğretmen, idare memuru, atölye şefi ve başgardiyandan oluşmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yasaklanmış ve toplatılmış yayınların dışındakiler için kararı bu ku
rullar vermektedir. Bu kurullar, kime ve neye göre, nasıl, millî, ahlakî, insanî ve manevî değer
leri ölçmektedir; yayınların müstehcen, ahlak ve adaba aykırı olduğunu nasıl takdir etmekte
dir? Bilirkişilik nitelikleri olmayan bu kurulların bu konuda söz sahibi olmaları doğru mu
dur? Üstelik, bu kurullar, çoğu kez karar verememekte, karar için yayını Ankara'ya gönder
mektedirler. Yayınlar tekrar gelene kadar aktüaliteleri geçmiş olabilmektedir. Kaldı ki, Anka-
radakilerin kararının da ölçüsü yoktur. Böylece, aynı yayın, bir cezaevinde yasak, başka bir 
cezaevinde serbest olabilmektedir. Bu kurulların kararına ne gerek vardjr? Dışarıda serbest olan 
yayınların, cezaevinde yasak olmasının mantığı var mıdır? 
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Yine, diğer bir uygulama günlük gazetelerle ilgilidir. Gazeteler, içinde cezaevi haberleri 
var ise, kesilerek verilmektedir. Cezaevlerini ilgilendiren haberler kesilirken, arkasındaki yazı
lar ve haberler dikkate alınmamaktadır, inşallah, bu gensoru ile ilgili olarak gazetelerde çıka
cak haberler kesilmeden verilir; televizyon da, bu haberler verilirken kapatılmaz. 

Sayın milletvekilleri, cezaevlerindeki açlık grevlerinin en önemli sebeplerden birisi olan, 
tutuklu ve hükümlüleri çok yakından ilgilendiren bir konu da, günlük iaşe bedeli ve enflasyondur. 

Enflasyonun üçlü rakamlara ulaşmakta olduğunun resmî ağızlardan açıklandığı ülkemiz
de, hükümlü ve tutukluların günlük iaşe bedeli, I Temmuz 1989 tarihine kadar 1 000 lira idi, 
bugün 1 500 liradır. Günümüzde, 1 500 lira ile bir insanın üç öğün doyurulması ve sağlıklı 
beslenmesi mümkün değildir. Günlük iaşe bedeli yetersiz olduğu gibi, tutuklu ve hükümlü aile 
ve yakınlarının dışarıdan getirecekleri yiyecek ve içeceklerin içeriye alınması da yasaklanmıştır. 

Cezaevlerinde çağdışı uygulamaların temelini teşkil eden ve Sayın Bakanın her fırsatta ken
dini savunmak için kullandığı tüzüğün 136 na maddesi, "Hükümlü ve tutuklulara verilecek 
olan günlük gıda, kurumlardaki iş esası göz önünde tutulmak suretiyle, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım bakanlıklarınca birlikte kararlaştırılacak kalori esasına göre tespit edilir" demesine 
rağmen, öğrendiğimize göre bu kural işletilmemektedir. 

Diğer tüzük maddelerinin gereğini yerine getirmek için titiz davranan Sayın Bakan, bu 
konuda çok duyarsız kalmış, olayların bu boyuta gelmesine katkıda bulunmuştur. Çünkü aç
lık grevlerindeki temel isteklerden birisi de beslenme sorununun çözülmesi olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, cezaevlerindeki uygulamalar, 12 Eylül yönetimi ile başlayan'baskıya, 
işkenceye ve sömürüye karşı tepkisiz bir toplum yaratma özlem ve isteğinin bir parçasıdır. Böy
le giderce, cezaevleri, kanayan bir yara olma özelliğini sürdürecektir. Günlük önlemler bu so
runu çözmeyecek, aksine, daha da belirsiz bir şekle sokarak çözümsüz hale getirecektir. Artık, 
bu sorunu kalıcı olarak ele alıp, insan onuruna ve insan haklarına uygun bir çözüme kavuştur
mak gerekmektedir. 

Cezaevlerinde yaşananlar, tek başına, cezaevindekilerin ya da yakınlarının sorunları de
ğildir. Bu sorun, ülkemizin, hepimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin sorunudur. 

Cezaevlerindeki sorunlar, bir sistem ve uygarlık sorunudur. Bu nedenle, çağdışı ve antide
mokratik bir mantıkla hazırlanan cezaevleri tüzüğü, tümüyle değiştirilmelidir. Yeni t »zük ha
zırlanırken de, evrensel ilkeler göz önüne alınmalı ve uluslararası sözleşmelerde belirtilen asga
rî standartlara uygun hale getirilmelidir. 

Ayrıca, cezaevlerindeki insanları düşman gören, onları baskı altında kişiliksizleştirmeyi 
amaçlayan zihniyet bir an önce terk edilmeli; keyfî davranış ve uygulamalar süratle son bulmalıdır. 

Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülere, hiçbir ayırım yapılmaksızın, asgarîden Bir
leşmiş Milletler tarafından kabul edilen standart kurallar uygulanmalıdır. Bu kuralların, sade
ce tutuklu ve hükümlüleri değil, aynı zamanda yöneticilerin de uymakla zorunlu olduğu asga
rî kuralları belirlediği unutulmamalıdır. 

Olağanüstü bir dönemin yaralarını saracak, barışı sağlayacak bir genel af çıkarılmalıdır; 
fakat, Sayın Bakan bu çözüm önerilerini hiç benimsememiş, soruna insan hak ve onuruna ya
raşır çözümler aramak yerine, artık uygulanamayacağı yaşanarak görülen 1 Ağustos Genelgesi 
ile çözüm aramaya çalışmış ve sonuçta karşımıza, hem utanç verici, hem de ülkemizi insan haklan 

• açısından küçük düşürücü bir tablo çıkarmıştır. Sayın Bakanın ülkemizi bu duruma düşürme
ye hakkı yoktur. Bunun için gensoru kabul edilmelidir. 
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Sayın milletvekilleri, birçok milletvekili arkadaşlarımız dış ülkele.' yurttaşlarımızdan ce
zaevi köşullannı kınayan çok sayıda mektuplar almışlardır. Avrupalı parlamenterler, gazetele
rimize, ülkemiz cezaevlerindeki uygulamaları kınayan ilanlar vermişlerdir. 

İnsan haklarını çiğneyerek bir yere varmak mümkün değildir. Cezaevleri, bir ülkenin ay
nasıdır, uygarlık düzeyinin göstergesidir. Avrupa Topluluğuna katılmak için başvururken, de
mokrasiye geçilmeye çalışırken veya geçildiğinden söz edilirken, işkenceye karşı uluslararası söz
leşmeye imza atmışken, sorumluluğumuzun gereğini yerine getirelim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Cevdet Selvi; buyurunuz efendim. (SHP 
şıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — Sayın başkan, değerli millet
vekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına sözlerime başlamadan önce, böyle bir gen
soru açılması teklifinde bulunma durumunda kalmanın üzüntüsü içinde olduğumuzu belirt
mek isterim. 

21 inci Asrın eşiğinde olduğumuz bu dönemde, devlet güvencesinde olan insanların, iş
kence gördüğü, öldürüldüğü, göz göre göre öldüğü olaylar karşısında, sorumlu ve görevlilerin, 
Hükümetin, özellikle Adalet Bakanının bu kadar duyarsız olması ve hiçbir şey olmamış gibi 
davranabilmesi, üzüntümüzün nedeni olmuştur. Çünkü, böyle bir olayın onda biri bile başka 
bir çağdaş ülkede olsaydı, hükümet sarsılır, bakanlar istifa ederdi; sorumlular gereğini yerine 
getirirdi. Yani, gensoru açılması bir tarafa, Meclise bu şekilde getirilmesine bile gerek kalmaz
dı. Ancak biz, çağdışı anlayışla, insanlık dışı davranışla, insanların işkenceyle sakat kalması 
ve ölümleriyle sonuçlanan olayları bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmek duru
munda kaldık. Bu durum bile, ülkemizin içinde bulunduğu olumsuzlukların nedenini anlama
ya yetebilecektir kanaatindeyim. 

ANAP Hükümeti, işbaşına geldiği günden beri insana, insan onuruna, insan sağlığına 
ve yaşamına hiç önem vermemiş, insanları kaderine, olayları da zamana terk ederek vakit ge
çirmiştir; herhangi bir olay karşısında sorumluluk duymamış, hükümet olmanın gereklerini 
yerine getirmemiş, görevlerini de unutmuştur; gelişen olaylara zamanında müdahale etmemiş, 
objektif olarak yaklaşmamış, ciddî bir'şekilde değerlendirememiş, kaynağını araştırmamış, ger
çekçi çözüm yolları arama ihtiyacını bile bugüne kadar duymamıştır. ANAP Hükümetinin yaptığı 
tek şey, gerçekleri kamufle etmek, saptırmak, işine gelmeyen insanları ve kuruluşları suçlamak, 
adalet makamlarında oyalamak, baskıyla susturmak, kolluk güçleriyle sindirmek olmuştur. 
Bunun sonucu olarak da, her alanda açlık grevleri, ölüm oruçları, intiharlar çoğalmıştır; çare
sizlik, sahipsizlik, yalnızlık, ilgisizlik, halkımızı bunalıma, umutsuzluğa ve karamsarlığa itmiştir 
ve itmektedir. Açlık grevleri, ölüm oruçları, işkenceler, baskılar, âdeta ANAP döneminin sim
gesi haline gelmiştir. Yaşanan bu olumsuz gelişmelere rağmen ANAP Hükümetinin dikkatini 
çekmek, görev ve sorumluluğunu anlatabilmek mümkün olmamış, her türlü uyarılar yanıtsız 
kalmıştır; özal başta olmak üzere, tüm sorumlular, duyarsızlığını, ilgisizliğini bir politika ola
rak sürdürmüş ve sürdürmektedir. Hükümetin kendi yetersizliğinin, bilgisizliğinin ve becerik
sizliğinin faturası, başka insanların sağlığıyla, yaşamıyla ödetilmeye devam edilmiştir ve edil
mektedir. 
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Sayın milletvekilleri, işte, Hükümetin bu genel anlayışı ve uygulamaları karşısında ceza 
ve tutukevlerinin durumu, binlerce tutuklu ve hükümlünün sağlığı ve yaşamı, onbinlerce tu
tuklu ve hükümlü ailesi ve yakınlarının çektiği işkence, tüm halkın önünde, acıyla, ıstırapla, 
üzüntüyle yaşanmıştır, işkenceler, sakatlıklar ve ölümler ibretle izlenmiştir ve izlenmektedir. 

Bu işkencelerin, bu ölümlerin sorumlusu olmayacak mıdır? Bu insanların ölümüne neden 
olanların yaptıkları, yanlarına mı kalacaktır? Bunu kabul etmek, örtbas etmek, görevin öte
sinde, insan olmanın gereğine yakışmaz, hukuk devleti anlaşıylâ bağdaşmaz; işkenceleri teşvik 
anlamını taşır. Ceza ve tûtukevierindeki olumsuzluklar, yıllardan beri düzeltilememiştir; dü
zeltilmesi doğrultusunda ciddî bir niyet ve girişimde de bulunulamamıştır. Bunun temel nede
ni, "Cezaevine girenler suçludur, insanca yaşama hakkı veya yaşayıp yaşamaması önemli 
değildir" anlayışıdır; özellikle siyasî tutuklu ve hükümlüler için ise, "Bizim gibi düşünmüyor
lar. Onlar bizim hasmımızdır. O nedenle, her türlü işkence ve baskı normaldir; çünkü, güç 
bizdedir" anlayışı ve yaklaşımıdır. 

Bu çağdışı, insanlık dışı anlayış, ceza ve tutukevlerini, toplumu tedirgin eden, kamu vic
danını sızlatan, devamlı kanayan bir yara haline getirmiştir. Çağımızda buna hiç kimsenin hiç
bir görevlinin -hükümet olsa bile- hakkı ve yetkisi yoktur. Çağımızda, hükümet olmanın, ge
rekleri, sorumlulukları, yükümlülükleri vardır; her hükümet bunları yerine getirmek zorundadır. 

Yıllardan beri bu temel anlayıştan kaynaklanan cezaevlerindeki huzursuzluklar büyümüş, 
tutuklu ve hükümlülerin çaresizliği sonucu başlattıkları açlık grevleri, hükümetin ilgisizliği ne
deniyle, ölüm oruçlarına dönüşmüştür. Diyarbakır, Aydın, Gaziantep, Nazilli, Bursa, Eskişe
hir ve diğer özel tip ceza ve tûtukevierindeki eylemlere, sorumluluğunun ve insan olmanın ge
reği ilgi duyanlar, çözüm isteyenler istismar edilmiş; tutuklu ve hükümlüler ve aileleri, sadece 
suçlanmıştır. Hükümet, olayı her seferinde bir güç gösterisi havasına sokmuştur. Tutuklu ve 

• hükümlülerin suçu ne olursa olsun, cezaevlerinde insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşama 
hakları vardır; temel insanî hakları ve yaşamlarım sürdürebilmeleri için gerekli ihtiyaçlarının 
karşılanması zorunluluğu vardır; bunun için, Birleşmiş Milletler ve Avrupa standartları vardır; 
Türkiye'nin imzaladığı diğer uluslararası bildiriler, anlaşmalar vardır. Hükümet, bu görev ve 
sorumluluklarını yerine getirmediği sürece, kimseyi suçlama hakkına sahip olamaz; insanca 
yaşama haklarını elde edemeyen, seslerini duyurumayan tutuklu ve hükümlülerin açlık grevle
ri yapmaktan başka çareleri de kalmaz. 

Sayın milletvekilleri, bu oluşum karşısında Hükümetin verdiği yanıtlar da, tamamen , olayı 
saptırmaya yönelik olmaktadır. "Biz pazarlık yapmayız; onların isteklerine boyun eğmeyiz; 
istekler siyasîdir" gibi sözler tamamen yersizdir, özellikle bu son olaylarda tutuklu ve hüküm
lülerin isteklerine bakıldığında, "beslenme, görüşme, havalandırma, haberleşme" ana başlık
larında toplânabilmektedir. Bu istekler, Hükümetin yerine getirmekle görevli olduğu konular
dır, Bunlar yerine getirilmediğine göre, burada bir pazarlık değil, bir hak isteği vardır; yerine 
getirilmediği için de hak ihlali vardır. Hükümet, ilk önce bu sorumluluklarını yerine getirmeli
dir; ondan sonra, uluslararası bildiri ve anlaşmalara uymayan, Birleşmiş Milletler asgarî stan-

t dartları dışında kalan istekler varsa, belki bir pazarlık anlamı taşıyabilir. Bu durumda, "Dev
letin boyun eğmeyeceği" gibi sözler ise, eli kolu bağlı tutuklu ve hükümlülerle bir yarışa, bir 
güç gösterisine girildiği izlenimini vermektedir ki, bu da Hükümetin zaafım açıkça ortaya çı
karmaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, olaya diğer bir açıdan da kısaca değinmek istiyorum. Suç, her za
man tartışmaya açık bir konudur, özellikle ülkemizde, düşünme ve düşündüğünü açıklama 
suç sayıldığı sürece, üzüntü ve utanç vermeye devam edecektir. Aynca suç, toplumların ekono
mik, sosyal ve kültürel durumuna ve uygarlık düzeyine göre değişebilir. Suç, o ülkeyi yöneten
lerin demokrasi anlayışına, ekonomik yaklaşımına, insana bakışına ve siyasî görüşüne göre, 
maalesef, şekiUendirilebilmektedir. Bir ekmek çalan aylarca cezaevlerinde yatarken, milyarları 
dolandıranlar, devleti soyanlar, elini kolunu sallayarak dışarıda gezebilmektedir; çakı ile birini 
yaralayan aylarca hapis yatarken, tüm toplumun sağlığını tehlikeye atan, sağlığını bozanlar, 
itibarlı bir şekilde ve ortalıkta doiaşabilmektedir. tşte, bütün bu çağdışı anlayışlar, çelişkiler 
ve dengesizlikler düzeltilse bile, az da olsa, toplumlarda suç sayılan eylemlerde bulunan birey
ler olacaktır ve belirli cezalar verilecektir, cezaevlerine konacaktır. Amaç, bu insanlara işkence 
etmek, insanlık dışı muamelelere tabi tutmak, toplumdan dışlamak, sağlıklarını bozmak, onur
larıyla oynamak, sakat bırakmak veya yok etmek değildir; amaç, onları topluma kazandırmaktır, 
sağlıklı ve yararlı bir vatandaş haline getirmektir, tşte, ANAP Hükümetinin anlamak isteme
diği temel konulardan biri de budur. 

Sayın milletvekilleri, artık, çağımızda insan haklarını savunmakla, insanları tahrik etmek 
arasındaki fark anlaşılmalı ve kavranılmalıdır. İnsan haklarını savunmak, yeryüzünde insan 
olarak yaşayan herkesin görevidir, kendisine karşı duyduğu sorumluluğun gereğidir. Çağımız
da ölüm cezaları kaldırılmaktadır; ülkemizde de açık ve net biçimde kaldırılmalıdır; bilmece 
gibi yasa değişiklikleriyle adil olmayacak uygulamalara, çelişkili uygulamalara fırsat verilme
meli ve buna zemin hazırlanmamalıdır. Eğer Hükümet gerçekten ölüm cezalarının kaldırılma
sında köktenci çözüm arıyorsa, diğer ülkeleri yanıltmak ve onları kandırmak gibi bir düşünce
ye sahip değilse ve değil idiyse, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin hazırladığı, ölüm cezalarının 
kaldırılmasına ilişkin yasa teklifini neden bugüne kadar gündeme getirmemiştir ve bu göster
melik hareketleri tekrar ortaya sergileme çabasındadır? 

Sayın milletvekilleri, yukarıda genel olarak değinmeye çalıştığım temel anlayıştan kaynak
lanan olaylar, özel tip ceza ve tutukevlerinde ölümle sonuçlanacak boyutlara ulaşmıştır. Ka
muoyunda 1 Ağustos Genelgesi olarak bilinen genelge uygulamaya konularak, tutuklu ve hü
kümlülerin, temel insanî hakları ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli asgarî ihtiyaçları
nın karşılanması hususu ortadan kaldırılmış veya sınırlandırılmıştır. 

Türkiye'nin imzaladığı uluslararası bildiri ve anlaşmalara ters düşen bu genelge, ceza ve 
tutukevlerindeki huzursuzluğun temel kaynağı haline gelmiştir. 

özellikle Eskişehir ve Aydın özel tip ceza ve tutukevlerindeki olaylar, gerçeği bir kez daha 
ve somut olarak ortaya koymuştur. Eskişehir'deki tünel kazma olayı bahane edilerek, tutuklu 
ve hükümlülerin, iki gün boyunca, zaten yetersiz olan yiyecek ve içeceklerine kadar, tüm hak
ları kesilmiştir. Günlerce bekleyen tutuklu ve hükümlüler, hiçbir insanî haklarının verilmemesi 
karşısında açlık grevine başlamışlardır. Aynı olay Çanakkale'de de yaşanmış olmasına rağmen, 
orada, bu tünel kazma olayında bulunanlara, sadece, idarî yaptırımlar uygulanmıştır. 

Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu, kendi sorumluluğu altında bulunan ceza ve tutu
kevlerindeki olaylarla ilgilenmediği gibi, Eskişehir Ceza ve Tutukevindeki gelişmeler karşısın
da da seyirci kalmıştır. Devam eden açlık grevinin temel nedenini araştırmamış ve bunu devlet 
sorumluluğu ve görevleri açısından değerlendirmemiştir. Olaylara, sadece suçlayarak ve baskı 
ile yaklaşarak, hasım durumuna düşmüş ve grevlerin yaygınlaşmasını, hatta bunun ölüm oru
cuna dönüşmesini sağlamıştır. 
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Bakan, bu gelişmeler karşısında, ne kamuoyunu ne de tutuklu ve hükümlü, ailelerim ay
dınlatıcı, tatmin edici açıklama yapma gereğini bile duymamış; sadece, "Eylemlerin siyasî is
tekler nedeniyle olduğunu" söylemekle yetinmiş, "Yapılacak hiçbir şeyin olmadığını" tekrar
lamış, zaman zaman da, "Elinden bir şeyin gelmediğini" belirterek, bu konudaki aczini açık
ça ortaya koymuştur. Bugünkü bir basın organında da, Sayın Adalet Bakanının, cezaevlerine 
hâkim olamadığının açıkça itirafı bulunmaktadır. 

Açlık grevi devam ettiği sürece, gerek kamuoyunun, gerekse tutuklu ve hükümlü aileleri
nin, basının, demokratik kuruluşların, aydınların ve SHP'nin, samimî ve değişik biçimdeki 
uyarıları hiç dikkate alınmamış; Adalet Bakanını, sorunu çözme doğrultusunda harekete geçi-
rememiştir. Bakan, bir gün dahi olsun olayı yerinde görme, inceleme ve değerlendirme gereği 
duymamış, zahmet bile edip Aydın'a gitmemiştir. Sadece içeride tutuklu ve hükümlüleri değil, 
dışarıda da ailelerini, âdeta tahrik etmiş; baskılar artırılmış, polis baskısı daha etkin hale geti
rilmiş ve devreye sokulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Kurban Bayramı arifesinde cezaevindeki yakınlarıyla görüştürül-
meyeceği söylenen Eskişehir'deki tutuklu ve hükümlülerin aileleri, hiçbir kapıya gidip derdini 
anlatamamış, içeride bulunan çocuklarından bilgi alamamışlardır. Eskişehir'de polis tarafın
dan sokak aralarında kovalanan, otellerde yer verilmesi yasaklanan bu mahkûm aileleri, orada 
bulunmamız nedeniyle bize gelip dertlerini anlatmıştır. Kendileri, tahrik edilmemiş, samimi
yetle dinlenmiş; bir ana ve bir baba olmanın ne anlama geldiğini bilen kişiler olarak, evlatları
nın ıstırabını nasıl çektiklerini hissettiğimiz için tarafımızdan onlarla ilgilenilmiş, olaya o anla
yışla bakılmıştır. Ancak, onlar ne savcıyı, ne Eskişehir'deki bir yetkiliyi ne de bakanlıkta kim
seyi bulamadıkları için, kıvranır, kovalanır, itilir halde sokaklarda bırakılmışlardır. Kurban Bay
ramının ikinci günü, Eskişehir Ceza ve Tutukevine, özellikle gidip mahkûmlarla görüşme im
kânı bulmuş ve kendilerinin isteklerini tek tek tespit etmişizdir, istedikleri, tamamen, temel 
insanî haklarıdır ve kendilerine, yaşadığımız ve olayın önemini tespit ettiğimiz için, Sayın Ba
kanla görüşme ihtiyacı duyduğumuzu belirtmişizdir. Sayın Bakana giderken, kesinlikle olay
dan bir siyasî prim elde etme anlayışı olmamıştır. Bunu, devlet otoritesini sarsmak veya daha 
önce söylendiği gibi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve milletvekilleri ilgilendiği için yapmadık. 
Partimizin puan alması gibi bir izlenim yaratmaması bakımından, Sayın Bakana, tamamen 
istismara kapalı olarak ve samimiyetle gidilmiş, bundan ne siyasî bir ikbal ne de puan beklen
miştir. Sadece, orada görünenlerin, olumsuz ve hepimizi üzebilecek bir sonuç verdiği ölüm oru
cunun 14 üncü günü Sayın Bakana, samimiyetle, kamuoyuna yansıtmadan, buna bir çözüm 
bulması, tarafımızdan söylenmiştir. Bakan, "yapılabilecek hiçbir şeyin olmadığını"söylemiş; 
bu arada da, sohbetimiz arasında, "Sen olsan ne yaparsın?" diye sorma ihtiyacı duymuştur. 
Hemen kendisine cevap vermişimdir: "Ben olsam, jest yapardım, derhal talimat verirdim ve 
basına açıklama yapardım, onların insanca yaşaması için gereken haklarını teslim ederdim." 
Sayın Bakan da, "Olmaz, yapılacak bir şey yok" demiştir. Sayın Bakana samimiyetle gidil
miştir, bahane bulunmasın diye gidilmiştir; ama onu uyarma imkânını bulamamışadır. Hatta, 
Sayın Bakan iki kişinin durumunun kötü olduğunu söylediğinde, konu, arkasından daha faz
laları gelecek" diye en ufak istismara fırsat vermeyecek şekilde de anlatılmıştır. 

Eskişehir'deki açlık grevinin 33 üncü günü yine Sayın Bakanla görüşülmüş; olaylarla, bu 
anlayış çerçevesi içerisinde, kesinlikle herhangi bir politik amaç gütmeden, sadece insan olma
nın gereği ilgilendiğimizi ve burada hepimizi üzecek sonuçların söz konusu olabileceği hatırla
tılmış; fakat yine de olumlu bir gelişme sağlanamamıştır. Ancak, yapılacak hiçbir şeyin 
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olmadığını söyleyen Bakan, açlık grevinin 35 inci gününde, tutuklu ve hükümlülerin, Eskişehir 
Cezaevinden Aydın Cezaevine nakledilmesi talimatını vermiştir. Demek ki, yapılacak bir şeyi 
nihayet bulmuştur. 

Yetersiz beslenen ve iki yılda yedi defa açlık grevi yapmak zorunda bırakılan tutuklu ve 
hükümlülerin, bu açlık grevinin otuzbeşinci gününde, onarım nedeniyle nakledilmeleri gerek
çesi de yersiz ve geçersizdir. 

Birbuçuk aya yakın süredir Eskişehir Cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlüler ya daha 
önce nakledilmeliydiler veya bir hafta on gün sonra; yani, açlık grevi bittikten sonra gayet ra
hat da nakledilebilirlerdi. 

Bu nakil kararında bir kasıt olduğu açıktır. Bu kastı, diğer gelişmeler de açık seçik ortaya 
koymuştur. Açlık grevinin otuzbeşinci gününde direnci kalmayan tutuklu ve hükümlüler, dok
tor kontrolünden geçirilmemiş, sevk için ise, Eskişehir Cezaevi doktorları rapor bile verme
miştir. Ancak, gece yarısı cezaevine getirilen Eskişehir Devlet Hastanesinden iki doktordan, 
hiçbir muayene yapılmaksızın, hekim refakatinde, ambulans takviyesiyle otobüsle naklinde tıbben 
salanca olmadığına ilişkin sevk raporu alınmıştır. Bu nakil kararı da, ne hikmetse, 1 Ağustos 
tarihiyle çakışır duruma gelmiştir; belki de tesadüftür. 

Kapalı cezaevi aracı olan ringlere, bitkin halde bulunan tutuklu ve hükümlüler, zincirli, 
kelepçeli olarak üst üste doldurulmuşlardır. Gece 02.00'den sabahın 08.00'ine kadar bu şekil
de bekletilen tutuklu ve hükümlüler, günün yaklaşık 40 derece sıcağında oniki saat süren bu' 
yolu, kapalı ringlerle, sıkışık bir şekilde, su verilmeden ve diğer ihtiyaçları karşılanmadan kat 
etmişler Aydın'a geldiklerinde de, bu boğucu araçta uzun süre bekletilmişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Selvi, süreniz dolmuştur, toparlayınız. , 

M. CEVDET SELVt (Devamla) — Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. 
* 

Aydın Cezaevine geldiklerinde, tutuklu ve hükümlüler, araçlardan teker teker indirilerek 
çırılçıplak soyulmuşlar, hakaret edilerek dövülmüşler, bunlara arama bahanesiyle, onur kına 
davranışlarda bulunulmuştur. Aydın Cezaevi yetkilileri ve iki doktor, bu dövme esnasında, Es
kişehir'den gelen doktorların sözlü müdahalesine, gayet sert cevap vererek, dövme ve işkence 
işlemlerini izlemişlerdir. 

Hücrelere çırılçıplak konulan tutuklulara, yırtık pırtık giysiler gelişi güzel atılmış; tutuk
lulardan biri, bu nedenle, onuç gün külotsuz kalmıştır. 

tş bununla da bitmemiş, hücrelere yeni konan tutuklu ve hükümlüler, bu çok bitkin du
rumlarına rağmen, sık sık, sayım bahanesiyle sabahlara kadar dövülmüşler, bazıları da, aşağı
daki kör hücrelere atılmışlardır. Tutuklu ve hükümlüler, "12 Eylül günlerinde bile bu denli yo
ğun işkence ve baskı görmediklerini" defalarca ifade etmişlerdir. 

Olay gecesi ölen Hüseyin Hüsnü Eroğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte 4 tutuklu ve 
2 gardiyan daha hastaneye kaldırılmıştır. 

Bu olaylara rağmen, Adalet Bakanlığı, basına, "Olay ve çatışma çıkmadığı" yolunda, doğru 
olmayan açıklamalar yapmıştır. # 
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Sayın milletvekilleri, yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım olaylar, yerinde ve bizzat tara
fımızdan incelenmiştir. Ertesi gün, ben ve 4 milletvekili arkadaşım, başsavcının, cezaevi mü
dürünün, doktorların ve diğer görevlilerin yanında, cezaevi revirindekj, ağzı yüzü şişmiş, göz
leri morarmış, kaburgaları kırılmış, sırtlarında ve çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan, kanlı 
fanilalarını gösteren, kanama geçiren, inim inim inleyen tutuklu ve hükümlülerle bizzat ve açık 
seçik görüşerek, dinleyerek, görerek durum tespiti yapmıştır. 

Bunlar, 19 uncu Asrın görüntüsü değildi; "Çağ atladığı" söylenen, Avrupa Topluluğuna 
-sözde- girme iddiasında olan bir ülkenin; maalesef, bizim ülkemizin acı görüntüsü ve du
rumuydu. 

Sayın milletvekilleri, yaşanan olayların ayrıntılı raporları olmasına rağmen, bunu, zaman 
açısından, sizlere okumuyorum; ancak, tüm kamuoyu önünde, her gün, basının yazdığı olay
lar ortadadır; doğrudur; çelişkiler, raporlar, gerçekler apaçıktır. 

Durumu belli olan bu insanların, kritik bir aşamada sevk edilmesi, yolculuk koşulları ve 
Aydın Cezaevindeki işkenceler ve deliller; bilerek, hesap edilerek, kasten yapılan bir hareket 
olduğu anlayışını perçinlemektedir; buna da "taammüden adam öldürmek" denir. Bu neden
le, mutlak gensoru açılmalıdır, kabul edilmelidir. 

Bu yaşanan olaylar sonucu ölen Mehmet Yalçınkaya ve Hüseyin Eroğlu'nun, alelacele alı
nan otopsi raporlarında netice, -o gün, o anda oradaydık, savcının telaşını da yaşayarak gördük-
"Açİık grevi sonucu ölüm" olarak bildirilse bile, Hüseyin Hüsnü Eroğlu'nun avukatı tarafın
dan yaptırılan ikinci otopsi raporunda, bunlarda darp ve işkence izlerinin olduğu saptanmıştır. 

Dövüldükleri açık seçik bilinmektedir; tanıkları da vardır. Öldürülen veya ölen iki tutuk
lu ve hükümlünün de açlık grevine çok sonra başladığı herkes tarafından bilinmektedir. 

Durum ne olursa olsun, iki kişinin ölümü, yetkili ve görevlileri sorumluluktan kurtarmaz. 
Bu olay, kendi güvencesinde olan insanların bile sağlığını, can güvenliğini koruyamadığı için, 
devlet otoritesini sarsmıştır. 

Bu durum, ülkemizde ve uluslararası alanda itibarımızı düşürmüştür. Bu olaylar, halkı
mızın devlete karşı zaten zayıflayan güvenini daha da zedelemiştir. 

Bu olayların Adalet Bakanlığının sorumluluğunda olması, işin önemini daha da artırmak
tadır ve gelecek için daha tehlikeli ve insanlık dışı olaylara çanak tutacaktır. Bu nedenle mutla
ka gensoru kabul edilmelidir. 

i. 

Sayın milletvekilleri, şu anda bile ceza ve tutukevlerinin durumu içler acısıdır. Tutuklu ve 
hükümlülerin yüzde 95'i ağır hastadır. Tutuklu ve hükümlülere verilen sözler tutulmamıştır. 
Devlet, verdiği sözü tutmamakla, tüm toplumun güvenini, bir kez, bir kez daha sarsmaya sü
ratle devam .etmektedir. Asgarî insanî hakları uygulanmamakta, tutuklu ve hükümlüler hâlâ 
dövülmektedir. Tutuklu ve hükümlülerin hastaneye şevkinde, ilaç ihtiyaçlarının karşılanmasın
da zorluklar çıkarılmaktadır. Röntgen çekimi ve benzeri olaylarda, doktorlar, gardiyanlar tu
tuklu ve hükümlüleri hastaneye sevk etmemekte, engellemekte, onlara, gönderilen ilaçları bile 
vermemektedirler. Tutuklu ve hükümlülerin, yeterli muayeneleri yaptırılmamaktadır, beslen
me yetersizliği devam etmekledir. Bu koşullar devam ettiği sürece, yine açlık grevleri başlayabi
lir, ölüm olayları çoğalabilir. 
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BAŞKAN —Sayın Selvi, toparlayınız lütfen eğendim... 

