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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Hükümetin söz talebi bulunmadığından, gündeme geçildi. 
tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, (6/1055) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi okundu; sorunun geri verildiği açıklandı. 
TBMM Başkanının, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanının resmî davetine beraberinde 

bir heyetle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 
Alman karar gereğince, 20 Ocak 1991 Pazar günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşi

me 15.16'da son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
tstanbul Ordu 

Mustafa Sartgvl Ertuğrul Özdemir 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
21 . 1 . 1991 Pazar 

Teklifler 
1. — Kırklareli Milletvekili trfan Gürpınar'ın, 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me

murları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/463) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.1.1991) 

2. —Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hak
kındaki Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/464) (Tarım, Orman ve Kö-
yişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.1.1991) 

3. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 156 ncı Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/465) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.1.1991) 
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BİRİCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul Özde mir (Ordu), Mustafa Sangül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 69 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in, Körfez krizi hakkında gündem dışı açıkla

ması ve Zonguldak Müktveküi Koksal Toptan, Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve İstanbul Millet
vekili Bülent Akarcalı'nın, aynı konuda grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Hükümet adına, İçtü
züğün 60 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Ortadoğu'daki son gelişmelerle ilgili, Genel 
Kurula bilgi sunmak üzere söz istemişlerdir; kendilerine bu konuda söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Alptemoçin. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Körfez kriziyle ilgili kısma bir değerlendirme yapmak ve Hükü
metimizin tutumuyla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; 
sözlerime başlamadan önce Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Türkiye, buhranın başından beri, sorunun, Ku
veyt'in, bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihyası ve meşru Kuveyt Hükümetinin 
görevine dönmesi suretiyle ve barışçı yoldan çözümlenmesini arzu etmiş ve politikalarını bu 
amaçlara hizmet edecek şekilde belirleyip, kararlılıkla uygulamıştır. Bu çerçevede, Türkiye, bir 
yandan, yol açtığı büyük ekonomik külfete rağmen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ka
rarları doğrultusundaki bu ilkeli tutumunu titizlikle sürdürürken, diğer yandan da, yanı başın
da beliren bu tehlikeli bunalımın izleyebileceği muhtelif gelişmelerden en az etkilenmesi için 
zorunlu güvenlik önlemlerini almıştır. 

Bilindiği gibi, Irak yönetimi, Kuveyt'in işgal ve ilhakından doğan milletlerarası krizin ba
rışçı bir şekilde sona erdirilmesi yolunda, bütün, girişim, çağrı, ziyaret ve çabaları neticesiz 
bırakmış ve maalesef hepimizin üzüntü ile karşıladığı silahlı ihtilaf, 17 Ocak tarihinden itiba
ren başlamıştır. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Bugünkü duruma gelin Sayın Bakan; biliyoruz bunları... 
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DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bilindiği üzere, 
Irak yönetimi, kabulü imkânsız oldubittisinin yol açtığı tepkilerin ve karşısında oluşan ulusla
rarası dayanışmanın boyutlarını iyi değerlendirememiş ve siyasî çözüm çabalarını, sonuçsuz 
kalmaya mahkûm etmiştir. Bunalım, bu suretle, askerî önlemlerin tek çare olarak ortaya çıktı
ğı noktaya sürüklenmiştir. Sorumluluğu tümüyle Irak yönetimine ait olan ve kaygıları artıran 
bu durumu derin üzüntü ile karşılamaktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; askerî müdahaleyi zorunlu kılan Irak uyuşmazlığı, her
kesi, Irak yönetiminin amaç ve politikalarının, barış, güvenlik ve istikrar açısından ağır bir 
tehdit oluşturduğu kesin teşhisine yöneltmiştir. Nitekim, son dört günlük silahlı çatışma, Irak'ın, 
tahminlerin de ötesinde, bölge ve dünya barışı için ne büyük bir tehlike oluşturduğunu gözler 
önüne sermiştir. Irak'ın, Saddam Hüseyin yönetiminde, son on yıl zarfında iki komşusuna sal
dırmak suretiyle ortaya koyduğu yayılmacı emelleri, bu teşhisi bir defa daha teyit etmiş olmak
tadır. Gelinen noktada, krizin, daha fazla kan dökülmeden ve şimdiden öngörülemeyecek ihti
yatlara yol açmadan aşılabilmesi, Irak halkının olduğu gibi, Türkiye'nin, bölgenin ve dünya
nın acil ihtiyacıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu değerlendirme sonucundadır ki, Türk Hükümeti, 
17 Ocak 1991 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinden aldığı izne dayanarak ve Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyinin 678 sayılı Kararının üçüncü işlem paragrafı çerçevesinde, ilgili Gü
venlik Konseyi kararlarının uygulanmasını sağlamak amacına matuf olarak, Irak'a karşı ger
çekleştirilmekte olan müdahaleye kuvvet göndererek katılan devletlere daha fazla destek ver
meyi uygun bulmuştur. 

Bu cümleden olarak, Bakanlar Kurulu, ülkemizde bulunan ortak savunma tesislerinin da
ha kapsamlı kullanılmasına karar almış ve gerekli talimatları vermiştir. 

Bu ortak savunma tesisleri üzerinde Hükümetimizin mutlak kontrolü bulunmaktadır. Hü
kümetimizin emri olmadan bu tesisler kullanılamaz. Hükümetimiz, bölgedeki gelişmeleri bü
yük bir dikkat ve soğukkanlılıkla takip etmekte ve değerlendirmektedir. Ülkemizin yüksek men-
faatları doğrultusunda hareket edeceğimizden herkes emin olmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hatırlanacağı üzere, Türkiye, Irak'tan bir saldırıya 
maruz kalmadığı takdirde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bu ülkeye karşı herhangi bir harekâtının 
söz konusu olmayacağını defaatle ve en yüksek düzeyde açıklamıştır. Türkiye'nin bu kararı 
bugün de geçerlidir. Bir defa daha belirtelim ki, Türkiye'nin, kardeş Irak halkına karşı hiçbir 
art niyeti yoktur. İnanıyorum ki, aynı duygular Irak tarafında da bulunmaktadır. 

MAHMUT KEÇELİ (Adana) — Incirlik'ten bahsedin Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Türkiye, ül
kesinde olduğu kadar, bölgesinde de güvenliğin sağlanmasını, işbirliği, barış ve huzurun bir 
an önce ihdasını arzu etmektedir. Türkiye'nin samimî temennisi ve arzusu, yaşanan krizin, da
ha tehlikeli boyutlar kazanmadan, mümkün olan en az acı ve zararla, süratle geride bırakılma
sı ve bölgede sükûn ve istikrarın sağlam temeller üzerinde tesisidir. 

Bu çerçevede, Irak'ın, halkı, devleti ve sınırlarıyla bütünlüğünü koruması ve uluslararası 
camianın saygıdeğer ve uyumlu bir üyesi olarak barış ve esenlik içinde bulunması, Türkiye'nin 
en önem verdiği hususlar arasındadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclisin huzuruna çıkmışken, hepinizin de ka
tılacağından emin bulunduğum bir çağrıyı tekrarlamak istiyorum: Dördüncü gününe giren bu 
silahlı ihtilaf, bir an önce sona erdirilmelidir. Masum insanların kanları, daha fazla akıtılma-
malıdır. 

Ben, bu ifadelerimle, Hükümetimizin, Yüce Meclisin ve milletimizin samimî hislerine ter
cüman olduğuma inanıyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP ve DYP sıralarından 
"Bu kadar mı?" sesleri, sıralara vurmalar, gürültüler.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MAHMUT KEÇELİ (Adana) — Sayın Başkan, Adana boşalıyor; uçaklar tncirlik'ten dolu 

kalkıp, boş dönüyorlar. Sayın Bakan bilgi versin. 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Koksal Toptan söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Toptan. 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 

DYP GRUBU ADINA KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının dikkat ve 
hassasiyeti sonucu gerçekleşen ve Yüce Meclisin tatil günleri de açık kalmasını sağlayarak, böl
gemizde tüm dehşetiyle dört gündür cereyan eden savaş hakkında, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyelerinin bilgi sahibi olmalarını sağlamaya yönelik girişimin sonucu, Türkiye'
yi idare etme iddiasında olan Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisine, iki gündür, verecek 
herhangi bir bilgi bulamadı; dün, Doğru Yol Partisinin ve SHP'nin girişimleri ve kamuoyunun 
hassasiyeti sonucu, bugün, bölgede ve Türkiye'de meydana gelen Körfez krizi ve tüm dehşetiy
le bölgeyi kana bulayan savaş hakkında, Dışişleri Bakanı Sayın Alptemoçin, Yüce Meclise ve 
Yüce Meclis kanalıyla da Türk kamuoyuna, biraz evvel izlediğiniz bilgiyi verdi. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Hiçbir şey vermedi... (DYP sıralarından "Hiçbir bilgi 
vermedi" sesleri) 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Dehşet duymamak mümkün değildir. 
Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubunun değerli milletve

killeri, sevgili arkadaşlarım, BBC ve CNN, sadece, bugün, Türkiye ile ilgili olarak şu haberleri 
geçti... Dünya, Türkiye ile ilgili, Türkiye üzerinde yapılan pazarlıklarla ilgili olarak bilgi sahibi 
kılınıyor; ama, Türkiye'yi idare eden Hükümetin bu konuda söyleyecek hiçbir şeyi yok!.. Deh
şet duymak lazım, utanmak lazım!.. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıra
larından gürültüler) 

