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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
6.11.1991 Çarşamba 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 

Genel Kurula, yeni yasama dönemi çalışmalarının başarılı geçmesine ilişkin temennilerini 
bildiren Geçici Başkan Elazığ Milletvekili Ali Rıza Septioğlu'dan başlanarak, milletvekilleri, 
seçim çevreleri ve soyadları alfabetik sırasına göre andiçtiler. 

Ankara milletvekillerinin andiçmelerinden sonra, Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşun
da bulunuldu. 

Geçici Başkanlıkça, Anayasada yazılı andiçme metnine ilave yapanların ya da metni eksik 
okuyan üyelerin andiçmelerinin geçersiz sayılacağına ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Andiçmeleri geçersiz sayılan Diyarbakır Milletvekilleri M. Hatip Dicle ve Leyla Zana, Ana
yasa metnine uygun şekilde yeniden andiçtiler. 

Libya'ya gidecek olan Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Eyyüp Cenap Gülpınar'ın, 

Yugoslavya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı tsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar, Dışiş
leri Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin, 

Fransa'ya gidecek olan Başbakan A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin, 

Danimarka'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı tsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar, Dışiş
leri Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in, 

İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Eyyüp Cenap Gülpınar'ın, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Dışişleri Bakanı tsmail Safa Giray'ın 
dönüşüne kadar, Dışişeri Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in, 

İngiltere, Fransa ve Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı Bülent Akarcalı'nın dönüşü
ne kadar, Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Akgün Albayrak'ın, 

Belçika ve Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına Devlet Bakanı Eyyüp Cenap Gülpınar'ın, 

Lüksemburg ve Hollanda'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Metin Emi-
roğlu'nun dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Sabahat
tin Aras'ın, 

Fransa'ya gidecek olan Orman Bakanı Mustafa Kalemli'nih dönüşüne kadar, Orman Ba
kanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı tlker Tuncay'ın; 

Romanya ve Çekoslovakya'ya gidecek olan : 
Devlet Bakanı Birsel Sönmez'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Er

sin Koçak'ın, 

Dışişleri Bakanı tsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı M. Vehbi Dinçerler'in, 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Muzaffer Arıcı'nın dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in; 

Fas'a gidecek olan Bayındırlık ve tskân Bakanı Hüsamettin örüç'ün dönüşüne kadar, Ba
yındırlık ve îskân Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un dö
nüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanlığına, Orman Bakanı Mustafa Kalemli'nin, , 

Amerika Birleşik Devletleri ve Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı tsmail Safa Gi-
ray'ın dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Turizm Bakam Bülent Akarcalı'nın, 

İran'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in dönüşüne kadar, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Cengiz Tuncer'in, 

İspanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran İnan'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Eyyüp Cenap Gülpmar'ın, 

Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Çevik'in dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı İlhan Aküzüm'ün, 

Tayland'a gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin dönüşüne kadar, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin, 

Çekoslovakya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Sabahattin Yalınpala'nın dönüşüne ka
dar, Ulaştırma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun, 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem 
Pakdemirli'nin dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Fah
rettin Kurt'un, 

Endonezya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Sabahattin Yalınpala'nın dönüşüne kadar, 
Ulaştırma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan 
Kahveci'nin dönüşüne kadar, Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Orman Bakanı Mustafa Kalem
li'nin, 

İtalya'ya gidecek olan Başbakan A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin, 

İtalya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar, Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in, 

\ 't 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne; 
Romanya ve Çekoslovakya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın dönüşüne ka

dar, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı İsmet Kaya Erdem'in vekillik edeceğine ve 
Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz başkanlığındaki Bakanlar Kurulunun istifasının kabu

lüne; yeni Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya kadar Bakanlar Kurulunun göreve devamının ri
ca edildiğine, 

İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın Romanya ve Çekoslovakya'ya yapacağı resmi ziyarete ka

tılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 
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Geçici Başkanlıkça, TBMM Başkanlığı için gösterilecek adayların 6 Kasım 1991 Çarşam
ba gününden itibaren 10 gün içinde Geçici Başkanlık Divanına bildirilmesine ilişkin duyuruda 
bulunuldu. 

TBMM Genel Kurulunun, TBMM Başkanı seçiminin yapılacağı 16 Kasım 1991 gününden 
önce, 14 Kasım 1991 Perşembe günü toplanmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

14 Kasım 1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, Birleşime 02.10'da son verildi. 

Geçici Kâtip Üye 
Siirt 

Zübeyir Aydar 

Geçici Kâtip Üye 
Tekirdağ 

Hasan Peker 

Geçici Başkan 
Ali Rıza Septioğlu 

Geçici Kâtip Üye 
Şanlıurfa 

Sedat Edip Bucak 

Geçici Kâtip Üye 
Diyarbakır 

Sedat Yurtdas 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN : Geçici Başkan Ali Rıza Scptioğlu 

GEÇİCİ KÂTİP ÜYELER : ZUbeyir Ay d ar (Siirt), Sedat Edip Bucak (Şanlıurfa) 

, ; 0 ,—; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2 nci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayımız vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Geçen birleşimde bulunamayan milletvekillerinin andiçmesi 

BAŞKAN — Gündemimize göre, geçen birleşimde ândiçmeyen milletvekillerini, andiçmek 
üzere kürsüye davet ediyorum. 