M. CEVDET SELVÎ (Devamla) — Hemen, Sayın Başkan... 

Bunun sorumlusu, görevini yerine getirmeyen Adalet Bakanı olacaktır. 

Bütün bunların düzeltilmesi, insanların ölmemesi için, ölen iki kişinin ölümüne neden olan
ların belirlenmesi ve onlara gerekli yaptırımların uygulanması için gensoru kabul edilmelidir. 
Çağdaş bir toplum olmanın, hukuk devleti olmanın, insan olmanın en doğal ve kaçınılmaz 
gereği budur. İnsanların suçu ne olursa olsun, onlara işkence etmeye ve onları, sakat bırakma
ya, öldürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur; bu, hükümet de olsa, Adalet Bakanı da olsa. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cevdet Selvi. 

'Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Gökhan Maraş; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA GÖKHAN MARAŞ (Kırşehir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına hepinize saygılar, sevgiler sunarım. 

Bilindiği gibi, cezaevlerimiz, Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun ve 
ilgili tüzük hükümlerine göre yönetilmekte ve ilgili birimlerince de gerekli düzenlemeler yapıl
maktadır. Yukarıda bahsedilen ilgili tüzüğün 78 inci maddesine göre, cezaevine ilk defa gelen 
hükümlü ve tutuklular, dört ana kıstasa göre yerleştirilmekte ve koğuşlara dağıtılmaktadır. Bun
lardan bir tanesi, ilk defa suç işleyenler, mükerrirler ve itiyadî suçlular. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Tüzükte adam öldürmek var mı? 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, bu, zatı filinizin ikinci veya üçüncü müdahalesi oluyor. 
Siz soramazsınız; size dinlemek düşer! 

GÖKHAN MARAŞ (Devamla) — Soru sorma hakkı geldiğinde sen de sorarsın. 

BAŞKAN.— Sayın hatip, lütfen efendim... 

GÖKHAN MARAŞ (Devamla) — İkincisi, akü ve bedenî durumları ve yaşları dolayısıyla 
özel bir infaz rejimine tabi tutulan kişiler, siyasî suçlular, anarşi ve terör sııçlarından hükümlü 
olanlar. 

Türkiye'de bu zamana kadar kavram kargaşasına sebep olan ve Türkiye'nin dışında da, 
maalesef Türkiye'den gönderilen mektuplarla bu karışıklığın ve kayram kargaşasının devam 
etmesine sebep olan bir kavram var; o da, "Siyasî suçlu ve siyasî tutuklu" kavramıdır. 

Siyasî suçlu ve siyasî tutuklu kimdir? Literatüre göre, siyasî suçlu, düşüncesini açıklamak
tan ya da yazmaktan dolayı, mevcut siyasî iktidarın o andaki suç anlayışına göre cezalandırı
lan kimse ya da kimseler demektir. Biraz sonra kendi dilekçelerinden örnek vereceğim kişiler, 
kendilerine "Siyasî suçlu" diyorlar; acaba bu doğru mudur? 

Türkiye'de, kendilerinin siyasî suçlu olduğunu iddia eden kişilere bir bakalım. Bu kişile
rin, hemen hemen «-şu anda yatanların- tamamı, gasp, darp, müessir fiil, 3 ilâ 10 arasında deği
şen sayıda insanı öldürme; kişi gözetmeksizin, kahvehane, lokanta, mesken ve benzeri yerleri 
kurşunlama ve bombalama suçlarından hüküm giymiş kişilerdir. 
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Bu kişilerin aslî amaçları nedir?.. Bunların aslî amaçlarından birincisi, Türkiye'de, amaç
ları doğrultusunda, Marksist, totaliter bir sistem kurmak; ikincisi ise, Türkiye'de bölük pör
çük devletçikler yaratarak, efendilerine; kendilerini maddî ve manevî yönden destekleyen dev
letlere ve Türkiye'nin dışındaki düşman güçlere hizmet etmek, yardımcı olmaktır. 

Bu saydığım kimseler, cürüm işledikleri, kitle halinde katliamlar yaptıkları ve devleti yı
karak, yerine başka devlet kurmak amacıyla insanları katlettikleri için, bağımsız mahkemeler
ce, ıslah edilmeleri, yeniden topluma kazandırılmaları maksadıyla Türk Ceza Kanununun, ön
ceden yazılan ve bu tür eylemler için vaz edilen hükümlerine göre cezalandırılmışlar ve cezaev
lerine konulmuşlardır. 

özellikle belirteyim ki, cezaevleri bir izci kampı değildir; bunun, kendine has kuralları 
vardır. Olaya batılı standatlara göre bakacak olursak, bu Avrupa'da da böyledir, Amerika'da 
da böyledir. Dünyanın bütün ülkelerinde, cezaevinde kalmanın, cezaevinde tutuklu bulunma
nın bir kuralı ve kurallar manzumesi vardır. 

Anarşist ve terörist olanlar ve bu suçlardan dolayı hükümlü bulunanların kendi özel du
rumları ve cezaevlerinin yapısı da dikkate alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığımız, Amasya (E) 
tipi, Bartın özel tip, Ceyhan özel tip, Çanakkale (E) tipi, Bursa özel tip, Eskişehir özel tip, 
Nazilli (E) tipi ve Sağmalcılar özel tip gibi birtakım cezaevleri hazırlamıştır. 

Yukarıda bahsettiğimiz suçlardan hükümlü anarşist ve teröristler, yani adî suçlardan hü
kümlü olan insanlar, hayatiyetlerini, ideolojik saplantı ve bağlantılarım devam ettirebilmek, 
içerideki sıkıntılarını hafifletebilmek ve kendi aralarında koordineyi sağlayabilmek ve Türkiye 
dışına da mesaj vererek, kendilerine yapılan desteği devam ettirebilmek amacıyla, bazı istekle
rinin yerine getirilmediği gerekçesiyle -üzülerek söyleyeyim- maalesef, bir hak olmamasına rağ
men, açlık grevlerine ve ölüm orucuna başlamışlardır. 1 Ağustos Genelgesi de, greve gitmenin , 
bahanelerinden bir tanesidir. 

Türkiye, Lahey Adalet Divanı kararlarını uygulayacak ülkelerden bir tanesidir. Şayet, 
1 Ağustos Genelgesinde, diğer kanun ve tüzüklerimize aykırı, insan şeref ve haysiyetine aykırı 
hükümler olsaydı, bu zamana kadar müracaat edilir ve bu. hükümlerin iptali istenirdi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu adamlar açlık grevi yapıyorlar; bir başka yere nak
ledildikleri için, bütün Türkiye'de büyük gürültüler koparan grevlere ve protestolara girişiyor
lar. Acaba, bu adamlar neler istiyorlar? Bütün istedikleri makul mu? 

Şunu, özellike belirtmek isterim ki, Anavatan Partisi Grubu olarak, cezaevinde tutuklu 
ve hükümlü bulunanların, insanca, insan şeref ve haysiyetine yaraşır bir biçimde yaşamaların
dan yanayız; yalnız, cezaevinde bulunmanın birtakım müeyyideleri olduğunun; insanın, bazı 
hürriyetlerini kaybettiğinin de bilincindeyiz. 

Tutuklu ve hükümlüler, Eskişehir Cezaevinden 6.7.1989 tarihinde, açlık grevine başlaya
caklarını bildiren bir dilekçe göndermişler. Bu dilekçelerinde eğer doğru ve iyi şeyler istiyorlar
sa, hep beraber bunların yanında yer almak, hatta gerekiyorsa, Adalet Bakanı hakkındaki gen
soru önergesini de desteklemek lazım; ama, öncelikle ne istediklerine bakmak gerekiyor. 

Eskişehir Cezaevinden gönderilen dilekçenin başlangıcı şu şekildedir: "22.6.1989 tarihin
de ortaya çıkan tünel gerekçesiyle tüm insanî ve sosyal haklarımız gasp edildi, yaşantımız tam 
anlamıyla bir işkenceye' dönüştürüldü. Tünel gerekçe yapılarak hakların gaspı cihetine gidil
mesi , devletin, siyasî tutsaklara karşı yaklaşımını, zihniyetini açıkça ortaya çıkarıyor." 
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"Siyasî tutsak" ne demektir? özellikle "tutsak" ve "esir" kelimelerinin üzerinde durul
ması gerekir. Sen bir ülkede yaşayacaksın; o ülkenin insanlarını, sen de o ülkenin vatandaşı 
olmana rağmen kurşunlayacaksın ve ülkede olmadık anarşik ve terörist eyleme bulaşacaksın; 
daha sonra, kendine, "siyasî tutsak" ve "siyasî esir" adını vereceksin!... Şu çatı altındaki hiç
bir milletvekilinin buna katılacağını ve bunu destekleyeceğini zannetmiyorum. 

Dilekçe şöyle devam etmektedir : "1 Ağustos Genelgesi uygulamaya sokuluyor, devletin, 
hâlâ bu genelgeyi, en ufak bir gelişmeyi fırsat bilip uygulamaya çalışması, cezaevlerinde bulu
nan siyasî tutsaklara -dikkat ediniz, aynı kelime, "siyasî tutsak" ibaresi ile, herhalde bir yerle
re mesaj vermek ve bir şeyler yapılmak istenmektedir- karşı kin ve intikam duygusu içerisinde 
olduğunun, cezaevlerinde insanca bir yaşamı hazmedemediğinin en açık ifadesidir." 

Bu cezaevinde bulunan tutuklular, taleplerini aşağıya doğru sıralamışlar : 

"1. Siyasî tutsaklık ve savaş esirliği statüsünün uygulanması." 

Ben şuna inanıyorum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan hiçbir mil
letvekili, 1 inci madde olarak yukarıdaki cümlenin yer aldığı bir dilekçeye, bırakınız itibar et
meyi, bunu kabul bile etmez; çünkü, bu başlıbaşına bir suçtur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — öyle bir istek yok! Göster bakalım... Uydurma!.. Yalan söy
lüyorsun! 

GÖKHAN MÂRAŞ (Devamla) — Milletvekili yalan söylemez. Başka bir milletvekiline 
"Yalan söylüyorsun" diyen, sahtekârdır. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Böyle bir talep yok. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Böyle bir istek yok. Varsa, Bakan göstersin. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç. Sayın Kamer Genç.. 

Sayın Kamer Genç, heyecanlanmayın efendim; yalan söyleyip söylemediğini Genel Kurul 
takdir eder. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben biliyorum olayı; yalan söylüyor. 

GÖKHAN MARAŞ (Devamla) — Malum oluyor herhalde... 

BAŞKAN — Efendim, bir milletvekiline, "Yalan söylüyorsun" diyemezsiniz; bunu tek
rarladığınız takdirde, gereğini yaparız. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yalan söylüyor efendim. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 

Devam edin Sayın Maraş. 

GÖKHAN MARAŞ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, benim elimde bulunan dilekçe -
ben şimdi isimlerini de aşağıda okuyacağım- kendi imzalarıyla gönderilmiştir. Aksini söyleyen 
milletvekilleri, ortalığı karıştırmak ve bu işin büyümesini isteyen kimselerdir. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Yalan söylüyor efendim. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Bugün hapishanede uygulanan sistemler... 
BAŞKAN — Sayın Ilıman, Sayın Genç, ihtar verme durumuna düşeceğim. 
RIZA ILIMAN (Çorum) —• Yalan söylüyor efendim; işte dilekçe burada. 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Ilıman... Çok heyecanlısınız, biraz istirahat ediniz. Lütfen... 

Lütfen efendim... 

GÖKHAN MARAŞ (Devamla) — Taleplerinin ikincisini okuyorum : 
"Cezaevleri tüzüğünün tutuklu ve hükümlüler lehine değiştirilmesi, 
"1) 1 Ağustos Genelgesinin kaldırılması." 
Bir devlet ki, kendi kanun ve tüzüklerine uygun bir genelge yayımlayacak, hapishanelerde 

tutuklu ve hükümlü bulunanlar bu genelgeyi istemedi ya da kabullenmedi diye, bunun kaldı
rılmasını kabul edecek! Bu, mümkün değildir. 

"2) Tek tip elbisenin kaldırılması." 
Şunu özellikle belirtmek isterim ki, Batı Ülkelerinin tamamında -kabul etsek de etmesek 

de- hükümlülere tek tip elbise giydirilerek cezaları infaz edilir ve çektirilir. Şimdi, kalkıp, "Tek 
tip elbise getirildi" diye, bunu bir mesele yapıp, işi açlık ve ölüm orucuna kadar götürmeyi 
anlamak ve kabul etmek mümkün değildir. 

"3) Yapılan infazların ve (a) ve (b) şıklarına bağlı olarak verilen disiplin cezalarının or- ' 
tadan kaldırılması, 

"4) Tutuklu ve hükümlülerin, tek tek veya toplu olarak, zulüm, keyfîlik, yasa dişilik kar
şısında direnme hakları meşru kabul edilmeli; bu hak, disiplin soruşturmaları dışında tutulup, 
zulmün keyfîliğin, yasadışılığın sorumluları hakkında soruşturma açılmalıdır." 

Yani, demek isteniyor ki, hapishanede bulunan bu insanlar direndikleri zaman, biz bun
ları meşru kabul edeceğiz; bir heyet kabul edeceğiz, siyasî bir heyet kabul edeceğiz, devlet bu
nunla pazarlığa oturacak ve bunları kabul etmediği için de, bir Adalet Bakanı hakkında gen
soru önergesi verilecek... Ben, yine aynen şunu söyleyeyim : MiUetvekillerimizin bunu kabul 
etmesi bana göre mümkün değildir. 

"Bu, eylemi nedeniyle disiplin cezası verilmeyecek, hiçbir şekilde de dosyaya istenmeye
cektir." 

Hapishanede, yine az önce belirttiğim gibi, hükümlü olmanın birtakım müeyyideleri var
dır, birtakım sorumlulukları vardır; kanunlara ve tüzüklere aykın bir biçimde hareket eden in
sanlar, muhakkak ki, disiplin cezası da alacaklardır. 

"S) Ana diliyle konuşma ve savunma hakkının tanınması." 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmî dili Türkçe olduğuna göre, bizim vatandaşlarımı

zın da, Türkiye'de savunmalarını ve taleplerini Türkçe olarak yapması gerekir. 
"6) Sürgün politikası ve keyfiyetinden vazgeçilmesi." 
Bunu, bir sürgün politikası olarak değil; bazı cezaevleri şartlarının dikkate alınması sure

tiyle, tutuklu ve hükümlüleri daha iyi barınma imkânı olan ve kaçma ihtimalinin daha az ol
duğu yerlere nakletmek olarak görmek gerekir. 

"7) Kapalı görüş kabinindeki telefon ve camların kaldırılması." 
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Şunu kabul etmek lazım : Hep dilimizden düşürmediğimiz çağdaş Batılı, toplumlarda, ha
pishanelerdeki hükümlüler ziyaret edilirken, bunların görüşmeleri için de birtakım müeyyide
ler vardır, birtakım kurallar vardır; insanların, yakınlarıyla kendi evlerinde olduğu gibi, bura
da da aynı şekilde görüşmesi mümkün değildir. Bu ne içindir? Bu, tutuklunun kundi sağlığı, 
kültürel gelişmesi, bünyesi için olduğu kadar, cezaevinin tamamında bulunan diğer insanların 
geleceği içindir de. Ayrıca, cezaevinde bulunan insanın tabanca ve silahla başkaları tarafından 
vurulması öğütlenebilir. Bu tedbirler ortadan kalkarsa, muhakka ki, bu gibi işler olabilecektir. 

8 inci maddede, yerli ve yabancı demokratik kitle örgütleri ve kuruluşlarıyla görüşme hak
lanın ve yazışma hakkının kendilerine tanınması istenmektedir ki, bu da, cezaevi kurallarına 
aykırıdır. Bana göre, yabancı demokratik kitle örgütü diye, Türkiye'yi dışarıdan bombardıma
na tabi tutan kuruluşlarla görüşülmek istenmektedir. 

Bu enteresan bulduğum konulardan bir tanesi de -benim dikkatimi çekti-14 üncü madda-
deki taleplerinin "önlem" adı altında, alt katları boşaltıp -Eskişehir Cezaevi içindir bu- üst 
katları doldurma gibi keyfî uygulamadan vazgeçilerek, alt kat koğuşlarının tekrar yerleşime 
açılması" konusudur. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Kolay kaçacak... 

GÖKHAN MARAŞ (Devamla) —Tünel kazıldığı için, alt kat koğuşlar, boşaltılıp mah
kûmlar üst katlara geçirilmiş, bu suretle alt kat koğuşlardan kaçma imkânı ortadan kalkmıştır. 
Şunu merak ediyorum : Acaba, niye oraya gitmek istiyor? Alt kat koğuşlarda yüzme havuzu 
mu var, yoksa daha başka bir şeyler mi var? Satın mı alacaklardır? Herhalde fazlaca zekidir 
bunlar!.. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bayağı zekisin, kafan çalışıyor! 
BAŞKAN — Lütfen, sayın YÎImaz... Lütfen... 
Devam edin Sayın Maraş. ' 
GÖKHAN MARAŞ (Devamla) — Kat şebeke kapılarının, televizyon kapanana kadar açık 

bırakılması da talepleri arasındadır ki, bunu çağdaş ve modern bulmak mümkün değildir. 

Az önce belirtmiştim, Eskişehir Cezaevinden Kâmil Aktaş, Hami Yıldırım, Alaattin Ak-
taş, Seyfettin Aluş gibi 82 kişi tarafından verilen imzalı bir dilekçedir. Bu, Sayın Adalet Baka
nına ve Bakanlığa gönderilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bir de şunu belirteyim : Nazilli (E) tipi Cezaevi Mü
dürlüğünün 10.11.1988 tarih ve 1989/6091 sayılı yazısıyla, ekinde, 'Anılan cezaevinde yapılan 
arama sırasında elde edilen, sol kesime mensup, anarşi ve terör suçlarından hükümlü ve tutuk
luların eylem planı ilişikte sunulmuştur" şeklindeki bir yazı, bir bildiri, Ankara'ya gönderil
miştir. Nazilli Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan elde edilen belge aynen şöyle 
başlıyor : "Konsey ve Yürütme" Ben bunun tamamını değil, sadece 1 inci maddesini okuyup, 
konuyu sayın milletvekillerinin takdirine bırakıyorum. 

" 1 . Konsey. 
Tanımı: Konsey, cezaevi mücadelesini hazırlamak; bu mücadeleye önderlik edip, onu yü

rütmek ve devrimci tutuklu ve hükümlüler arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirmek ama
cıyla kurulmuş; ortak bir program ve tüzük etrafında birleşmiş, siyaset temsilcilerinin katılı
mıyla oluşan bir örgütlenmedir." 
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Cezaevinde örgütleneceksiniz, cezaevinde konsey kuracaksınız, Türkiye ve Kürdistanın diğer 
cezaevlerindeki devrimcilerle dayanışma, onların direnişlerine çeşitli biçimlerde destek olmak 
için yeni bildiriler ve eylem biçimleri hazırlayacaksınız ve bunlara imkân tanınmadıjfcı için de 
açlık grevine gideceksiniz!.. 

Bunu anlamak mümkün değildir. Millî bir devletin, bu devletin herkesin devleti olduğunu 
düşünen kimsenin bunu kabullenmesi mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, aslında, bu dilekçeleri uzatmak mümkündür,.fakat ben kısa başlık
lar halinde belirtmek istiyorum. Tabiî, bunun yanında haklı sebepleri de vardır. Ben şuna ina
nıyorum : Adalet Bakanlığı, en son hazırladığı tüzük ve diğer tedbirlerle de, makul olan, insan 
şeref ve haysiyetine yaraşan teklifleri ve talepleri, zaten geçmişte olduğu gibi» bundan sonra 
da kabul etmeye devam edecektir; lakin, asıl kabul edilmemesi gereken ve açhk grevlerinin de 
özünü oluşturan ve hatta tek sebebini oluşturan konular şunlardır : 

1982 Anayasası dahil, 12 Eylül hukukunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması. 
Mahkemelerde, herkese anadiliyle savunma hakkı tanınması, 
Kendilerine savaş esiri ve siyasî suçlu statüsü tanınması, 
Yasaklanmış da olsa, tehlikeli, ideolojik de olsa, her türlü basılı ve yazılı eserin cezaevine 

gelmesi, 
Her türlü yiyecek ve içecek maddelerinin serbestçe cezaevlerine sokulması, 
Cezaevi yönetimine katılmak, 
Havalandırma saatlerinin tam gün olması. 

Ben araştırdım, tespit ettim, dünyanın hiçbir yerinde -en modern ülkelerde bile- tam gün 
havalandırma uygulayan bir ülke, maalesef, bulamadım. 

Koğuş, şebeke ve bloklar arasındaki ziyaretlerin serbest bırakılması. Diğer gruplara baskı 
yapabilmek ve biraz daha fazla eylem planı hazırlamak için olsa gerek. 

Yemekhane kapılarının 24 saat açık bırakılması. 
Kütüphane yönetim ve kullanımının kendilerine bırakılması. 
isteklerinden bir tanesi de, cezaevine gelen yeni hükümlülerin yatacakları koğuş ve kısım

ların da içeride bulunan hükümlü ve tutuklulara tespit edilmesi. 
Yani, bunları, cezaevi yönetiminin tamamının kendilerine bırakılması, kendi bildikleri gi

bi yatmaları diye nitelendirmek mümkündür. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu saydığım hususlar kabul edilmediği için, amaçla

rı belli, meşrepleri belli hükümlüler, Eskişehir ye diğer cezaevlerinde, koordineli olarak, dış 
dünyaya ve içerideki yandaşlarına mesaj vermek amacıyla açlık grevlerine başlamışlardır. 

Açlık grevi bir hak değildir; demokrat ülkelerde, mevcut yönetimi zaafa uğratmak için ha
zırlanmış bir beşinci kol faaliyetidir. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda belirtilen hususları değil kabul etmek, kabul eder tarzda 
bir beyanı olsaydı, Sayın Adalet Bakanı hakkında, sayın milletvekillerinin bir gensoru önerge
si verme hakkı doğardı; o zaman, biz de kendilerine iştirak ederdik; ama, bu şartları kabul 
etmeyen, devletin şeref ve haysiyetini, milletin bölünmez bütünlüğünü savunan, iç ve dış bu-
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tün yıkıcı örgütlere karşı Türk Devletini savunan Adalet Bakanım alkışlamak gerekir. Kendisi
ni kutluyor, Anavatan Partisi Grubu adına da alkışlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu 
haklı mücadelesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletini savunma mücadelesinde, grubumuzça so
nuna kadan yanında olduğumuzu belirtirim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizin insanlıkla ne ilginiz var ki?!. 

GÖKHAN MARAŞ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu devlet hepimizindir. Allah 
nasip eder, millet de takdir ederse, «her iki muhalefet partisi için de söylüyorum bu sözü- dev
letin yönetimi sizlerin de eline geçecektir. O zaman, hadiseleri, bir devlet adamı sorumlulu
ğuyla değerlendiriniz, bu taleplerin, kabul edilebilir ya da edilmez* olduğunu tartınız. 

Biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, gensoru önergesine ret oyu vereceğiz. Türkiye Cum
huriyeti Devletinin üç beş kişiye taviz vermeyeceği bilinmelidir. Açlık grevleri sonucu ölüm ha
disesinin oluşu sadece Türkiye Cumhuriyetine mahsus bir hadise değildir; demokrasinin beşiği 
olan İngiltere'de de, kendilerine siyasî hükümlü statüsü tanınmasını isteyen 4 terörist açlık gre
vine başlamışlar ve 1981 yılında da ölmüşlerdir. Bunu temenni etmiyoruz; ama, insanlar doğru 
olmayan bir işi yaptıklarında, sonuçlarına da* katfjptaıak zorundadırlar. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Kafaya bak kafaya! 

GÖKHAN MARAŞ (Devamla) — Şuna inanıyorum ki, bu taleplerin makul olmadığına, 
bütün milletvekilleri inanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda saydığım sebeplerden dolayı, Anavatan Partisi Grubu ola
rak, gensoru önergesine ret oyu vereceğiz. Sizlerin de, bu gensoru önergesine ret oyu vereceği 
umudunu taşıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Maraş. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Müftüoğlu; buyurun efendim. (DYP sırala
rından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet Selvi ve arkadaşlarının, ceza ve tutukevlerinde-
ki olaylara karşı gereken ilgiyi göstermediği; Eskişehir özel tip ceza ve tutukevindeki tutuklu 
ve hükümlülerin nakli sırasında gerekli tedbirleri almayarak, tutuklu ve hükümlülerden 2'sinin 
ölümüne, pek çoğunun da yaralanmasına neden olduğu ve gelişen olaylar karşısında seyirci 
kaldığı iddialarıyla Adalet Bakanı hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi üzerinde, Doğru 

/ Yol Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlama
dan önce hepinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, gensoru önergeleri, Meclis denetim yolları içinde gerçekten çok önemli 
ve ciddi bir imkândır. Bir gensoruya muhatap olmak ne kadar zor ise, gensoruyu savunmak 
ve ondan netice almak da o kadar önemli ve zordur. Muhatap olmak zordur; zira, bir bakanı, 
çantasını alıp gitmek sorunda bırakabilir. Muhatap olmak zordur; zira, Bakanlar Kurulunu, 
Başbakanı, uçağına atlayıp okyanusu aşmak zorunda bırakabilir. 
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Bu yaklaşımlar içerisinde, Sayın Selvi ve arkadaşlarınca verilen gensoru önergesinin gün
deme alınması yönünde olacağımızı arz ederek mevzua girmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, devletin infaz kurumu olan cezaevleri, yıllardır ktamuoyunda çeşitli 
eleştirilere, zaman zaman da suçlamalara hedef olmuştur. Cezaevlerindeki uygulamaları ceza
evlerinde meydana gelen olaylar toplumumuzu yakından ilgilendirmekte, günlerce gazetelerin 
manşetlerinden inmemektedir. Haliyle, bu durum, ihmalleri veya kasıtları olsun olmasın, ka
mu görevlilerini güç durumda bırakmakta, onların yıpranmalarına yol açmaktadır, öte yan
dan, hükümlü ve tutuklu aileleri, yakınları büyük endişelere gark olmakta, çaresizliğin içine 
düşmektedir. 

Oysa, cezaevleri devletin en önemli kurumularındandır. Cezaevlerinde meydana gelen olay
lar, ileri sürülen iddialar, devletimizin itibarı ve insan haklarıyla ilgilidir. Yıpranan, sadece ce
zaevleri veya yöneticileri olmakla kalmamakta, devletimizin itibarı, gerek Türk kamuoyu önünde, 
gerekse dünya kamuoyu önünde yıpranmaktadır. \argının bir devamı, yargı içinde bir organ 
olan cezaevleri ve yöneticilerinin daha titizlikle hareket etmeleri gerektiği kanaatindeyiz. Zira, 
yerli yersiz isnatlarla yıpranacak olan, Türk yargı sistemidir, Türk adaletidir. 

Cezaevlerinde meydana gelen olaylara geçmeden, önce özellikle belirtmek istediğim hu
suslar şunlardır : Kader mahkûmu olarak toplumdan dışlanan, yaşama sevincini, güvencesini 
yitirmiş insanlarla gece-gündüz görevleri nedeniyle başbaşa olan ve onlara iyi davranmak, hoş
görülü davranmak durumunda bulunan cezaevlerindeki görevlilerin genel durumları nedir? On
lara bu önemli görevi verirken, devlet olarak, onları tatmin edecek düzeyde imkânlar sağla
makta mıyız? Bu görevlerilerin içinde bulundukları maddî ve mavent şartlar nelerdir? Bunlara 
gereken önemi veriyor muyuz? 

Görülen odur ki, bugün, cezaevlerindeki görevliler yeterli eğitim düzeyinde değildir. Ayrı
ca, maddî imkânlar yönünden de, her kesim çalışanlar gibi, imkânsızlıklar içindedirler. Bu ne
denlerle, cezaevlerinde görev yapmakta olan tüm çalışanların eğitim seviyelerinin yükseltilme
si ve maddî imkânlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Eğitim düzeyi yük
seldikçe, bu tür şikâyetlerin, bu tür olayların azalacağı kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, gensoru önergesinin verildiği günün öncesinde, cezaevlerimizde bir
çok olay meydana gelmiştir. Cezaevlerimiz, devamlı surette bir huzursuzluk ortamı olmuştur. 
Gün geçmiyor ki, filan cezaevinde açlık grevi başlamasın. Bunu duyan diğer cezaevlerindeki 
mahkûmlar da açlık grevine, ölüm orucuna başlıyor. İşkence iddiaları ortaya atılıyor. Açlık 

' grevinin temelinde yatan nedir diye baktığımızda ya insanca yaşama şartlarının sağlanamadı
ğını ya da işkence iddialarını görmekteyiz. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, biz her tür iş
kenceye karşıyız. Suçları ne olursa olsun -ister adi hükümlü, ister terör hükümlüsü olsun- bu 
insanların tümüne insanca muamele yapmak zorundayız, tnsan haklarına saygılı olmak duru
mundayız. Cezanın infazı sırasında hükümlünün ıslah edilmesi gerektiğine inanmaktayız. Hü
kümlülerin topluma yeniden kazandırılması ana hedef olmalıdır. 

Cezaevlerinde meydana gelen olaylar, kısmen, infaz sistemimizle ilgili bulunmaktadır. Bu
gün, mevzuatımızda, Ceza Kanunumuzda infazla ilgili hükümler vardır. Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda da infazla ilgili hükümler bulunmaktadır. 647 sayılı Kanun ise, infaz 
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sistemimizi düzenlemektedir. Ayrıca, ceza infaz kurumları ile tevkifevlerinin yönetimine ve ce
zaların infazına dair tüzük ve genelgeler ile kamuoyunda 1 Ağustos Genelgesi olarak adlandı
rılan Bakanlık genelgesi bulunmaktadır. 1 Ağustos Genelgesine geçmeden önce, infaz siste
mindeki aksaklıklara kısaca değinmek istiyorum. 

tnfaz mevzuatı çok dağınıktır. Bu mevzuatın derlenmesi, toparlanması ve tek bir yasa ha
line getirilmesi, ideal olanıdır. Bu yasal düzenlemeler yapıldığında, ileri sürülen iddialar bir 
nebze olsun ortadan kalkar inanandayız. 

Kamuoyunda, cezaevlerindeki huzursuzlukların temelinde 1 Ağustos Genelgesinin yattı
ğına dâir yaygın bir kanaat vardır. Kısaca değinecek olursak, 1 Ağustos Genelgesi, Ceza tnfaz 

v Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzüğe ve yasalara aykırı 
birtakım hükümler getirmiş; genelge, tüzük ve yasa üzerine çıkarılmış ve haklı olarak eleştiril
miş ve tepkilere neden olmuştur, örneğin, genelge 1 inci maddesinde, tek tip elbise giyme mec
buriyeti getirmiştir. Ancak, Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu, 21.4.1989 günlü kara
rıyla» tutuklulara ve hükümlüre tek tip elbise giyme mecburiyeti getiren tüzüğün 139 uncu mad
desinin birinci fıkrasını iptal etmiştir; 29.4.1989 tarihinde de Bakanlar Kurulu, tüzüğün bu mad
desini değiştirmiştir. Bu durumda, genelgenin bu hükmünü uygulama imkânı kalmamış; an
cak, iyice incelenmeden konulan kurallar, cezaevlerinde huzursuzlukların ye açlık grevlerinin 
başlamasına neden olmuştur. 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür : 

Tüzüğün 155 inci maddesi, tutukluların avukatlarıyla görüşmeleri hususunda Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun 144 üncü maddesine atıfda bulunmuş; genelge ise 2 (c) madde
sinde, görüşmelere kısıtlama getirerek 30-60 dakikayla sınırlamıştır. Bu hüküm de yasalara ay
landır. 

Genelge hükmü, tüzük ve yasa üzerine çıkarılmıştır. Bu hüküm hakkında, Danıştay Onuncu 
Dairesi, 22.8.1989 tarihinde, yürütmenin durdurulması kararını vermiştir; ancak, uygulama, 
huzursuzlukları yine artırmıştın Burada mesele, yasal düzenlemelerin gerekli titiklizlikle ha
zırlanmamasından doğmamaktadır. Bu yanlışlıklara, siyasî yetkililerin tutarsız beyanatları ek
lenince, iş çığırından çıkmaktadır. 

14.5.İ988 taihinde, Sayın Sungurlu, Cumhuriyet Gazetesine verdiği demeçte "Tek tip elbi
se uygulaması kalkmayacak" derken, 29.10.1988 tarihinde Sayın Topaç 'Tek tip elbise uygula
ması kalkacak" diye beyanat verebilmekterin. Yasal yanlışlıklar, çelişkili beyanatlarla âdeta ya
rışmakta, cezaevlerindeki kader mahkûmları da karamsarlığa sürüklünmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türk infaz sisteminin esas düzenleyicisi, esas yol gösteren kaidesi, 
bir Anayasa kuralı haline gelen ve Anayasanın 17 nci maddesinde ifadesini bulan, "Kimseye 
işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye 
tâbi tutulamaz" hükmünü ihtiva eden, "Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı" 
başlığını taşıyan kuraldır. 