Sevgili arkadaşlarım, beni iyi dinleyiniz... Değerli ar kasalar im, sinirlenmeden dinleyiniz... 
Bu vatan hepimizin, Beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum; dinleyin beni... (ANAP sırala
rından gürültüler) Bakınız, bakınız... Saat 10.15'te BBC'nin verdiği haber nedir, biliyor musunuz? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Nedir, ne olmuş? 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Biliyor musunuz nedir? (ANAP sıralarından "Nedir" 

sesleri, gürültüler) Saat 10.15'te BBC'nin verdiği haber, "Türkiye'den Irak'a ikinci cephe açıldı" 
haberidir... Bu, sizi ilgilendirmiyor mu?.. Bunu bilmek istemiyor musunuz?.. (ANAP sırala
rından gürültüler) Bunu size anlatmayacak Hükümetin şu sıraları işgal etmeye ne hakkı vardır 
sevgili milletvekili arkadaşlarım?.. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Yok öyle bir şey... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bakınız, size başka bir haber daha söyleyeyim... (ANAP 
sıralarından gürültüler) Dün ajânsaların geçtiği bir haber: "Irak'ın, Türkiye'de terör eylemle
rine girişeceği yolunda haberler alınıyor." 

Bu, sizi ilgilendirmiyor mu sevgili arkadaşlarım, bu konuda bilgi sahibi olmanız gerek
mez mi?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALİ ER (İçel) — Korkaklar!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, bize göre... 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Sizi kim idare ediyor?.. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bizi BBC idare etmiyor; sizi BBC idare ediyor, sizi BBC 
idare ediyor... (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALİ ER (İçel) — Sizin kalbiniz kararmış... 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım... (ANAP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Sizi kim idare ediyor?.. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bizi Türk Milleti idare eder, ediyorsa; ama, sizi kimin 
idare ettiği belli değil!.. 

Bilgi istiyor millet; bilgi vermeye mecbursunuz... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Sevgili arkadaşlarım, Hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisine -yalnız bizim partimi

ze değil, yalnız muhalefete değil- size de, iktidar partisine de... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Biz memnunuz... 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Memnun olmanıza benim itiraz ettiğim yok... Gayet 

tabiî, memnun olmasanız, Hükümeti değiştirirsiniz; ona benim bir diyeceğim yok, ama Hükü
metin, Türkiye Büyük Millet Meclisine, meydana gelen olaylar konusunda, ülkemizi, milleti
mizi ilgilendiren olaylar konusunda izahat vermesi, bilgi vermesi, lütuf değildir. Bu, onun gö
revidir... Bu görevini yerine getirmeye mecburdur. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Bunları, gizli toplantı yapalım, öyle konuşalım. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bakınız değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan, dün, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde meydana gelen ve Türkiye'nin ikinci cephe açması anlamına 
gelen, her 90 saniyede bir, Adana İncirlik Üssünden uçakların kalkıp Irak'ı bombalaması ola
yını Yüce Meclise anlatma ihtiyacını hissetmiyor; ama, Bayburt merkez ilçe kongresine tele
fonla mesaj gönderiyor, "Körfeze vaki Türkiye müdahalesinin amacının da, Türkiye'nin, Irak'a 
demokrasiyi götürmek olduğunu" söylüyor.. 

Türkiye'de demokrasiyi yaşatamayanların, Irak'a demokrasi götürme iddiası gülünçtür de
ğerli arkadaşlarım... (DYP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Sen nasıl konuştuğunu bilmiyorsun!.. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Laf mı yani bu; öyle iddia mı olur? 

* KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, üzerinde durmak istediğim şu: Baş
tan beri, Türkiye'yi yönetenler -başta Sayın Özal Olmak üzere- ısrarla, ama ısrarla, Türkiye'den 
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ikinci bir cephe açılmayacağını, Türkiye'nin savaşa sokulmayacağını iddia etmişlerdir... Uma
rım öyle bir şey olmaz... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Ben, birtakım iddiaları buraya getiriyorum. Hükümet gelip, "Türkiye'den ikinci bir cep
he açılmamıştır, açılmayacaktır" demeliydi... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Beni lütfen dikkatle dinleyiniz... Şu gözüküyor: Hava savaşı 4 üncü gününü doldurmuş 
olmasına rağmen, koalisyon kuvvetlerinin sonuç alması pek mümkün gözükmemektedir; en 
azından, kısa bir zaman için mümkün gözükmemektedir. 

MEHMET "KAŞAR (Ağrı) — Sen ne dediğini biliyor musun!.. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Sen Saddam'ın yanında mısın?! 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Ucuz demagoji yapmayın. Biz, Türk Milletinin yanın
dayız; başka hiç kimsenin yanında olmayız. Bırakın şimdi ucuz lafları... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

"Türkiye'yi, ikinci cephe açarak savaşa sokmayacağız" laflarından sonra, endişe ediyo
ruz ki, Türkiye, adım adım savaşa sürüklenmektedir... Koalisyon kuvvetlerinin, güneyde kara 
harekâtına başlamak üzere olduğu, dünya haberleri arasındadır. Korkuyoruz ki, endişe ediyo
ruz ki, Türkiye, bugün BBC'nin verdiği haber doğrultusunda, ikinci bir cephe açtırılmak sure
tiyle bu savaşa bulaştırılacaktır... Endişemiz budur. Bu endişeyi sizin de paylaşacağınızı umu
yorum. Sizin de bundan endişe duymamanızı anlamakta, doğrusu zorluk çekiyorum. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Felaket tellallığı yapmayın! 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sizin de, bizim gibi, halktan bir
takım bilgiler aldığınız muhakkaktır, özellikle güneydoğuda, güneyde yaşayan vatandaşları
mız tedirgindirler. 

ALÎ ER (içel) — Bırak, bırak!.. Siyasî hırsa bürünmüşsün sen. 

HAMDI ÖZSOY (Afyon) — Milleti siz korkutuyorsunuz... 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Biz korkutmuyoruz. Hükümet, çıkıp demelidir ki, "Va
tandaşlarım, korkmayın, endişe edecek bir şey yoktur" Hükümetin bunu demesini istiyoruz; 
aldığı tedbirleri açıklamasını istiyoruz. Bakınız, her gün, israil, dünya televizyonları aracılığıy
la, korunma tedbirlerini halkına öğretmeye çalışmaktadır. Sizin, Türkiye'de yaptığınız nedir? 
Güneydoğuda, güneyde yaşayan halkı... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Türkiye'yi İsrail'e benzetemezsin, İsrail'le mukayese ede
mezsin. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Mukayese etmiyorum; ama, tedbir alınması gerektiğini 
söylüyorum. Hükümetin, tedirgin olan halkı, -sadece güneydoğuda, güneyde yaşayan değil; 
Ankara'da yaşayan, tedirgin olan halkı bile- rahatlatmasını istiyorum; alınan tedbirleri açıkla
masını istiyorum; bundan rahatsız olmanızı da, doğrusu anlamakta zorluk çekiyof um değerli 
arkadaşlarım. Bazı sorulara da cevap istiyoruz. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Tehlike sizin kafanızda! 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — incirlik Üssü kimin elinde? Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 17 Ocak tarihinde vermiş olduğu yetkiyi kim kullanmaktadır? Bunu, Türkiye'de yaşa
yan herkesin bilme hakkı vardır. Bunun, açık açık, herkese ilan edilmesini istiyoruz. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Sizin elinizde emrinizde değil, milletin emrinde. 
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ALÎ ER (tçel) — Sizin gözünüzü siyasî hırs bürümüş... 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bizim elimizde olmasın, Hükümetin emrinde olsun is

tiyoruz. Biz alıp da ne yapacağız o yetkiyi? Hükümet bunu Türk Genelkurmayına devretti ise, 
Türk Genelkurmayının emrinde olmasını istiyoruz; ama, bunun açıkça ifade edilmesini de is
tiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; anlaşılan, Türkiye... 

BAŞKAN — Sayın Toptan, toparlamanızı rica ediyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 

HASAN NAMAL (Antalya) — Evvela onları susturun. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, anlaşılan, Türkiye, ikinci bir cephe 
açılmama ümidini, Irak'ın bize saldırmayacağı güvenine dayandırmaktadır. Böyle bir güvenin, 
somut, elle tutulur bir dayanağı olamaz. Ya saldırırsa?.. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Saddam'a sorun, saldıra
cak mı?.. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — tşte, soruyoruz: Ya saldırırsa, Hükümetin aldığı tedbir
ler nelerdir? Bunu öğrenmek istiyoruz; bunu, halk öğrenmek istiyor. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — O tedbirler açıklanır mı?.. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bir sayın bakan da, Saddam'a mektup yazacağını söy
lüyor. Yani, Türkiye hasıl bu kadar ciddî idare ediliyor!.. Halimize ağlamamak, acımamak müm
kün değil sevgili arkadaşlarım... 