ADIYAMAN: 

Mahmut Kılıç?.. Yok. 
Celal Kürkoğlu 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 

BATMAN: 
Abdülkerim Zilan 

ADIYAMAN: 
Mahmut Kılıç . 

BAŞKAN — Bütün milletvekillerinin andiçme töreni bitmiştir; Türkiye için hayırlı, uğur
lu olsun. (Alkışlar) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Pakistan'a gülecek dan Sanayi ve Ticaret Bakam Rüştü Kâzım Yücelen'in dönüsüne kadar, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakam Cengiz Tiıncer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/31) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İslam Konferansı örgütü Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimî Komitesinin 5 inci toplan
tısına katılmak üzere, 9-14 Kasım 1991 tarihleri arasında Pakistan'a gidecek olan Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret.Bakanlığına, Dev-
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let Bakanı Cengiz Tuncer'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. * • 

2. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ismail Safa Giray'in dönüşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, Devlet Bakın M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumltur-
başkanhğı tezkeresi (3/32) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Merkezî ve Doğu Avrupa Ülkelerine yardım faaliyetlerini düzenleyen 24'Ier Grubu Ülke
lerinin Bakanlar Toplantısı ile NATO Konseyi Toplantısına katılmak üzere, 10-15 Kasım 1991 
tarihleri arasında Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı İ. Safa Giray'ın dönüşüne kadar;. 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — italya'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı ilker Tuncay'ın dönüşüne kadar, Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığına, Orman Bakanı Mustafa Kalemli'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/33) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım örgütü (FAO)'nun 26 ncı Genel Konferansına katılmak 
üzere, 10 - 16 Kasım 1991 tarihleri arasında İtalya'ya gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı 
İlker Tuncay'ın dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Orman Bakanı Mustafa Ka
lemli'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. ' 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı . 

* BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için İsparta Milletvekili ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı Süleyman Demirel'in Anayasanın 109 uncu maddesi uyarınca görevlendirildiğine ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/34) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 21 Ekim 1991 gün ve Kan. Kar. : 39 - 08 - 4 - 91 - 487 sayılı yazımız. 

İlgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi uyarınca, İsparta Milletvekili ve Doğru Yol Partisi 
Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirel'i görevlendirdim. 
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Seçilecek Bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gön
derileceğini bilgilerinize sunarım. 

- ' . . - ' Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. (DYP sıralarından alkışlar) 
5. — Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van 

illerinde devam eden olağanüstü halin, 19.11.1991 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süre 
ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/30) 

BAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28.5.1991 tarihli ve (139) sayılı Kararı ile 19.7.1991 günü 
saat 17.00'den itibaren (4) ay süre ile uzatılması onaylanan Batman, Bingöl, Diyarbakır, Ela
zığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin, 
19.11.1991 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere (4) ay süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 1.11.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

BAŞKAN — Okunan tezkere üzerinde. Hükümet görüşlerini açıkladıktan sonra, müza
kere açılacaktır. 

Sayın Bakan, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Sayın Başkanı, sayın milletvekilleri; bir süredir Güneydoğu Anadolu'da uygulanmakta olan 
olağanüstü halle ilgili biten sürenin 4 ay daha uzatılmasıyla ilgili Hükümet tezkeresi üzerinde 
konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, sizleri kalbi duygularla, saygılarla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Efendim, hepinizin bildiği gibi, Güneydoğu Anadolu ve terör gündemimizin başlıca mad
desini teşkil etmeye ve bizleri meşgul etmeye devam etmektedir. 

Ülkelerin yönetiminde üç tarz usul geçerlidir : Ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasî ba
kımdan devletin hukukî belgesini teşkil eden Anayasanın meydana getirdiği kamu düzeni ve 
bu düzenin yanında, o ülkede yaşayan insanların ve milletin temel hak ve hürriyetlerinin dü
zenlenmesi; ayrıca, bu kamu düzenine karşı olan hareketlerin, nasıl olağan hale irca edileceğidir. 

Eğer bir ülkede, terörist hareketler yaygın şiddet hareketlerine dönüşüyorsa, bahsettiğim 
Anayasa ve kanunların sınırlarıyla belli olan kamu düzeni ciddî şekilde bozuluyorsa, olağan 
yönetimin dışında, olağanüstü yönetimler gündeme gelmektedir. 