Esasen, bu madde hükmü, tek başına tüm işkence ve kötü muameleyi önleyen bir hüküm
dür. Tüm işkence ve kötü davranışlar bir Anayasa ihlalidir, Anayasa suçudur. 
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İnsanın maddî ve manevî varlığı, insan haysiyeti bu denli koruma altında, bu denli Ana
yasa teminatı altında bulunmasına rağmen, üzülerek belirtmek istiyorum, ülkemizde işkence 
iddiaları bir türlü sona ermemekte, devletimizin bu nedenle itibarı zedelenmektedir. 

Türk hukuk sistemi içinde yer alan bu hükümlere paralel olarak, uluslararası düzeyde, iş
kence ve kötü muameleye karşı birtakım sözleşmelere de imza attık ve onayladık. Bu girişimle
rin başında, Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesi gelmektedir. Bu sözleşmeyle, insan haklarıyla 
ilgili olarak kişisel başvuru hakkını kabul ettik. Türkiye'de tüm yasal yolları deneyen ve sonuç 
alamayan kişi, Avrupa tnsan Hakları Komisyonuna başvurmak hakkına sahiptir; ancak, Ko
misyonun yargı yetkisi yoktur. Yargı yetkisi olan, Avrupa tnsan Hakları Divanıdır. Bu konuda 
Hükümetin çekincesi vardı, divanın yargı yetkisini kabul etmiyordu. Ancak, dün yayımlanan 
Bakanlar Kurulu kararıyla, Divanın yargı yetkisi de kabul edilmiştir. 

tkinci uluslararası sözleşmeyi 25.2.1988 tarihinde onayladık. İşkencenin ve Gayri tnsanî 
ya da Küçültücü Muamele veya Cezanın önlenmesi Avrupa Sözleşmesini Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde oybirliğiyle kabul ettik. Sözleşmeye göre, Avrupa Konseyinin 21 üye devletinin 
seçeceği birer kişiden oluşan komitesi, istedikleri zaman cezaevlerimizde ve karakollarımızda 
her türlü araştırma yapma yetkisine sahiptirler, tşte, infaz sistemimize, Anayasamıza ek ve iş
kenceye, kötü muameleye karşı büyük bir önlem. 

Keza, 21.4.1988 tarihinde de, İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayri tnsanî veya Küçültücü 
Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesini onayladık. Tüm parti grupları
mız, bu sözleşmenin onaylanmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler. Gerçekten de onay
lanan sözleşme bu konuda atılan ikinci büyük adımdır. 

Ancak, sayın milletvekilleri, tüm iyi niyetli, olumlu ve uluslararası düzeydeki yasal düzen
lemelere karşın, cezaevlerindeki uygulamalardan yakınmalar ve işkence iddiaları sona erme
mektedir ve ne yazıktır ki, yıpranan ve horlanan, devlet organlarımız olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, işkenceye ve kötü muameleye karşı tüm millet olarak duyarlıyız, kar
şıyız. tnsan onurunu zedeleyici her tür davranışı şiddetle reddederiz. 

Şu hususu özellikle belirtmek istiyorum : tnsan haklarını korumak, işkence ve kötü mua
meleye karşı mücadele etmek kimsenin tekelinde değildir. Kimse, "tnsan haklarını bizden baş
ka savunan yok; işkenceye karşı bizden başka mücadele eden yok" saplantısına girmesin ve 
bunu siyasî istismar konusu yapmasın, tnsan haklarına saygılı olmak, tüm toplumun görevidir 
ve işkenceye karşı mücadele etmek hepimizin onurudur. 

Sayın milletvekilleri, Eskişehir özel Tip Cezaevinde bulunan 282 tutuklu ve hükümlü, 29 
Haziran 1989 tarihinde, 1 Ağustos Genelgesini protesto maksadıyla, açlık grevine başlamışlar
dı. Grev devam ederken, 2 Ağustos 1989 günü gecesi, bu tutuklu ve hükümlülerden, Aydın 
Cezaevine nakledilen 260 tutuklu ve hükümlü arasında bulunan Mehmet Yalçınkaya ve Hüse
yin Hüsnü Eroğlu, nakil sonucu ölmüşlerdir. 

Ülke çapında 12 özel tip cezaevinde toplam 1 877 tutuklu ve hükümlü açlık grevi yapmış
tır. Açlık grevinin devamı sonucunda birçok hükümlü ve tutuklu hastanelere kaldırılmış, has
taneye kaldırılanlar da tedavi kabul etmemişlerdir. Yeni ölüm olaylarının yaşanmamış olması, 
bir yerde tesellimiz olmuştur. 
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Genelde, tutuklu ve hükümlüler, 1 Ağustos Genelgesi ile cezaevlerinde meydana gelen du
rumu protesto maksadıyla açlık grevi yapmaktadırlar; ancak, açlık grevleri çok kötü sonuçlar 
vermektedir. 

Bu arada, neden gerek görüldüğü bir türlü anlaşılamayan Eskişehir özel Cezaevinden, 
Aydın Cezaevine, sağlıksız koşullarda yapılan nakil de sebep olmuştur. Nakil, hem sağlıksız, 
hem de yasalara aykırı yapılmıştır. Ceza tnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Ce
zaların İnfazına Dair Tüzüğün 230 uncu maddesi, "Hükümlüler, bir kurumdan diğerine Ada
let Bakanlığmın izni olmaksızın nakil ve iade olunamazlar" kuralını getirmiştir. 232 nci mad
de de,''Naklolunacakların muayene ettirilmesi" kuralını getirmiştir. "Muayene sonucu yola 
çıkamayacakları anlaşılanlar nakledilmez" hükmü bulunmaktadır. Bu yasal düzenlemelere kar
şın, hiçbir tedbir alınmadan, geceyarısı; açlık grevinde bulunan hükümlülerin doktor muaye
nesi yapılmadan, gerekli sağlık koşulları hazırlanmadan nakladilmelerı, onları âdeta ölüme 
zorlamaktan öte bir durum değildir. 

Bu nakil işlemi kendiliğinden olmamıştır; nakil için bir yerlerden emir verilmiştir. Bu emri 
veren kimdir? Esasen, emir veren makam bellidir. Cezaevlerinin iç yönetimi ve nakiller Adalet 
Bakanlığına aittir. Cezaevlerinde olan her şeyden, Adalet Bakanı birinci derecede sorumludur. 
Adalet Bakanı, aynı zamanda, altında bulunan tüm görevlilerin yaptıkları eylem ve işlemler
den de sorumludur. Anayasanın 112 nci maddesine göre, "Her bakan, Başbakana karşı so
rumlu olup, aynca, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerin
den de sorumludur. Madde, duraksamaya, tereddüde gerek bırakmayacak kadar açık ve nettir. 
Nakil için Bakanın izni gerekli; işte sorumluluk... Nakil için görevliler gerekli tedbirleri almı
yorsa, sorumluluk, yine Bakana düşer. Anayasanın, yasaların ve tüzüğün amir hükümleri, Adalet 
Bakanının bu olayda en üst düzeyde sorumlu olduğunu ortaya koymaktadır. 

Evet sayın milletvekilleri, hukuk devletinde sorumluluk esastır ve hukuk devletinin temeli 
de budur. Her türlü eylem ve işlemin mutlak surette bir sorumlusu vardır; çünkü, hukuk dev
leti, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, bu hak ve özgürlükleri korumayı amaç edinen devlet
tir. Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyen ve uygulayan devlettir. Hukuk dev
leti, tüm işlemlerini, eylemlerini hukuka uygun olarak yürüten devlettir. Hukuk devletinde, yargı 
denetimi ve yargı güvencesi asıldır. Hukuk devletinde iyi-kötü vatandaş ayırımı yoktur ve hu
kuk devletinde ayrıcalıklı vatandaş da yoktur. Hukuk devletinde, tüm vatandaşlar hür ve eşit
tir. Hukuk devletinde, vatandaşların temel hak ve özgürlükleri garanti altındadır. Hukuk dev
letinde, yargı bağımsızdır, savunma kutsaldır; işkence, kötü muamele ve eziyet yoktur. Hukuk 
devletinde, yöneticiler ve kolluk kuvvetleri yasalara saygılıdır. Hukuk devleti, polis devleti de
ğildir. Hukuk devletinde, düzensizlik, disiplinsizlik de söz konusu değildir. Hukuk devletinde, 
sorumluluk ve denetim esastır, tdare edeni sorumlu, vatandaşları sorumlu hukuk devletinde, 
işkence, cezaevlerinde kötü muamele iddialarının olmaması gerekir. Şayet böyle bir iddia var
sa, bu iddiaların en küçük şüpheye meydan yermeyecek şekilde ortaya konulması gerekir ve 
sorumluları bulunur. 

Kişi, savunmanın her evresinde temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Kişi, hükümlü de olsa, 
devlet güvencesine sahiptir. Kişiyi bu temel hak ve özgürlüklerinden, devlet güvencesinden yoksun 
bırakmak bif insanlık ayıbıdır. Vatandaş, hakkını ararken, hakkını savunurken, demokratik 
ortamın tüm kurum ve kurallarından istisnasız yararlanmalıdır. Sükûn, huzur ve özellikle gü-
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ven istenirken, vatandaşın bu yöndeki istemleri dile getirilirken, hakları savunulurken, bu ko
nularda tartışma açılması istenirken, "Kavga ortamı mı arıyorsunuz?" ithamları yapılmamalı
dır. "Cezaevlerinde kötü muamele yapılıyor" iddiaları ortaya konulurken, bu iddialar enine 
boyuna tartışmalıdır; iddialara bigâne kalınmamalıdır, sorumlular ortaya çıkarılmalıdır; "Mem
leket güllük gülistanlık, vatandaş huzur ve güven içinde; kavga çıkarmayın, ortalığı 
bulandırmayın" denilmemelidir. "Demokratik düzeni, tüm kurum ve kurallarıyla sağladık" 
Denildiği yerde, demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez unsuru saydığımız bir siyasî kurulu
şun, bir siyasî partinin ortaya koyduğu iddia, demokratik kurallar içinde tartışılmalıdır, araştı
rılmalıdır. Demokrasinin, hukuk devletinin erdemi buradadır. 

Sayın milletvekilleri, biz hukuk devletini var gücümüzle savunurken, hukuk devletinin ge
tirdiği güvenceleri açıkça istismar edenler de olacaktır; maalesef oluyor da. Geçtiğimiz günler
de doğu bölgemizde, bir ilköğretim müfettişimiz ve bir öğretmenimiz, teröristlerin acımasız 
saldırıları sonucu hayatlarını kaybettiler. Bu saygıdeğer eğitimcilerimizi saygı ve rahmetle anı
yor, eğitimcilerimize uzanan kirli elleri ve zihniyetlerini şiddetle kınıyorum; en kutsal meslek 
olan öğretmenliğe vaki bu saldırının son olması dileğinde bulunuyorum. 

Evet; kadın, çocuk, genç, ihtiyar ayırımı gözetmeyen teröristler, öğretmenlerimizi de he
def seçtiler; kendilerini yarınlara hazırlamaya çalışan kutsal varlıklara da saldırmaya cüret et
tiler. Ne var ki, gerek bu öğretmenlerimizi katladen teröristler ve gerekse devletimizin bütünlü
ğüne saldıranlar, yarın yargının verdiği cezayı çekerken, biz, hepimiz, onlara insanca muamele 
etmek zorundayız, tnsan haklarına, hukuk devletine olan saygımız ve inancımız, bizleri ve gö
revlileri bu acı ve nefret verici gerçeği kabule ve insanca muameleye zorlamaktadır. • 

Sayın milletvekilleri, cezaevlerinin koşullarının Avrupa standartlarına uygun olması ge
rekmektedir. Bu nedenle, gecikilmeden, yasal düzenlemeler ile cezaevlerinin iyileştirilmesi ci
hetine gidilmelidir. Görevli personelin seçimi, eğitim ve çalışma şartları yeniden düzenlenmeli
dir. Bunlar bizim iyi niyetli beklentilerimizdir; ancak, 1987, 1988 ve 1989 yıllarını kapsayan 
çeşitli işkence olaylarının, açlık grevlerinin, ölüm oruçlarının ve 1989 yılının 2 Ağustos günü, 
iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların sorumluları ortaya çıkarılmalıdır. Bizce, tek idarî 
ve siyasî sorumlu, Sayın Adalet Bakanıdır. Suçları ne olursa olsun, bu kişilere insanca davra-
mak zorundayız. Ortada duran gerçeği görmemezliğe gelemeyiz. 

Evet; iki insan, birtakım ihmaller, sorumsuzluklar ve yasalara aykırı davranışlar nedeniy
le ölmüştür. Bu olayın sorumlusu, bu olayın hesabını vermelidir. "Bu olaylar beni aşıyor" şek
lindeki beyanlar kimseyi kurtaramaz. "Bu olaylar siyasîdir, bu olaylar ideolojiktir" serzenişle
ri de, çaresizliğin, aczin ifadesidir. Sorumlu olan, sorumluluğunun neticesine katlanacaktır. 
Sorumlu olan, gerek kendi ihmalinin, umursamazlığının, gerekse emri altındakilerin ihmalle
rinin, umursamazlığının hesabını vermek durumundadır. Bu nedenle, tek siyasî ve idarî so
rumlu olan adalet Bakanı hakkında verilen bu gensoru önergesi gündeme alınmalıdır. Çünkü, 
sayın milletvekilleri ve Sayın Bakan; işte elimde birinci gerçeği yansıtan, Genel Başkanım Sa
yın Süleyman Demirel'e ulaşan, işkence iddialarını kapsayan mektuplar, telgraflar, hastane ra
porları ve resimler... Bunlar, kürsüye getirebildiklerim. 

İkinci gerçek ise, 2 Ağustos 1989 gecesi Eskişehir'den Aydın'a nakledilen tutuklu ve hü
kümlülerden iki insanın ölümü. Evet; bu iki açık gerçek ve işte tnsan Hakları Evrensel Beyan-
nemesinin 3 ve S inci maddeleri, işte Anayasamızın 17 ve 112 nci maddeleri, işte onayladı-
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gımız işkence ve Gayri tnsant ya da Küçültücü Muamele veya Cezanın önlenmesine Dair Av
rupa Sözleşmesi, işte yine onayladığımız işkenceye ve Diğer Zalimane Gayri tnsant veya Küçül
tücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, işte yasalar, işte tüzükler, işte 
soumluluğunuz... Apaçık Sayın Bakan, apaçık... 

Bu gensoru önergesi kabul edilmeli ve siz, oturduğunuz koltuktan çantanızı alarak ayrıl
malısınız. 

Evet sayın üyeler, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, gensoru önergesinin gündeme alınma
sı için olumlu oy kullanacağımızı bir kez daha yineler, Grubum ve şahsım adına hepinize say
gılarımı sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Müftüoğlu: 

Buyurun Sayın Adalet Bakanı. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; cezaevleri, cezaevlerinin idaresi ve Eskişehir'den Aydın'a yapılan na
kil sonucu meydana gelen ölümlerden dolayı, Adalet Bakanı olarak şahsıma gensoru önergesi 
tevcih edilmiş bulunmaktadır. 

Bu mesele, yalnız Yüce Mecliste söylenilen sözlerden ibaret değildir. Bu mesele, Bakan ol
duğum günden beri Türk kamuoyunda, basında, çeşitli mahreçlerde devamlı konuşulan, gün
deme gelen bir meseledir. Bu itibarla, bana verilen 20 dakika içerisinde Yüce Meclise bu mese
le ile ilgili görüşlerimi ifade etmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu Yüce Meclisin kürsüsünden cezaevleriyle ilgili 
olarak Yüce Meclise iki defa daha izahat vermeye çalışmıştım; fırsat bulabilirsem, biraz sonra 
o konuşmalarımın birisinden size pasajlar okuyacağım. 

Cezaevleri, suç işlediğine mahkemelerce karar verilip tutuklanan veya mâhkum edilen in
sanların barındırıldığı, muhafaza edildiği yerlerdir; kısaca tarifi budur. Şu anda Türkiye'de, 
Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin sayısı 47 bin civarındadır. 
Askerî mahkemelerde, daha doğrusu, sıkıyönetim mahkemelerinde muhakeme edilmekte olan 
ve askerî cezaevlerinde muhafaza edilen hükümlü ve tutuklulardan' 6 kişisi hariç, tamamı Adalet 
Bakanlığınca teslim alınmış ve bu 47 bin sayısının içindedir. 

Bunu ifade etmişken bir noktaya değinmek istiyorum : tki yıl kadar önce, askerî cezaevle
rindeki hükümlü ve tutukluların Adalet Bakanlığı cezaevlerine devri için gerek kamuoyundaki 
ve gerekse muhalefet cephesindeki gayreti unutmayalım. O zaman, bu hükümlü ve tutuklula
rın, Adalet Bakanlığı cezaevlerine devredilmek suretiyle, diğer hükümlü ve tutuklular gibi adil 
bir yönetim altında olacağını hep birlikte iddia ediyorduk. Bunun için de bir kanun ve bir ka
rarname çıkarılmıştı. O günden bugüne kadar geçen zaman içerisinde neler oldu, değişen ne
dir?.. Aslında, değişen, iyileştirmelerdir. Mahkûm edilen insanların işledikleri suçlar, cezaev
lerine geldiği andan itibaren, Adalet Bakanlığı olarak bizi birinci derecede alakadar eden bir 
unsur değildir. Onlar, şu veya bu surette mahkemelerce muhtemel suçlular veya hakikî suçlular 
olarak tespit edilmiş, tutuklanmış veya mahkûm edilmişlerdir; ama artık biz Adalet Bakanlığı 
olarak, onlar hakkında karar verecek durumda değiliz. Biz onları muhafaza etmek, insanca 
muhafaza etmek içir gayret etmek zorundayız. Bir başka türlü düşünmek, bir başka 
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türlü davranmak, ne mümkündür, ne de söz konusudur. İşledikleri suçların ağırlığı, işledikleri 
suçların vahameti, onlann mahkeme kararının şümulundeki bir meseledir. Biz onlara cezaevi 
tüzüğü, kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetkileri tatbik ile bir infaz rejimini uygulamak zo
rundayız ve bu infaz rejimi, ne dün, ne bugün ne de yarın, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ve Adalet Bakanı tarafından gayri insanî bir surette ve maksatlı olarak uygulanacaktır 
demek mümkün değildir ve mümkün olmayacaktır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sözcünüz aksini söylüyor ama... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Muhterem milletve

killeri, cezaevlerinde yanlış uygulamalar olabilir; ama demokrasinin esası, açıklık rejimidir; 
hatayı görmek ve görülen hatayı düzeltmektir. Bu mevzuda yaptığımız hataları görmek ve gös
terilen hataları düzeltmek de küçüklük olarak görülemez; bunu her zaman büyüklük kabul 
ederiz. 

Adalet Bakanı olunca, ilk işimiz, Yüce Meclisin Adalet Komisyonuna, "Ceza ve tevkifev-
lerimiz, milletimiz adına Yüce Meclisin denetimindedir. Adalet Komisyonumuz Türkiye'nin 
hangi cezaevini gezip görmek istiyorsa, Adalet Bakanlığımızın imkânları emirlerindedir" şek
linde yazı yazmak oldu ve arzu ettikleri her cezaevine gönderdik. 

Adalet Bakanı olunca, ileride işkence sözleşmesini, ileride Avrupa Konseyinin diğer hu
suslarını kabul etmek suretiyle, bütün dünyanın kontrolüne açmak durumunda olduğumuz ce
zaevlerini, kendi kamuoyumuza açmaktan kaçınmadık; Türk basınını her vesileyle davet ettik.. 
Bu durum resmî yazılarla bellidir. Bütün televizyonları davet ettik, istedikleri cezaevlerini gez
dirdik; çünkü, yanlışı gizlemenin hiçbir faydası yoktur ve demokratik bir nizamda, hiçbir ayıp 
örtülemez. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Üç gün Aydın'da bekledim, Cumhuriyet savcısı bizi görüş
türmedi; ben milletvekiliyim. 

BAŞKAN — Lütfen... 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Muhterem milletve
killeri, nitekim, Avrupa işkence Sözleşmesini, Birleşmiş Milletler İşkence Sözleşmesini, Avru
pa Konseyine ferdî müracaat hakkını tanımakla,- değil iç hukukumuz açısından, beynelmilel 
hukuk açısından, kendimizi, gerek Birleşmiş Milletler statüsü içerisinde, gerek Avrupa Konse
yi statüsü içerisinde bağlamış,bulunuyoruz. Birçok arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bugün Türk 
cezaevlerini, Türk karakollarını yabancı devletlerin temsilcilerinin de belirli statüler içerisinde, 
gelip, gezip, görmeye ve noksanlarımızı tespit edip bildirmeye ve bizi, onları düzeltmeye zorla
ma haklan vardır. 

Bu itibarla, bütün bu sistem içerisinde, biz, Anavatan Partasi olarak, demokratik niza
mın bütün unsurlarını ve açıklık rejiminin gereklerini yerine getirmek için gayret ettik. Ancak 
bu, belirli prosedürlerin aşılması demek değildir. Nitekim, bu kürsüden, "Muhterem milletve
killeri, Türkiye'nin herhangi bir yerinde olay olunca, oraya parlamenter olarak bazı arkadaş
larımız gidiyor ve bana telefon ediyorlar. Olay olan yere benim milletvekillerini sokmam mümkün 
değildir, parlamenter sıfatları da onlara bu hakkı kazandırmaz. Bu itibarla, ben onlara bu izni 
veremediğim için çok üzülüyorum. Arkadaşlarımızın da bu hususu bilmelerini ve gittikleri yerler-
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den habire telefonlar açarak izin istememelerini istirham ediyorum" diye şu zabıtlarda beya
nım var. Açlık grevi olan bir cezaevine, cezaevi personelinin dışında hiç kimsenin sokulmaması 
şeklinde dünya cezaevi kuralları ve kaidesi olmasına rağmen... 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Dünyanın hiçbir yerinde nakil yapılması var mı? 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Ilıman... Neden bu birleşimde çok heyecanlısınız?.. Lütfen, 
heyecanınızı yatıştırın efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın Ateşoğulları, 
SHP'nin Cezaevleri Komisyonu üyesi olduğundan bahisle... 

BAŞKAN — Söz isterseniz, ben de size söz veririm efendim. Bir gün gündem dışı söz iste
yin, bunların hepsini burada dile getirin; ama söz atmayın. 

Devam edin efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Türk kamuoyunda, 
yanlışın, hilafı hakikatin bazen hakikatin yerine geçmesi ihtimalini bildiğimden, gördüğüm
den, Sayın Ateşoğulları 'nın -burada Sayın Ateşoğulları'nın SHP temsilcisi olarak SHP adına 
resmî müracaatları ve resmî raporları var- SHP adına, açlık grevinin olduğu cezaevine girmesi
ne, bakan olarak izin verdim. Bu konuda başka arkadaşlara da izin verdim; fakat, Sayın Ate
şoğulları laf attığı için ismini veriyorum, diğerlerinin ismini vermiyorum. (SHP sıralarından 
"Sayın Ateşoğulları burada yok ki" sesleri) Birçok milletvekilimiz, dünyanın hiçbir yerinde 
görülmemiş bir şekilde, olay olan cezaevinin içerisine sokulmuştur. Çünkü, bakanlık olarak, 
Hükümet olarak, gizleyecek hiçbir şeyimiz yoktur. Nitekim, Türkiye Barolar Birliği Başkanı, 
Ankara Barosu Başkanı, istanbul Barosu Başkanı, İzmir ve Aydın Baroları Başkanlarından 
müteşekkil bir heyetin, yine bütün cezaevi kuralları ihlal edilerek, Bakanlığımızca, bu açlık 
grevi devam eden Aydın Cezaevine girmesine izin verilmiştir. Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
adlî yılın açılış konuşmasını yaparken, Adalet bakanına teşekkür etmiştir. Biz, gizleyecek bir 
şeyimiz olmadığını ve bugünlerin geleceğini bildiğimiz için, bu arkadaşlara izin vermekten çe
kinmedik; şahıslarına da güvendik, itimat ettik, onlar da bunu istismar etmediler. Keza, Mec
liste grubu bulunmayan bir başka siyasî partinin genel sekreterine de bu cezaevine girme iznini 
verdik. 

Bu itibarla, cezaevinde, dört duvar arkasında şunlar oluyor, bunlar oluyor diyebilmek son 
derece zordur.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Uygulamalar nasıl, uygulamalar?.. Adamı öldürdünüz mü, 
öldürmediniz mi?.. Hasan Hüseyin Eroğlu öldü mü, ölmedi mi? Vicdanlarınıza söyleyin... 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Soruyorum işte efendim. 
BAŞKAN — Sayın Genç, uzun müddettir bu Mecliste bulunuyorsunuz... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizin bana akıl vermenize ihtiyacım yok; kendinizin akla ih

tiyacı var. 

BAŞKAN — Efendim, sizin yüksek aklınıza benim akıl vermem mümkün mü?!. Ama, 
benim vazifem, söz atmamayı sağlamaktır, size söz atma hakkinizin bulunmadığını bildirmektir; 
yoksa, ben sizin aklınıza erişemem!. 
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Devam edin efendim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Muhterem milletve
killeri, Aydın Cezaevindeki hadise, Eskişehir Cezaevindeki bir tünel kazma olayının akabinde 
olmuş bir müddet sonra açlık grevine gidilmiştir; onu da anlatmaya gayret edeceğim. Bu açlık 
grevinden sonra, cezaevindeki hükümlü ve tutuklular, üst katta kalmanın kendileri için sakın
calı olduğu yönünde müracaatlara başlamışlar -biraz evvel bir arkadaş burada okudu- ve hu
zursuzluk çıkarmışlardır. Bir taraftan açlık grevi devam ediyor, bir taraftan cezaevinin altı de
lik deşik, tamirata ihtiyacı var... Nitekim, daha evvel, Aydın Cezaevindeki tünelleri tamir et
mek için, oradaki hükümlüleri Nazilli Cezaevine nakletmiştik, o sebeple de Aydın Cezaevi boştu. 
Nazilli'deki hükümlüleri tekrar Aydın Cezaevine nakletmeden, bu boşluktan bilistifade, Eski
şehir Cezaevindeki hükümlüleri Aydın'a nakletmeye ve Eskişehir Cezaevinin tamirine karar ver
dik. Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı nakil talebinde bulundu ve bu talebi üzerine, gerekli sağlık 
tedbirleri alınmak kaydıyla bunların nakline emir verildi ve bunlar Aydın Cezaevine kadar sa
pasağlam gittiler. Aydın Cezaevinde hükümlü ve tutuklular -bu bilgilerin bir kısmı haricî 
bilgilerdir- içeri alınırken, direnmişlerdir. Bu sebeple,cezaevi avlusundan, tek tek muayene edi
lip içeri alınmaları altı saatlik bir zamanı almıştır. Bu altı saatlik zaman içerisinde, arabalarda 
bulunan ve bize intikal eden bilgilere göre de fedai olarak seçilen 7 kişiden 2 kişi, diğer arka
daşları tarafından fenalaştıkları gizlenmek suretiyle, görevlilerin gözünden kaçırılmış, bilaha-
ra 4 kişi olarak hastaneye sevk edilmişlerdir. Hastanede, bu 4 kişiden 2 tanesi, maalesef, kurta
rılamayarak ölmüşlerdir. 

Bunun üzerine, Bakanlığımızca, Bakanlık müfettişlerinden bir grup bu işle görevlendiril
mişlerdir. Bu görevlendirilen müfettişler tahkikatı yapmışlar ve ölümün, açlık grevi sebebiyle 
vuku bulduğuna, kimseye bir sorumluluk terettüp etmeyeceğine dair rapor vermişlerdir. Bu 
rapordan sonra, şahsen bundan tatmin olmadığım için, SHP tarafından verilen şu gensoruda
ki hususlar dahi tek tek araştırma konusu yapılmak suretiyle, olayın başlangıcından itibaren 
yeniden incelenmesi için ayrıca bir teftiş heyeti kurulmuş ve görevlendirilmiştir. . 

Nitekim, bu olaydan sonra, Aydın Cezaevinin 4 tane mütehassıs hekimi tarafından otopsi 
raporları hazırlanmış ve hazırlanan bu raporlarda, ölümün açlık grevine bağlı bulunduğu, hiç
bir müessir fiilin ölümde sebep olmadığı tespit edilmiştir. Bu doktorlar, Aydın Devlet Hasta
nesinin doktorlarıdır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kendi emrinizdeki adamları gönderiyorsunuz... Adlî tıbba 
niçin göndermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Arzu ederseniz size istirahat vereyim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Adlî tıbba gönderilmesini s ağla sal ar daha tarafsız olurdu 
efendim. Adalet Bakanı Müsteşarı, Bu Bakanın üzerinde ikinci bir Başbakandır. 

BAŞKAN — Sayın Genç, siz kendinizi dışarıda miting meydanında mı zannediyorsunuz?!. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır efendim; ne alakası var? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Bakan doğru bilgi versinler efendim. 

BAŞKAN — Lütfen... Milletvekili olmanın şuuruna erişelim... 

Buyurun Sayın Bakan, devam edin efendim. 
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ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşımız biraz sonra daha çok mahcup olacak; çünkü, daha başka deliller de göste
receğim kendisine ve daha çok mahcup olacak... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de konuşayım, bak bakalım kim mahcup olacak?.. 

* BAŞKAN — Sayın Genç, size de söz veririm. Nöbetim sırasında da her gündem dışı ko
nuşma talebinizi karşıladım, bu konuda da karşılarım; ama, lütfen susmanızı rica ediyorum. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın Başkan, İçtü
zükte hüküm olmadığı halde, kimseye prim vereceğinizi vaat etme hakkını haiz değilsiniz. Bu 
itibarla, istirham ediyorum, toplantıyı, tçtüzük hükümlerine göre yönetiniz ve dışarı atılması 
lazım gelen varsa da, atılması gerekir... (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Onu ben takdir ederim efendim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sizin takdirinizde tabiî efendim. 
BAŞKAN/— Lütfen, Sayın Yılmaz... Efendim, müzakereyi zorlaştırmayin... 
TURHAN HIRFANOGLU (Hatay) — Sayın Bakan zorlaştırıyor efendim. Burası Adalet 

Bakanlığı değil ki Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, müzakereyi zorlaştırmayin... 
Sayın Bakan devam edin efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Bakan, hem yaptıklarından utanmıyor hem 
de gelip burada müdafaa ediyor. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, bu seviyesizliklere daha ne kadar 
müsaade edeceksiniz efendim? 

BAŞKAN — Sayın Genç, size bir kınama cezası veriyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Savunmamı alıp, sonra ceza verin. 

BAŞKAN — Savunma hakkını sonra veririm Sayın Genç. 

Devam edin Sayın Bakan... 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri; bu hadiseden sonra, ölen hükümlülerden birisinin avukatı mahkemeye 
müracaat etmiş ve tespit yaptırmıştır. Mahkemede yaptırdığı tespit otopsi raporu da burada
dır. Avukatın yaptırdığı bu tespit otopsi raporunda da "ölüm sebebi açlık grevidir" denilmek
tedir. Burada itirazlar vuku bulmaktadır. Peki, şunu söyleyelim; eğer verilen otopsi raporun
da", ölüm sebebi müessir fiildir" denilmiş olsaydı, benim Adalet Bakanı olarak sorumlulu
ğum daha mı çok artacaktı veya bu otopsi raporlarının verilmesinde benim bir etkimin oldu

ğunu mu söylemek istiyorsunuz? Böyle bir şey iddia edilebiliyor mu veya yakıştırmak müm
kün müdür? Biz, bu otopsi raporlarını ve müfettiş raporlarını nazarı itibara almak zorunda
yız, bunlara göre hareket etmek zorundayız. Kamuoyunu bunca alakadar eden bir mevzuda, 
bu kadar otopsi raporu ve müfettiş raporu olmasına rağmen, tekrar 3 kişilik bir teftiş heyeti 
görevlendirdik ve bu heyet tarafından meselenin yeniden incelenmesini de emrettik. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi, bu istenen hususlar, yerine getirilir mi, getirilmez mi?.. 
Yapılabilecek bir şey varsa, yapmak bizim görevimiz ve zaten baştan beri anlattıklarım da bu
nu gösteriyor. Hiç kimse istemeden, hiç kimse sormadan, gerek infaz sisteminde, gerek diğer 
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hususlarda gücümüzün yettiği iyileştirmeleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Nitekim, dış 
temsilciliklerimizle temas kurduk, Bakanlığımızda bir müsteşar yardımcısını bu işle görevlen
dirdik; Avrupa'daki ve dünyadaki cezaevi projelerini istiyoruz; hangi tip cezaevleri yapılıyor, 
nelerdir, Devlet Planlamayla uzun zamandan beri teşriki mesai halindeyiz, resmî yazışma içe
risindeyiz. Cezaevlerimizin teknik yönden, iş yönünden ve sair hususlarda yeniden tanzimi ve 
tashihi için neler yapabiliriz? Bütün cezaevi ve adliyepersonelini yeniden eğitebilmek için ne 
yapabiliriz? Bunun için, Gölbaşı'nda, iki yıl önce arsa aldık; projelerini çizdiriyoruz. Yüce Mec
lisin huzurunda, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kanununun çıkması için yaptığım mü
dafaada da, "Bu fonu, hâkim ve savcıların, adliye personelinin, cezaevi personelinin eğitimi 
ve cezaevlerinin ıslahı için kullanmak gayemizdir; bu fonun bütün imkânları bu yolda 
kullanılacaktır" demiştim. Bütün bunlara rağmen, "Cezaevleri konusunda ne yapıldı? Ceza
evleri konusunda ne gibi ilerlemeler oldu?" deyip, tek kelimeyle kaldırıp atmak mümkün değildir. 