ALt ER (tçel) — Sizin haliniz ağlanacak durumda. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Saddam vız gelir bu memlekete. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tabiî, vız gelir. Şunu söyleyeyim; 
bütün söylediklerimiz, Türkiye'nin başına bir bela gelmemesine yöneliktir, bütün hassasiyeti
miz odur. Hükümetin de... (ANAP sıralarından, "Bela yok" sesleri, gürültüler) 

Ama, müsaade ederseniz konuşayım, bir susun... 
Hassasiyetimiz, Türk Milleti içindir, Türk Devleti içindir. Bunun için, bu hassasiyetin ge

reği, Türkiye'nin başının belaya sokulmaması için, üzerimize düşen her şeyi sonuna kadar ya
pacağız. Ama.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Niye menfi oy verdiniz? 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — ...Ama, şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlarım; şayet, bü
tün söylenenlere, bütün yapılanlara karşın, Türkiye'nin başı belaya girerse, o zamana kadar 
söylediklerimizin altını orada çizeriz; Türk Milleti için, Türk Devleti için, Türk insanının bir 
damla kanı için, Türk Devletinin bir karış toprağı için, hiçbir şeyi gözümüz görmeden, sonuna 
kadar, canımız tek kalana kadar çalışırız, çırpınırız, savaşırız. (ANAP sıralarından gürültüler) 

İSMALİ DAYI (Balıkesir) — Şimdi niye çalışmıyorsunuz? 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Sizin, bunu, böyle algılamanızı, böyle anlamanızı rica 
ediyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALt ER (tçel) — Sizden Türk Milleti birşey beklemeyecek artık. 
tSMAtL DAYI (Balıkesir) — Şimdi niye beraber olmuyoruz? 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) •— Sayın Başkanım... 
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BAŞKAN — Sayın Toptan, ilk cümlenizden, Başkanlığı hatırladığınız şu ana kadar, sizi 
dikkatle takip ettim. Bir gruba yönelik soru sorarcasına ve cevap ararcasına konuşursanız, grup 
da buna cevap verir. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler; sıralara vurmalar; ANAP sıraların
dan alkışlar) 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Hükümete soruyorum ben... 
BAŞKAN — Olay bundan ibarettir. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler, sıralara vurmalar) 
Gelelim muhalefet sıralarındaki değerli milletvekillerine... Benim müdahale etmememin 

nedeni, sayın hatibin davetine müdahale etmemektir. Sayın hatip, grubun bu tepkisini, âdeta 
sorulu - cevaplı konuşma üslubuyla kaçınılmaz kıldığı için, tercihidir kabul ettim, müdahale 
etmedim ve süresi dolduğu için toparlamasını rica ettim; devam etti, yine müdahale etmedim. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bundan sonraki sözcüler de bu üslubu tercih ederse, bu tablo kaçınılmaz 

olur. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
Devam buyurun Sayın Toptan. 
VEFA TANIR (Konya) — Sinyal veriyorsun... 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; böylesine önemli 

bir olayda, böylesine önemli bir günde, Hükümete soru soracak kadar hakkımızın olmayabile
ceğini düşünmek mümkün mü? Kime soracağım? Ben, değerli Anavatan Partili arkadaşlarıma 
sormuyorum, Hükümete soruyorum. "Güneydoğuda ne tedbir aldınız, halkı rahatlatmak için 
neler yaptınız?" diyorum. Alacak hiçbir tedbir yoksa, milletvekillerine niye gizli sığınak plan
ları dağıttınız, bunu niye dağıttınız?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Bütün millete dağıtıldı... 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Mademki, korkacak, çekinecek bir şey yok, şu gizli sı

ğınak planı, niye, Ankara'da yaşayan milletvekillerine dağıtıldı?.. (ANAP sıralarından ''Biz 
dağıtmadık" sesleri, gürültüler) 

Güneydoğuda yaşayan insanlar hepimizin insanları... Size yardım etmeye çalışıyoruz. Hü
kümete yardımcı olmaya çalışıyoruz... Halk rahat olsun istiyoruz, halk tedirgin olmasın is
tiyoruz... 

ABDURRAHMAN KARAMAN (Adıyaman) — \alan söylüyorsun sen! 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Bu, Hükümetin görevi... 
ALİ ER (tçel) — Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. 
DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Halkın arasında olmadığı

nız için haberiniz yok sizin. 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, Cenabı Al

lah'tan, endişelerimizi, tereddütlerimizi haklı çıkarmamasını istiyoruz. Cenabı Allah'tan tek 
dileğimiz, en büyük dileğimiz odur. 

ALÎ ER (tçel) — Allah size akıl fikir versin. Demirel'e versin... 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Umuyoruz ki, bu tereddütlerimiz, bu endişelerimiz bizi 

haklı çıkarmaz. Çünkü, neticede olacak olan, yalnız Türkiye'de bir gruba değil, topyekûn Türk 
MiIIetinedir, Türk Devletinedir. Hassasiyetimiz ve dikkatimiz de odur. 
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Sizden dileğimiz, Anavatan Partisi Grubundan da dileğimiz; bu hassasiyeti, bu dikkati 
Hükümet üzerine yöneltmesidir. Bunun dışında bizim söyleyebileceğimiz bir tek şey şu vardır 
Anadolu'da, bizim oralarda çok söylenir- Cenabı Allah, size, akıl fikir versin!.. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toptan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hikmet Çetin. 
Buyurun Sayın Çetin. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, biraz önce, Dışişleri Bakanım dinlerken dehşete kapılmamak ger

çekten mümkün değil ve gerçekten, bu Parlamentonun üyesi olmaktan da üzülmemek müm
kün değildir. 

MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Niye, bir şey mi oldu? 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye savaşın içine itilmiştir. Halk, 

Meclisten bilgi verilmesini bekliyor. Dünyanın tek Hükümetidir, bugün burada oturan, Parla
mentosuna ve ulusuna bilgi vermeyen Hükümet... Bu Hükümet, bu özelliğiyle, bu yapısıyla, 
ulusal olma niteliğini yitiriyor... (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Ulusal olma niteliğini yi
tiren, sadece Hükümet değil, Türkiye'nin televizyonu da ulusal olma niteliğini yitirmiş... 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Millî iradeye karşı mısın sen? Utan, Utan... 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, millî irade bu mudur? (ANAP sı

ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyiniz. 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bütün bunlara karşı parmaklarınız kalkarken, yarın, bü

tün bunların hesabını vereceksiniz. 
MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Ayıp, ayıp... 
BAŞKAN — Sayın Kızıloğlu... 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Türkiye, bir savaşın içine girmiş, Hükümetin Dışişleri Ba

kanı buraya gelmiş; "Efendim biz barışçıyız, biz bunları istedik, demokrasiyi istedik" diyor. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ALİ ER (İçel) — Ne desin ya?.. 
BAŞKAN — Hatibe yerinizden müdahale etmeyin lütfen. 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, evvela, Hükümet, Hükümetin ba

kanları demokrat olmayı öğrensinler; demokrasiyi, evvela kendi kafalarında;öğrensinler. Dün
yadaki bu kadar televizyonu seyrediyorsunuz, başka ülkelerin hükümetleri, sorumluları, yarım 
saate bir, ulusuna, halklarına bilgi veriyor... 

Değerli arkadaşlarım, üç gündür tncirlik'ten uçaklar kalkıyor ve bu uçaklar sınırımızın 
ötesini bombalıyor... (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALİ ER (İçel) — Öyle mi? 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Evet, bombalıyor; bu Hükümetin aldığı karar sonunda 

bombalıyor; dünya böyle söylüyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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ALÎ ER (tçel) — Git de Saddam'a söyle. 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Kim söylüyor? 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — öyle söylüyor... 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Siz söylüyorsunuz... 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada, birinden biri yalan söylü

yor... Başka kelime bulamadım. 
MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Sen... 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Üzülerek söylüyorum, şimdi, Sayın Bakan diyor ki, "Bu 

üsler Hükümetin kontrolündedir ve bunun emrini biz veririz.** 
Meclisin, ANAP Grubunun oylarıyla yetki verdiği akşam, Sayın özal CNN'de aynen şunları 

söyledi: "Bundan sonrası Amerikalı komutana bağlıdır. O, isterse bomba atar, isterse savaş 
çıkarır" 

Ya Dışişleri Bakanı yalan söylüyor ya Sayın özal yalan söylüyor... İkisinin birden doğru 
olmasına imkân yok! (SHP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, bütün değer yargılarını alt üst ettiniz.. Aynı akşam yine... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Biz de dinledik, öyle bir şey söylemedi.. 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Yine bir kişi daha yalan söylemiştir mutlaka... (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Yalan söyleyen sensin. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Yalan söylüyorsunuz. Özal öyle bir şey söylemedi. 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Yine birisi yalan söylemiştir mutlaka... (ANAP sıraların

dan gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, evvela bunları susturun, sonra konuşayım. 
BAŞKAN — Susturuyorum efendim; müdahale ediyorum. 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Yalan söylüyorsun... 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sürekli konuşuyor, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın \iaşar... Sayın Yaşar... 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Kendiniz, sıra kapaklarına vurunca normal mi?... 
BAŞKAN — Hayır efendim... Hayır efendim... (ANAP sıralarından gürültüler) 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Yalan söylüyor... (Gürültüler) 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Konuşmayacağım, lütfen susturun... 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Yalan söylüyorsunuz, Özal öyle bir şey demedi.. (SHP sıra

larından gürültüler) 
HİKMET ÇETİN (Devamla) — Susmayı öğren... Dinlemeyi öğren... 
BAŞKAN — Sayın Yaşar... Sayın Çetin, müsaade buyurun, Başkanlık görevini yapacak 

efendim. 
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Sayın Yaşar, hatibe yerinizden müdahale etmemeniz hususunda sizi uyarıyorum... (Gü
rültüler) Sizi uyarıyorum... 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Susmayı öğren, dinlemeyi öğren... Yarın bunların hesabı
nı vereceksin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Sizin grup sözcünüz de, biraz sonra görüşlerinizi ifade edecektir. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Siz de, felaket tellallığı yapıyorsunuz.. 