Biz, daha önce yapılan tüzüklerde değişiklikler de yaptık. 1 Ağustos Genelgesi bir bakan 
emridir, kanun değildir, tüzük değildir. Bir tüzük ise Danıştayın incelenmesiyle kesinlesin Mevcut 
Cezaevleri Tüzüğü 1967 yılında yapılmıştır ye Danıştayın onayından geçmiştir. Biz, daha ön
ceki bakanlığımız döneminde, tek tib elbise mevzuunda değişiklik yaptık. Bu defa, Cezaevleri 
Tüzüğünde yine değişiklikler yaptık; bakanların görüşünü aldık, Danıştaya sunduk. Halen Da
nıştayın incelemesindedir. 

"Bu cezaevi tüzüğü insan haklarına aykırıdır, bu cezaevi tüzüğü Avrupa kurallarına 
aykırıdır" ve benzeri sözler, mücerret sözlerdir. Ancak, gelişen .zaman içerisinde, gelişen tek
noloji içerisinde elbetteki yeni tüzükler, yeni kanunlar, yeni yönetmelikler yapılacaktır. 

1 Ağustos Genelgesini münakaşa etmek yersizdir. 1 Ağustos Genelgesi, 1988 yılında, Adalet 
Bakanı arkadaşım zamanında çıkmıştır; daha evvelki genelgeleri toplamak suretiyle çıkarılmış 
bir genelgedir. 1 Ağustos Genelgesinin 1 inci maddesi, tek tip elbise konusundadır. Aynı tarih
lerde tek tip elbise konusu, mevcut tüzükte değiştirilmiş; ancak, henüz onaylanmamıştı, yani 
Danıştayın onayını bekliyordu. Danıştayın onayı çıktıktan sonra, bir üst hukuk normu mev
cutken, bir tüzük mevcutken, bir genelgenin geçerliliği artık söz konusu muydu? 

A. SEDAT DOĞAN (Adana) — Zaten uygulanmıyor. ' 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Uygulanmıyor ta
biî. Birçok noktada uygulanmayan bu 1 Ağustos Genelgesini, birçok geneygeyle değiştirilen, 
tüzükle değiştirilen bu 1 Ağustos Genelgesini bayrak yapmak, bazlarının işine gelebilir; ama 
artık, hukuken birçok noktada hükmü kalmamış bir genelgeyi bayrak yapanların maksadını 
iyi bilmek lazım. ' 

Bakın, Danıştay Nöbetçi Dairesi 1 Ağustos Genelgesinin iki maddesini -yürütmenin dur
durulması kararıyla- hukuka aykırı buluyor, hangi maddeleri efendim? Bir tanesi 1 inci mad
desi, yani tek tip elbise konusu. Biz Adalet Bakanlığı olarak, onu, zaten tüzükle ilga etmişiz. 
Danıştay Nöbetçi Dairesi de zaten, Adalet Bakanlığı bunu ilga ettiği için, tek tip elbise uygula
masına devam edilmesin gerekçesine dayanıyor. Tutuklular için tek tip elbise uygulaması var 
mı efendim?.. 

Yüce Danıştayın, yürütmenin durdurulması kararıyla iptal ettiği 1 Ağustos Genelgesinin 
ikinci maddesi hangisi? Orada da, "Avukatlar, hükümlü ve tutuklularla, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa göre görüşme yaparlar" deniyor. Doğru; yalnız bu husus, bizim yaptığımız 

— 321 — 



T.B.M.M. B : 9 28. 9 . 1989 O : 1 

tüzük değişikliğine konmuş ve Danıştayın kararından çok önce Yüce Danıştaya gönderilmiş. 
Aynı hususu biz zaten Danıştaydan önce tespit etmiş ve Yüce Danıştaya göndermişiz, yani Da
nıştay Nöbetçi Dairesi Adalet Bakanlığının tespit ettiği iki nokta hakkında karar vermiş bu
lunmakta. O kararın hukukî durumu hakkında da herhangi bir şey söylemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlanmasını rica edeceğim. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Muhterem milletve
killeri, vaktimiz çok dar; bu itibarla bir husus üzerinde duracağım. 

"Bu açlık grevleri siyasî değildir, fizikî sebeplere dayanmaktadır" deniyor. 

Fizikî sebepleri düzeltmek, Bakanlığımızın ve devletin görevidir. Türk Milletinin imkân
ları içerisinde, Avrupa cezaevi kurallarına ve dünya standartlarına uymak bizim görevimizdir; 
ama, acaba açlık grevinin sebebi bu mudur? 

Ben, açlık grevi başlamadan önce Eskişehir Cezaevine Üç defa gittim.Avukathktan gel
dim; cezaevleri, yabancı olduğum yerler değil. Bu Yüce mecliste de, cezaevini gören, bilen, tu
tuklu olarak kalan birçok arkadaşımız var. Hiçbir suçluya, hiçbir mahkûmam benim bir başka 
gözle bakmam mümkün değil. Üç defa yalnız, Eskişehir Cezaevine gittim. Cezaevleriyle ne 
kadar alakadar olduğumun bundan daha iyi bir delili olamaz. 

Bu cezaevinde bana, "Biz harp esiriyiz, bize Cenevre Sözleşmesini tatbik edeceksiniz, dev
rimci mücadelemize biz burada devam edeceğiz" dediler. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Yanlış efendim... Doğru değil... 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — "Doğru değil" di
yenleriniz olabilir. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Yalan söylüyorsunuz! 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 

' ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Olabilir; ancak, ben 
Yüce Mecliste hiçbir milletvekiline, "Sen yalan söylüyorsun" demek cesaret ve ahlakını göste
remem ve onu da beklerim. (ANAP sıralarından alkışlar) tspatını biraz sonra yapacağım. 

Şimdi, bu hükümlü ve tutuklular tünel kazdıktan bir hafta sonra -dikkat buyurun- bütün 
dünya basınını, Türk basınını ve televizyonununu, toptan, Eskişehir Cezaevine götürdüm. Ev
vela tünelleri filan gezdim; rahat olsunlar diye basınla birlikte hükümlü ve tutukluların yanına 
da girmedim ve cezaevinin üst katında oturdum. Görüştüler ve görüştükten sonra da gelip ba
na sualler tevcih ettiler. Onların bantları elimizde. Bakın, gazetecilere ne diyorlar : "Şu anda 
bize başka bir şey yapmadılar; ama şu anda kuşkudayız. Can güvenliğimiz var mı, yok mu, 
bilemiyoruz. Sizler geleceğinizden dolayı bize saldırılmamış olabilir. Bugünden sonra da her 
an böyle bir şey yapabilirler. Bu konuda basının duyarlı olmasını istiyoruz. Bu anlamda, can 
güvenliğinden şüpheliyiz." 

Şimdi burada elyazısıyla bir çözüm var; fakat ben size basından okuyacağım, yarın da 
bugünkü gazetelerden okuyacağım: "Tünelcilerden tehdit..." 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Bakan, istekleri vereyim mi? 

— 322 — 



T.B.M.M. B : 9 28. 9 . 1989 0 : 1 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla>—Efendim, ondan ben
de var, hepsi var; istekleri Bakanlığa gönderiyorlar, onları da 'okuyacağım. 

"Tünelcilerden tehdit : 
Kimseden af dilemeyeceğiz. Kendi özgürlüğümüzü kendimiz yaratacağız. Bizler özgürlük 

tutsağıyız. Yarın fırsat bulursak tekrar kaçmayı deneyeceğiz. Tünel kazdık ve bundan sonra 
da kazacağız. Amacımız, dışarı çıkıp tekrar mücadeleye devam etmektir." 

RIZA ILIMAN (Çorum) — bunlar, ajan provokatörlerin lafları. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Yine bir başka ga
zeteden, Cumhuriyet Gazetesinden okuyorum : "Biz, olağanüstü dönemde savunma olanak
larımız kullandırılmadan yargılandık ve kabul etmediğimiz ağır mahkûmiyetlere çarptırıldık. 
Biz kimseden af dilemediğimiz için, kendi özgürlüğümüzü kendimiz elde etmek zorundayız..." 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Bakan, bunlar ajan lafları. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Bunlar basınla gö

rüşenler efendim; gazeteler de yanlış yazmış olabilir. 
Şimdi bakın... 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Ajanların işi o... 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Gazeteler de yanlış 

yazmış olabilir. Bunfar kendilerinin Bakanlığa verdikleri dilekçelerdir. Bakalım ne istemişler?.. 
isterseniz evvela şunu okuyayım... 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sizinle yaptıkları son anlaşma bu Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim. 

1 'Sömürgeci faşist Türk Devleti Kürt esirleri öldürmektedir. "Bu, dışarıda yayımlanan bir 
yazıdır ve 25 Şubat 1988'den başlıyor, Aydın Cezaevini söylüyor ve taleplerini sıralıyor." Kürt 
tutukluların, savaş tutuklusu, esir olarak tanınması, tek tip kıyafet uygulanmasının kaldırıl
ması, Türk Millî Marşının söylenmesinden imtina etmek..." 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Yok efendim! 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efendim... 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, müsaade 
buyurun; bu, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla aldığımız, temin ettiğimiz bir bildiri. İstirham edi
yorum efendim... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, o mu kaleme almış ki, yazıp yaz
madığını biliyor? 

BAŞKAN — Lütfen efendim.., 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Avukat ve ziyaretçi

lerle görüşmek, besin maddeleri, 1 Ağustos Genelgesinin çıkarılması, af kanununun çıkarıl
ması gibi talepler sıralanıyor. 
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Şimdi, bakalım, içeridekiler ne diyor, bakalım talepleri nedir?.. 9 Şubat 1989, Hafız Ak
demir; "Siyasî tutuklu ve hükümlü statüsü yasal düzeyde tanınmalıdır. Siyasî temsil kurumu
na yasalhk hakkı tanınmalıdır. Daha önce yakılan tüm infazlar hukukî sonuçlarıyla Kaldırıl
malı, infazı yandığı için fazladan yatırılan arkadaşlarımız vakit geçirilmeden tahliye edilmeli
dir. Sıkıyönetim mahkemelerinin, 1402 sayılı Yasanın 17/1 bendince 1/3 oranında ceza artırı
mını öngören kararları, yasa önünde eşitlik prensibine ve Anayasaya aykırı olduğundan, bu 
cezalar tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmalıdır." 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yanlış mı? 
SALÎH SÜMER (Diyarbakır) — Neresi yanlış? 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Bakalım efendim; 

tabiî ki, doğru olanları da vardır, yanlış olanları da vardır. 
Burada, Eskişehir Cezaevinde açlık grevine gitmek için verdikleri çok imzalı (112 imzalı)' 

bir dilekçe var; okuyorum : 
1. Siyasî tutsaklık savaş esirliği statüsü tanınması, 
2. Cezaevleri tüzüğünün tutuklu ve hükümlüler lehine değiştirilmesi" diye devam ediyor. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlamanızı rica edeceğim, ben, söz kesmeleri hesaba 

kattım. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Efendim, bütün id
dialar siyasî olmaktadır. 

Şimdi, bir başka dilekçeyi okuyacağım: "Yulardır ülkemizde kanayan bir yara haline dö
nüştürülen cezaevleri..." Son olarak da "1 Ağustos Genelgesi" denmektedir; aşağı yukarı hep
sinde aynı tabirler vardır. "Siyasî hükümlülük statüsü tanınması; siyasî tutsaklık, savaş esirli
ği..." Arkadaşlar 1 inci maddeleri bu; hepsi aynıdır. 

RIZA ILIMAN (Çorum) —- Onları at, Sayın Bakan; biz fizikî olanları söylüyoruz. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — "Arkadaşlar" diye" 

kendi içlerinde organize olmalarına dair yazdıkları uzun bir yazı var; Sayın Başkan müsaade 
etmediği için okuyamıyorum. 

HASAN ZENGtN (Manisa) — Gensoru açılsın, hepsi okunsun... 
BAŞKAN— O zaman da 20 dakika konuşacağız... 
HASAN ZENGtN (Manisa) — Sayın Bakanım, herkes 1 saat konuşacak değil ki!,. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın Başkan, muh

terem milletvekilleri, şunu söylemek istiyorum : Şu deliller gösteriyor ki, cezaevlerindeki olay, 
açlık grevi değil, diğerlerini izah etmek için de geniş zamanımız yok. Bir iki hususu, izin verir
seniz, toparlamak istiyorum; sükûnetle dinlenmesi şansına sahip olursak. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi, önergeyi verenler dahil olmak üzere, söylüyorum : Bili
yorum ki, hiçbiriniz, bu hükümlü ve tutuklulara, Türkiye Cumhuriyetinde, harp esiri savaş 
esiri muamelesi yapılmasını istemek durumunda değilsiniz, böyle bir şeyin tarafı olamazsınız; 
ama, bizden istenen budur ve Yüce Meclisin huzurunda bunu ispat etmek imkânına da sahip 
oldum. Tereddütü olanlar varsa, Bakanlığımızın resmî kuyudatından da, bü arkadaşları tat
min etme cihetine gideriz. 
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Bu insanların işledikleri suçlar ne olursa olsun, karşılarında nötürüm; bunları küçültmek 
veya yüceltmek gibi bir tutum içerisinde olamam; ama şunu söylemek istiyorum ki, herhalde 
bu insanlar, bu Mecliste grubu bulunan siyasî partilerin mensupların değildir, yakınları değil
dir. Bu Mecliste grubu bulunan siyasî parti mensupları ve onlara yakın insanlann siyasî görüş
leri, bu örgüt mensuplarıyla bir ilişki içerisinde olamazlar; hiç, kimse, bizim namuslu parti 
'mensuplarımız da şunların arasındadır, diye bir iddianın içeresinde olamaz. 

Bunların işledikleri suçların hangi tip suçlar olduğu hususunu bir daha söylüyorum. Eleş
tirmek niyetinde değilim. Bu önergeyi verenler dahil, bu suçlara sahip çıkma durumunda ola
mazlar. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Ceza, intikam değil ki. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Ancak, biz, baştan, 
beri şunu anlatmaya çalıştık: Bu suçları işlemiş olsalar dahi, bizim, bu insanlara insanca dav
ranmak, devlet olarak en merhametli yaklaşımı yapmak görevimizdir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri) Ancak, başlangıçtan beri Türk kamuoyunu aldatan husus şu : "Bunların si
yasî talepleri yoktur; masumane istekler yüzünden açlık grevine gitmektedirler." Oysa, taleple
rini şu şekilde yazıyorlar : "Af kanununun çıkarılması... Af kanunu çıkıncaya kadar, bize sa
vaş esiri muamelesi yapılıncaya kadar açlık grevlerine devam edeceğiz..." 

ÖMER ÇİFTÇt (Ankara) — öbürlerinden niye bahsetmiyorsunuz? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — İngiltere'de... 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Tek tip elbiseden niye bahsetmiyorsun? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın milletvekili, 
işin yoğurdu, hakikati gizlemesin. Başını kuma gömmek, işin gizlenmesidir; ama gövde mey
danda, asıl maksat meydandadır ve onlar, bu dileklerini ve bu taleplerini bütün basının önün
de söylemeyi gizlemiyorlar; onlar bütün bu taleplerini, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanının 
yüzüne söylemeyi gizlemiyorlar. Elbette ki, bu Meclisin içerisindeki insanlar da hakiki niyetle
rini gizlemeyecek kadar cesurdurlar... (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu itibarla, bu önergelerde talep edilen şeylerin, Türkiye Cumhuriyetine kasteden birçok 
örgütle ve dış ilişkilerle münasebeti açıktır. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu hakkındaki genso
ru Önergesine oy verirken, "Adalet Bakanı çantasını alıp gidecek, Hükümet çantasını alıp 
gidecek" diyen sözcüye, tarih önünde, hangi mesuliyetin altına girdiğini hatırlatmak istiyo
rum (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) ve yarın bu vereceğiniz oylarla, Türkiye 
Cumhuriyetinin içte ve dışta itibarı yönünde kimin daha çok aleyhe gayret ettiğinin tevsikini 
ve tespitini yapacağız. 

Ben, Oltan Sungurlu olarak, hiçbir merciden, Cenabı Allah'tan başka hiçbir merciden kork
muyorum. 

A. SEDAT DOĞAN (Adana) — Biz de kormuyofuz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Vicdanıma karşı her 
gün hesap veriyorum, her gün gensoru karşısındayım. Herkesin, verdiği oylarla, vicdanına karşı 
gensorusunu vermesini bekliyorum. 

Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; 
SHP sıralarından gürültüler) 
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HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (tstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakan açıklamaları sırasın
da, gensoru sahiplerinin; yani grubumuzun, bazı suçları işleyenlerle aynı düşünceleri paylaştı
ğı izlenimini verecek sözler sarf etti. (ANAP sıralarından "Tam tersi, alakası yok" sesleri) 

Bu, bizim grubumuzun tutumunun yanlış anlaşılması anlamına gelir. Bu konuda, İçtüzü
ğün 70 inci maddesine göre, açıklama yapmak için söz istiyorum. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Biz öyle bir şey 
söylemedik. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Daha ne diyeceksin? 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz hassasiyetle takip ediyorum; grubunuzun itham edildiği 
yolunda bir izlenim edinmedim ve Sayın Bakan da, bu tarz bir ifadede bulunmadıklarını otur
dukları yerden belirtiyorlar. 

K. KEMAL ANADOL (izmir) — Tutanaklar... 

SALÎH SÜMER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, tutanaklara bakın. 

BAŞKAN — Bu itibarla, bir sataşma olduğu kanaatinde değilim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (tstanbul) — Sayın Bakanın bu tarzdaki ifadesi; bizim taşıya
mayacağımız, taşımadığımız, layık olmadığımız bir izlenim yaratır, tzin verin... Ana Muhafe-
let Partisiyiz, muhalefet partisiyiz; bu izlenimin böyle kalmasına müsaade etmemeniz göreve-
nizdir, bunu açıklamamız gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, samimiyetle ifade ederim ki, bir ana muhalefet partisinin böy
le bir itham altında kalmasına ben de tahammüllü değilim... 

HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (tstanbul) — Efendim, o zaman, müsaade edin, açıklayayım. 

BAŞKAN — Ama, inanıyorum ki, böyle bir izlenim yoktur, samimî kanaatim odur. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

Efendim, görüşmeler tamamlanmıştır... . < 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bana kınama cezası verdiniz... 

BAŞKAN —- Geleceğiz efendim, zatı âlinize geleceğiz efendim; oylayacağız, geleceğiz... 

KAMER GENÇ (Tunceli)— Oylama bitmeden şunu... 
BAŞKAN — Geleceğiz efendim... Geleceğiz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şimdi, siz bana, "Kınama cezası verdim" dediniz., içtüzü
ğün 139 uncu maddesini iyi okuyun. Siz, bana kınama cezası verme yetkisine sahip değilsiniz; 
ancak Meclisin oyuna sunarsınız. Zaten verdiğiniz ceza da geçersizdir. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî geçersiz, oylamadığım için geçersiz efendim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... [ANAP sıralarından "Bravo Doğru Yol 
Grubu" sesleri, alkışlar(!)] Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Genç, beyanım geçersizdir, onu ifade ediyorum; zatı âlinize de kınama cezası ver
miş değilim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman, geçersiz şeylerle bizi burada muhatap tutmayın 
Sayın Başkan. Ne demek?.. Bu iş çocuk oyuncağı değil ki... 

BAŞKAN — Cezayı Genel kurul verir efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman, niye, hem "Ceza verdim", hem de "Kaldırdım" 

diyorsunuz? 
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2. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup BaskanvekilUri Zonguldak Milletvekili Koksal loptan 
ve Konya Milletvekili \kja Tanır'ı, uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla Türk çiftçi ve köylüsünü 
mağdur ettikleri iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açümastna ilişkin önergeleri (U/9) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki, Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkan-
vekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, uyguladık
ları yanlış ekonomik politikalarla Türk çiftçi ve köylüsünü mağdur ettikleri iddiasıyla Bakan
lar Kurulu Üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, tçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
gensoru açılmasına ilişkin önergesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümet yerini almıştır. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hükümetin 6 yıldır uyguladığı bilgisiz, basiretsiz ve yanlış ekonomik politikaların mağ
dur ettiği en büyük kitle tarım kesimidir. 

Bu Hükümetin uyguladığı tarım politikalarının genel çizgisi; yüksek girdiler, buna karşı
lık düşük taban fiyatları, böylece tarımın millî gelirden her defasında daha az pay alması, çift
çiden koparılan haksız payların başka yerlere aktarılması olmuştur. 

Bu hükümet dönemine gelinceye kadar, 55 milyonluk Türkiye'yi besleyen tarıma dayalı 
sanayiî çalıştıran ve ihracat imkânı yaratan Türk çiftçisi, bu Hükümet döneminde toprağa ver
diğini alamayan, sürekli fakirleşen, devletinin kendisinin sırtında yük saydığı, hak etmediğini 
alan bir kitle gibi muamele görmeye başlanmıştır, öylesine ki; hükümete hâkim olan zihniyet, 
kendi çiftçisinin ve köylüsünün millî gelir payını düzenleyen taban destekleme fiyatlarını yük
sek tutmaktansa, daha ucuza mal oluyor gerekçesiyle başka ülke çiftçilerinin mallarını peşin 
para ve döviz sarfiyatı ile ithal etmeyi (kendi insanının fakirleşmesi pahasına) yabancı ülke çift
çilerine kaynak aktarmayı yeğlemiş bulunmaktadır. 

Devletin kendi kaderine terk ettiği Türk çiftçisi, bu yıl üstüne üstlük büyük bir kuraklıkla 
karşı karşıya kalmıştır. Ülkenin geniş bir kesimini kaplayan kuraklıktan tarım kesiminin he
men her yerde uğradığı zarar, köylümüzü aç ve açıkta bırakacak boyutlara varmıştır. 

26 Mart yerel seçimlerinde halk desteğini büsbütün kaybetmiş olan hükümet, daha da hır-
çıntaşarak öteden beri sürdürmekte olduğu partizan politika ve uygulamalarını, felakete uğra
mış insanlar arasında ayrım yapmaya kadar vardırmış bulunmaktadır. Bu cümleden olarak, 
kuraklık sebebiyle kuraklık bölgelerinde kurulan tespit komisyonları devletin müşfik ve koru
yucu elini dürüst, adil ve tarafsız uzatmayıp, çiftçileri kuraklıktan gördükleri zarar ve ziyana 
göre değil, keyfî ayrım ve tespitlerine göre uzatmıştır, öylesine ki, bazı bölgelerde çiftçiler bu 
haksız tespitler aleyhine bölge idare mahkemelerine başvurmak zorunda kalmışlardır. 

Kuraklık zarar gören çiftçi ve köylünün borç ertelenmesinde ise, vicdanları sızlatan açık 
bir partizanlık sergilenmiş, iktidar partisine oy verenler kayırılmıştır. 

Özellikle yılda bir defa mahsul alarak bununla ailesinin ve hayvanlarının bir yıllık ihti
yaçlarını karşılamak zorunda olan çiftçilerimizin yüzde 60'lara varan üretim kayıpları ile âde
ta açlığa ve çaresizliğe terk edildiği açıkça görülmüştür. 
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Bir felaketi bile kendisi için politik çıkar yolu olarak kullanan bir hükümetin, ülkesine 
verebileceği birşey yoktur. Böyle bir hükümet, halkı için problem ve taşınması ağır bir yük olur. 

Bu nedenlerle, Anayasamızın 99 ve İçtüzüğün 107 ve müteakip maddeleri uyarınca Hükü
met hakkında gensoru açılmasını Grubumuz adına saygı ile arz ve talep ederiz. 

Koksal Toptan Vefa Tanır 
Zonguldak Konya 

Doğru Yol Partisi Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen önerge sahiplerinden birine 10 dakika söz ve-
r e c e ğ i m . 

Buyurun Sayın Vefa Tanır. (DYP sıralarından alkışlar) 

VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; gensoru, büyük ağırlığı 
olan bir denetim yoludur; ama, ne zaman bu Meclise bir gensoru gelse, bu sıraları boş görüyo
ruz. Bu sıraların boşluğu, bizim konuşmamızı fazla etkilemez; ama, bu sıralar dolar ise, gen
soru nedir, öğrenilebilir. Biraz evvelki oylamada bizim tarafa bakarken pek çok arkadaşımın 
boynu kırılıyordu. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstanbul) — Hiç kimsenin boynu kırılmıyordu. 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — Senin boynun kırıldı. 

VEFA TANIR (Devamla) — Size bir şey sağlayacaksa, ben kendim kırarım. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) •— Üzülerek baktık o tarafa. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Zaten onların boynu kırık beyefendi. 

VEFA TANIR (Devamla) — Gensoru... Gensoru... 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (istanbul) — Dünle bugün arasında değişiklik var; dün ne 
idiniz, bugün ne oldunuz... 

VEFA TANIR (Devamla) — öğrenemiyorsun... Ben, onu izah edeceğim. Hiç olmazsa, 
sus da, öğren. Dört senede gensoruyu öğrenmeden gideceksin buradan. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Sen konuşmayı öğren. 

VEFA TANIR (Devamla) — Gensoru, iki kademelidir. Gensoruda iddialar vardır; genso
ruda savunma vardır. Gensorunun ikinci kademesi, haklılığın güven istemidir. İddialar ortaya 
gelir, savunma yapılır; ondan sonra da eğer güvensizlik isteminde, gensoru veren talepte bulu
nursa veya bakan talepte bulunursa, oylama yapılır. 

Siz niye boynunuzu o tarafa uzatıyorsunuz? Bakan bile burada "İspat etme ve tatmin et
meye erişemedim" dedi. Sayın Başkanın her zaman yaptığı, hepimize yaptığı müsamahaya gö
re, Sayın Bakan burada 45 dakika konuştu; ama, Bakan bir sıkıntıdaydı. 

İşte, gensorunun birinci kademesine parmak kaldırarak oy verdik. Açın gensoruyu, ba
kın; siz mi haklısınız, verenler mj haklı? Neyi oyladınız siz? (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Neyi oyladınız siz? Niye eğilip de baktınız o tarafa? 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — Yıllardır kamufle ettiniz bu oyunları siz. 
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BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 

Sayın Tanır, konuya girelim lütfen, konuya girelim. 

VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Konuya girelim. 

VEFA TANIR (Devamla) — Konunun içindeyim. Bu da bir gensorudur, iddialarımız var
dır. öyle bir gensorudur ki bu... 

BAŞKAN — Sayın Tanır... Sayın Tanır, daha evvelki bir tavrı ifade için söz isteseniz, İçtü
zük imkân verse, veririm; ama, konumuza dönelim lütfen. 

VEFA TANIR (Devamla) — Bu da bir gensorudur. Deminki gensoruda, ölen iki vatanda
şın hakkını arıyordunuz, bu gensoruda 33 milyon insanın hakkı yatıyor; çünkü, ülkemizde nü
fusun yüzde 56'sı tarımla uğraşıyor. 

Bu gensoruyu biz niye getirdik? Çünkü, bu gensorudan kısa bir müddet evvel başka bir 
talebimiz vardı, bir genel görüşmemiz vardı; ama, Türkiye'de milletvekili olarak gezemiyorsu
nuz. Siz rahatlıkla geziyor musunuz bilemem; ama, biz rahaklıkla gezemiyoruz. 

ALÎ TOPÇUOöLU (Kahramanmaraş) — Suçlusunuz! 

VEFA TANIR (Devamla) — Halkın büyük bir kısmı, yani toprakla uğraşan köylü. "Açız" 
diyor, "Tohumsuzuz" diyor, "Taban fiyatlar değerini bulmadı" diyor ve dönüyor diyor ki, 
"Biz sizi niye seçtik? Bu hakkımızı orada müdafaa edesiniz diye seçtik." 

Genel görüşme istedik. Halk da, Meclisin gündemini bizden fazla takip edebiliyor, "üç 
ay sonra mı benim derdime deva olacaksın; Diyor, işte gensoru oradan doğuyor. Gensoru, ve
rildiği gün işe yaradı, tki gün evvel, Türkiye'de başka türlü tohumlık dağıtılıyordu; takip ede
biliyorsanız, iki günden beri Türkiye'de başka türlü tohumluk dağıtılıyor. 

Alman Parlamentosunda taban fiyatlar konuşuluyor; hem de bir gün değil, iki gün, üç 
gün, dört gün taban fiyatların konuşulduğuna ben şahit oldum. Merakla sordum : "Bizde ta
ban fiyatlarını hükümet verir, burada niye konuşuyorsunuz?" Verilen cevap': "Biz, köylüyü 
köyde tutmayı her şeyin üstünde tutarız. Eğer, taban fiyatlarını ve girdileri, düşünerek vermez
seniz, köylüyü köyde tutamazsınız, işte, köylü köyü bırakıp şehire geldiği zaman, felaket baş
lar. Kaderini yenebilirse, köylü kurtarır; kaderini yenemezse, köylü şehirlinin başına şehirde 
bela olur, şehrin düzeni bozulur." 

Muhterem milletvekilleri, son zamanlarda bir şey dikkatinizi çekmiyor mu? Sırtında bir 
yorgan, köyden şehirlere akış var, bilhassa büyük şehirlere... 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Eskiden de vardı. 

VEFA TANIR (Devamla) — Eskisi sizi kurtarır mı? Kurtarırsa, onu anlatayım. 

tSMET TAVGAÇ (Bursa) — Altmış yılın meselesi. 

VEFA TANIR (Devamla) — Bunlar amele olmaya gelenler. Toprak onları besleyemiyor. 
Aynı toprak... Niye besleyemiyor? Taban fiyatlar iyi verilmemiş, girdiler ise kat kat yüklenmiş; 
o zaman, dar toprak sahibi, orta toprak sahibi, evden iki kişiyi amele olarak şehre gönderiyor. 
Yine vaktiyle toprağın gelirinden fevkalade istifade edip şehirde yer tutanlarda tersine bir göç 
var ve onlar da yeniden köye dönüyorlar, işte bu ekonomik düzenden dolayı biz bu gensoruyu 
Hükümet için verdik. Bugünün meselesi değil, altı ayın meselesi değil, altı yılın meselesi oldu
ğundan dolayı Hükümet için bir gensoru vermiş olduk. 
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Muhterem arkadaşlarım, aslında bu gensoruları çekersek, onsekiz günden beri bu Meclis 
ne konuşacaktı da bundan bu kadar sıkılıyorsunuz? tşte, gensorular bu cenahlardan gelsin. 
26 Martın tokatını biz yemedik ki; 26 Martın tokadı köyden geldi. (DYP sıralarından alkışlar) 

ALt TOPÇUOÖLU (Kahramanmaraş) — Sen sevin. 

VEFA TANIR (Devamla) — "Bu, köyden gelenler niye geldi? Bunun üzerine bir eğilelim" 
demek, sadece biz milletvekillerinin hakkı mı? Buçuk oy da olsa, yüzde 20 oy da olsa, yüzde 
20 insanın da ümidi sizsiniz. 

ABDÜLKADİR ALBAYRAK (İstanbul) — Siz ne aldınız? 

VEFA TANIR (Devamla) — Ağıt aynı şekilde. Manisa'da yürüyenler bir partili miydi? 
Manisa'da yürüyenler Türk çiftçisiydi. 

ALt TOPÇUOöLU (Kahramanmaraş) — Yok efendim, partiliydi. 

VEFA TANIR (Devamla) — Mazot dolduramadığı traktörünün üzerinde, yarım bidon ma
zot hiç olmazsa bu işe yaradı diye gururla yürüyordu ve tarlaya götüremediği traktörü bu mi
tinge işitirak ettirmenin sevinci vardı üzerinde. 

Siz bugün, Anadolu köylerinde, mazotunu, gübresini, ziraî ilacını, tohumluğunu temin 
edebilmiş kaç çiftçi bulabilirsiniz? Buna sadece, "Ne yapalım? Bu sene kuraklık oldu? diye
mezsiniz; buna sadece, "Arpa ve buğdayda olan kuraklıktan dolayı" diyemezsiniz; çünkü, çay 
çiftçisini de aynı sıkıntıda, besici de aynı sıkıntıda ve pancar çiftçisi, "1990'da pancar 
ekmeyeceğim" diyor. 

Çiftçi, altı yıl tatbik ettiğiniz politikada bir noktaya geldiyse ve sırtı pek, karnı tok, cebi 
para doluysa, çiftçinin aldığı fabrikalar niye kapanıyor? Niye MAN Fabrikası battı? Niye 9 
traktör fabrikasından bugün 6-7 tanesi çalışmıyor? TÜMOSAN artık Konya'da traktör yapmı
yor, başka şirketlere motor yapıyor. 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Doydu. 

VEFA TANIR (Devamla) — Türkiye'deki nüfus artışı dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu 
nüfus artışında doyma olur mu? Yüzde 2,5 nüfus artışı ile doyma olur mu? Bunun imkânı 
var mı? 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstanbul) — Traktörden bahsediyorsunuz. 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — Tarlalar da yüzde 2,5 mu arttı?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 

VEFA TANIR (Devamla) — Bir yere kaçamazsınız; "doydu" deseniz de kaçamassınız, 
"traktör fazla" deseniz de kaçamazsınız. 