BAŞKAN — Sayın Aksu... Sayın Aksu, lütfen, lütfen... Biraz sonra, grup sözcünüz, size 
tercüman olmak imkânına sahiptir. Lütfen, sayın sözcüyü sükûnetle dinlemenizi rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Çetin. 

' HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet üyeleri, 
her kafadan bir ses çıkacak şekilde konuşuyorlar. Hükümet sözcüsü, aynı akşam, böylesine 
çok kritik bir ortamda, böylesine önemli bir günde, Genelkurmay Başkanlığını açıklama yap
mak zorunda bırakmıştır. Çünkü, Sayın Bakan, biraz önce, "İncirlik ve bütün üsler, Hüküme
tin kontrolünde" dedi, Sayın özal ise "Amerikalı komutana terk ettim" dedi. 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — "Devir" lafı yok. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Yazılı metin burada... 
Aynı akşam, Sayın Yazar, "Meclisten alınan yetkiyi Genelkurmay Başkanına devrettik; 

isterse kullanır, isterse kullanmaz" anlamında bir ifade kullandı. 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — "devir" lafı yok. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Metin burada... 
Bakın değerli arkadaşlarım, ertesi gün, Genelkurmay Başkanlığı ne diyor, açıklamayı oku

yorum: "Incirlik'te konuşlandırılmış ABD uçakları ile ilgili, Genelkurmay Başkanlığına, ister 
kaldırın, ister kaldırmayın gibi, bir yetki verilmiş gibi değerlendirmeler yapılıyor -yapan da Hü
kümettir.- Bu yanlıştır. Bakanlar Kurulu karan ile, tncirlik'te konuşlu ABD uçaklarının kalk
ması ve kalkmaması konusunda, Genelkurmay Başkanlığının kendiliğinden izin veya emir ver
me yetkisi verilmemiştir." Sayın Genelkurmay Başkanlığı demokrasi dersi de veriyor ve devam 
ediyor yetkililer, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde, genelkurmay başkanlarının bu tür bir 
yetkiye sahip olmadığını kaydederek, uygulanması gereken işlemler hakkında bilgi verdi... 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, evvela kendi arasında bir karar versin: Yetki, Hükümet
te midir, halen Mecliste midir; yoksa, Meclisin Hükümete verdiği bu yetkiyi, Hükümet, Çan
kaya'ya; orası da Amerika'ya devrettiğine göre, bu yetki Amerika'da mıdır? Evvela bunun ka
rarını versin. (SHP sıralarından alkışlar) 

TURİZM BAKANI İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Demagoji yapıyorsun... 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben, burada, Hükümetin, Genel
kurmay Başkanının ve yetkililerin ifadelerini kullandım. 

Bu ifade ile şunu ifade etmek istiyorum: Hükümet, Genelkurmay Başkanlığını, -böyle kritik 
bir noktada iken- adeta, hem tartışma ortamına, hem de siyasete çekme çabaları içine girmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu sorunlar sadece muhalefet partilerinin değil, sizlerin de sorunu
dur. Ben, bu konuda, Hükümetten hesap sormanızı, konuyu sadece onların inisiyatifine bı
rakmamanızı ister ve dilerdim. Çünkü, bu mesele, sadece Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunun, Doğru Yol Partisi Grubunun ve diğer milletvekillerinin meselesi değil. 
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Değerli arkadaşlarım, dünyada, elbette, ülkelerini maceraya itmek isteyen, savaşa götür
mek isteyen kişiler çıkmıştır; çıkabilir. Bugün, Türkiye'de, Çankaya'da oturan kişi, başından 
beri, Türkiye'yi savaşa götürmek için elinden gelen her şeyi yapmış ve sonunda başarmıştır; 
ama ben isterdim ki, ANAP Grubu mensubu değerli arkadaşlarım, bütün bunlara karşı tek 
vücut halinde parmaklarını kaldırıp bu sorumsuzluğa iştirak etmesin. 

Hepinizden, Kurtuluş Savaşı sırasında, çok .partili dönemin olmadığı yıllardaki tutanak
ları ibretle okumanızı diliyor ve istiyorum. O yıllarda, Büyük Atatürk, tsmet tnönü, savaş mey
danlarında iken bile, Meclis, böylesine -çok özür dileyerek söylüyorum- konuşturmayarak, hü
kümetlere, hükümetin sorumlu kişilerine ve tek kişiye, ANAP Grubunun bugün yaptığı gibi, 
parmak kaldırarak yetki vermemiştir. Bunun vebali büyüktür, bunun sorumluluğu büyüktür 
ve gerçekten bunun hesabı da, sorumluluğu da sonradan ortaya çıkacaktır. (ANAP ve SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale etmeyin. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, İsrail'e saldırı yapılıyor; Amerika 
Birleşik Devletleri, İsrail'e âdeta yalvarıyor "Sen karışma. Ben, yeni bir müttefik buldum, sö
zümü dinleyen yeni bir lider buldum... Sen bu işlere karışma; ben artık Türkiye'yi kullanaca
ğım. Türkiye'de İncirliği kullanacağım, başka havaalanlarını kullanacağım. Gerekirse bu sal
dırıları Türkiye'den yaptıracağım. Sen, aman otur oturduğun yerde. Sana saldırsa da karış
ma... Çünkü, ben, Türkiye'yi kullanıyorum; Türkiye'den uçaklar uçurtarak Irak'ı 
bombalıyorum" diyor. 

MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Ne güzel haberler veriyorsun!.. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet sayesinde, ulusal ba
ğımsızlığımız, ulusal egemenliğimiz, ulusal onurumuz ayaklar altına alınmıştır. (SHP sırala
rından alkışlar) Türkiye'ye böyle şeyler yapmaya, Türkiye'yi böyle küçük düşürmeye hiçbir kim
senin hakkı yoktur. Bugün, Türkiye'nin doğudaki ve güneydoğudaki insanları perişan vaziyet
te... Sabahtan akşama kadar, Adana'da, tncirlik'te, Diyarbakır'da, Mardin'de insanlar oraları 
terk ediyor... 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, telefonlar size gelmiyor mu? Her gün uçaklar uçuyor... 
Biraz önce bana not geldi, Adana'da, insanlar sokakta yürüyüş yapıyor; "tncirlik'te gece uyu-
yamıyoruz; uçakların biri kalkıyor, biri iniyor" diye. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Orada yürüyüş yaptırıyorsunuz!.. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Dışişleri Bakanı buraya geliyor, "Bunlar bizim kontrolü-
müzdedir. Biz barış istiyoruz. Yapılacak bir şey yoktur" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, buna, Türkiye Büyük Millet Meclisinin mutlaka el koyması gerekir. 

Şimdi, Hükümete, açıkça bazı sorular sormak istiyorum. Bu soruların cevabını sadece ben 
değil, bütün halk bekliyor: İncirlik ve diğer alanlardan şimdiye kadar kaç uçak kalktı; nereleri 
bombaladı; bunların emrini kim verdi? (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Vay anasını yahu!.. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sen belki okumuyorsun, susmasını bilmiyorsun; ama, ya
bancı basın, "Dün Türkiye'den kalkan uçaklar, Türkiye'nin 15 kilometre güneyinde Zaho'yu 
bombaladılar" diyor ve şu, şu mevziler diye isimlerini veriyor, uçakların tiplerini veriyor... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 
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MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — Kötü mü olmuş? 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, böyle müdahale ederek, bir şeyi 
önleyemezsiniz. Ben, bunu Hükümetten soruyorum. 