Var mısınız? Bu gensoruyu gündeme alın, grup olarak size neler getireceğiz!.. Bize gelen 
mektupları dosyalayamıyoruz. Size gelmiyor mu bunlar? Bize bu zamanı verin müsaade edin 
de size buradan okuyalım. (DYP sıralarından "Onları adamdan saymıyorlar" sesi) 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, söylediğiniz sözün ağırlığını hissedebiliyor musunuz? Ya
ni bir milletvekiline, bir gruba "Adam değilsiniz" diyebilmek özelliğini içinize sindirebiliyor 
musunuz? 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — İnsanlıktan nasipleri o kadar. 
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BAŞKAN — Yani, bu söz ağzınızdan çıkarken, herhalde, bunun ağırlığını hissetmeniz lazım. 

Devam edin efendim. 
VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bunları normal göreceğiz; iş yapan 

bir mecliste tartışma vardır, iş yapan bir mecliste laf atma da vardır, eğer elfaz-i galize cinsin
den değilse... 

ADÎL KÜÇÜK (Konya) — Zaten biraz da özlemişsiniz. 

BAŞKAN — Ama "Adam değilsin" demek, olmaz. 

VEFA TANIR (Devamla) — Ama korkunç olan, suskun meclistir. Korkunç olan, vatan
daşın dileğini, vatandaşın içinde bulunduğu sıkıntıyı kürsüye getiremeyen meclistir. Bugünün 
meselesi değildir bu. Bu Meclisin açılışında beş dakikalık hoş bir söz söyleyelim dedik, sonra 
gruplar olarak vazgeçtik. Böyle bir söz söylersem ne yaparım diye, Birinci Türkiye Büyük Mil
let Meclisine kadar defter karıştırdım. Burada konuşulanlar, bu zabıtlar Türkiye Cumhuriyeti
nin en büyük ansiklopedisidir. Burada yarınki tarihi yazar; milletin derdini, sıkıntısını yazar. 
Meseleleri burada konuşturamazsanız gelecek nesiller bugünün sıkıntılarını ve dertlerini bu za
bıtlarda bulamaz. Onun için konuşmalardan pek rahatsız değilim, laf atmaya devam edin; ben 
zaten bitireceğim. 

YILMAZ SANtOĞLU (Ordu) — 15 dakika oldu. 

VEFA TANIR (Devamla) — 15 dakika olmadı. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, toparlayın, rica ediyorum. 

VEFA TANIR (Devamla) — Bitiriyorum, toparlıyorum Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Tanır, bir dakikanızı rica edeceğim. 

Aşağıdan söz atıldıkça müzakereler uzar. söz atan arkadaşları biliyorum. Onlara tavsiye 
ederim, dışarıda biraz istirahat etsinler; ama, devam ederlerse isimlerini zapta geçiririm, çok 
müşkül durumda kalırlar. Rica ediyorum... 

Toparlayınız efendim. 

VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem Hükümet, devrinizde, Türk köylüsü toprağını sü
remez oldu, gübre atamaz oldu; ilaç, makine ve tohumluğu zor temin eder hale geldi. Gensoru 
önergesine oy verin, gündeme alın, tatmin olmadınızsa sizi tatmin edecek delillerle, dosyaları
mızla huzurunuza gelelim. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Şendağ; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla Türk çiftçisi ve köylüsünü mağdur duruma dü
şüren Hükümet hakkında grubumuz tarafından verilen gensoru açılmasına ilişkin önerge üze
rinde görüşlerimizi arz etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Yüce Genel Kurulu Gru
bum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, Sayın özal Hükümetinin uygulamış olduğu yanlış, tutarsız ve çarpık 
politikalar sonucu, millî gelir azalmış, enflasyon kurumlaşmış, giderek azgınlaşmış, halkın ka
deri haline gelmiş, dış ticaret ve döviz gelirleri düşmüş, yatırımlar yok denecek kadar azalmış, 
işsizlik artmış, millî gelir dağılımı -gerek fert başına, gerek sektörler ve gerekse bölgeler arasında-
bozulmuş, ülke iç ve dış borç batağına saplanmıştır. 

Ülkenin doyuranı; sanayie hammadde kaynaklığı yapan, küçük esnaf ve sanatkârı çalıştı
ran, ulaştıran sektörüne ve çalışabilir nüfusa istihdam imkânı yaratan tarım da, son yıllarda, 
elle tutulur gözle görülür derecede saptanan bu olumsuz tablodan nasibini almıştır. 

Altı yıldır uygulanan politikalar sonucu, tarım ve tarımda çalışanlar, had safhada mağ
dur olmuştur. ANAP iktidarının tarım politikalarının genel çizgisi, yüksek tarım girdileri, bu
na karşılık düşük taban fiyatları, tarımın millî gelirden daha az pay alması, çiftçiden acımasız
ca koparılan payların başka yerlere aktarılması şeklinde olmuştur. 

Bugün, tarım Sayın özal Hükümeti sayesinde, tarıma dayalı sanayie hammadde sağlaya
maz, sanayi kesimine pazar, ulaşım sektörüne iş hacmi yaratamaz, işlenmiş veya işlenmemiş 
tarım ürününü yeteri miktarda ihraç ettiremez, çalışabilir nüfusumuzun istihdam imkânım sağ
layamaz, her yıl bir milyondan fazla artan nüfusumuzu dengeli ve sağlıklı bir biçimde besleye
mez duruma düşmüştür. Ekonominin kaynağı olan tarım, ekonomiyi besleyemez hale gelmiştir. 

Tarım girdileri, enflasyonun üzerinde artış göstermiş, ürün fiyatları ise enflasyonun altın
da kalmıştır. Bu nedenle de, tarım kesiminde çalışanların fukaralaşmasına sebep olunmuştur. 

Tarım kendine yeterli olmaktan çıkmış, büyük bir hızla dışa bağımlı hale gelmiştir. Halkın 
geleceği ve beslenmesi, dış ülkelerin üretimine bağlanmıştır. Gerçekten, çiftçiye uygulanan des
tekleme kapsamı son yıllarda daraltılmış; 1980'de 22 ürün destekleme kapsamı içindeyken, bu
gün bu sayı 10'a düşmüştür. 

Desteklenen ürün fiyatları doğru ve gerçekçi olarak belirlenmemiş, bu yüzden de ürün 
fiyatları enflasyonun gerisinde kalmıştır. 

Ürün bedelleri peşin ödenmediği gibi, taksitli ödemeler de gecikmeli yapılmıştır. Tarımsal 
kredi faiz oranları artırılmıştır. Tarımda sübvansiyonların kaldırılması hedeflenmiştir. Artan 
girdi fiyatları yüzünden, gübre, ilaç gibi temel maddelerin kullanımlarında azalmalar olmuş
tur. Bu nedenle verimlilik oranı da düşmüştür. 

Hayvancılık sektöründeki kriz önlenememiştir, övgülerle bitirilemeyen, "bacasız fabrika" 
diye nitelenen tavuk çiftliklerinin büyük bir kısmı, bugün, kapanmış durumdadır. 

Tarım ürünlerinin pazarlama sorunları çözümlenememiştir. 
Tarım dışı arazi kullanımı önlenememiştir. 
Akarsuların, sulama kanallarının ve çevresinin kirliliğine çare bulunamamış; bu nedenle, 

tarımın uğradığı zararlar büyük boyutlara ulaşmıştır. 
Doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimizin yaraları sarılamamıştır. 
Tarımla ilgili alınan kararlarda çiftçinin görüşüne itibar edilmemiştir. 
Tarım satış ve kredi kooperatiflerine devletin müdahalesi önlenememiş, aksine, partizan

ca müdahaleler baskı halini almış, hür kooperatifçilik ilkeleri çiğnenmiştir. 

— 332 — 



T.B.M.M. B : 9 28. 9 . 1989 O : 1 

Çiftçi teşkilatlarının gerek örgütlenme, gerekse malî açıdan güçlü hale gelmeleri için yar
dımcı olunmamış, aksine engelleyici düzenlemeler getirilmiştir. 

Orman köylülerinin sorunları çözümlenemediği gibi, daha da artmıştır. 
Sayın milletvekilleri, kalkınma planlarına baktığımızda; Birinci Plan döneminde tarım sek

törünün toplam yatırımlardan aldığı payın yüzde 13,9; tkinci Plan döneminde yüzde 11,1; Üçüncü 
Plan döneminde yüzde 10, Dördüncü Plan döneminde yüzde 10, Beşinci Plan döneminde yüz
de 7 olduğunu ve Altıncı Plan dönemi için yüzde 7,9 hedeflendiğini görmekteyiz. Demek ki, 
giderek, tarıma ayrılan sermaye miktarı azalmıştır. 

Tarımın millî gelirden aldığı pay da, 1984'te yüzde 19,6; 1985'te yüzde 18,8; 1986'da yüz
de 18,5; 1987'de yüzde 18, 1988'de de yüzde 16,1 olmuş; 1989 için yüzde 15,7 olarak hedeflen
miştir. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, tarıma, tarımda çalışanlara son yıllarda millî gelirden 
verilen pay giderek azalmıştır. Bu rakamlar, tarımın ve tarımda çalışanların fukaralaştığını gös
termektedir. 

Nüfusumuz her yıl yüzde 2,5-3 oranında artarken, bu nüfusu besleyecek olan tarımın ge
lişme hızında bir değişiklik hemen hemen olmamıştır : 1983'te yüzde 1, Î984'te yüzde 3,5; 1985'te 
yüzde 2,4; 1986'da yüzde 7 oranındadır. 1986 yılındaki bu yükselmeden dolayı Hükümeti kut
lamak gerekir; ancak, 1985 yılında yüzde 2,4 olan büyüme hızının, 1986 yılında yüzde 3 olarak 
hedeflenmiş olmasına rağmen birdenbire yüzde 7,2'lere yükselmesinin izahı mümkün değildir. 
Yüzde 7,2'lik büyüme hızı, hangi faktörler, izlenen hangi politikalar, hangi müdahaleler ve 
şartlar altında ve alınan hangi tedbirlerle gerçekleşti ise; bunlara ne oldu da, 1987 hedefi yüzde 
2,5 gösterilmiş olmasına rağmen yüzde 1,8 olarak gerçekleşmiştir? 

Ekim alanları artmadığına, gübre kullanımında azalma olduğuna, daha çok sulama ve 
mücadele yapılmadığına, topyekûn daha iyi tohum kullanılmadığına ve daha üstün tarım tek
nolojisini uygulanmadığına göre, yüzde 7,2'lik büyüme hızı, demek ki oldukça abartılmıştır. 

Ortada büyük bir yanılgı, yanlışlık ve gerçek dışı beyan vardır. Eğer, Hükümetin elinde 
tarımsal verimi ve tarımsal üretimi artırıcı imkânlar var idiyse, neden bu imkânları kullanmadı 
da, 1987 kalkınma hızı, birden bire yüzde 1,8'e düştü? Hükümet, bu kürsüye gelip bunu izahı
nı yapabilecek midir? 

1987'de yüzde 1,8 olan gelişme hızı, 1988'de de yüzde 3 gelişme göstermiş olup, tarım, 
her yıl 1,5 milyon civarında artan nüfusumuza üretim sağlamamaktadır. Nüfusumuz her yıl 
artmasına rağmen, tarımın üretim miktarında artış olmamaktadır. 

Resmî kuruluşlarca 1989 yılı buğday rekoltesinin 16,5 milyon ton olduğu tahmin edilmiş 
olup, Türkiye'nin beslenme, tohumluk ve bir kısım hayvan yeni olmak üzere toplam tüketimi 
ise, en fazla 15 milyon tondur. Bu durumda 1,5 milyon ton buğday ihraç etmemiz gerekirken, 
1,5 milyon ton buğday ithal etmektesiniz. Burada bir yanlışlık vardır; ya tahmin rakamları yan
lıştır veya ithalatınız gereksizdir. Sayın Bakan, bu durumu nasıl açıklayacaksınız? 

Sayın milletvekilleri, tarım sektörü, 17 milyon çalışanın 10 milyona yakın miktarını bün
yesinde çalıştırıyor; bu oran da yüzde 55-57'dir ve diğer sektörlere, çalışanların yüzde 43-45'i 
kalmaktadır. 
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Gayri safi millî hâsıladan tarımın aldığı pay yüzde 16 olup, diğer sektörlere yüzde 84'ü 
kalmaktadır. Tarımda çalışanlar, tarım dışında çalışanlara nazaran, gayrî safî millî hâsıladan 
6,75 kat daha az pay almaktadırlar. Başka bir ifadeyle, çiftçi, köylü yahut tarımda çalışan kişi, 
tarım dışında çalışandan, 7 defaya yakın daha az ücret veya gelir almaktadır. 

Giderek fukaralaşan Türk çiftçisi, hacizli tarlasını, traktörünü, ekipmanını satıp, şehre 
göç etmeyecek de ne yapacak? 

1950 yılında nüfusumuzun yüzde 80'i köy kesiminde iken, bu rakam şimdi yüzde 50'lere 
düşmüştür. Tarım kesiminden diğer sektörlere işgücü akımı olmuştur, öyleyse, sanayileşiyoruz 
diye düşünüp sevinmek isteyenlere soruyorum : Şehirlerde bir çığ gibi büyüyen ve yüzde 22'lere 
ulaşan işsiz kitlesine ne çare buldunuz? Çiftçiyi tarlasından, köyünden koparacaksınız, işsizli
ğe mahkûm edeceksiniz, şehirdeki işsizleri de sefalete terk edeceksiniz, ardından televizyona 
çıkıp, çağ atlama ve altın devrini yaşama masalları anlatacaksınız... Biraz insaf sahibi olmak 
gerekir sayın milletvekilleri. 

Enflasyonun yüzde 100, kalkınma hızının sıfır olduğu 1989 Eylül Türkiyesinde 100 bin 
traktör yapabilecek fabrika kapasitesi var. Köylü her sene eskime dolayısıyla 65 bin traktör 
alırsa, Türk tarımına gereken 650 bin traktörlük parkı ancak ayakta tutabiliriz. Oysaki geçen 
yılın ilk 7 ayındaki üretime göre bu yılın ilk 7 ayında, traktör üretiminde yüzde 60 azalma göz
lenmektedir. Bu da, traktör parkımızın eridiğini göstermektedir. Artık, traktör şehirden köye 
değil, satılmak üzere, köyden şehire gelmektedir. 

Buğdayın tonu Londra piyasasında 198 dolar iken, siz 300-350 lira fiyat verdiniz. Oysa, 
buğdayın maliyeti 539-595 liradır. Siz buğdaya 350 lira fiyat verirken, aslında buğdayın dünya 
piyasalarındaki fiyatı 450 lira idi; şu anda buğday 500-600 liranın üzerinde işlem görüyor. 

Sayın milletvekilleri, Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıllarda 3 milyon ton, civarında buğ
day mubayaası yapmış iken, bu sene yaptığı mubayaa, bu rakamın ancak 1/4'ü kadardır. Tür
kiye'nin 650 bin ton sertifikalı tohuma ihtiyacı var. Ancak, Suudî Arabistan'dan yemeklik, Fı
rat'ın suyu ile sulanan Suriye'den tohumlu1' alıyor. Tahıl ithalatının gerekli zamanlarda elve
rişli koşullarda yapılmasında fayda görüyoruz; ancak tarım ülkesi olan ve tarımının temel ürün
lerinden biri tahıl olan ülkemizin, tahıl ithal etmesi kadar garipsenecek bir şey olamaz. Geçen 
yılın ilk yarısında 1,5 milyon dolarlık buğday ithal eden Türkiye, bu yılın ilk yarısında 65,4 
milyon dolarlık buğday ithal eder duruma gelmiştir; garip olan bu. Şu bir gerçektir ki, bunun 
tek müsebbibi Sayın özal Hükümeti ve uyguladığı yanlış tarım politikasıdır. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Topluluğu ülkeleri, kendi çiftçilerini, gerek ithalat rejimle
riyle gerekse üretim aşamasında ve taban fiyatları tespitinde destekleme politikaları ile koru
muşlar ve korumaktadırlar. Birkaç yıl öncesine kadar gıda ürünü ithal eden bu ülkeler, bugün 
gıda ürünü ihraç eder duruma gelmişlerdir. Sözü edilen ülkelerde yıllık enflasyon ortalamaları 
yüzde 7-8 civarında, olmasına rağmen, stok politikasını teşvik ve çiftçileri kendi ürünlerini de
polamaya yöneltmek amacıyla, her ürün için kademeli aylık fiyat artışı uygulanmaktadır. Bize 
hububatta uygulanmakta olan yüzde 2,5 oranındaki kademeli aylık fiyat artışı, enflasyonun 
aylık artışının 1/3'ü kadardır. Türk çiftçisini, diğer ülkelerin çiftçisine mahkûm edeceksiniz, 
Türkiye'yi tahıl ihraç eden ülke olmaktan çıkarıp, ithal eden ülke durumuna getireceksiniz, 
ülkenin geleceğini yabancı ülke çiftçilerine teslim edeceksiniz, ithal gıda madde-
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leri ve tahıl için milyarlarca döviz ödeyeceksiniz, ülkeyi tarım alanında Avrupa Topluluğu ül
keleri ile rekabet edebilecek durumdan çıkaracaksınız ve geleceksiniz, ülkede kuraklık nede
niyle kıtlık ve darlık olmayacaktır" diyeceksiniz... Bu sözün, fiiliyatta, Türk çiftçisine faydası 
hiç yoktur. Bu politikayla, Türk çiftçisini, diğer ülkelerin çiftçilerine besletir hale getirdiniz. 
Bir gün; bu koşullarla, ülkede kıtlık ve darlığın olabilmesi için, kuraklık gerekmeyebilir sayın 
milletvekilleri. 

Biz inanıyoruz ki, ithal gıda maddeleri, ithal tahıl ve diğer tarım ürünleri için ödenen dö
vizlerin yarısı Türk çiftçisine verilebllse, Türk çiftçisi, ülkesine, bunlardan çok daha fazlasını 
kazandıracaktır. Sağlayacağı iş, istihdam imkânları da artısı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1988 Aralık ayından itibaren devam eden yağış azlı
ğından tarımsal üretimimiz olumsuz yönde etkilenmiş, çiftçimiz, kuraklıktan büyük zarar gör
müştür. Kuraklığın süre geldiğini, bu nedenle çiftçimizin büyük zararlara ve sıkıntılara girece
ğini, acilen önlemler alınmasını, hatta hangi önlemlerin alınmasının gerektiğini, bu kürsüden 
yaptığımız gündem dışı bir konuşmayla, 25 Mayıs 1989 günlü 93 üncü Birleşimde dile getir
miştik. Ancak, bugüne kadar, Hükümetin İlgisizliğinin devam ettiğini görmekteyiz. Sayın Ba
kan, o günlerde manşet manşet beyanatlar veriyor ve "Kuraklık nedeniyle kıtlık vt darlık 
olmayacak" diyordu. Ancak, bugüne kadar, kuraklıktan zarar gören çiftçinin sorunlarına ça
re bulunduğunu müşahede etmek mümkün değildir. 

Hükümet, "Sıkıntısı çekilebilecek tahıl ürünlerinin ithali için bağlantılar yaptık" diyor. 
Tahıl ithali mutlaka bazı sorunları giderecek; ancak ithalat, tarlasından ürün kaldıramayan çift
çinin ne işine yarayacak? Tarlasından, kuraklık nedeniyle tahıl kaldıramayan çiftçi, bugün darlık 
ve sıkıntı içindedir; piyasaya borcunu ödeyemiyor. Buyurun Sayın Bakan, sözünüzde durunuz; 
çiftçimizin darlığını ve sıkıntısını yok ediniz. 

Sayın milletvekilleri, kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize yardım vaadi yapıldı ve hasar 
tespit komisyonları kuruldu. Hasar tespit komisyonlarına müracaat eden çiftçilere, hasar tes
piti yapılmış olması şartıyla, ödemeli olarak kilosu 800 liradan tohumluk buğday veriliyor. Ve
rilen miktar 500 kilogram. Sayın Bakan acaba, 500 kilogram tohum ile ancak 15 dönüm tarla 
ekilebildiğini biliyor mu? 

Doğuda, hane başına 10-11, en çok 66 kilo buğday veriyorsunuz. 66 kilo 4 teneke eder. 
Sayın Bakan, 4 tenekeyle, ancak 3 dönüm tarla ekilebildiğini bilmiyor mu? 

Hasar tespit komisyonlarına müracaatı olmayan çiftçiler, bu cüzî yardımdan dahi fayda-
landırılmamaktadırlar. Kuraklık, ülke genelinde olduğuna göre, herhangi bir tespite esasen ge
rek yoktur, 'yardımların her üreticiye yapılması lazım gelirdi. Bu konuda partizanlığın hüküm 
sürdüğü, kamuoyunun yaygın kanaati haline gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kuraklık ile ilgili sözlerime şu hususları da ilave etmek istiyorum : 
2090 sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanuna iş
lerlik kazandırılması için, kanunda öngörülen fona gerekli kaynağın Tarım Orman ve Köyişle-
ri Bakanlığı bütçesinden ayrılması zorunlu hale gelmesine rağmen, Hükümet, bu konuda bu
güne kadar hiçbir şey yapmamıştır. 

— 335 — 



T.B.M.M. B : 9 28. 9 . 1989 0 : 1 

2090 ve 5254 sayılı Kanunlar ile Ziraat Bankası Tarımsal Krediler Yönetmeliğinde, yardım 
yapılacak çiftçilerin belirlenmesinde kabul edilen yüzde 40 zarar oranının, yüksek olması ne
deniyle, yüzde 25'e indirilmesi ve bu yüzde 25'in hesabında, zarar oranının, canlı cansız üretim 
araçları değerleri toplamına göre değil, sadece zarar gören ürün toplam değerine göre hesap
lanması zaruret haline gelmesine rağmen, Hükümet, bu konuda da gerekli mevzuat değişikli
ğini yapmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, açıklanan ürün fiyatlarındaki artışlar genel olarak yüzde 70-80 civa
rındadır; fındıkta ise yüzde 32'5'tir. Bu artış oranı, ilk bakışta uygun gibi görülebilir ve resmî 
ağızlardan belirtilen yüzde 75 oranındaki enflasyon seviyesiyle uyumlu bir artış olduğu söyle
nebilir; ancak, enflasyon oranı yüzde 100'Iere dayanmıştır. Kaldı ki, çiftçinin önceki yıllardan 
alacağı vardır.11983-1988 döneminde ürün fiyatları 16 kat artarken, tarımsal girdi fiyatları 23 
kat artmıştır. Bu sebepte, söz konusu dönemde üreticinin satın alma gücü yüzde 30 dolayında 
azalmıştır. 1989 yılı ürün fiyatları tespitinde, önce bu kaybın telafisi, sonra kuraklık sonucu 
meydana gelen verim azlığının yarattığı maliyet artışı ve daha sonra da, tarımda son bir yıldaki 
maliyet artışlarının dikkate alınması gerekirdi. 

539-595 lira maliyeti olan buğdaya 300-340 lira fiyat verdiniz, şimdi tohumluk buğday 800 
liradan işlem görüyor. Üreticinin elinden çıktıntan sonra arpaya 252 lira, çavdara 250 lira, mı
sıra 310 lira, ayçiçeğine 650 lira, soyaya 630 lira verdiniz. 1 982 lira maliyeti olan pamuğa 
1 510-1 560 lira fiyat lira fiyat verdiniz; şimdi 1 100 -1 250 liradan işlem görüyor. Buna karşı
lık bir avuç gübre 250-350 lira, bir tas mazot peşin 860 lira, bir dirhem ilaç onbinlerce lira; 
bir traktör, peşin olursa 40 milyon, vadeli olursa 70 - 80 milyon lira. 

Maliyeti 3 814 lira olan fındığa, 2 670 lira başfıyat vereceksiniz; fındığın, Fiskobirlik'e ge
tiren üreticinin Ürününü almayacaksınız ve "Ambarımız yok, iki ay sonra gel" diyeceksiniz; 
böylece, üreticinin tüccara gitmesini sağlayacaksınız; ve geçen sene 2 000 liraya satılan fındığın 
1 500 liraya gitmesine sebep olacaksınız; hasbelkader Fiskobirlik'e fındığını veren üreticiyi pa
rasını almaya geldiğinde, 13 bin liralık fındık ezmesi ve Trakya Birlik'in 5-10-15 kiloluk ayçiçe
ği yağını almaya zorlayarak, çok garip bir uygulamaya gireceksiniz... 

Geçen sene 325-340 lira olan çaya, yüzde 68'lik bir artışla 550 lira vereceksiniz ve bununla 
övüneceksiniz!.. Enflasyon zaten yüzde 100; bu farkı alıp götürüyor. Kaldı ki, mayısta aldığı
nız malın bedelini bugüne kadar ödememişsiniz; aradan dört ay geçmiş. "Paranızı vereceğiz" 
sözlerine, artık, vatandaş inanmıyor. 462 bin ton çay almışsınız, 260 milyar lira ödemeniz gere
kiyor, 80 milyar lira ödemişsiniz; daha 180 milyar lira borcunuz var. Merak konusudur : Bir 
dört ay daha geçtikten sonra mı bu borcunuzu ödeyeceksiniz? 

Sayın milletvekilleri, Türk tarımı kuraklığın etkisiyle bu1 yıl ağır bir kriz yaşamaktadır. 
Tarımda beş ana sorun, hem çiftçiyi hem de ekonomiyi zorluyor : 

Bunlardan birincisi, bu yıl üretim kaybının yüksek olmasıdır. Tarımsal üretimde yüzde 
47'Iere varan ürün kaybı olmuştur. Buğdayda yüzde 19,5 oranında 4 milyon tonluk, arpada 
yüzde 40 oranında 3 milyon tonluk, kırmızı mercimekte yüzde 46,4 oranında 385 bir tonluk, 
mısırda yüzde 10 oranında 200 bin tonluk, zeytinde yüzde 40 oranında 45' bin tonluk, pa*muk-
ta yüzde 11,7 oranında 200 bin tonluk, çavdarda yüzde 30 oranında 84 bin tonluk azalmalar 
olmuştur. 
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İkincisi, enflasyondur. Çiftçi enflasyona yenik düşmüştür. 1988'de enflasyonun yüzde 75,2 
olarak gerçekleşmesi sonucu, birkaç ürün hariç, bütün ürünlerde, yapılan Ödeme, enflasyonun 
gerisinde kalmıştır; 

Üçüncüsü, gübre kullanımı azalmıştır. Devlet Planlama Teşkilatının hesaplamalarına gö
re, 1988 yılında 9 milyon 768 bin ton gübre kullanılacağı belirtilmişti. Ancak, bu rakam, 1 mil
yon 204 bin ton azalarak, 8 ntilyon 564 bin tonda kalmıştır, 1989 yılında hedeflenen 9 milyon 
254 bin tonluk tüketimin, ancak 8 milyon ton olabileceği tahmin edilmektedir. 

Bugün, hektar başına 62,4 kilogram gübre tüketimimize karşılık, bu rakam, Almanya'da 
427,9; Hollanda'da 769,5; Yunanistan'da 170,7; Asya ülkelerinde bile 91 kilogramdır. 

Dördüncüsü, çiftçinin alım gücünün düşmüş olmasıdır. Tarımda kişi başına millî gelir, 
143 dolar gerileyerek, 350 dolara inmiştir. Girdi fiyatlarındaki artış, ürün bedellerinde sağla
nan artışı ikiye, hatta bazı ürünlerde üçe katlamıştır. 

Beşinci ana sorun, tarımda araç gereç kullanımı azalmıştır. 1988 yılının ilk yedi ayında 
20 bin olan toplam traktör üretimi, çiftçinin alım gücünün düşmesi ve artık traktöre para yatı-
ramaması nedeniyle, 1989 yılı içinde 8 bin adede düşmüştür. Bu gerileme, diğer tarımsal araç 
gereçlerde de gözlenmiştir. 

Bu beş ana sorun akında ezilmekte olan çiftçi, sesini duyurmak için yürümeye kalkıştı
ğında, görmezlikten geleceksiniz ve "Siyasî tahrik var" diyeceksiniz... Türk çiftçisi, siyasî tah
rike ihtiyacı olmadığını, oyunuzu-yüzde 21,75'e düşürerek ve iktidarınızı "yavru hükümet" ya
parak ispatlamıştır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gensoru önergemizin Yüce Genel Kurut tarafından kabul görmesi ha
linde, yukarıda kısaca arz ve izaha çalıştığımız hususları, daha geniş, daha detaylı bir şekilde 
görüşme imkânı bulacağız. Bu nedenle, Türk çiftçisi adına, önergeye olumlu oy vermenizi te
menni ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu konuşma süresi içerisindeki sözlerimi bitirirken, 
geniş halk kitlelerine, demokratik parlamenter düzene dayalı, çağdaş cumhuriyet yönetim bi
çimi dışında başka yönetim biçimleri arayrt ve özleminde bulunanlara; halk arasındaki gücü
nü yitirmiş, talihsiz bir rastlantı sonucu hükümeti eline geçirmiş olmalarına rağmen, bu ülke
de kendilerinin hükümet oluşlarını Allah'ın bir lütfuymuş gibi göstermek isteyenlere, altını çi
zerek şu hususu hatırlatmak istiyorum; Hakka mağfur olamazsınız, halka makbul olmadan. 

Grubum ve şahsım adına saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — teşekkürederiz. 

Sayın milletvekillerine bir hususu hatırlatmak islerim. Bu gensorunun müzekeresi tamam
lanıncaya kadar birleşimimiz devam edecektir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ekrem Kangal; buyurun efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; Doğru Yol Partisi Meclis Grubu adına Sayın Grup Başkanvekilleri tarafından verilen 
gensoru hakkında Sosyaldemokrat Halkçı Parti Meclis Grubununun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuzdayım. Yüce Heyetinizi derin saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Konuşmam sırasında, elbette ki, önergede geçen iddialar hakkında görüşlerimi söylemek 
imkânını bulacağım. Ama, sırası gelmişken, böyle bir oturumda, Türk tarımının güncel so
runlarını, fazla teknik açıya kaçmamak koşuluyla da söylemek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkelerin gelişmişlik dereceleri ne olursa olsun, tarım kesimi, her ül
kede en fazla önem taşıyan sektörlerin başında getir, özellikle, Türkiye gibi, gelişmekte olan 
ülkelerde, tarım, yalnız önemli bir ekonomi sektörü değil, aynı zamanda nüfusun büyük bir 
bölümünün, geçimini tarım alanından sağlaması sebebiyle, geniş bir nüfus kitlesi için, bir ya
şam biçimidir. Tarımın, bu özellikleri gereği, kendi haline bırakılması ve kendi kendine geliş
mesi beklenemez. Bu nedenle, tarım, her ülkede devlet tarafından en çok korunan sektörler
den biri ve genellikle birincisidir. 

Ülkemizde tarım kesiminin büyüklüğü ve önemiyle ilgili olarak bilinen değerler diğer ül
kelerle karşılaştırıldığında, tarımın, Türkiye için çok daha hayatî önem taşıdığı ve tarım için 
uygulanacak politikaların etki alanının çok daha geniş ve sonuçlarının çok daha önemli oldu
ğu, açıkça ortaya çıkmaktadır. Onun içindir ki, tarım miitî ekonominin temelidir diyoruz. 

Türkiye'de, çalışan nüfusun yüzde 57'si tarım kesimindedir. Toplam ailelerin üçte ikisi ta
mamen veya kısmen, gelirini tarımdan sağlamaktadır. Bu aileler toplam nüfusun yüzde 75'ini 
teşkil etmektedir. Keza, tarımın, gayri safî millî hâsıla içindeki payının da yüzde 60'ın üzerin
de olduğunu biliyoruz. 

Bu gerçeğe rağmen, ANAP İktidarı döneminde, tarım gözden çıkarılmış, tanmsal geliş
me durmuş, köy ve köylü âdeta unutulmuş, sürekli, fakirliğe itilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin, yanlış bir ikilemle "Sanayi mi, tarım mı?" kavgasını 
başlattığını görüyoruz. Hükümet, dışsatımda, tarım ürünleri payının yıllar itibariyle düşmesi
ni, "Sanayiieştik, gelişen dış ülkelere makine satıyoruz" şeklinde abartılı sözlerle, sürekli, pro
paganda malzemesi yapmaktadır. Oysa ki, dışsatım içinde, sanayi ürünlerinin payı, dendiği 
gibi, henüz, ileri bir düzeye ulaşmamıştır. 

Konuya AET standardı içerisinde yaklaşmak ve böyle değerlendirmekte fayda umuyorum. 
Dış ticaretimize bu açıdan yaklaşınca, Türkiye'nin, 1986 yılında dışsatımının 7 450 700 000 
dolar olan miktarının aslında yüzde 64,4'ü tarım sektörüne aittir. Bunda, elbette ki, tarımla 
ilgili olan kısım sadece yüzde 25,3 olarak gösterilmiş ise de, örneğin, işlenmiş tarım ürünleri 
yüzde 8,9; deri ve kürk yüzde 4,6; orman ürünleri yüzde 0,7 ve tekstil ürünleri yüzde 24,8 olup, 
bunların ki tamamı tarıma dayanan maddelerdir. Değerli arkadaşlarım, konuyu AET standar
dı açısından değerlendirirsek, Türkiye'de, hâlâ, dışsatımda tarımın ağırlığı azalmamış olup, 
giderek önemli boyutlarda devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Birinci özal Hükümetinin daha ilk yılında, köy ve köylüye hizmet 
götüren Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlıkları, hiçbir incelemeye ve hiçbir araştırmaya da
yanmadan, tek bakanlık halinde birleştirilmiştir. Benim bildiğim kadarıyla, bu ülkede, idarî 
yapının yeniden düzenlenmesi için, 1960'lar döneminde araştırılan, yazılan, ortaya konan MEH
TAP Projesinin dışında ciddî bir doküman yoktur. Bu konuyu, Tarım Orman ve Köyişleri Bakan-
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lığına yeni bir Sayın Bakanın geldiği bir dönemde,, üzerine basa basa söylemek istiyorum de» 
ğerli arkadaşlarım. 

Tüm Cumhuriyet döneminde önemli hizmetler veren birçok genel müdürlük kapatılmış 
veya bilinçli bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Birçok uzman, meslek grubu mensubu, bakan
lıkta, -ihtisas organı olan bakanlıkla- birimlerinin başından uzaklaştırılmış ve bugüne kadar 
teknik sahada Türk tarım politikasına yardıma olmak görevi, bu teknik kadronun, uzman kad
ronun elinden alınmıştır. Bunun süratle düzeltilmesini, Sayın Bakandan, sayın ilgililerden bek
lediğimi söylemek istiyorum sayın milletvekilleri. 

Bu arada, Köyişleri Bakanlığının ayrı bir bakanlık olarak yeniden kurulması ve Toprak-
Su gibi gerçekten çok iyi düşünülmüş, Türkiye'de toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde 
büyük hizmetler vermiş ve İ9S7 yılında 7457 sayılı Yasaya göre kurulmuş olan bir teşkilatın 
yeniden canlandırılması gerekir. Sayın Bakan, konuşmasında belki "Kapatmadık" diyecektir. 
Ne yaptınız? Köy Hizmetleri ile birleştirdiniz; ama, Türk çiftçisinin, Türk tarımının gözbebeği 
olan bu önemli kuruluşa üvey evlat muamelesi gösterdiniz. 

Toprak-Su'nun üzerinde önemle durmamın nedeni şudur sayın milletvekilleri: Halen, 27 
milyon hektar olan tarım arazimizin 1 milyon hektarında çoraklık, 1,5 milyon hektarında dre
naj bozukluğu, keza 3 milyon hektannda taşlılık, 17 milyon hektarında ise değişik şiddette 
su ve rüzgârın etkisiyle erozyon vardır. Toprak tahlilleri, arazi birleştirilmesi, hele GAP saha
sındaki önemli hizmetler dikkate alındığında bu kuruluşun önemi daha da çok ortaya çıkıyor. 
Bu açıdan, Toprak-Su gibi bir teşkilatın, daha geniş kapsamlı, daha geniş bir görev bilinci içe
risinde, yeniden kurulmasında sayısız faydalar vardır. Hele, kuraklığın söz konusu olduğu bir 
dönemde ve gensoru önergesinin esas amacının da bu konuları araştırmak olduğu bir oturum
da, bu fayda daha da belirgin olarak ortaya çıkmıştır. 

Türkiye'de, halen, sulanabilir 8,5 milyon hektar arazinin, ancak, 3,7 milyon hektarı sula
nabilmektedir; öyleyse, mevcut arazilerin yüzde 59'u hizmet beklemektedir. Keza, 10 bin adet 
gölet sahası, ki özellikle Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu için kış sularını toplama bakı
mından önemli olan göletlerin inşasında, yine bu kuruluşun önemli görevi vardır. 

Değerli milletvekilleri, yalnız bunlar dahi, tek başına bir gensoruya konu olacak kadar 
önemli, tek başına üzerinde gensoru açılabilecek kadar değer taşımaktadır. 

Sayın milletvekilleri, tarımda görülen kuraklık ve verim düşüklüğü karşısında, Hükümet, 
7.7.1989 tarihli kararname ile üreticilerin, Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan 
borcunu ertelemiştir. 

Elbette ki, karar doğrudur; ancak, Doğru Yol Partisi Sayın Grup Başkanvekilihin, bura
da, ayrıntılı bir biçimde belirttiği üzere, bu konuda dahi gerçek anlamda bir politika ve parti
zanlık yapılmış; köylünün ihtiyacının ancak dörtte biri karşılanmıştır. Ben, Doğru Yol Partisi 
Grubunun Sayın Başkanvekillerine teşekkür ediyorum; zira on gün evvel kendi bölgeme yaptı
ğım bir seyahatte, 1 dönüm arazi için 1 kilo buğday verme teşebbüsünde olan Hükümet, bu 
miktarı şimdi 9 kiloya çıkarmıştır. Yine de yetersizdir; ama, gensoru önergesinin, bu yönden 
de bir yararı olmuştur. 

Keza, çiftçiye kilosu 800 liradan verilen tohumluk buğdayı, Toprak Mahsulleri Ofisi, çift
çiden 300 • 325 liraya almıştı. Bunun neresi çiftçi ile beraber olmak? Bunun neresi çiftçiye yar
dımcı olmak, değerli milletvekilleri? 
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5254 sayılı Yasaya göre çiftçinin borçlarının ertelenmesi, -yine değerli arkadaşımın belirt
tiği gibi- çiftçilerin hasar miktarı yüzde 40'ı bulmadığı için mümkün olmamaktadır. Her çift
çinin bir traktörü, bugün 20-25 milyon civarındadır. Bu yasadaki bu hükmün de değiştirilmesi 
gerektiği düşüncesini taşıyorum. 

Sayın milletvekilleri, tarımımızın önemli bir girdisi olan tohumculuk, Hükümetçe sağla
nan çok cazip teşvikler sonunda, yerli ve yabancı özel kuruluşlara devredilmiştir. Sayıları 40'ı 
bulan bu kuruluşlar, tohum üretiminde en önemli kural olan çeşit geliştirme ve araştırma işle
rine asla yanaşmamışlar, işin kârlı cephesi olan, ticarî şeklini tercih etmişlerdir. Ülkenin eko
nomik şartlarına uygun tohumlukları araştıran ve üretimini yapan, Cumhuriyet döneminde 
önemli görevler verilen kamu araştırma kuruluşlarının devre dışı bırakılması, hataların en bü
yüğü olmuştur. 

Tarımsal üretimimizi ülkede adaptasyonu kanıtlanmamış, denenmemiş, hastalıklı ve fito-
patolojik etkinliği incelenmemiş, dışalım çeşitlerine bağlı kılmak, gelecekte büyük sakıncalar 
doğuracaktır. 

Sayın milletvekilleri, kuraklık konusuna değinmişken, bir konuyu da bilgilerinize sunmak 
istiyorum. Devletin tarım kesimini korumaya yönelik önlemler arasında en büyük yararı sağla
yacak çalışmalarından birisi de, tarım sigortalarıdır. Hükümet bu-konuda hiçbir ciddî önlem 
almamıştır; hâlâ, 1957 ve 1960'lı yıllarda Şeker Sigorta tarafından başlatılan dolu ve hayvancı
lık sigortası gibi etkisiz ve yöresel hizmetler yürütülmektedir, önemli olan, ürün sigortasıdır. 
Ürün sigortası, verim belli bir standardın altına düştüğünde çiftçiye yapılacak yardımdır. Ürün 
sigortası, ancak devlet eliyle yürütülebilir. Nitekim, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Sey
lan ve Japonya gibi ülkelerde, ürün sigortası halen devlet eliyle yürütülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1980 yılından sonra, devletin tarım ürünlerinde destekleme politika
sının kapsamı daraltılmışken, kamu kuruluşlarının ve kooperatiflerinin pazarlamadaki etkin
liği de azaltılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının verdiği krediler içinde, destekleme 
kredilerinin payı 1980'de yüzde 22,5 iken, bu, giderek azalmış, 1984'te yüzde 5,1; 1985'te yüz
de 9,5'e düşmüştür. Çiftçiye kredi veren tek banka olan Ziraat Bankası, kredi plasmanının tak
riben yüzde 25'ini ticarî krediye ayırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, çiftçiyi güç
lendirme yerine, büyük holdingleri ve batık şirketleri kurtarmayı daha önemli bir görev olarak 
görmüştür. Onun içindir ki şu anda Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının, milyarlara varan 
batık krediyi tahsil etme imkânı yoktur. Hatırlayacağınız üzere, geçen yıl, değerli bir arkadaşı
mızın bu konuda verdiği Meclis araştırması önergesi burada görüşülmüş; ama, tktidar Partisi
nin çoğunluğa varan oyları ile kabul edilmemişti. 

Ziraî kredi faizlerinin yüzde 45-50'lere varması da çiftçi için ayrı bir yıkım olmuştur. Bu 
da büyük Türk çiftçisini tefecinin eline itmiştir. Hükümet, uyguladığı politika ile, banka uygu
ladığı politika ile, çiftçinin bu durumuna âdeta yön vermiş, çiftçinin, tefecinin elinde imkânla
rını çarçur etmesine, gelişimini durdurmasına âdeta seyirci kalmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin burasında, SHP olarak, çiftçinin faiz borçlarının bir de
faya mahsus olmak üzere affını programımıza aldığımızı bir defa daha vurgulamak istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Faizlerini mi? 

EKREM KANGAL (Devamla) — Faizlerini. 
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Türk çiftçisine olan bu vaadimizi, ilk genel seçimden sonra, SHP iktidar olduğunda, ger
çekleştireceğiz. Bu konuda daha evvel de çok polemik yapıldı, "Kimin parasını kime veriyor
sunuz?" dendi. 

Değerli arkadaşlarım, burada polemiğe girmek istemiyorum; ama, hepinizin bildiği ve her 
gün basında çıktığı üzere, hayalî ihracatçılara bu ülkenin milyarları nereden veriliyorsa; bu ül
kenin gelişmesi, tarımının gelişmesi ve nüfusun çok büyük.çoğunluğunun geçim kaynağı olan* 
ve tarımla iştigal eden bu büyük kitlenin refahı için, SHP, kendi anasının ak sütü gibi hdal 
olan gerekli yardımı bu kitleye yapacak ve onun Ziraat Bankasına ulan faiz borçlarını affede-
çektir. 

Destekleme kapsamının daraltılmasından, fiyat mekanizmasına; ürün fiyatlarının ilan za
manından, ürün bedellerinin ödenmesi biçimine; denetimsiz tarım girdileri dışalımından, ge
reksiz tarım ürünleri dışalımına kadar uzanan bir dizi uygulama sonunda, sektörün gdtr payı 
azalmış, köylü bir misli daha fakirleşmiştir. 

tşte "Kalkındırdık" diye iddia edilen köylünün durumu şudur : tanm kesiminin 1977 yı
lında millî gelirden aldığı pay yüzde 29,12 iken, 1980'de yüzde 23,87; 1983'de yüzde 20,52; 1986'da 
yüzde 18,9; 1988'de yüzde 16,30 olmuş; 1989 yılında ise bunun yüzde 14'e indiğini biliyoruz. 

Bu mu köylüyü kalkındırmak? Bu mu tarımı geliştirmek? 
Sektöre yönelik bu olumsuz gelişme Altıncı Plana da aynen yansımıştır, 
Tarım politikasının önemli bir bölümünü teşkil eden tarım ürünleri fiyatının* tespitinde 

esas amaç, çiftçinin gelirindeki dalgalanmaları giderici gelir istikrarını sağlayıcı fiyatların oluş
turulmasına yönelik olmalıdır. 

Hükümet, "eriflasyonist baskı yapıyor" diye ürün fiyatlarını girdi fiyatlarının altında tut
ması, destekleme kapsamını daraltması ve ürün bedellerini peşin ödememesi sonunda, çiftçi
mize en büyük darbeyi vurmuştur. Çiftçinin, devletten, halen milyarlarca lira alacağı vardır. 
Sattığı ürünün bedelini alamayan çiftçi, tefeciye gitmektedir. Biraz evvel söylediğim gibi, Hü
kümet de bu olumsuz tabloya seyirci kalmaktadır. 

Tam üyesi olmaya hazırlandığımız Avrupa Topluluğunda 31 ürün ve ürün grubu destek
lenmektedir; Türkiye'de ise bu sayı, son yıllarda 10'u geçmemektedir. 

Değerli milletvekilleri, süt, merinos yapağısı, yağlı tohumlar, fındık, tiftik, haşhaş, soya, 
koza, ipekböceği ve yonca gibi ürünler mutlaka destekleme kapsamına alınmalıdır ve bu 10 
ürün AET ülkelerinde olduğu gibi en az 30'lar seviyesine çıkmalıdır. 

Hayvancılık yönünden durum ise, daha da içler acısıdır : Geçen kuraklık döneminde, özd-
likle Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu çiftçisi ve hayvan üreticisi, hayvanının kışlık yiyece- -
ğini temin edememiştir. Çiftçimiz, yaklaşan kış aylarında ne yapacağını kara kara düşünmektedir. 

Hükümet, her şeyden önce, bu bölgelere tohumluk arpa ve saman sevkıyatı bakımından 
her türlü tedbiri almalı, vagon tahsis etmeli, kaynak ve kredi imkânı yaratmalıdır; yoksa, kış 
aylarında, hayvan yetiştiricisi fevkalade güç koşullarla karşı karşıya kalacaktır. 

Keza, Et ve Balık Kurumu gibi önemli kuruluşların da, çiftçinin hayvanlarının yok fiyatı
na elden gitmemesi için devreye girmesinde zorunluluk olduğunu düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1975-1980 döneminde tarımsal reel gelir, yılda 2,4'lük bir büyüme 
gösterirken, bu rakam 1980-1985 arasında yüzde 2,1'e düşmüştür. Keza, 1970-1980 yılları arasında 
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yılda gübre kullanımı yüzde 16,3; sulama alanları yüzde 5,3; traktör varlığı yüzde 16,1 nispe
tinde artmışken, son yıllarda bu girdilerin kullanılması da durmuştur. 1978'de gübre tüketimi 
7 665 000 tonken, 1984'te 8 197 000 ton, 1986'da 7 680 000 ton olmuştur. 

Görüldüğü ve iddia edildiği gibi, gübre kullanımında da, önemli bir gelişme yoktur. Aksi
ne, 1 Temmuz 1986 tarihli gübre rejimi ile "gübre fiyatlarının düşeceği, bu nedenle de köylü
nün daha ucuz, daha çok gübre kullanacağı ve sübvansiyonların azalacağı" şeklindeki iddia
lar da gerçekleşmemiştir. Gübre fiyatları, 1 Temmuz 1986'dan günümüze kadar yüzde 325 ora
nında artmıştır. Sübvansiyonlardaki artış ise gerçekte çiftçiye verilmesi gerekirken, daha çok, 
monopol durumunda olan gübre fabrikalarına verilmiştir. Bu da, Türk tarımı ve Türk çiftçisi 
için, altını çizeceğimiz önemli bir konudur değerli arkadaşlarım. 

' Traktörde de durum böyledir : Mevcut 8 kuruluştan şu anda ancak 4'ü faaliyettedir. Ka
panan traktör fabrikalarından biri de, Sayın Başbakanın bir tarihte kuruluşunda görev aldığı 
30 bin kapasiteli ve "Sanayii Anadolu'ya götürüyoruz" dediğimiz Burdur İlimizdeki Burtrak„ 
Traktör Fabrikasıdır. Nerede şimdi bu Burtrak Traktör Fabrikası, nerede Burtrak Traktör Fab
rikasında imalat? Beiıim bildiğim kadanyla, şu anda Burtrak Traktör Fabrikasının yerinde yeller 
esiyor değerli milletvekilleri. 

Yıllık 32 500 teorik kapasiteli olan traktör imalatımız, şu anda büyük bir kapasite düşük
lüğü içerisinde bulunmaktadır ve daha evvel yüzde 40 kapasite ile çalışan traktör fabrikaları
mız, 1989 yılında yüzde 9 kapasite ile çalışmaktadır. Yılda 30-35 bin civarında traktör imal 
edilirken -ki, Türk çiftçisinin ihtiyacı bu seviyelerdedir- bu rakam, 1989 yılının ilk 8 ayında 
9 bin küsura düşmüş olup, bu rakamın yıl sonuna kadar 10-11 bin civarında olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Keza, tarım alet ve makineleri için de durum aynıdır : Daha önceki yıllarla, yılda 200-250 
bin civarında tarım alet ve makinesi üretilip çiftçinin hizmetine verilirken, bu rakam 1988 yı
lında 125 bine düşmüş, bu yıl da, bunun 80-90 bin civarında kalacağı hesaplanmaktadır. Oysa
ki, Türk çiftçisi henüz traktör başına düşen tarım aletleri bakımından doyum noktasına gel
memiştir. Bir traktör için Avrupa ülkelerinde 8-10 ton ekipman kullanılırken, Türkiye'de bu 
rakam şu anda 2,5 ton civarındadır. Bu gerçeğe rağmen, tarım alet ve makineleriyle ilgili fabri
kalar, 1989 yılında ancak dörtte bir kapasite ile çalışabilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, tabiî burada, çiftçinin daha önceki geliri ile neler aldığını ve bugün
kü geliri ile neler alabileceğini söylemek, zamanın kısıtlı olması bakımından, mümkün değil
dir; ama, bir iki rakam vermek gerekirse, 1980 yılında 49 ton buğdayla küçük bir traktör alır
ken, bugün, çiftçi ancak 80 ton buğdayla bir traktör alabilmektedir. Gübre, ilaç ve diğer girdi
ler için de aynı durum söz konusudur. Zamanın kısıtlı olması bakımından, şu anda bunun ra
kamlarını vermem mümkün değildir. 

Keza, tarımımızda son yıllarda önemli gelişmeler olduğunu iddia ettiğimiz 1983-1988 dö
nemi içerisinde, buğday üretiminde, yıllar itibariyle yüzde 4,2 civarında bir gelişme olmuş iken, 
1989 yılında o da kaybolmuştur. Buğday üretimi de dönemini büyük açıkla kapamıştır. Pa
mukta -bu sürede- bu miktar yüzde 1,6; şeker pancarında yüzde 0,9; çeltikte eksi yüzde 3,1 
olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, nüfusumuzun yılda 1 milyon arttığını düşünürsek; hele şimdiye kadar 
"Dünyada kendi kendini besleyen 7 ülkeden biriyiz" diye övündüğümüz dönemde, Türk çift
çisi, bu üretim gelişmesiyle, nasıl hem kendini besleyecek, hem geçimini sağlayacak, hem de 
tüm toplumu besleyecektir? 
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Hükümetin, hedefinden saptırdığı ve yoztaştırdığı hizmetlerden biri de tarımsal koopera
tiflerdir. Halen 4 milyona yakın tarım işletmelerinden yüzde 90'a varan büyük çoğunluğu kü
çük işletmelerdir. Bu küçük işletmeler içinde en büyük örgüt tarım kooperatifleridir; ama, ta
rımsal kooperatifler, bu dönemde büyük çapta finansman sıkıntısı içerisindedir. Hep özlenen, 
hep söylenen, kooperatifler bankasının kurulması, bugüne kadar bir türlü mümkün olama
mıştır. 

Keza, bu Hükümet döneminde, kooperatifler, devletin güdümüne girmiştir. Oysa ki, ta
rımsal kooperatifçiliğinin büyük gelişme gösterdiği Batı ülkelerinde, bu kooperatifler, ta geçen 
yüzyılın sonlarında demokratik örgütlenmeye kavuşmuştur. Keza, AET ülkelerinde tarımsal 
kooperatifleri, 1992 yılına kadar bir konfederasyonda toplama hazırlığı yapılmaktadır. Türki
ye'de Batı anlamında bir kooperatifçiliğin kurulması da, birçok konuda olduğu gibi, bir siya
sal iktidar sorunudur. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, toparlanmasını rica edeceğim efendim. 

EKREM KANGAL (Devamla)— Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
Ülke şartlarına uygun, güçlü, üretici tarafından benimsenen tarımsal kooperatifçilik,'an

cak sosyaldemokrat bir iktidar döneminde olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, gensorunun görüşüldüğü bir toplantıda, tarımla ilgili 
bir konuya daha kısaca değinmek istiyorum. Türkiye tarımında, üretimin karşı karşıya bulun
duğu en önemli sorunlardan biri de, doğal kaynak ve olanakların sorumsuz ve bilinçsizce kul
lanımıdır. Tarım topraklan, toplumun geleceğini karartırcasına talan edilmektedir. Hükümet, 
uyguladığı yanlış sanayi, turizm ve konut politikasıyla, birinci sınıf tarım topraklarının yağ
malanması gibi vahim bir olaya âdeta seyirci kalmış ve teşvik etmiştir. Buna, koruyucu, yasal 
bir düzenleme getirilmelidir, örneğin, Adana'da 8 200 hektar, Konya'da 14 500 hektar, Bursa'-
da 10 000 hektar verimli tarım arazisi, kentleşme dolayısıyla betonlaşmış durumdadır. Doğal 
varlıklarımızı korumak, devletin anayasal görevi olduğu halde, devlet, bizzat, kamu yatırımla
rı için, bu konuda teşvikçi olmuştur. Keza, turizm yatırımları için de, bugün, İçel'den Antal
ya'ya, İzmir'e kadar uzanan o güzelim, altın değerindeki tarım toprakları, narenciye bahçele
ri, sebze bahçeleri, büyük çapta beton yığını haline gelmiştir. "Bir dönüm fabrika, bir dönüm 
şeftali bahçesinden daha ekonomiktir" yollu tek boyutlu politikalar, ülkemizin geleceğini ipo
tek altına almıştır. 

Sayın Başkanım, sözlerimi, AET ile ilgili birkaç cümleyle bağlamak istiyorum. AET'ye 
tam üyelik için yoğun bir çaba içerisinde olduğumuz bir dönemde, Türk tarımının AET'ye en
tegrasyonu için Ankara Antlaşmasında öngörülen konularda Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı ciddî bir çalışma içerisinde değildir; görev kusuru içerisindedir, atalet içerisindedir. Yu
nanistan, AET'ye katılmadan önce tarım politikasını AET doğrultusunda, akılcı bir yolla de
ğiştirmiştir. Onun içindir ki, Yunanistan, AET'ye katıldığında, FEOGÂ ve diğer fonlardan en 
büyük yardımı almıştır. Türkiye'nin, yarın AET'ye katıldığında, tarım ürünlerindeki bu düşük 
fiyatlarının, AET'nin yüksek fiyatlarıyla yarışması ve AET'den büyük çapta yardım alması 
mümkün değildir. Bu konunun bir an evvel halledilmesinde, hem Türkiye AET'ye katıldığında 
sorunlannı çözmesi bakımından, hem de çiftçinin gelişmesi bakımından sayısız fayda vardır. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri, sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum : Kısaca da ol
sa arz etmeye çalıştığım tüm bu gerekçelerle, Hükümetin, köy ve köylüye hizmet götüren bakanlık 

— 343 — 



T.B.M.M. B : 9 28 .9 .1989 0 : 2 

ve genel müdürlüklerdeki yanlış düzenlemeleri, destekleme fiyatlarını girdi fiyatlarının altında 
tutması, çiftçi alacaklarını peşin ödememesi, tanm girdilerine sürekli zam yapması, tohumluk 
ve ziraî kredi konularında çiftçi aleyhine yanlış politika uygulaması, köylünün sosyal güvence
ye kavuşturulması için ciddî bir girişimde bulunmaması, tarım ürünlerinde sigortayı başlatma
ması, ciddî toprak reformu çalışmalarına başlamaması, doğal kaynaklarımızın amaç dışı kul
lanılmasına imkân tanıması, tanm kooperatiflerinin demokratik gelişmesini sağlamaması, GAP 
sahasında tarımsal yönden yapılması gereken hizmetleri geciktirmesi ve en son olarak, AET 
ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemesi sebebiyle, tarımımızın ve çiftçimizin temel hizmet
lerinde uyguladığı tarım politikasını hatalı ve yanlış buluyoruz. 

Bu nedenle, Doğru Yol Partisi Grubunun verdiği gensoru önergesine, SHP Grubu olarak 
müspet oy vereceğiz. 

Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.08 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 19.25 

BAŞKAN : Başkanveldli Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Ertuğrul özdcmir (Ordu) 

BAŞKAN — 9 uncu Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
2. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup BaskanvekiUeriZonguldak Milletvekili Koksal Toptan 

ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla Türk çiftçi ve köylüsünü 
mağdur ettikleri iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergeleri (H/9) 
(Devam) 

BAŞKAN — Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Yasin Bozkurt'un. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA YASİN BOZKÜRT (Kars) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Koksal Toptan ve Sayın Vefa Tanır'ın, 
"Uygulanan yanlış ekonomik politikalarla, Türk çiftçi ve köylüsünün mağdur edildiği iddia
sıyla, Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi" üzerinde Grubu
muzun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinize en 
derin saygılarımı sunarım. 
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu gensoru vesilesiyle, bir tespitimi, izninizle burada 
ifade etmek istiyorum, tşin başında, çok saygı duyduğum ve 1970 yıllarında'bu Parlamentoda 
13 kişilik bir grubun başkanvekilliğini yapmış olsa da, her biri bir değer ifade eden o grubun 
grup başkanvekilliğinde kendisini bu Mecliste zevkle, şevkle, dinlediğimiz Sayın Tanır'm so
ğukkanlılığı, ciddiyeti, mantıki davranışı, bizi alıştırmış idi; ancak, her ne hal ise, burada te
hevvüre kapılıp kızgınlık ifade eden ve hatta Meclise örnek olmayacak konuşmasını yadırgadı
ğımı; ama yıllar öncesinden beri kendisine olan saygımın devam ettiğini burada vurgulamak 
istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, gerek Doğru Yol Partisinin ve gerekse SHP'nin. değerli sözcülerini 
dinledik, öyle anlaşılıyor ki.kara tablo çizmede, Doğru Yol Partisi, Sosyaldemokrat HalkçrPar-
tiden huy edinmiştir. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — bakışmıyor, yakışmıyor... 

, YAStN BOZKURT (Devamla) — Bumda, gerek Orhan Şendağ arkadaşımızın, gerekse tek
nik bilgisine ve tarımcı olarak tecrübesine saygı duyduğum Sayın Ekrem Kangal'ın konuşma
larını zevkle; ancak, ibretle dinledim. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Etkilendin mi acaba? 

YAStN BOZKURT (Devamla) — Çizmiş oldukları kara tablo yerine, gerçek dışı kara tab
lo yerine, benim şimdi çizeceğim tablo, gerçekçi ve aynı zamanda, elbette karamsar olmayan; 
ama, güzel ve pembe bir tablodur. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Artık, miUet hiç inannııyor. 

YAStN BOZKURT (Devamla) — Siz inanmıyorsunuz, ama millet bize inanıyor ve inan
maya da devam edecek. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamız ve Meclis içtüzüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bilgi edinme ve denetim yollarını açık tutmuş ve bu konuda Yüce Meclise yetki vermiştir.,Ger
çekten de, denetim Fonksiyonunun yerine getirilmesi, işler halde tutulması, Meclisin sağlıklı 
çalıştığının göstergesidir de. Soru sormak, bilgi edinmek, önerge vermek, parlamenterlerin en 
tabiî hakları, hatta görevleridir. Ne yar ki, son zamanlarda, peş peşe verilen gensoru önergele
riyle, diğer önerge çeşitleri bakımından, meselelerin ciddî olarak ele alınmadığı ve hatta hak
kın iyiye kullanılmadığı izlenimini vermektedir. Nitekim, bu gensoru önergesinde de, konunun 
incelenmeden, aceleye getirilerek hazırlandığını, sağlam olmayan bilgilere dayanan iddia ve hatta 
ithamları ihtiva ettiğini görmekteyiz. Dayanağı olmasa da,, hatta, Türk çiftçi ve köylüsünün 
dertlerine çâre aramaktan öteye, politik amaç taşımış olsa da, söz konusu önerge üzerinde Gru
bumuzun görüşlerini izah etmeye çalışacağım. 

Bu önergeyle, kuraklık nedeniyle Hükümetçe alınan bir dizi olumlu tedbirler, çiftçi lehine 
alınmış olan yararlı kararlar göz ardı edilerek, âdeta, niçin kuraklık olduğunun hesabının so
rulmakta olduğu intibaı hâsıl olmuştur. Esasen, muhalefet, Kurak yılların sorumluluğunu ik
tidarın üzerine yıkma alışkanlığı ile olsa gerek, nispî kuraklığın hüküm sürdüğü 198S yılında 
da, tarım politikasını gensoru konusu yapmış, konu Yüce Mecliste tartışılmış ve redde mah
kûm olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önergede yer alan iddialara geçmeden önce, genel 
tarım politikamız üzerinde durmak istiyorum. 
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Türkiye, halen 55 milyon nüfusu besleyen ve ihracat için, üretim fazlası olan, bu güce sa
hip bir ülkedir. Sanayi ve hizmetler sektöründeki hızlı gelişmeye rağmen, tarımsektörü önemi
ni korumaktadır. Son beş yıldı*-, (yani 1984-1988 döneminde) görülen üretim artışı, yıllık orta
lama yüzde 4,4 olmuştur. Bu hız, nüfus artış hızı ve kişi başına düşen gelir artışına bağlı ola
rak ortaya çıkan talep artışından yüksektir. 

1989-1994 dönemi için hedef alınan üretim artış hızı yüzde 4,2'dir. Türkiye, bunu gerçek
leştirecek imkânlara sahiptir. Bu üretim artışı, bir yandan, mevcut nüfusu ve artan talebi karşı
lamaya, diğer yandan, yılda yüzde 4,4 oranında artması beklenen, işlenmemiş tarım ürünleri 
ihracatına cevap verecektir. Bu potansiyel, tarımımızda vardır ve bunun gerçekleşmesi için, su
lama, toprak kaynaklarını geliştirme ve su ürünleri konularında, hayvancılık ve mekanizasyon 
alanlarında önemli yatırımlar öngörülmektedir. 

Verim artırıcı girdilerden, gübre, iyi tohumluk, fidan, fide, ilaç, kaliteli yem, sunî tohum
lama ve damızlık türlere ağırlık verilmekte, tarımın kredilendirilmesine itina edilmekte, üre
tim; destekleme fiyatları, teşvik primleri ve sübvansiyonlarla yönlendirilmektedir. 

Bunun yanı sıra, tarımsal araştırmalar ve eğitim çalışmaları da önemli bir yer tutmaktadır. 

Tarımda, üretim teknolojisi alanında ileri adımlar atılmış olmakla beraber... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, Genel Kurula polis girmez efendim. 

BAŞKAN — içtüzüğün, -yanlış hatırlamıyorsam-142 nci maddesine göre girebilir efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Polis memuru giremez efendim. 

BAŞKAN — Genel Kurula, devlet memurları vazifeleri icabı girer ve çıkar. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Burada görevli değil efendim. 

BAŞKAN — Başbakanlıkta görevlidir efendim. 

, BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Seni ilgilendirir mi? 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Beni ilgilendirir, çünkü ben bu Meclisin üyesiyim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Başkanlık cevabını verir, size hacet kalmaz zannediyorum... 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) —Efendim, buradaki memur girebilir* ama o polis 
memuru giremez. 

BAŞKAN — Efendim, bu konu geçen dönemde de tartışıldı, içtüzüğün -zannediyorum-
142 nci maddesine göre mümkündür. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, Başbakanımızı milletvekillerinden 
korumaz polis, biz koruruz Başbakanımızı. 

BAŞKAN — Efendim, koruma olarak değil, çantasını getiriyor, takdim ediyor. Burada, 
bakanların da çantası getiriliyor. Bu itibarla, Başbakanın çantasını getirmekle vazifeli olan ar
kadaş geliyor, çantayı bırakıp gidiyor; o da onun vazifesidir. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Buradaki görevliler gayet tabiî ki girerler; ama 
koruma polisi giremez. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, buyurun. 
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YASİN BOZKURT (Devamla) — Sayın Başkanım, kaldığım yerden devam ediyorum. 