İki: Bu bombalamalar karşısında -çok önemli bir soru soruyorum- Irak, karşı saldırı ya
parsa, bu, bir NATO ülkesine yapılan saldırı sayılacak mı, sayılmayacak mı? 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Elbette sayılacak. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Onun cevabını NATO Genel Sekreteri verdi... 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Siz öyle söyleyin... Bunlar dışarıda tartışılıyor; Alman
ya'da tartışılıyor, İtalya'da, Amerika'da tartışılıyor ve "Eğer, bir ülke saldırıyı teşvik ederse, 
kendisi saldırıyı davet ederse, bu, bir NATO ülkesine yapılan saldırı sayılmaz" diye tartışmalar 

. yapılıyor. Bunlar yapılıyor değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, Hükümet kalksın desin ki, "Evet, ben tahrik de etsem, Türkiye'den bombalama 
da yapsam, Türkiye'yi savaşa da soksam, NATO'nun diğer 15 üyesi, bunu -yani yapılacak olan 
bir saldırı karşısında- NATO'ya yapılmış bir saldırı sayacaklar ve Türkiye'nin yanında yer ala
caklar." Bu, böyle midir, değil midir? Hükümet kalksın söylesin. (ANAP ve SHP sıralarından 
gürültüler) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kaç gündür söylenenleri dikkatle dinlediğinizi sanıyo
rum. İsrail yetkilileri, saldırı karşısında, "Biz egemen bir ülkeyiz. Ne zaman, nasıl karşılık ve
receğimize biz karar veririz" diyor. Buna karşılık, dün akşam, Ürdün Kralı, "Ürdün egemen 
bir ülkedir. Topraklarımızı ve hava sahamızı Irak'a ve ittifak güçlerine kullandırmayız" deme
sinden hiç mi sıkılmıyorsunuz değerli arkadaşlarım?... 

YASİN BOZKURT (Kars) — Türkiye, Ürdün değil... 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ürdün böyle söylerken, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, "Ben 
bunları Amerikalı komutana devrettim" diyebiliyor ve siz, sadece, burada bizleri konuştur

mayarak, bunları engelleyeceğinizi zannediyorsunuz! 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Ürdünlü kadar olamıyorsunuz!.. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bütün bunlar olurken, "Egemenlik kayıtsız şartsız mille
tindir", "Bağımsızlık benim karakterimdir" diyen Atatürk'ün ve cumhuriyetinin vatandaşları 
olarak, hiç mi sıkılmadınız? Türkiye'nin imajını, saygınlığını yok ettiniz... 

YASİN BOZKURT (Kars) — Ayıp yahu, başbakan yardımcılığı yapmış adamsın! 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — ... Türkiye'yi küçük düşürdünüz... 

MEHMET YASAR (Ağrı) — Ne kadar ayıp! Koskoca genel sekretersin, hiç sıkılmıyorsun!.. 

HİKMET ÇETlN (Devamla) — ... Cumhurbaşkanının olup binilerini CNN'den öğren
meye, CNN'i izletmeye ne hakkınız var? 

Sayın milletvekilleri, bu aşamada dileğimiz, hiç değilse, insanlarımız ölmeden savaşın bit
mesi ve Irak'ın, Kuveyt'ten çekilmesidir. Bu aşamadan sonra, bu Hükümet sayesinde tek kur
tarabileceğimiz, gençlerimizin yaşamı, insanlarımızın acılarıdır. Yoksa, bağımsızlık, ulusal ege
menlik, onur ve saygınlık gibi kavramlar, sayenizde, Türkiye'de değer olmaktan çıktı!.. 

İSMAİL ÜöDÜL (Edirne) — Sen de gittin Saddam'a... 
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HÎKMET ÇETİN (Devamla) — Yıllardır Müslüman ülkelerle ve Ortadoğu ülkeleri ile bü
yük emeklerle oluşturulan politikalar yıkıldı ve şimdi, sayenizde, Amerika Birleşik Devletleri 
şemsiyesi altında, Türkiye-tsrail-Mısır ve Suudi Arabistan'dan oluşan bir ittifak bölgesi kuruldu. 

MURAT BATUR (Şanlıurfa) — Saddam kurtulursa sizi de iktidar yapar. 

HtKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu iş laf atmakla olmaz. 
Madem o konuyu açtınız cevap vereyim. Sayın özal, Saddam'a çok gitti... Saddam, İran'a 

saldırdığı zaman, yine aynı Saddam değil miydi, yine diktatör değil miydi? O zaman televiz
yonlarda gördünüz, Sayın özal, tıpkı Sayın Evren'i kendisine çektiği gibi, Saddam'ı kendisine 
çekerek, bir yanağından iki defa, öbür yanağından bir defa öptüğü zaman Saddam diktatör 
değil miydi?. (SHP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara),- O zaman saldırgan değildi. 
HtKMET ÇETİN (Devamla) — İkinci boru hattını gerçekleştirirken, özal, Saddam ile 

hem el sıkışıp, hem öpüşürken Saddam diktatör değil miydi?.. (SHP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — O zaman ne olduğunu sen 
de biliyorsun, saldırgan değildi. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Saldırgan, İran'a saldırmıştı. 
Değerli arkadaşlarım, o kadar çifte standart kullanıyorsunuz ki, burada kalkıp, "Onun 

İran'a saldırmasına rağmen, biz kendisine 2 milyar dolarlık kredi açtık" diyebiliyorsunuz. Bel
ki, siz bu krediyi açtığınız için bugün bu silahları alabildi Saddam!.. 

MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — O diktatördü de, senin liderin niye gitti oraya? 
HtKMET ÇETİN (Devamla) — O zaman da diktatördü, o zaman da saldırgandı. 
MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) — Bütün bunları biliyordunuz da, lideriniz niye gitü 

oraya? 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Sen bunları kahvehanede anlat. 

HtKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gelecek nesiller ve 
tarihçiler, Sayın özal'm, kendi kişisel kumar ve macera merakıyla, tüm değer yargılarını yıka
rak, başkalarının çıkarı için Türkiye'yi savaşa iten; ama, sizleri de, bütün bu sorumsuzluğa, 
tartışmasız parmak kaldıran kişiler olarak değerlendireceklerdir. Bunun vebali ve sorumluluğu 
büyüktür. Gelin, tam iş işten geçmeden, buna hep birlikte "Dur" deyin; yoksa bunun sorum
luluğu çok büyüktür. 

MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Tarih gösterecek onu. 

HtKMET ÇETtN (Devamla) — Bunun arkasında Yüce Divanın da olduğunu unutmayın. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Bülent Akarcalı konuşacaklardır; buyurun Sayın Akar

calı. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; her şeyden önce, bu kürsü, kavga yeri değil; birbirimize karşılıklı saygıyla, anlayış
la, yıllardır burada milletvekili olarak birbirimizi tanımış olmanın verdiği değerlerle ve makul 
ölçüler içerisinde tartışacağımız bir yerdir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Grubuna söyle. 
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BÜLENT AKARCALI (Devamla) — En azından, bunun asgari ölçüsü, burada yapılan 
konuşmaları sessizce dinlemektir. Çünkü, her zaman burada karşı cevabı verme imkânı vardır. 

ALÂETTtN KURT (Kocaeli) — Herhalde kendi grubunuzu seyretmediniz! 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Yine şunu belirtmek isterim: Eğer halkımızı, mille

timizi buradan rahatlatmak istiyorsak, tedirgin ettirmemek istiyorsak, bunun yolu, önce, Meclis 
kürsüsünde, kavga eder, bağırır çağırır üsluptan kaçınmaktır. 

ORHAN ŞENDAG (Adana) — Ne tedbir aldınız onu söyleyin, lafı bırakın. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — tncirlik'te hemşerilerin ölecek, sen Başkan olarak bu ta

rafa bakacaksın!.. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Soru sormanın temelinde, dinlemesini bilmek yatar. 
İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Nasihat etme. Ne söyleyeceksen söyle; kimsenin nasi

hate ihtiyacı yolç. 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — S dakikanız nasihatle geçti, vaktiniz doldu. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarımız, 

özellikle muhalefet kanadındaki arkadaşlarımız müsaade ederlerse, ben de görüşlerimi açıklarım. 
M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — Bildiğin varsa anlat. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Bu görüşler içerisinde katılmadıklarınız olabilir, say

gıyla karşılarız. Katılmadıklarınızı yine mantıkî gerekçelerle açıklayabilirsiniz. Bu haklar her 
zaman elinizdedir; ama, lütfen müsaade edin, buradan, sizlere, biz de ANAP Grubu olarak 
kendi görüşlerimizi açıklayalım. Aksi takdirde, burada, bu kadar baskı kurarak, devamlı laf 
atarak, hangi demokratik ölçüden bahsetme hakkınız çıkar? Lütfen... Rica ederim... 