Tarımda, üretim teknolojisi alanında ileri adımlar atılmış olmakla beraber, bugünün ileri 
teknolojileriyle aramızdaki açığı kapatmak, nüfus ve refaha bağlı olarak gıda maddelerine olan 
iç ve dış talebi karşılamak için daha çok gayret göstermemiz gerektiğine inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, biz, iktidar Partisi olarak genel ekonomik politikalarımızı tespit 
ederken, üretimdeki esas politikamızın, serbest pazar şartlarının, yani arz talep unsurlarının 
müdahalesiz oluşacağı ortamın yaratılması olduğunu ifade etmiştik. Bu genel kural içinde, des
teklenmesi zarurî görülen ürünler için fiyatlar belirlenirken,.çiftçi gelirinde istikrar sağlayan, 
üretimi yönlendiren bir yol izlenmesi ve ekonominin genel dengesiyle yurt dışı fiyatlarının dik
kate alınması hedeflenmiştir. Ayrıca, küçük ve orta çiftçinin modern girdi kullanmasının teş
vik edilmesi, tarım işleme sanayiinin geliştirilip modernize edilmesi, teknoloji transferi, kalite, 
standart, ambalaj, depolama konularına ağırlık verilmesi, GAP ve ÂT konularında gelişme 
ve uyum çalışmalarına devam edilmesi gibi hususlar, Anavatan İktidarının genel politikasını 
oluşturmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, ziraat, organik madde üretimidir. Bu bakımdan, bü
tün teknik ve teknolojik gelişmelere rağmen, ziraî üretimde gelişme hızı sınırlıdır. Bu hız, bü
yük ölçüde iklim şartlarına ve üretilen tarımsal ürünün genetik yapısına bağlıdır. Tarımda bol 
ürün elde edilen yıllarda, tabiatıyla ihracatımız artmakta, kötü hava şartları dolayısıyla yeterli 
ürün elde edilmeyen yıllarda ise, kıtlığı çekilen ürünler ithal edilmektedir; fakat, tarımsal ürün 
ihracaumız yanında; ithal edilen miktarlar hiçbir zaman büyük rakamlar değildir. Şartlar ge
rektirdikçe, dövizimiz elverdikçe, halkımızı hiçbir şeyden mahrum etmemek, görevimizdir. 

Ticaretin diğer adı da, alışveriştir. Bir ülkeye birşeyler satmak için o ülkeden birşeyler al
mak lazımdır; İktidarımız da bunu yapmaktadır Bu sayede, ticarî ilişki kurduğumuz ülkelerin 
sayısı her geçen gün artmaktadır. Bugün, Amerika Birleşik Devletleri, her bakımdan kendine 
yeterli bir ülkedir. Buna rağmen, pazarlarında, İsrail portakalından İspanya soğanına, Türk 
.tekstilinden Japon, oyuncağına kadar her şey bulunmaktadır. Bu, sağlıklı ekonominin de bir 
göstergesidir. 

Bildiğiniz gibi, Ortak Pazara tam üye olmak için uzun yıllardır çaba sarf ediyoruz. Bu 
pazarın özelliği, üye ülkeler arasında mal ve hizmetlerin serbest dolaşmasıdır. Biz nasıl ki işçi
lerimizin bu ülkelerde serbestçe yerleşme, dolaşma ve çalışmalarını; mal ve hizmetlerimizin ser
bestçe satışını istiyorsak, bu ülkelerden de, en çok rekabet gücümüz olan tarım sektöründen 
bazı ürünleri ithal etmemizi normal karşılamak icap eder. Rekabet, sektörleri batırmaz; aksi
ne, geliştirir. Bizim felsefemiz budur; milletimiz de bunu takdir etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu genel değerlendirmeden sonra, şimdi de, önergede yer alan husus
lara sırasıyla değinmek istiyorum. 

önergede yer alan iddiaların birisi, "Yüksek girdiler, buna karşılık düşük taban fiyatları; 
böylece, tarımın millî gelirden her defasında daha az pay alması; çiftçiden koparılan haksız 
payların başka yerlere aktarılması..." gibi, son derece yersiz, -beni mazur görsünler- insafsız 
bir iddiadır. Bildiğiniz gibi, tarım sektörü, tarıma dayalı sanayilere hammadde vermekte, sa
nayi mamulü, tarımsal girdiler ve tüketim maddelerinin en iyi müşterisi olmakta; sanayinin 
döviz ihtiyacını karşılamakta ve hizmet sektörüne iş temin etmektedir. Bu sektör, ayrıca, çalı
şan nüfusun yüzde 60'ını istihdam etmekte; 55 milyonu aşan ve her yıl 1 milyonun üzerinde 
artmakta devam eden nüfusun, beslenme, giyinme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 
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Hükümetimiz, tarım ürünleri fiyatlarını, maliyetler başta olmak üzere, bu gerçekleri dik
kate alarak, hep çiftçi ve köylümüzün lehine tespit etmeye özen göstermiştir. 

Destekleme alımlarında, çiftçilere ödenen para, 1980 yılında 123 milyar, 1983 yılında 278 
milyar lirayken, 1988 yılında 1 trilyon 243 milyar liraya yükselmiştir. 1989 yılında, kuraklığa 
rağmen, özellikle tarım satış kooperatiflerine yapılan teslimat, daha şimdiden, geçen yılın bu 
dönemine göre 7 kat fazla olmuştur. Bu, çiftçi ve köylümüzü desteklediğimizin, tüccara alet 
etmediğimizin kanıtıdır. 

Bugünkü tarih itibariyle, tarım satış kooperatiflerince alınan mal miktarı ve değeri, geç
miş tüm yılların aynı aylarındaki alımlarına göre, rekor düzeyde* olmuştur. 

Değerli arkadaşlar, geçirdiğimiz kuraklığa rağmen, tüccarlarımızın aynı fiyatı verip mal 
alımı yapmaması, Hükümetin ilan ettiği ve uyguladığı destekleme fiyatlarının ne kadar çiftçi 
lehine ve ne kadar yüksek olduğunu açıkça göstermektedir. 

Tariş, Çukobirük, Antbirlik, Trakyabirlik ve Karadenizbirlik tarafından üreticilerimizden 
mubayaa edilmekte olan kütlü pamuk, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve yağlık ayçiçeği 
alım fiyatlarına da, bir örnek olmak üzere, kısaca değinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, 1989 ürünü Ege tipi pamuk için kilo başına 1 560 - 1 730, Çukurova tipi 
pamuk için 1 510 -1 680, çekirdeksiz kuru üzüm için 1 700 - 1 900, ayçiçeği tohumu için 650 
- 726 lira arasında değişen baz alım fiyatlarıyla, kuru incir için 1 400 lira fiyat tespit edilmiştir. 
Bu fiyatların, geçen yıl uygulanan alım fiyatlarına göre artış oranları, yaklaşık olarak, pamuk
ta yüzde 90, ayçiçeğinde yüzde 86, üzümde yüzde 80 ve incirde yüzde 75'tir. Halen, bu birlikle
rin alımları ve ödemeleri süratle devam etmektedir. Üreticilerimizin, mal tesliminde bulunmak 
üzere birliklere yoğun şekilde başvurduğunu görmekte ve bilmekteyiz. Bu durumda, alım fi
yatlarının, üretici maliyetleriyle iç ve dış piyasa fiyatlarının üzerinde tespit edildiğini, böylece, 
üreticimizin, alın terinin karşılığını almasının ve menfaatlarının korunmasının ilk planda dik
kate alındığını açıkça göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, tarımsal destekleme, üretim planlamasının en önemli araçlarından 
biridir. Bu araç çok dikkatli kullanılmalıdır; aksi halde, yarar yerine zarar getirir. Onun için, 
desteklenecek ürünlerin ve bu ürünlerin yetişmesine en uygun ekolojik bölgenin sınırlarının 
iyi tespiti ve tanzimi gerekir. > 

Desteklenen şeyin, aslında ürün değil, o ürünü yetiştiren çiftçi olduğunu da unutmamalı
dır. Yeterli düzeyde kazanç sağlayan bir ürünü destekleyerek, tarlasında daha az kazançlı ürün 
yetiştiren çiftçiyi devlet desteğinden mahrumetmek, doğru değildir. Kısacası, aynı ürünü ilele
bet desteklemek yerine, gerektiğinde veya sınırlı kapsamda bir desteklemeye gitmenin doğru 
olacağı kanaatindeyiz. 

Ekonomik politikamız içinde sübvansiyonlara olumsuz baktığımız halde, tarıma ve çiftçi
lerimize, genel dengeler ve kaynaklarımızın elverdiği ölçüde destek ve sübvansiyonlar vermek
teyiz. 1988'den 1989'a geçerken, çiftçimize verdiğimiz destekleme fiyatları enflasyonun üstün
de olmuştur. 

Tarım sektörünün millî gelir içindeki payının düştüğü yolundaki iddialara karşı da; bu
nun nispî bir düşüş olduğunu, gerçekte ise tarımsal gelirin 1980'den 1988'e kadar 17,1 kat bü
yüdüğünü ifade etmek isterim. Asıl mesele, tarım nüfusunun sanayi ve hizmetler sektörüne 
çekilerek, burada onlara istihdam imkânları yaratmaktır. 
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Değerli milletvekilleri, şu gerçeği hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerekir ki, dünyanın 
hiçbir ülkesinde, tarımsal üretim, iklim şartlarının etkisinden kurtulamamaktadır; sulu ziraat 
de buna dahildir. Kuraklığın etkin olduğu yerlerde barajlar ve su kaynakları ciddî şekilde azal
makta, sulama imkânları kısıtlanmakta ve tarımsal ürünler menfi şekilde etkilemektedir. Kal-

' di ki, ülkemiz, coğrafî konum itibariyle sık sık kuraklığa maruz kalmaktadır. Üstelik, 8,5 mil
yon hektarlık sulanabilir arazinin henüz yarısı sulama imkânına kavuşmuş değildir. Güneydo
ğu Anadolu Projesi tamamlandığında 1,6 milyon hektar tarım sahası daha sulanabilir hale ge
lecektir. Bu itibarla, ülkemizde, periyodik olarak ciddî şekilde, zaman zaman da nispî olarak 
kuraklık olagelmektedir. Buna da ülke olarak hazır olmak ve tedbirlerini de düşünmek ve al
mak durumundayız. Nitekim bu yıl, son kırk elli yılın en kurak ve kuraklığın en etkili dönemi
ni geçirmekteyiz. Bunun, tarım sektöründe yarattığı krizi ve bu nedenle Türk çiftçisinin içine 
düştüğü ekonomik sıkıntıyı hep birlikte müşahede etmekteyiz; ancak, şunu da unutmamak ve 
hatta insaf ile kabul ve takdir etmek gerekir ki, Cumhuriyet Hükümeti ve Anavatan İktidarı, 
kuraklığın çiftçiler üzerindeki olumsuz etkilerini giderici tedbirleri bir bütün olarak ele almak
ta ve yerine getirmektedir. 

Bu cümleden olarak, 8.7.1989 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararı ile, tarımsal işlet
mesi ve ürünleri, kuraklık, hastalık ve benzeri nedenlerle en az yüzde 40 oranında zarar gören 
üreticilerin Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan S milyon liraya kadar borçla
rı, bir yıl süre ile ve faizsiz olarak ertelenmiştir. Buna ilaveten, gerçek kişi üreticilerin borçları 
da, (idarî ve kanunî takipteki 50 milyon liraya kadar borçları da dahil olmak üzere) üç yıla 
kadar vadeye ve üç eşit taksite bağlanmıştır. Cumhuriyet tarihimizde bu ölçüde bir iyileştirme 
olmadığını da vurgulayarak belirtmek isterim. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Alkışlayalım mı?!. 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Alkışlayın; çünkü, alkışlanacak icraatlar vardır. 
Hasar tespit çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası temsilcilerinin de bulundu

ğu il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca, mahallen tespit olunmuştur. Bu tespitlerin adil 
ve hakkaneyite uygun bir şekilde yapılmasına azamî itina gösterilmiş olup, partizanlığa asla 
müsaade edilmemiştir. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Hiçbir zaman adil yapılmıyor; tamamen, partizan
lık yapılmaktadır. 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Evet, tamamen adil yapılmıştır ve hiçbir şikâyet olma
mıştır. Anavatan Partisinin ve onun İktidarının partizanlık yapma alışkanlığı yoktur. Bunun 
böyle olduğunu, muhaliflerimiz de kabul etmelidir. Şükranla kaydetmek isterim ki, devlet im
kânları, üreticilerden asla esirgenmemiştir. İktidarımızın, memurlara, işçiye ve esnafa sağladı
ğı imkânları ve iyileştirmeyi, fedakâr Türk köylüsüne de ulaştırdığını görmek mutluluğunu ta
şımaktayız. Son alınan kararlarla gübre ve yem fiyatlarındaki indirimler, çiftçilerimiz üzerinde 
olumlu etkiler yaratmıştır. 

Ülkemizin döviz ihtiyatlarının mevcut ve sağlam olmasıyla da, zamanında hububat ithal 
bağlantılarının yapılmasına imkân sağlanmıştır. Bu suretle, spekülatif faaliyetlere imkân ve fırsat 
verilmemiştir. 

Şunu da insafla kaydetmek yerinde olur ki, geçmiş yıllardaki gibi, döviz imkânlarından 
mahrum bulunmuş olsaydık, bu ölçüde bir kuraklığın ülke olarak sarsıntılarından kurtulmamız 
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mümkün olmazdı. Hükümetimizin, zarar gören Türk köylüsünün tohumluk ihtiyacını karşıla
mak içinde isabetli tedbirler aldığını memnuniyetle ifade etmek isterim... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) - Kaç liradan veriyor?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efendim... Dinle efendim, dinlersen belki öğrenir
sin. Belki söyleyecekleri var, bundan sonra söyleyecekleri var; dinle! 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Nitekim, bugüne kadar, Cumhuriyet tarihinde 159 236 
ton ile en yüksek miktarda tohumluk dağıtımı gerçekleştirilmektedir... 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Bursa) — Oku, oku; okumayınca şaşırıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, bu hafiflik zatı âlinize yakışmıyor. Lütfen efendim... 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Bu arada, 5254 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak 
alınan kararla, tarımsal işletmesi ve ürünleri yüzde 40 ve daha fazla zarar gören çiftçilerimizin 
buğday ve arpa tohumluklarının temin ve dağıtımı yapılmaktadır. Buna ilaveten, çiftçiye, to
humluklarını, piyasadan, tohum üreten çiftçilerden ve kuruluşlardan veya müstahsilden fatura 
veya müstahsil makbuzuyla temin etme fırsat ve imkânı da tanınmıştır. Bu şekilde tedarik edi
len tohum bedelleri, faizsiz kredi olarak, Ziraat Bankasınca karşılanacaktır. Bu usulle temin 
edilen tohumluklar, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının ve ilgili kuruluşların selektörlerin
de ücretsiz olarak temizlenip, ilaçlanacaktır. 

Değerli arkadaşlar, son zamanlarda ifade edilmekte olan, "On yıl evvel ne kadar üretili-
yorsa, bugün de aynı miktar üretilmektedir" sözünün, eksik bilgilere dayanmıyorsa, maksatlı 
olduğunu belirtip; birkaç kalem üzerinde, tarımsal üretimle ilgili rakamlar vermek istiyorum : 

Buğday : 1978 yılında 16 milyon 700 bin ton, 1988 yılında 20 milyoa 500 bin ton. 
Arpa : 1978 yılında 4 milyon 750 bin ton, 1988 yılında 7 milyon 500 bin ton. 
Mısır :1978 yılında 1 milyon 300 bin ton, 1988 yılında 2 milyon ton. 
Şeker pancarı : 1978 yılında 8 milyon 836 bin ton, 1988 yılında 11 milyon 534 ton. 
Ayçiçeği: 1978 yılında 485 bin ton, 1988 yılında 1 milyon 150 bin ton. 
Çay ve fındık da aynı şekilde artış göstermiştir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi tamamlarken, zaman darlığı nedeniyle hizmetlerini zikre 
imkân bulamadığım Tarım Orman ve Köyişteri Bakanlığına bağlı Proje ve Uygulama Genel 
Müdürlüğü, Koruma Kontrol, Teşkilatlanma ve Destekleme, Orman, ORÜS, Köy Hizmetleri, 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, Yem Sanayii, Ziraî Donatım, Tarım 
İşletmeleri, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlükleri mensuplarına ve ilaveten, özellikle 
bu kuraklık döneminde köylüye ve üreticilere her türlü imkânı sağlayan Türkiye Et ve Balık 
Kurumu Genel Müdürlüğü mensuplarına teşekkür etmek istiyorum. 

Yeri gelmişken, Türk tarımına unutulmaz hizmetler veren Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlarından, ahirete intikal edenleri rahmetle, hayatta olanları da şükranla anmak isterim. 

Fedakâr Türk çiftçisinden devlet imkânlarını esirgemeyen, başta Sayın Başbakan olmak 
üzere, Cumhuriyet Hükümetine ve tarım politikasını yürüten Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nımıza da teşekkür ederken, yukarıda zikredilen gerekçelere dayanarak, gensoru önergesinin 
reddi istikametinde oy vereceğimizi bildirir, hepinizi şahsım ve Grubum adına saygıyla selam
larım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yasin Bozkurt. 

Hükümet adına, Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı; buyurun. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Doğru Yol Partisi Grubu tarafından verilmiş olan 
gensoru önergesi hakkında, Hükümetimizin görüş ve düşüncelerini arza başlamadan önce, şah
sım ve Bakanlığım adına, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu önerge vesilesiyle, memleketimizin efendisi, sosyal yapımızın ana istikrar unsuru olan 
aziz çiftçi ve üreticilerimize, bugüne kadar sunduğumuz ve bundan sonra da sunmaya devam 
edeceğimiz hizmetleri bir kere daha, 20 dakikalık bir süre içerisinde de olsa, izah etmek imkâ
nını veren önerge sahiplerine teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, gensoru önergesinin ilk cümlesinin, "Hükümetin altı yıldır uygu
ladığı bilgisiz, basiretsiz ve yanlış ekonomik politikalarının mağdur ettiği en büyük kitle tarım 
kesimidir" şeklinde başlaması, Hükümetimizin uyguladığı akılcı, doğru ve çağdaş ekonomik 
politikayı önerge sahiplerinin içlerine sindiremediklerinin, herhalde, en belirgin ifadesidir. (ANAP. 
sıralarından "Bravo" sesleri) 

Anavatan Partisi İktidarı, Türkiye'nin meselelerine yepyeni bir bakış tarzı getirmiştir. Eko
nomik ve sosyal meselelere getirdiğimiz çözümler, geçmişten tamamıyla farklıdır, çağdaştır, re
formisttir. 

Biz, eski ekonomik düzeni savunanların, Anavatan İktidarının savunduğu çağdaş bir sis
tem olan rekabete dayalı serbest pazar ekonomisi felsefesini kavrayabilmelerinin pek kolay ol
madığını, son altı yıl içinde çeşitli kereler gördük. 

Bu itibarla, biraz önce tarafımdan tekrarlanan, önergedeki ifadeyi yadırgamıyoruz; ama 
müsaade ederseniz, kabul etmiyoruz ve herkesi gerçekçi olmaya davet ediyoruz. 

Biz ne yapmışız da, tarım kesimindekiler en çok mağdur olan kitle olmuş? Biraz önce 
özünü ifade ettiğim ekonomik politikamıza rağmen, tarım sektörünün evrensel ve bünyesel du
rumunu bilen ve değerlendiren bir iktidar olarak, bunca uyguladığımız devlet yardımı, himaye 
ve teşvik politikası, yani daha öz bir ifade ile, sübvansiyon ve desteklerimiz ortada iken, bizim, 
tarım kesimini mağdur etliğimizi söylemek, en azından insafsızlıktır, hilafı hakikattir. 

Değerli milletvekilleri, gensoru önergesinde ve yapılan konuşmalarda, Hükümetimizce uy
gulanan tarım politikasının gayet net, açık ve doğru çizgisi, nedense zikzaklı gösterilmeye çalı
şılmıştır. Hükümetimizce uygulanan tarım politikamızın esasları, bu kürsüden, birçok kez ga
yet açık bir şekilde ifade edilmiştir; ben de bu vesile ile bir kere daha açıklamak istiyorum. 
Böylece, herhalde, hafızaları da tazelemiş olacağız. 

Hükümetimizce uygulanan tarım politikamızın başlıca esaslarını şöylece sıralayabiliriz : 

Çiftçimizin refah seviyesinin yükseltilmesi. 
Artan nüfusumuzun gıda maddeleri ihtiyacının sağlanması. 
Daha iyi beslenme için kalitenin iyileştirilmesi ve üretimin çeşitlendirilmesi. 

Yurt içinde tarımsal sanayi için gerekli hammaddelerin üretilmesi. 
Tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünleri ihracatının artırılması. 
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Tabiatıyla, bütün bunları, Türkiye'nin topyekûn kalkınmasının gerektirdiği imkânlar ve 
dengeler içerisinde ve rekabet edilebilir şartlarda gerçekleştirmek şarttır. 

Son zamanlarda dile dolandı: "Yüksek girdi fiyatları, buna karşılık düşük taban fiyatla
rı..." Yani, tarımsal üretimde kullanılan girdilerle, uygulanan taban fiyatlar arasında çok ciddî 
boyutlarda bir dengesizlik olduğu iddia ve ifade edilmektedir. 

Hemen belirteyim ki, bu ifade, tamamen,-gerçeği çarpıtmaya matuf bir ifadedir. 

Sayın milletvekilleri, tarım sektöründe uygulanan destekleme politikası, ülkemiz ekono
misinde her zaman güncelliğini korumuştur. Tarımı destekleme uygulaması, 1930'Iu yıllarda, 
buğday ve üzüm piyasasına müdahale ile başlamış olup, genelde iki yolla yürütüfegelmiştir. 
Birincisi, ürün bazında taban fiyatlar ve destekleme alımları; ikincisi, girdi bazında sübvansi
yonlar, diğer bir anlamıyla devlet desteği ve primler yoludur. 4 

Daha önce de ifade ettiğim gibi, Hükümetimizin ekonomik politikasında, ekonominin, 
serbest rekabet şartları içinde işlemesi esastır. Buna rağmen, tarımda, risk ve belirsizlik du
rumlarını da dikkate alarak, çiftçilerimizin emeğini değerlendirmek, üreticilere tatmin edici se
viyede ve istikrarlı gelir sağlamak; böylece, şehir ve köy kesimleri arasındaki gelir farklılığını 
azaltmak ve çiftçimizin yaşam seviyesini yükseltmek için, tarımda birçok teşvik tedbirleri uy
gulanarak, destekleme yaygın şekilde yapılmaktadır. 

tik olarak, destekleme politikamızın araçlarından olan destekleme alım fiyatlarına temas 
etmek istiyorum. 

Destekleme fiyatları konusu, çoğu zaman gündeme gelen ve her ne hikmetse, istismar edi
len ve çarpıtılan bir konudur. Bugün de, muhalefet partilerinin değerli grup sözcüleri tarafın
dan, maalesef, aynı politika izlenmiş bulunmaktadır. 

Destekleme fiyatlarının tespitinde üretici've tüketicilerin korunması yanında, piyasada arz 
ve talep dengesinin kurulması için, enflasyonist baskıların ortaya çıkmamasına; ürünler arası 
nispî fiyat ve gelir ilişkilerinin göz önünde bulundurulmasına; üretici emeğinin gerçekçi bir bi
çimde değerlendirilmesine; izlenen dışa yönelik politakalara paralel olarak, yurt dışı tarımsal 
ürün fiyatlarıyla yurt içi fiyatlar arasındaki ilişkilerin kurularak, ihracatın artırılmasına ve ürün 
kalitesiyle verimin yükseltilmesine önem verilmektedir. 

Ayrıca, ihraç ürünleriyle ilgili destekleme alımı uygulamalarında; ürünün, dünya piyasa
larındaki rekabet imkânlarını korumak ve artırmak amacıyla, kaliteli ve standart ürün lehine 
fiyat farklılaştırılması etkin bir şekilde sürdürülmekte; bu ürünlerin fiyatlarının tespitinde dış 
fiyatlar da göz önünde bulundurulmaktadır. 

Uygulanan destekleme fiyat politikaları sonunda, iddia edilenin aksine sonuçlar çıkmak
tadır, önce, sizlere geçen yılı arz edeyim : DPT'nin 1989 yılı Programının 109 uncu sayfasında 
da ifade edildiği gibi, 1988 yılında tarımsal destekleme kapsamındaki ürünler dikkate alındı
ğında, bir yıl öncesine göre tarımsal destekleme fiyatlarında yüzde 88,2'lik bir artış söz konu
sudur. Bu yılın hesabına baktığımızda ise, Ağustos 1988 - 1989 döneminde toptan eşya fiyat 
endeksi yüzde 74,7 olmuştur. Buğday ve arpa fiyatları ise yüzde 89 artırılmıştır. Bu artış, mı
sırda yüzde 82,4 pamukta yüzde 89, ayçiçeğinde yüzde 86, çekirdeksiz kuru üzümde yüzde 80 
ve şeker pancarında yüzde 83 olmuştur. 

Görüldüğü gibi, 1988'den 1989'a geçerken, çiftçimize verilen destekleme fiyatları enflas
yonun üzerinde seyretmiş bulunmaktadır. 
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Hububat fiyatları artışına gelince : 1983 - 1988 yılları arasında toptan eşya fiyatları en
deksi 5,2 kat artmasına karşılık; aynı dönemde ortalama hububat fiyatlan endeksi 5,8 kat ar
tarak, ortalama hububat fiyatları endeksindeki artış, toptan eşya fiyatları endeksindeki artışın 
üzerinde olmuştur. 

Hal böyle iken, ürün fiyatlarının düşük tutulduğunu, çiftçinin ürününün para etmediğini, 
çiftçinin tüccara, şuna buna ezdirildiğini söylemek, herhalde gerçekçilikten uzaklaşmaktır. 

Değerli milletvekilleri, özellikle vurgulamak istediğim husus, eylül ortası itibariyle tarım 
satış kooperatiflerince alınan ürün miktarı ve değeri, geçmiş tüm yılların aynı aylarındaki alım
larına göre rekor düzeyde olmuştur. Geçirdiğimiz kuraklığa rağmen, tüccarımızın aynı fiyatı 
verip, mal alımı yapamaması; Hükümetimizin ilan ettiği ve uyguladığı destekleme fiyatlarının, 
ne kadar, çiftçi lehine ve yüksek olduğunun açık göstergesidir. 

Değerli milletvekilleri, tarımsal destekleme politikamız kapsamında üreticimize ucuz gir
di temin etmek amacıyla uygulamaya koyduğumuz çeşitli sübvansiyonlar ve devlet destekleri 
vardır. Hükümetimiz döneminde uygulanan sübvansiyonlar, Cumhuriyet döneminde rekor se
viyelere ulaşmıştır. Bu gerçeği memnuniyetle kabullenmemiz gerekir. Zira, güneşi balçıkla sı
vamak mümkün değildir. 

Şimdi, kısaca, bu konuda sunduğumuz hizmetleri arz ediyorum : Sübvansiyon konusun
da ilk ve önde gelen hizmet, gübreye yapılan devlet desteğidir. 1983 yılında 110 • 115 milyar 
lira dolayında olan gübre sübvansiyonunun, 1989 yılında 1 trilyon liraya ulaşacağını tahmin 
ediyoruz. Aradaki farka bakınız... Desteğin giderek hangi seviyelere ulaştığını gerçekten dik
katlerinize sunmak istiyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayalî faturalar da dahil mi onun içine? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 
Gübrenin haricinde, tohumluğu ele alalım : Tohumculuğu geliştirmek ve yüksek verimli to
hum kullanımını teşvik etmek amacıyla 1984 - 1988 yılları arasında tohumculuk sektörüne 40 
milyar liraya yakın sübvansiyonda bulunulmuştur. 

1985 yılı başlarında ilk defa başlatılan sanayi karma yemine uygulanan yem desteği, 1985 
-1988 yıllarında kümülatif olarak 447 milyar liraya ulaşmıştır. Bu uygulama, ağustos ayından 
itibaren süt ve ete kaydırılmış bulunmaktadır. Hayvancılığımıza layık olduğu, desteği daha da 
artırmak üzere, bu yılkı kurak geçen sezon da göz önüne alınarak, Et ve Balık Kurumumuz, 
Hükümetimiz tarafından, şimdilik 100 milyar liralık bir rakamla destekleme alımı yapması için 
görevlendirilmiş bulunmaktadır. 

Sübvansiyon, bu kalemlerden ibaret değildir. Bunların dışında ziraî mücadele ilacı, da
mızlık hayvan ithalatı, hayvancılık ve su ürünleri projeleri, hayvan ıslahı amacıyla yapılan su
nî ve tabiî tohumlamalarla birlikte, bunlara ilaveten, toprak - su yatırımları, baraj yatırımları, 
borç ertelemeleri ve taksitlendirmeleriyle çiftçimize sağlanan ek imkânlar büyük rakamlara ulaş
maktadır. 

Bu arz ettiğim, neyi ifade etmektedir? Pahalıya mal olan bu girdiler, çiftçilere daha ucuz 
verilmekte; meydana gelen fark, devlet kasasından, çiftçilerimize daha ucuz girdi temini için 
ödenmektedir. 
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Ayrıca, çiftçimize, ziraî kredilerde -mevduat faizlerinden daha düşük olarak uygulanan 
bu kredilerimizde- faiz farkı olarak 1,5 trilyon lira civarında bir sübvansiyon veya diğer anla
mıyla devlet desteği uygulaması da devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, geçmiş dönemlerden bugüne kadar fiyatlar nasıl bir gelişme göster
miştir ve netice itibariyle ürün fiyatlarıyla girdi fiyatları arasında nasıl bir etkileşim olmuştur? 
Bu konulara da kısaca değinmek istiyorum. 

İddiaların aksine 1983 -1989 yılları arasında tarımda kullanılan girdilerden kimyevî güb
re, ilaç ve mazot artış katsayıları ile buğday fiyatlarının artış katsayıları aşağı yukarı aynı bu
lunmaktadır; ancak, ilaç, gübre ve mazot olarak, "girdi" adı altında nitelendirdiğimiz maliyet 
unsurlarını etkileyen bu konuların, çiftçimizin maliyetine etkisi, toplam olarak yüzde 40 sevi
yesindedir. Buna göre, bu girdilerin üretim masraflarına etkisi de bu seviyede olacaktır. 

Sayın milletvekilleri.önergede, son yıllarda tarım sektörünün millî gelirimiz içindeki payı
nın düşmesi, Hükümetimizin uyguladığı tarım politikasına bağlanmaktadır. Planlı kalkınma 
uygulamasının başlamasından günümüze kadar geçen zaman içinde tarım sektörünün millî gelir 
içindeki payı, giderek düşmektedir. Nitekim, tarım sektörünün sabit faktör fiyatlarıyla gayri 
safî yurt içi hâsıla içindeki payı, Birinci Beş Yıllık Plan döneminde yüzde 35 iken, Beşinci Beş 
Yıllık Plan döneminde yüzde 21.7'ye düşmüş bulunmaktadır. Cari fiyatlarla, 1980 yılında tarı
mın millî gelir içindeki payı yüzde 20,2 iken, 1988 yılında yüzde 15.1'e düşmüştür; ancak, 1980'de 
millî gelir içinde tarım sektörünün payı 925 milyar lira iken, 1988'de 16 trilyon liraya yaklaşmıştır. 

"Gelişen" ve "Gelişmiş" tabir edilen tüm ülkelerde tarımın millî gelir içindeki payı, tabiî 
olarak düşmüştür ve düşmektedir. Bunun sebebi, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki büyüme' 
hızlarının, dünyanın her tarafında tarımın büyüme hızından yüksek olmasındandır. 

Değerli milletvekilleri, bu izahatımızdan da anlaşılacağı üzere, uzun dönemde, tarım sek
törünün millî gelir içindeki payı azalmıştır; ama, tarım üretimi devamlı artmıştır. Nitekim, 1980 
yılında yüzde 1,7 olan tarımda millî gelir artışı büyüme hızı, 1984 -1988 yılları arasında yılda 
ortalama yüzde 4,6 dolayında gerçekleşmiştir. Bu yıl yaşamakta olduğumuz kuraklık nedeniy
le,' daha önce 4,6 dolayında gerçekleşmiş olan ortalama rakamı bulamayacağımız şeklinde tah
minimiz de vardır. 

Değerli milletvekilleri, önergede özellikle yer verildiği ve değerli muhalefet parti sözcüle
rinin de kürsüde dile getirdikleri gibi, Türkiye olarak, bu sene, son 52 senenin en kurak döne
mini yaşamaktayız. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün Fırat Nehri suyunda 52 senedir 
düzenli olarak yaptığı ölçümlerinden anladığımıza göre, bu sene hariç, son 52 senede Fırat'ta
ki suyun en düşük akışı 155 metreküp/saniyedir; ancak, son 52 senede 155 metreküp/saniye 
olarak gerçekleşen bu rakam, içinde bulunduğumuz 1989 senesinde 84 metreküp/saniyeye düş
müştür. Bu rakamlardan da çarpıcı şekilde anlaşılacağı üzere, Türkiye olarak, son 52 senenin 
daha da kötüsü olan kurak bir seneyi hep birlikte geçirmekteyiz. 

Değerli sözcülerin de burada belirttikleri gibi, son 52 senenin en sıkıntılı, en kurak senesi 
olarak geçirdiğimiz bu yıl, Hükümet ve bakanlık olarak imkânlarımızın tamamını seferber ede
rek, kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin yanlarında olduk, yanlarında olmaya da devam ede
ceğiz. Bu cümleden olarak ilk aldığımız tedbirler manzumesinde, özellikle Ziraat Bankasıyla 
ilgili olarak, yüzde 40 ve yüzde 40'tan fazla, hasar tespit komisyonu raporu tutturmuş olan 
çiftçilerimizin, diğer bir ifadeyle, kuraklıktan etkilenmiş olan çiftçilerimizin Ziraat Bankasına 
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olan borçlarının ertelenmesi yoluna gidilmiş ve bu bir yıllık ertelemede ayrıca faiz de tahak
kuk ettirilmemiştir. Ayrıca, daha önceki dönemlerde Ziraat Bankasına borcu olan çiftçilerimi
zin idarî ve kanunî takipteki bu borçlarının da taksitlendirilmesi yoluna gidilmiş bulunmakta
dır. Ayrıca, 5254 sayılı Kanunumuz ve buna ek olarak Hükümetimizin aldığı kararlar doğrul
tusunda Toprak Mahsulleri Ofisine verilen yetki çerçevesinde, kuraklıktan zarar gören çiftçile
rimize tohumluk dağıtımı da, imkânlarımızın tamamı seferber edilerek şu anda devam et
mektedir. 

Kürsüde birtakım yanlış rakamlar ve yanlış anlaşıldığını umduğumuz ve o şekilde nitelen
dirdiğimiz ifadeler kullanıldı. Şu anda kuraklıktan zarar görmüş olan çiftçilerimize tohumluk 
verilmesinde uygulanan sistem şu şekildedir : Hasar tespit komisyonu raporuna göre yüzde 40 
ve yüzde 40'tan fazla hasar gördüğünü tevsik eden çiftçilerimizin bu raporların tutulması es
nasında yaptıkları taleplere göre, 500 kiloya kadar talepte bulunan çiftçilerimizin bu talepleri
nin tamamı karşılanacaktır; 500 kilonun üzerinde, diyelim ki 4 ton talepte bulunmuş olan çift
çilerimizin bu taleplerinin 2 tonluk kısmı aynî, tohumluk olarak karşılanacaktır; geriye kalan 
2 tonluk kısımla ilgili olarak da, nakliye kolaylıklarının sağlanması ve özellikle tohumluk te
darikinde, çiftçilerimizin değişik bölgelerde alıştıkları tohumluğu ekebilmeleri ve o yöreye uy
gun tohumlukların tedariki noktasından hareket ederek, taleplerinden geriye kalan bu yüzde 
50'lik kısım için de, Hükümetimizin son aldığı karar doğrultusunda yayımlanan, Para-Kredi 
Kurulu kararına göre, buğdayda kiloda 400 liraya kadar, arpada 350 liraya kadar faizsiz kredi 
kullanma imkânı getirilmiştir. Bu sayede, çiftçimiz kendi yöresinde daha kolaylıkla bulabilece
ği ve yüzde 50 mertebesinde bizim aynî olarak verdiğimiz tohumluğa ilaveten tedarik ettiği to
humluğu, Bakanlığımıza bağlı selektörlere getirdiği takdirde bu tohumluk, ücretsiz olarak ilaç
lanacak, selektörlenecektir. 

Ayrıca, yukarıda belirttiğim gibi, buğdayda kiloda 400 liraya kadar faizsiz kredi kullan
ma imkânı da getirilmiş bulunmaktadır1. Hükümetimizin bu yolda çiftçimize ek olarak sağla
dığı kredi miktarı 150 milyar lira mertebesindedir. Ayrıca, bu uygulamada, daha önce Ziraat 
Bankasına borcu olan çiftçilerimizin bu borçlarından dolayı başka kredileri kullanamamaları
na rağmen, tohumlukla ilgili son aldığımız kararla, Ziraat Bankasına daha önce borcu olmuş 
olsa bile, idarî veya kanunî takipte olmuş olsa dahi, bu krediyi kullanabilme imkânı da ayrıca 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bunun haricinde, sütte uyguladığımız teşvik primleri 35 liradan 70 
liraya; 25 liradan 55 liraya çıkarılmıştır. Kuraklıktan dolayı, özellikle doğudaki yem sıkıntısını 
göz önüne alarak, nakliyede kolaylık getirmek için nakliye ücretlerinde yüzde 60'a varan tenzi
latların getirilmesini sağlayan Bakanlar Kurulu kararı çok kısa sürede çıkacaktır. 

Ayrıca, kuraklıktan etkilenen çiftçilerimizin, Toprak Mahsulleri Ofisi ile olan ilişkilerin
de, yapmakta oldukları senetlerde noter tasdiki de kaldırılmış bulunmaktadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, 20 dakikayı geçti efendim. 

BAŞKAN — Anlamadım efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Konuşma süresi iki dakika geçiyor. 

BAŞKAN — Sayın Kangal'ın konuşmasının kaç dakika geçtiğini sordun mu? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Beni hiç ilgilendirmez; orada tçtüzüğe göre Başkanlık yapı

yorsunuz. 
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TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt BAKANI LIJTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, Hükümetimizce uygulanan iktisadî politikaların tabiî bir sonucu ola
rak, tarım ürünleri ithal ve ihraç edilmekte ve bu ithalat zaman içinde iniş ve çıkışlar göster
mektedir. Nitekim, 1984 yılında 417,7 milyon dolar olarak gerçekleşen tarım ve hayvancılık 
ithalatı, 1987 yılında 782 milyon dolar, 1988 yılında da 499 milyon dolar mertebesinde gerçek
leşmiş bulunmaktadır. 1984 yılında yüzde 3,8 olan tarım ürünlerinin genel ithalat içindeki pa
yı, 1988 yılında yüzde 3,5 olarak gerçekleşmiştir. Şimdi, "Biz bu ithalata neden başvuruyoruz, 
bu konudaki politikamız nedir?" buna da, çok kısa olarak değinmek istiyorum : 

Genel olarak ifade etmek gerekirse tarım ürünleri ithalatımızda güdülen amaç çok yönlü
dür. Mamul gıda maddelerinde kaliteyi yükseltmek, çeşitliliği fazlalaştırmak, üretim noksanlı
ğını gidermek, belirli ölçüde tüketiciyi korumak ve çok yönlü rekabet şartlarını oluşturmak 
gibi amaçları kısaca sayabiliriz. 

Değerli milletvekilleri, önergede, "Destekleme fiyatlarını yüksek tutmaktansa, daha ucu
za mal oluyor gerekçesiyle başka ülke çiftçilerinin mallarını peşin para ve döviz sarfiyatı ile 
ithal etmeyi, kendi insanının fakirleşmesi pahasına yabancı ülke çiftçilerine kaynak aktarmayı 
yeğlemiş bulunmaktadır" şeklinde ifadeler kullanılmaktadır. 

"Tahıl ithalatının gerekli zamanlarda, elverişli koşullarda yapılmasında fayda görüyoruz. 
Ancak, tarım ülkesi olan ve tarımın temel ürünlerinden biri tahıl olan ülkemizin; tahıl ithal 
etmesi kadar garipsenecek bir şey olamaz. Geçen yılın ilk yarısında 1,5 milyon dolarlık buğday 
ithal eden Türkiye, bu yılın ilk yarısında 65,4 milyon dolarlık buğday ithal eder duruma gel
miştir. Şu bir gerçektir ki, bunun tek müsebbibi Sayın özal Hükümeti ve uyguladığı yanlış ta
rım, tarım politikasıdır." 

Değerli milletvekilleri, bu okuduğum, biraz önce huzurlarınızda söylenen ve Sayın Doğru 
Yol Partisi Grup Sözcüsünün ifade ettiği sözlerdir ve Meclis zabıtlarındadır. Burada, "İthalat 
yapılabileceğini, ancak bu yıl yapılan ithalatın garipsenecek bir şey olduğunu" söylemek gaf
leti içerisindedirler. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime başlarken ifade ettiğim gibi, Türkiye'de bu sene son ellii-
ki senenin en kurak mevsimi yaşanmaktadır ve bu en kurak mevsimden dolayı da, mutlaka 
ki, ürünlerimizde belli bir azalma olmuştur. Başka zamanlarda ithalatı öngörmek, başka za
manlarda ithalatı kabullenmek durumunda oldukları halde, son elliiki senenin en sıkıntılı dö
nemini yaşadığımız bu sene, yapılan ithalatın garip karşılanmasını da biz anlayamadık; biz de 
bu telakkiyi, bu görüşü fevkalade garipsedik. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Bakınız, neden : Biraz önce sizlere Hükümetimizin uyguladığı ithalat politikasının neler oldu
ğunu, neden ithalata gerek duyulduğunu izah etmiştim. Ancak, bu yıl, son elliiki yılın özel 
durumu göz önüne alınarak, gerçekten, Cumhuriyet hükümetleri döneminin en büyük tahıl 
ithalatı yapılmış bulunmaktadır. Gönül isterdi ki, bu ithalatı yapmayalım, bu ithalatı yapma
yacak durumda olalım; ama, bu yıl -tekrar ifade ediyorum- kuraklıktan dolayı bu ithalatı yap
mak mecburiyetinde kaldık ve bakınız, sayın sözcü, bu yapılan ithalatı garip karşıladıklarını 
ifade ediyorlar; ama, ben Yüce Meclise arz ettim. Aslında, garip karşılanacak olan, bu sözler
dir ve bakınız nasıl devam ediyorlar : "Peşin para ve döviz sarfiyatıyla ithal etmeyi, yabancı 
ülke çiftçilerine kaynak aktarmayı yeğlemiş bulunmaktadırlar" diyorlar. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisin değerli üyeleri; kurak bir mevsim yaşadığımızı her
kes kabul ediyor. Bu kuraklıktan etkilenen çiftçilerimizin olduğunu da kabul ediyoruz; ama, bu 
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kuraklıktan, o çiftçilerimizin haricinde Türkiye'de 56 milyon insan da etkilenmiştir. Çiftçileri
miz üretmektedir."Üretilen ürünler Türkiye'de sarf edilecektir. Pekiyi, bu ürün azlığını gidere-
mezsek, Türkiye'nin o zaman içinde bulunacağı durumu, düşeceği sıkıntıyı, 56 milyonun için
de bulunacağı durumu acaba göz önüne getirebiliyor muyuz? Biz ithalatı yapmışız, burada 
garipseniyor; ithalatı peşin parayla yaptığımız garipseniyor, dövizle yaptığımız garipseniyor. 
Bu garipsenmemeli; aksine, eğer son elliiki senenin en kurak senesini yaşıyorsak, bu kürsüden 
Hükümete teşekkür edilmelidir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Cumhuriyet tarihinin 5 milyon tonluk en'büyük alımı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin itibarından dolayı, Türkiye Cumhuriyeti Hüküetinin izlediği ekonomik politikalar gereği, 
kasasında 5 milyar dolar olmasından dolayı yapılmıştır. Bu bağlantılar, kapı kapı dolaşarak 
değil, bir milyona el açarak değil, teleksle, faksla yapılmıştır ve bu bağlantıların değeri 1 mil
yar dolara yaklaşmaktadır. 

ÎBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Güneş Taner'i de dış borç almak üzere gönderiyorsunuz! 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dış borç miktarını da söyle. 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 
Buna teşekkür edilmesi gerekirdi; buna burada garipsenecek kelimelerin sarf edilmemesi gere
kirdi. Türkiye'nin gerçeği budur. Bu gerçekleri biz söyleyebildiğimiz oranda, bu gerçekleri ka
bul edebildiğimiz oranda, doğruyu da doğru şeklinde nitelendirebildiğimiz oranda; varsa bi
zim de yanlışlarımız, söylediğiniz zaman o sözlerin de değeri olur; yoksa, sadece demagoji için 
politika yapma noktasına geldiğimiz zaman, Türkiye'nin, işte, son günlerde yaratılmaya çalışı
lan kaos gibi, 12 Eylül öncesi Meclis tartışmaları gündeme getir. Bunlar, fevkalade önemli, fev
kalade hassas noktalardır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Üretim miktarı nedir Sayın Bakan, üretim miktarı? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 10 dakika geçiyor, bundan sonra ben de 10 dakika fazla ko
nuşma hakkımı kullanacağım kürsüde. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar... Sayın Kayalar... 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 
Tabiî, bu Hükümetin peşin parayla alım yapması, büyük ithalatı gerçekleştirmesi, dövizle alım 
yapması, bir başka şekilde, zımmen de olsa, Hükümetimizin gücünü, Hükümetimizin ekono
mik seviye olarak nerelere geldiğini halkımıza anlatması bakımından da teşekküre şayandır; 
kendilerine teşekkür ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar, toparlayınız efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Tam 10 dakika fazla konuşturuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bu beyanları zabıtlardan çıkarıp kürsüde önüme koyacağım. Zatı 
âlinize de aynı uygulamayı yaptığım zaman, kürsüden inmeme konusundaki ısrarlarınızı hatır
latacağım. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 
Tekrar, Yüce Meclisin takdirlerine arz ediyorum : Acaba bu gücümüz olmasaydı, Türkiye'nin 
hali ne olacaktı? Onu düşünen, onu söyleyen acaba burada var mıdır? 
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IBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Yüzde 21,75 olacaktı; netice odur işte. 

ALÎ SAMt AKKAŞ (Balıkesir) — 70 sente muhtaç olacaktık. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, önergeden aynen okuyorum : "... daha da hırçınlaşarak öteden beri sür
dürmekte olduğu partizan politika ve uygulamalarını felakete uğramış insanlar arasında ayı
rım yapmaya kadar vardırmış bulunmaktadır. Bu cümleden olarak, kuraklık sebebiyle kurak
lık bölgelerinde kurulan tespit komisyonları devletin müşfik ve koruyucu elini dürüst, adil ve 
tarafsız uzatmayıp, çiftçilerin kuraklıktan gördükleri zarar ve ziyana göre değil, keyfî ayırım 
ve tespitlere göre uzatmıştır, öylesine ki, bazı bölgelerde çiftçiler bu haksız tespitler aleyhine 
bölge idare mahkemelerine başvurmak zorunda kalmışlardır." denilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Tantr'ın da ifade ettikleri gibi, takriben 30 milyon civarında
ki insanımızla ilgili ve gerçekten hassas olan bir konudur. 

Türkiye'deki 40 bin köyümüzde, bu konu ile ilgili ve daha önce çıkmış olan kanunlar çer
çevesinde, başta mülkî âmir olmak üzere, mal müdürü, o bölgede bulunan ziraat odası temsil
cisi, Ziraat Bankası temsilcisi ve ilçe tarım müdüründen oluşan resmî heyetçe, daha önceden 
Türkiye'de elliiki yıldır emsali görülmemiş bir durumla karşı karşıya kalınmış olması da göz 
önüne alınarak, Türkiye çapında, fevkalade kısa bir süre içerisinde birtakım tespitler yapılmış 
ve sonuç ilgili mercilere de İntikal etmiştir. 

30 milyon küsur kişiyle ilgili olan ve binlerle ifade edilen kişilerin görev aldığı bu tespit 
komisyonu çalışmaları sırasında, mutlaka bazı hatalar olabilir; bu da eşyanın tabiatı icabıdır. 

Ancak, Türkiye'deki 56 milyon insanımıza has olarak, hepsini kapsayacak şekilde aldığı
mız kararlar yanında, bu kadar geniş bir kitlenin görev aldığı binlerle ifade edilen insanlara 
ve hepsi resmî görevli olan şerefli insanlara, "Siz ayırım yapın, adil davranmayın" şeklinde 
tesir edici sözlerin önergede yer alması, bizleri, 56 milyonu da bizim insanımız bilen bu Hükü
meti, sadece yaralar ve üzer; bunların gerçekle ilgisi yoktur. 

Birtakım hatalar varsa, mevzuat ve kanun çerçevesi içerisinde düzeltilmesini sağlamak bi
zim görevimizdir; bu doğrultuda bugüne kadar gecemizi gündüzümüze katarak da çalışıyoruz 
ve 4,5 aydır, ilçe ve köyler hariç, 34 vilayette, bizzat başında bulunarak, yerinde tespit yapmaya 
da gayret sarf ediyoruz. 

ORHAN ŞENDAG (Adana) — Hatalarınızı söylemeyecek miyiz yani? 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 
Hatalarımızı söylemek sizin en tabiî hakkınızdır, aynı şekilde anlayışla kabul etmek ve "Var 
mıdır, yok mudur?" diye incelemek de bizim görevimizdir, görev bilincimiz ve sorumluluğu
muz da bunu gerektirir; ama, hiçbir iyi şey yokmuş gibi, "Baştan sona kadar hepsi hatadır" 
derseniz, biraz önce de arz ettiğim gibi, belki, doğru söyledikleriniz de dinlenmeme noktasına 
gelir; bu da Meclis olarak bizim, belki de dikkat etmemiz gereken konuların en başında gelenidir. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Bakan, "16,5 milyon ton üretim var" diyorsunuz, 
5,5 milyon ton da ithal ediyorsunuz!.. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar, toparlayınız efendim, rica ederim. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 
Müsamahanıza sığınarak, toparlıyorum Sayın Başkanım. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşma süresini çok aştı. 

BAŞKAN — Bitiriyoruz efendim, bitiriyoruz... Bitiriyoruz... 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt BAKANI LUTFULLAH KABALAR (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Değerli milletvekilleri, önergede gene, aynen, "Kuraklıktan zarar gören çiftçi ve köylünün 
borç ertelemesinde ise, vicdanları sızlatan açık bir partizanlık sergilenmiş, tktidar Partisine oy 
verenler kayrılmıştır" şeklinde ayrıca, üzücü bir ifade yer almaktadır. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce ifade ettim, 30 milyonu ilgilendiren tespitlerde hata ola
bilir. Bunları inceliyoruz, inceleriz; sizlerin de tespit ettiğiniz hususlar varsa ve bize, üetilirse, 
kanun ve mevzuat çerçevesinde takip ederiz. Hatayı kabul ederiz; ama biraz önceki ifadeleri, 
yani bu tespitlerde ve bu ertelemelerde partizanlık yapıldığı iddiasını kesinlikle kabul etmeyiz. 
Türkiye'nin ellüki yılda geçirmiş olduğu bu en sıkıntılı ve en kurak dönemde partizanlık yapıl
masını zül addederiz ve bu iddiayı da şiddetle reddederiz, (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

1983 senesinden itibaren, Partimizin kurulduğu ilk günlerde, Edirne'den Hakkâri'ye, Muğ
la'dan Kars'a kadar özellikle üzerinde durduğumuz ye belirttiğimiz, Sayın Başbakanımız ve 
Sayın Genel Başkanımızın her zaman üzerine basarak söylediği konu, milletimizi bir ve bera
ber yapmaktır; milletimizi birlik ve dirlik içerisinde, huzur içerisinde görmektir. Hoşgörü, sev
gi, birlik ve beraberlik ve bu meyanda'da insanlık, Partimizin ana felsefesidir. Bu şekilde bir 
ana felsefesi olan ve geçmiş siyasî partilerden farkımız budur diye bütün meydanlarda milleti
mize haykırmış bir partinin mensupları, milletvekili, bakanı ve Başbakanı olarak bizim bu id
dia edilen görüşte olmamız mümkün değildir. 

« 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Demagoji oluyor, demagoji. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

Demagoji değildir. Amacımız, yapılan demagojiyi cevapsız bırakmamak, bu Meclis kürsüsün
den zabıtlara geçirmek ve halkımıza duyurmaktır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Bizim anlayışımız şudur : Seçimler yapılır ve seçimden sonra, 56 milyon insan bizim insa
nımızdır, Türkiye Cumhuriyetinin aziz ve muhterem vatandaşıdır. Biz onların hepsine adil bir 
çerçeve içerisinde hizmet götürmeye kendimizi görevli addediyoruz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Tarıma gel, tarıma. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 
Acaba bu "Partizanlık" ifadesi neden kullanılmıştır? Durum kısaca şudur değerli milletvekil
leri; bunu üzülerek ifade ediyoruz : Türkiye'de geçmiş vardır; Türkiye'de 30 milyonu ilgilendi
ren bu şekilde tespitler yapılıyor, birtakım ertelemeler yapılıp, krediler dağıtılıyor. Tabiî ki, geç
mişteki birtakım kötü tecrübeler var ve oralarda partizanlığın yapılmaması mümkün değildir. 
İşte siz, kişiyi kendiniz gibi bildiğiniz için, bize de "Partizanlık yapıyorsunuz" diye birtakım 
isnatlarda bulunuyorsunuz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Başbakanın hoşuna gidiyor; konuş, konuş... 

BAŞKAN — Sayın Kayalar, lütfen... Rica ediyorum... 
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TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Bakınız, demagoji değil; burada elimde belgeler var; "partizanlık" dediğiniz ve bizim yap
tıklarımıza dair... Elimde, Türkiye'nin değişik yerlerinde bulunan İSO köyün hasarlı görüldü
ğüne dair zabıtlar var. Bu köylerin tamamı, hasar tespit komisyonları tarafından hasarlı görül
müş. Diyelim köyde 100 hane var, bunların tümü de hasarlı görülmüş. Benim tespit ettiğim 
150 civarındaki köyde -bunları Meclis kürsüsünden konuşmak zorunda kaldığımız için üzün
tümü ifade ediyorum- yani hasar tespit komisyonları tarafından "tamamı hasarlıdır" diye tes
pit edilen bu İSO köyün hepsinde de Anavatan Partisinin aldığı oy yüzde 10'u geçmemektedir. 
Bunları özellikle seçtim, isteyen herkese, sayın grup sözcülerine, sayın liderlere de verebilirim; 
Sayın Vefa Tanır'ın Beyşehir ve Kadınhanı seçim bölgesi de buna dahildir; hatta, Anavatan'a 
I oy'un dahi çıkmadığı köyler vardır. Hasar tespit komisyonları bu köylerin tamamını hasarlı 
olarak tespit etmiş ve bankalarca, borçlarının tamamı ertelenmiştir. (ANAP sıralarından al
kışlar, DYP sıralarından gülüşmeler) Bunu söylerken, istiyoruz ve arzu ediyoruz ki, bu Meclis
te konuşacak olanlar ve konuşulanlar daha seviyeli ve daha gerçekçi olsun. 

Değerli milletvekilleri, özellikle Sayın Tanır'ın ve konuşan başka, değerli sözcülerin de di
le getirdikleri gübre konusuna geliyorum : "Gübre kullanımı azalmıştır" demektedirler. Eli
mizde rakamlar var. 1988 Ağustos ayından, 1989 Ağustos ayına kadar, gübre kullanımında yüzde 
II artış olmuştur. 1988 Ağustosundan 1989 Ağustosuna kadar da gübre fiyatlarında yüzde 25 
civarında indirim yapılmıştır; bu rakamları kendilerine arz etmekten de şeref duyarım. 

Değerli milletvekilleri, vakit darlığı nedeniyle, görüşlerimizi kısaca arz edebildik. Bu gö
rüşlerimizi, siz değerli milletvekilleri kanalıyla, yüce milletimize sunabilme imkânını elde etti
ğimiz için, önerge sahiplerine tekrar teşekkürlerimi arz ediyor, Yüce Meclise, Hükümetim ve 
Bakanlığım adına saygılar*sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Gensoru önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Gensoru önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 

edilmemiştir. 
11/10, 11/8 ve 11/6 esas numaralı gensoru önergelerini sırasıyla görüşmek için, alınan ka

rar gereğince, 29 Eylül 1989 Cuma günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.42 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

9 UNCU BtRLEŞÎM 

28 . 9 . 1989 Perşembe 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

, 1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi ve 71 arkadaşının; ceza ve tutukevlerindeki 
olaylara karşı gereken ilgiyi göstermediği, Eskişehir özel Tip Ceza ve Tutukevindeki tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Ceza ve Tutukevine nakli sırasında gerekli tedbirleri almayarak tutuklu 
ve hükümlülerden ikisinin ölümüne, pek çoğunun da yaralanmasına neden olduğu ve gelişen 
olaylar karşısında seyirci kaldığı iddialarıyla Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu hakkın
da Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (11/7) 

2. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla Türk 
çiftçi ve köylüsünü mağdur ettikleri iddiasıyla Bakanlar Kurulu.üyeleri hakkında Anayasanın 
99 uncu, tçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (H/9) 

3. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı ve 20 arkadaşının; uyguladıkları siyasî ve ekonomik po
litikalarla, belediyeleri, kanunlarla kendilerine verilmiş olan görevleri yapamaz hale getirdikle
ri ve ekonomik yönden çıkmaza soktukları iddiasıyla Bakanlar Kurutu üyeleri hakkında Ana
yasanın 99 uncu, tçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/10) (Görüşme günü : 29.9.1989) 

4. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Aluner ve 20 arkadaşının, uzlaşmaz ve kasıtlı tutum
larıyla; Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri Karabük ve İskenderun fabrikalanndaki grevi teşvik 
ettikleri, birtakım çevrelere haksız kazanç aktarılmasına neden oldukları ve gerek ülke ekono
misini gerekse demir - çelik işçilerini zarara uğrattıkları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri 

^hakkında Anayasanın 99 uncu, tçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına 
ilişkin önergesi (U/8) (Görüşme günü : 29.9.1989) 

5. — Doğru Yol Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Kok
sal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ile 24 arkadaşının; Bulgaristan'daki soydaşlarımı
zın maruz kaldıkları göç olayı karşısındaki tutumu ve izlediği sorumsuz politika ile Ülkemizin 
geleceği konusunda yaygın endişeler yarattığı iddiasıyla Başbakan Turgut Özal hakkında Ana
yasanın 99 uncu, tçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/6) (Görüşme günü : 29.9.1989) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mardin ilinin Silopi ilçesine bağlı Derebaşı Köyüne yakın bir bölgede 17.9.1989 gecesi öl
dürülen 9 kişinin terörist oldukları resmî makamlarca açıklanmış.bulunmaktadır. Derebaşı Köyü 
Muhtarı ile öldürülen kişilerden altısının yakınları, daha sonra olayda yaşamlarını yitiren 6 
kişinin sade yurttaşlar olduklarını iddia etmiş bulunmaktadırlar. Bu iddialara göre, 18.9.1989 
gecesi 02.00 - 03.00 sularında köye yakın bir bölgede, Güvenlik Kuvvetleri ile bilinmeyen grup
lar arasında çatışma çıkar. Silah sesleri yoğun olarak köyden duyulur. Sabah, takriben 06.00 
sıralarında, köyden Silopi'ye gitmek üzere Ömer Aydın, tzettin Beyan, Asker Aydın, Cemalet-
tin Beyan, Sadun Beyan, Münir Aydın, Reşit Eren, tzzet Erzik adlı yurttaşlar ayrılırlar. Yol 
güzergâhlarında, bir kısım Güvenlik Görevlileri ile karşılaşırlar. Bir yetkili, çatışma yerini ara
dıklarını, bunun için rehbere ihtiyaçları olduğunu belirterek, Bu topluluktan Sadun Beyan, Münir 
Aydın, Reşit Eren ve tzettin Erzik'i alarak komutasındaki görevliler ile birlikte karşılaşma nok
tasından ayrılır. Bu arada, köyde çobanlık yapan ve belirtilen gecede başka bir bölgeden gelen 
hayvanları teslim almak için köyün otlağında geceleyen, Abbas Çiğdem ve Fevzi Beyan adlı 
kişilerde, aynı amaçla bulunduktan yerden alınırlar. 18.9.1989 günü yaklaşık 17.00 sıralarında 
köy muhtarı Abdülkerim Beyan Silopi Jandarma Karakoluna çağrılarak, kendisine : "Dereba
şı yakınlarında gece çatışma çıktığı, bu çatışma sırasında öldürülen tetöristler arasında, bir 
müddet önce köyden yasadışı örgütçe kaçırılın Deıebaşı'lı 14 gencin bulunup bulunmadığı" 
sorusunun yöneltildiğini iddia etmektedir. Cesetlerin teşhisi sırasında, Muhtar cesetlerden 6'sının 
kendi köyünden olduğunu, ancak bu kişilerin daha önce kaçırılan 14 kişi ile bir ilgisi olmadığı
nı ifade eder. Daha sonra, Silopi C. Savcılığına bir dilekçe ile başvurarak öldürülen kişilerin 
suçsuz olduğu savı ile koğuşturma açılmasını talep eder. 

Böylesi bir iddia, konuya çok dikkatle yaklaşılmasını gerekli kılmaktadır. Ancak, ne ya-
zıkki, kamuoyunda bu iddiaların yaygınlık kazanması üzerine, tçişleri Bakanı Sayın Aksu ta
rafından yapılan açıklama tatminkâr olmaktan çok uzak kalmıştır. Bu açıklamada konu edi
nilen, "gecenin 02.00 sinde Silopi'ye gitmenin mutad olduğu, aynı gün Silopi'de pazar 
kurulduğunu" kimse iddia etmemektedir. Yine bu açıklamada 9 teröristin olay gecesi 02.00 

' - 03.00 sularında öldürüldüğü belirtilmektedir. Halbuki, bu açıklamadan bir gün sonra Sayın 
Kozakçıoğlu'nun açıklamasında çatışmanın sabah 06.30'a kadar sürdüğü belirtilmekledir. Yi
ne bu açıklamada, inceleme ve soruşturmanın 21.9.1989 günü sabah erken saatlerde bittiği ifa
de edilmektedir. Bu durumda niçin Sayın Bakan soruşturma bitmeden kamuoyuna bilgi ver
miştir? Bu iki açıklamadaki çelişkiler, muğlaklıklar, zayıf gerekçeler kuşkuları artırmaktadır. 

Hükümet binası önündeki olayları tasvip etmek mümkün değildir. Ancak, bu olay esas 
iddiaları başka yönlere çekmek, bu iddiaları yansız ve önyargısız bir biçimde incelememek için 
bir gerekçe olamaz. Olaydan 48 saatten fazla bir zaman geçtiği halde, Mardin Vali Vekilinin 
yurttaşiann şikâyetleri ile ilgilenmemesi, olaya sürekli olarak önyargılı yaklaşması da kabul 
edilebilecek bir tutum değildir. 

Yukarıda özetlenen resmî yaklaşımlar, Hukuk Devleti ilkesi ve ciddiyeti ile bağdaşma
maktadır. 

Burası çok açık bir şekilde bilinmelidirki çok zor koşullarda görev yapan Güvenlik Kuv
vetlerini hiç bir T.C. vatandaşı zayıflatmak, zor durumda bırakmak istemez. Ancak, bir kısım gö-
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revülerin ihmallerini, hatalarını da bütün görevlilere mal etmek anlaşılamayacak bir yanlıştır. 
Ortada çok ciddî ve aydınlanması gereken bir iddia vardır. Bu iddianın vahimliği kadar, resmî 
makamların açıklamalarındaki iddialar da vahimdir, tddia sahiplerine iddialarını ispatlama 
olanağı, zan altında kalan bir kısım görevlilere de bu zandan kurtulma şansı verilmelidir. Ko
nu ile ilgili bir çok soru henüz aydınlığa kavuşamamıştır, öldürülen kişilere ait otopsi raporla
rı, tatminkâr mıdır? 

ölüm saatlerini gerçekçi bir şekilde belirtmekte midir? 
Bu nedenlerle, TBMM'since oluşturulacak bir araştırma komisyonunun ivedi olarak Silo-

pi ilçesinde araştırma ve incelemelerde bulunması gereklidir. Bunun dışındaki soruşturmalar 
Olağanüstü Hal ile ilgili mevcut yasal düzenlemelerden dolayı tatminkâr bir sonuca gidemeye
cek, olay tanıkları baskı altında kalabilecek, kamu vicdanı sürekli rahatsız olacaktır. Bağımsız 
yargısal soruşturma, zaten Silopi C. Savcılığının yetkisizlik kararı ile tıkanmıştır. Ülkenin bü
tünlüğü, demokrasinin işlerlik kazanarak kurumlaşmasının yolu açıklıktır, TBMM'sinin etkili 
denetim mekanizmalarının işletilmesidir. Bu amaçla, Anayasanın 98, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını ve bu önergenin konunun özelliğin
den dolayı öncelikle Genel Kurulda görüşülmesinin sağlanmasını saygı ile öneririz. 

Diyarbakır Milletvekili 
Fuat Atalay ve 66 arkadaşı 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Ahmet "TÛrfc 
Mardin 

ibrahim Tez 
Ankara 

Adnan Keskin 
Denizli 

Erol Köse 
Kocaeli 

t Rıza Yılmaz 
Ankara 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Halil Çulhaoğlu 
izmir 

Mehmet Ali Eren 
tstanbul 

Vedat Altun 
Kars 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Ekin Dikmen 
içel 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin 

Kamil Ateşoğulları 
Ankara 

öner Miski 
Hatay 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Yüksel Çengel 
istanbul 

Etem Cankurtaran 
içel 

Ali Haydar Erdoğan 
istanbul 

Durmuş Fikri Sağlar 
içel 

Türkân Akyol 
izmir 

, Rüştü Kurt 
Giresun 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Fehmi Işıklar 
Bursa 

Eşref Erdem 
Ankara 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Ahmet Ersin 
izmir 

özer Gürbüz 
Sinop 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Kenan Süzer 
Tokat 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Musa Gökbel 
Muğla 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Ömer Çiftçi 
Ankara 



t. önder Kırlı 
Balıkesir 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Kamer Genç 
Tunceli 

Arif Sağ 
Ankara 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Tufan Doğu 
Muğla 

Mustafa Sarıgül 
İstanbul 

Beşer Baydar 
Ankara 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Abdullah Sedat Doğan 
Adana 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Yusuf Kenan Sönmez 
İstanbul 

Erol Güngör 
İzmir 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Hasan Zengin 
Manisa 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

Mahmut Almak 
Kars 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

K. Kemal Anadol 
İzmir 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Güneş Gür sel er 
Tekirdağ 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 
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