M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — Söyleyeceğin bir şey varsa söyle; tadını kaçırdın. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, militarist rejimler ve bu re

jimlerin gözü dönmüş diktatörleri dışında, hiç kimse savaşı sevmez ve istemez. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — özal dışında, özal dışında... 
BAŞKAN — Sayın Ateş!.. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Haksız mıyım?.. 
BAŞKAN — Haksızsınız. Bu kadar saygılı, bu kadar itinalı bir hatibe, daha ilk cümlesin

de bu sataşma haklı olamaz. 
ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Efendim, genelleme yapamaz; istisnası vardır. 
BAŞKAN — İstirham ederim... İstirham ederim... Ender dinlediğimiz mutena hatipler

den biri.. (SHP ve DYP sıralarından gülüşmeler) 
Eyet, evet... Dinlerseniz, yararlanacağınız inancındayım. 
Devam buyurun Sayın Akarcalı. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz, size, po

lemik yapmanın çok kolay olduğunu göstereyim: Sayın Çetin, biraz önce bu kürsüden, "Şunu 
şunu yapmaktan sıkılmadınız mı?" dedi. 
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Aynı olayı biz size kalkıp söylesek, desek ki: Şu Meclis kürsüsünden, Türkiye'yi, İsrail'
den, zamanında Lavren'le işbirliği yapıp milletimizi sırtından hançerlemiş Ürdün'den daha aşa
ğılamak, size yakışır mı desem, olur mu? (ANAP sıralarından alkışlar) Yapmayın lütfen... 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Öyle bir şey söylemedi. 
MEHMET ZEKÎ UZUN (Tokat) — "Utanmadın mı?" diyeceksin, "Yakışır mı?" değil. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Eğer ben kalkıp buradan -her ikisi de değerli arka

daşımdır, Çetin de, Toptan da- "BBC'den alınan bilgiyle burada muhalefet yapmak size yakı
şır mı?" desem... Bu kolaydır, bunlar kolay işlerdir değerli arkadaşlarım... Yapmayın!.. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Nereden alacak başka bilgiyi, nereden alacak?.. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bakınız, lütfen... (SHP sıra

larından gürültüler) Bunlarla ben kimseyi itham etmiyorum. 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Polemik yapıyorsunuz, orada... 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Ancak, bakın, burada hepsi kendi elyazımla yazılı; 

istendiği takdirde, bu Meclisten, bu kürsüden çok rahatlıkla... (DYP sıralarından gürültüler) 
tBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — BBC'nin söylediği doğru mu, değil mi? Cevap ver; so

ru sorduk sana. 
BAŞKAN — Sayın Gürdal, sözcünüz bu soruyu sordu; ilgilisi, bilgilisi, yetkilisi, uygun 

görürse cevabını verir. Heyecanlanmayın. Müsaade buyurun... Sayın Akarcalı Hükümet adına 
konuşmuyor. Anavatan Partisi Grubu adına konuşuyor. Zatı âliniz hep Hükümete soru yönel
tiyorsunuz. Müsaade buyurun, Grubunun görüşlerini dile getirsin. 

Devam buyurun Sayın Akarcalı. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, size verdiğim misaller, siyasette polemik yapmanın oldukça kolay 

olduğunu burada emsal olarak göstermek içindir... 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Senin sonun kötü olacak Sayın Başkan. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Yoksa sizleri ne kırmak, ne kızdırmak, ne de tedir

gin etmek için değildir. 
Değerli arkadaşlarım, sözlerime şöyle başlamıştım: Dünyada militarist rejimler ve bu re

jimlerin gözü dönmüş diktatörleri dışında kimse savaş istemez. Geçmişte de bunu gördük. Hangi 
demokratik ülke savaşa neden olmuştur? Hiçbiri, İkinci Dünya Savaşından bu yana gördüğü
müz -ister Avrupa'da, ister Ortadoğu'da, isterse dünyanın başka yerlerinde- savaşa neden olan 
rejimlerin hepsinin, demokrasi dışına çıkmış, demokrasi dışında yönetilen rejimler olduğunu; 
fakat, buna karşın, bu değerlere sahip ülkelerin, bütün sevimsizliğine, bütün istenmezliğine rağ
men, savaşlara cevap verme durumunda olduğunu görüyoruz. Çünkü, belirli bir ölçüden, be
lirli bir safhadan sonra, devleti yönetenler, ülke menfaati için bu durumu göze almak duru
munda kalabilmektedirler. Çünkü, devletin sorumluluğunu yüklenenler, hem akıllıca hareket 
etmek, hem de milletin geleceğini düşünmek durumundadırlar. 

Şimdi, şöyle bir soru sorsam ve desem ki, İtalya Hükümeti de, parlamentosundan, Irak'a 
karşı savaş yetkisi aldı; acaba, yanı başımızda son altı aydır yaşanan gelişmeler, italya'yı, biz
den fazla mı ilgilendiriyor, yoksa italya bizden daha savaşçı bir ülke mi? Kesinlikle değil. 
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Nasıl ki, onlar, ülkelerinin ve geleceklerinin sorumluluğu için, kendilerine rağmen bu kararı 
almak zorunda kalmışlarsa, Türkiye de, kendisine rağmen bazı tedbirleri, bazı kararları almak 
zorundadır değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, doğru düşünüp, gerçekleri doğru ortaya koyalım. Yaşadığımız onca yıldır, Türkiye 
Cumhuriyeti, herhangi bir komşusuna, hangi dönem tehdit teşkil etmiştir? Türkiye Cumhuri
yetinin herhangi bir hükümeti, kendi komşusuna hangi dönemde terörist yetiştirip göndermiş, 
kendi komşusuna saldırmak için silah almış, kendi komşusundaki rejimlere göz dikmiştir?.. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bir taraftan, komşularından sürekli tehdit unsurlarıyla yaşa
yan bir ülkenin sorumlu aldığı kararları; öbür taraftan, bunca sorumsuzluğuyla alınan karar
larla ve ayrıca Türkiye'ye yöneltilmek istenen tedbirleri lütfen birbirine karıştırmayalım. Aksi 
takdirde, bakınız, nasıl yanlışlıklar yaparız: Biraz önce dendi ki, "Irak'a kredi verdiniz, belki 
de bu kredilerle Irak silah aldı." 

Irak'ın aldığı silahın miktarı 100 milyar doların üzerindedir. Rakamlara baktığımız za
man şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz: Bu silahın yüzde 60'ını Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği, yüzde 20'sini yine Sosyalist Çin Hükümeti, yüzde 15'ini de Sosyalist Mitterand'ın baş
kanlığındaki Sosyalist Fransa satmış. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekleri masanın üstüne koyduğumuzda, ister bize, ister size acı 
gelsin, bu gerçekleri tartışmak durumundayız. Ben bunu neden söylüyorum? Bu Meclis kürsü
sünden söylenen her kelime tutanaktadır, dışarıya mesaj olarak gider. Burada yanlışlıkla da 
olsa, örnek vermek için abartılarak da söylenmiş olsa, sizin burada "Türkiye'den giden 2 mil
yar dolarla Irak silah aldı" dediğiniz zaman, Avrupa Parlamentosunda, Avrupa Konseyindeki 
Yunanlı, kalkıyor, "tşte, sizin Meclis kürsüsünden böyle konuşuluyor" diye bizim karşımıza 
çıkarıyor. Lütfen... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, buradan gayet açık seçik olarak bazı konulara değinmek isteyeceğim: 

YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Sayın Başkan, burada Kâmran tnan, Fransız Komünist 
Partisiyle, SHP'yi mukayese ederken utanmadı mı? Cevap versin. 

BAŞKAN — Sayın Çengel, bir değerli genel muhasibe, bir Sayın Bakan için "Utanmadı 
mı?" sözünü yakıştırmadığımı ve... 

YÜKSEL ÇENGEL (istanbul) — Unutmuyoruz. 
BAŞKAN — ... sizi bu manada kınadığımı ifade ediyorum. 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, siyasette zamanlama diye bir 
husus vardır. Şimdi, bir arkadaşımız bana bir soru yöneltiyor. Oysaki, grup başkanvekili aracı
lığıyla, kendi adlarına burada konuşacak sözcüye, o soruyu sordurabilir ve o soru da buradan 
sorulabilirdi. Siyasette usul ve âdetler vardır. Ona uyduğunuz takdirde cevapları alırsınız, uy
madığınız takdirde de cevaplan alırsınız; ama, bu sefer, o cevaplar sizleri kızdırıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bakınız, biz, Hükümetimizin bütün konularda ayrıntılı bilgi ver
mesini, hassas durumun gerektirdiği ihtiyattan dolayı, anlayışla karşılıyoruz. Daha açıkça söy
leyeyim; Hükümetin, müşterek savunma tesislerinde alınmış olan tedbirlere yönelik karar ve 
uygulamalarını tasvip ediyoruz; bu yetkiyi verdik. Ayrıca, bu uygulamalarla ilgili olarak, Bir
leşmiş Milletler kararlan çerçevesinde, Güneydoğu'daki güvenliğimizi sağlamak ve Türkiye'ye 
yönelmiş bir belayı defetmek için, müttefiklere verilen desteği de uygun kabul ediyoruz, app-
ropriate kabul ediyoruz... 
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M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Halka maske dağıttınız mı? Halka ne verdiniz? 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Ayrıca, bu konularda ayrıntılı bilgilerin, herkese açık 

olabilecek bir şekilde verilmesini de, verilmeye kalkıldığı takdirde de, sorumsuzluk olacağını 
buradan söylemek istiyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Size tarihten bir söz vereyim; kitaplarda yazar... Rahmetli tsmet Paşa'nın, tkinci Dünya 
Savaşı esnasında bir sözü varmış: "öyle bilgiler var ki, duvara bile konuşmam" diye... 

Değerli arkadaşlarım, şunu ifade etmek isterim: Ne zaman, hangi bakanımızdan, partile
rinizin yetkilileri -ki, o partilerde, Türkiye'yi en hassas zamanlarda yönetmiş politikacı büyük
lerimiz, arkadaşlarımız var- hangi hassas bilgiyi almak istemişler de, hangi bakanımız reddet
miş? Bize söylesinler... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Meclise vermiyorsunuz bu bilgileri. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Meclise ne gerek var o zaman? Oturalım, tele

fonla karşılıklı konuşalım. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bir taraftan, yaşanan günleri 

son derece hassas olarak ilan edeceksiniz, öte yandan, bu hassas bilgilerin gerektirdiği hassasi
yetle, ilgili bilgileri, ilgili ve yetkili yerden talep etmeyeceksiniz! Bunlar, bence birbiriyle çelişen 
hususlardır. 

Değerli arkadaşlarım, sözümü fazla uzatmak niyetinde değilim; ancak, şunları da sonuç 
olarak belirtmek isterim: 1980 öncesindeki, Ortadoğu'dan bir varil petrol temin edebilmek için 
dilenircesine el uzatan Türkiye'den, 1990'Iarda Ortadoğu'da söz sahibi, istikrar ve güven un
suru bir Türkiye'ye gelinmekte... Bunun hep birlikte farkında olalım. Günlük iç politika uğru
na, Ortadoğu'nun geleceğinde daha ağırlıklı demokratik bir Türkiye'nin varlığını, iç politika
nın kısır döngüsü uğruna reddetmeyelim. Geliniz, hep birlikte, savaş sonrası daha demokratik; 
halkına daha saygılı; gelirini daha insaflıca dağıtan; komşularına tehdit unsuru oluşturmayan; 
teröristler yetiştirip, masum insanları öldürtmeyen; kendi insanlarını daha müreffeh yaşatacak 
bir Ortadoğu için hep birlikte çalışalım değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, barışı savunmak, bu konuda mitingler yapmak nasıl gerekliyse; te
cavüz edeni, öldüreni de aynı şekilde telin etmek de bir görevdir. Gelin, bu görevi de bu Meclis 
kürsüsünden hep birlikte yapalım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, bu Hükümetin bize vereceği hiçbir bilgi 
yok. Başkan olarak size soruyorum: Bu Hükümet Adana'da ne tedbir almıştır? 

BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi Grubu adı
na biz buradan, Hükümetimizin yürüttüğü politikaları tasvip ettiğimizi, bu politikalara destek 
vereceğimizi... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Politikaları değil; alakası yok! 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — ... 1990'lı yıllarda dünya sathında, güvenilir... 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — "tokanıza yapışacağım, yakanıza... 

BAŞKAN — Sayın Şendağ, bir hatip, bir grup sözcüsü sıfatıyla konuşurken, heyecanlan
mış bir üyenin yerinden kalkıp, Başkana -hemşeriliği de ortaya koyarak- politik bir soru zan
nıyla soru yöneltmesi usulde yoktur; ama, madem hemşerice sordunuz, ben de bir Adanalı 
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olarak hemşerice cevap vereyim: Hükümet, Adana'da, hiçbir endişeye meydan bırakmayacak 
tarzda her türlü tedbiri almıştır; korkmanıza mahal yok. (SHP ve DYP sıralarından gülüşme
ler; gürültüler) 

FERİT BORA (Diyarbakır) — Ne tedbir aldın? 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Yakanıza yapışacağım, yakanıza. 

BAŞKAN — Benim, yediden yetmişe bütün ailem Adana'da daimî ikametgâhında huzur 
içinde hayatına devam ediyor, hamdolsun. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, Hükümeti mi temsil ediyorsunuz, Meclisi 
mi? 

BAŞKAN — Devam buyurunuz Sayın Akarcalı. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz ben ko

nuşmamı bitireyim, ondan sonra siz, Başkana, üslubunuzca soruları sormaya devam edin... 
Lütfen müsaade edin, ben sözlerimi bitireyim. 

Değerli arkadaşlarım, savaş sonrasında, yepyeni ve bu bölgede uluslararası ağırlık kaza
nacak bir Türkiye'nin doğmakta olduğunu biz görüyoruz, hissediyoruz ve anlıyoruz. Biz, bu 
konuda, -biraz önce de belirttiğim gibi- Hükümetimize iki defa yetki verdik. Yürütülen politi
kalara itimadımız tamdır. 

Değerli arkadaşlarım, gerekiyorsa Hükümete, bu konuda, bu Meclisten diğer yetkileri de 
vermeye hazırız. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP ve DYP sıralarından "Aaa!.." sesleri, gü
rültüler) o Hükümet, bizim Hükümetimizdir. O Hükümet, bizim güvenoyumuzla buraya gel
miş Hükümettir değerli arkadaşlar. 

Ancak, şunu da burada belirtmeden geçmeyeyim değerli arkadaşlarım: Böylesine önemli 
günlerde, karşılıklı diyalog kapılarını kapatmayalım. 

FERİT BORA (Diyarbakır) — O zaman her türlü imzayı verin, Meclise gelmeyin! 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Diyalog, yalnız bu Meclis kürsüsünden verilecek bil

gilerle kısıtlı kalamaz. Tam tersine, parlamenter demokratik bir rejim içerisende, alınacak, ve
rilecek bilgilerin çok çeşitli yolları vardır; Hükümetim de bütün bu yollara açıktır. Yeter ki, 
sizler talep edin... 

Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım; sağ olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akarcalı. 
Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Sayın Kurtcebe Alptemoçin, ileri sürmüş olduğu gö

rüşlerden farklı görüşlerin kendilerine atfedilmiş olması gerekçesiyle, İçtüzüğün 70 inci mad
desinin tanıdığı açıklama hakkını kullanmak üzere, Başkanlığa müracaat etmiştir. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Başkanlık, müracaatı hem haklı, hem yararlı görmektedir. 
Dışişleri Bakanı Sayın Alptemoçin; İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, bir görüş bildirmedi ki... Bir 

görüş bildirse... Hiçbir görüş bildirmedi ki, nasıl aksini ifade edelim? 

BAŞKAN — Efendim, işte, o "bildirdim" diyor, zatı âliniz "bildirmedi" diyorsunuz. Bu 
mübayeneti izah ve telafi etmek üzere, Sayın Bakana söz verdiğimi, teyiden haklı buldunuz. 
Teşekkür ederim. 

Buyun Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Çok teşek
kür ediyorum. , 

Sayın Başkan, çok değerli üyeler; biraz önce Yüce Heyete arz etmiş olduğum görüşlerin 
farklı bir şekilde yorumlanması sonucunda, bu kürsüden konuşmalar yapılmıştır... 

AHMET ERSİN (İzmir) — Bir şey söylemedin ki Sayın Bakan, hiçbir şey söylemedin ki!.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bu yanlış an
lamayı düzeltmek üzere, biraz önce Sayın Başkanın ifade ettiği gibi, 70 inci madde uyarınca, 
açıklama yapma hakkını kullanmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünya ve Türkiye, hakikaten, insanlık tarihinde ya
şanmış fevkalade vahim olaylara sahne olmaktadır, bu olaylara hep beraber şahit olmaktayız. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Çok veciz bir söz doğrusu(!) 

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — İnsanlık ta
rihi açısından fevkalade önemli bir dönemde, bu yüce çatı altında, hepimizin birbirimizi çok 
iyi anlamasına ihtiyaç vardır. Yüce Meclise, bu çatıdan verilecek mesajların, insanımız üzerin
de çok önemi vardır. 

Hükümetimiz, huzurlarınıza, yetki almak üzere üç defa gelmiştir. Ayrıca ben, Yüce Mec
lisin Hükümetimize verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle, Türkiye'de yabancı asker bulundurul
ması konusunda aldığı bir kararı arz için huzurlarınıza gelmiş ve o tarihte de gelişmeler hak
kında Yüce Meclise bilgiler sunmuştum, bugün yine huzurlarınızdayım. 

Biraz önce arz ettiğim gibi, Hükümet, sizin, kendisine verdiğiniz yetkileri eksiksiz kullan
makta, ülke menfaatlarını dikkate alarak, her türlü tedbirin alınması için gerekli talimatları 
gerekli mercilere vermektedir. 

Ortalık toz dumandır... Ajanslar, televizyonlar, radyolar, aynı gün, birbirini tutmayan, hatta 
bazen kendi verdiği haberlerle çelişen haberleri vermektedir. Gazeteler, her gün değişik haber
leri sütunlarında kamuoyunun dikkatine sunmaktadır... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Doğruyu siz verin... Doğrusu nedir? Onu soruyoruz; 
onu istiyoruz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Tabii ki, bu 
toz duman içinde, böylesi birbiriyle çelişen haberlere itibar etmeden, birtakım söylentilere ve 
dedikodulara bakmadan, Hükümetin açıklamalarına itibar etmek, herhalde hepimize düşen 
bir görev olmak gerekir. (SHP ve DYP sıralarından "Ne açıkladınız? Doğruyu siz söyleyin" 
sesleri) 

Acaba, Irak Büyükelçisi ve Irak Enformasyon Bakanı "Türkiye'nin, Irak'ın hasımı 
olmadığını" söylerken; burada ve dışarıda çeşitli platformlarda "Türkiye'nin, Irak için tehdit 
teşkil ettiğini, bunun ihtimal dahilinde olduğunu, Türkiye'nin ikinci bir cephe olabileceğini" 
söylemek kimin menfaatınadır? Acaba, Yüce Türk Milletinin hayrına mıdır? (ANAP sırala
rından alkışlar) Acaba, bu tip beyanlarda bulunmak, sadece iç politikada kullanılan bir mal
zeme olarak mı değerlendirilmelidir? Yoksa, milletimizin menfaati için yapılan bir açıklama 
mıdır? Bunu Yüce Heyetinizin takdirlerine arz ediyorum. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Doğru mu, yanlış mı? 

ADİL AYDIN (Antalya) — Doğru mu, yanlış mı? 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — öyleyse Sayın Bakan, tncirlik'e saldırı olursa yakanıza 
yapışacağım. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; biraz önce, çok değerli hatiplerimizden birisi "Bu ülkelere aca
ba kim sahiptir? Üslerin veya bahsettiğiniz müşterek savunma tesislerinin yönetimi kimdedir? 
Olanlardan Hükümet haberdar mıdır?" gibi, sualler sordu ve elindeki birtakım kâğıtlardan 
okuyarak, Türkiye'nin ikinci cephe olduğunu BBC'nin söylediğini ve bu konuda Hükümetin 
hiçbir şey söylemediğini ifade etti. . 

Halbuki ben, huzurunuza geldiğim her seferde Türkiye'nin savaş istemediğini, Türkiye'
nin... (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — tncirlik'ten kalkan uçaklar ne? 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — ... Türkiye'

nin, saldırgan bir politika asla izlemediğini, Türkiye'nin, ikinci bir cephe olmamak için her 
türlü tedbiri aldığını ve almaya devam ettiğini defaatle tekrar ettim. Daha açık nasıl ifade et
sem acaba, bilemiyorum(?)!.. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — O başka; olup olmaması başka... 
MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — "tncirlik'ten uçak kalkmadı" diyebilir misiniz Sa

yın Bakan? 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Biraz önce 

huzurlarınızda arz ettiğim, yanlış tefsir edilmesin diye metinden okuyarak huzurlarınızda arz 
ettiğim hususu bir kere daha, müsaade ederseniz, tekrar ediyorum: Bakanlar Kurulu, ülkemiz
de bulunan ortak savunma tesislerinin daha kapsamlı kullanılmasına karar almış ve gerekli 
talimatları vermiştir. Bu, ortak savunma tesisleri üzerinde, Hükümetimizin mutlak kontrolü 
bulunmaktadır. Bu tesislerin, Hükümetimizin izni olmadan kullanılması mümkün değildir. Hü
kümetimiz, gelişmeleri büyük bir dikkatle ve soğukkanlılıkla takip etmekte ve değerlendirmek
tedir. Ülkemizin yüksek menfaatlarının gereğinin yapılacağından herkes emin olmalıdır... 

AHMET ERSİN (İzmir) — tncirlik'ten uçaklar kalktı mı, kalkmadı mı? 
ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — tncirlik'ten uçaklar kalktı mı, kalkmadı mı? 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Uçaklar tncirlik'ten kalktı mı, kalkmadı mı, onu 

söyleyin? 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Tek tek soruyoruz, bu uçakları kim gönderdi? 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sana da bilgi vermemişler!.. 

BAŞKAN — Efendim, sorular hep beraber sorulunca, Sayın Bakanın, tespit etme ve ce
vaplama imkânı kayboluyor. Onun için, müsaade buyurun, Sayın Bakan açıklamalarına de
vam etsin; belki tatmin olursunuz. Müsaade buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; böylesi bir kritik dönemde Yüce Meclisin, şartların elverdiği 
ölçüde Hükümetçe bilgilendirilmesi tabiîdir. Şurası da unutulmamalıdır ki, Türkiye, Körfez
deki çatışmanın içinde bir ülke değildir. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 678 
sayılı Kararının üçüncü paragrafı çerçevesinde, çatışmaya taraf olan ülkelere destek veren bir 
ülkedir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz, Yüce Meclisten destek almış, onun içinden çıkmış 
vje onun adına görev yapmaktadır. Yüce Meclisin güveni devam ettiği sürece, bu görevi, devlet 
olma bilinci, hükümet etme sorumluluğuyla sürdürmeye devam edecektir. 
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Beni dinlediğiniz için saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir şeyi izah etmek istiyorum. 

17 Ocak Birleşimini siz idare ettiniz, bugün 20 Ocak bu birleşimi de siz idare ediyorsunuz. 
tki birleşim arasında farklı bir uygulama olmuştur, tleride hazırlanacak olan içtüzüğe belki 
ışık tutar diye, benim 60 inci madde üzerindeki anlayışımı izah etmek için, usulünüz hakkında 
söz istiyorum, isterseniz buradan da söyleyebilirim. 

BAŞKAN — Lütfen devam buyurun Sayın Tanır. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, burada yapılan bir gündem dışı görüşmedir. Gün
dem dışı konuşma, eğer Hükümet tarafından olmasa idi, bizim tarafımızdan olsa idi, Hükü
mete cevap hakkı doğar idi. Binaenaleyh, Hükümetin önce konuşmuş olması, ondan sonra 
benim konuşmuş olmam, "Ona, cevap hakkı doğurmaz" diye içtüzükte bir madde yoktur. 
"doğurur" diye de yoktur, "doğurmaz" diye de yoktur. 

17 Ocakta Hükümet adına Sayın inan konuşmuştur. Yapılan görüşmelerde, grupların sual 
sormasından dolayı, -siz, benim anlayışıma göre, normal bir uygulama yapmışsınızdır- Başba
kana söz hakkı tanımışsınızdır. Bugün ise, siz Sayın Bakana... 

BAŞKAN — Sayın Başbakana, grup sözcüsü olarak söz hakkı verdim. 

VEFA TANIR (Konya) — Hayır efendim, grup sözcüsü Sayın Kâmran tnan'dı. 

BAŞKAN — öyle mi efendim? Sayın Kâmran tnan'a grup sözcüsü olarak, verdim, Sayın 
Başbakan'a Hükümet sözcüsü olarak... 

VEFA TANIR (Konya) — Hükümet sözcüsü olamaz. 

BAŞKAN — Ne olur efendim?.. 

VEFA TANIR (Konya) — Ancak, buradaki konuşmalarda, grup başkanları, Hükümete 
sual tevcih ettikleri için, onun cevabını vermiştir. Bugün de, bu konuşmayı aynı üslupla versey
diniz, içtüzüğe ters düşmezdiniz. 

"Grup sözcüleri burada Hükümete sual sormuşlardır, içtüzüğün 60 inci maddesine göre 
söz hakkı verdim" dediniz. Bu uygulama, önümüzde yapılacak olan içtüzüğe de ışık tutar. Yoksa, 
iki uygulamanız birbirine tezattır. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, evvela uygulamama gösterdiğiniz yakın ilgi dolayısıyla teşekkür 
ederim. 

Tecrübesine ve yorumlarına değer verdiğim bir sayın milletvekili olarak sizi dikkatle dinle
dim. Bir tartışma duygusuyla değil; ama, müsterih olmanız açısından iki hususu tespit etmek 
istiyorum: 

Birincisi, cevabım ne olursa olsun, mütalaanızı itina ile dikkate alıp, yeni içtüzük çalış
malarında değerlendireceğim. 

Ama, sunmak istediğim ikinci nokta, 17 Ocak tarihinde yapılan görüşmelerde ben, gün
dem dışı olarak değil, mutat uygulama gereği, Başbakanlık tezkeresi hakkında kısa bir açıkla
ma cümlesinden söz vermiştim. Binaenaleyh, içtüzüğün 73 üncü maddesine göre yaptığım bu 
uygulamada Hükümete 2 defa söz verme gibi bir hata işlediğimi zannetmiyorum. Arz ediyo
rum, teşekkür ediyorum. 
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VEFA TANIR (Konya) — Ben de, bir tartışma duygusuyla belirtmedim bu hususları. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —Balıkesir Müktveküi Mustafa Çorapçtoğlu'nun, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 

üifkin önergesi (4/265) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, komisyondan bir istifa tezkeresi vardır, 
okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilliğine seçilmemden dolayı Anayasa Komisyonu üyeli

ğimden istifa ediyorum. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
17.1.1991 tarihli 66 ncı Birleşimde alınan karar gereğince, 21 Ocak 1991 Pazartesi günü 

saat 15.00'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

- Kapanma Saati : 16.27 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

(66 ncı Birleşimde alınan karar gereği) 

6» UNCU BİRLEŞİM 

20 . 1 . 1991 Pazar 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyondan istifa tezkeresi 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 