İşte, bizim Anayasamızda olağanüstü yönetim tarzlarından olan sıkıyönetimden sonra ikinci 
sırayı alan olağanüstü hal, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uygulanmaktadır. 

Şimdi sizlere, olağanüstü hal uygulanan illerle, o illere yakın mücavir illerdeki son duru
mu, arz ve izah etmeye çalışacağım : 
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Ülkemizde, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki silahlı terör eylemleri ve ülke bü
tünlüğümüzü yıkmaya yönelen terör odaklarına karşı daha etkili bir mücadele yürütülsün ama
cıyla, olağanüstü hal modeli uygulamaya konulmuştur. Bu illerimiz, hepinizin bildiği gibi, Di
yarbakır, Bingöl, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, TUnceli ve Van tileriyken, sonradan il haline 
getirilen Şırnak ve Batman da dahil edilmek suretiyle 10 ilimiz olup, bu illere Mücavir il statü
sünde bulunan Adıyaman, Bitlis ve Muş tileri de yer almaktadır. 

Olağanüstü hal, 19 Temmuz 1987'de ilan olunmuştur. O tarihten bu yana, dörder aylık 
periyodlar içerisinde 13 defa uzatılmak suretiyle bugüne gelinmiştir; huzurlarınızda, 19 Kasım 
1991 tarihinden itibaren 4 ay süre ile uzatılması, gündemimizin konusunu teşkil etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1983 yılından itibaren, demokratikleşme hareketinin süratlenmesiy-
le birlikte, sıkıyönetim, hepinizin bildiği gibi, ülke genelinde değişik tarihlerde kaldırılmıştır. 
Bahsettiğim 19 Temmuz 1987'den itibaren de, 1984 tarihi itibariyle o yörede tekrar başgöste-
ren, kamu düzenini ciddî surette bozucu ve yaygın şiddet hareketlerine yönelici olayların orta
ya çıkması dolayısıyla, ikinci olağanüstü hal yönetim tarzı olan şekle dönülmüş ve bunun uy
gulama aracı olarak da, olağanüstü hal bölgesini yönetecek olağanüstü hal valiliği kurulmuştur. 

Hepinizin yüksek malumları olduğu üzere, bu bölge ülke bütünlüğünü hedef alan bölücü 
örgüt mensuplarının, silahlı teröristlerin eylem alanı halindedir. Terörizm, çeşitli propaganda
larla esas maksadını gerçekleştirmeye gayret eder; bölgede de öyle yapılmıştır. Bu propaganda, 
bir taraftan silahlı propaganda şeklinde yürütülür, bir taraftan da, kamuoyu, çeşitli araçlar 
eliyle kazanılmaya çalışılır; güneydoğuda da yapılan budur. Böylece, bir taraftan silahlı propa
ganda, bir taraftan dıştan ve içten değişik kesimlerin destekleriyle yapılan, bu propaganda ile, 
belirli seviyede bir kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı, yine malumlarınızdır. 

Terör, bölgede başlayan; fakat, bütün ülkeyi değişik şekillerde tesir altına alan bir ortam 
yaratmayı da amaç edinir. Bu nedenle, dehşet salmak, adam öldürmek, korku, yılgınlık, top
lumda umutsuzluk, kargaşa ortamına götürmek; tedirginlik ve dolayısıyla ümitsizlik yaratmak 
gibi bir sonucu da amaç edinir. 

Terörün amacı ve kullandığı yöntemler dikkate alındığında, bu konuda devlet mücadelesi, 
bu mücadelenin devletin güvenlik güçleriyle birlikte bütün kesimler için millî bir görev olduğu 
inancı -rahatlıkla söyleyebilirim ki- hem kamuoyunun büyük çoğunluğu hem siyasî partileri
mizin ve vatandaşlarımızın, engin vatan ve millet sevgisiyle paylaşılmış bulunmaktadır. 

Demokratik bir toplumda, elbette, her uygulanan model ve sistem eleştirilere de açıktır. 
Daha iyisinin yapılacağı, aksayan yönlerinin bulunacağı ve eksikliklerin giderilebileceği düşü
nülebilir; çünkü, olaylar sosyal kaynaklıdır. Sosyal olayların matematiksel kanunlarla ve neti
celerle çözülmesi de mümkün değildir. O sebeple, 2x2 her zaman 4 eder; 4 tane l'i yan yana 
koyduğunuz zaman yine 4 eder; Tin yanına 3 koyarsanız 4 eder; ama, sosyal olayları aynı şart
larda tekrarladığınız takdirde, aynı sonuçlara varmayabilirsiniz. Terörün de bir yönü böyledir. 
O sebeple, olağanüstü hal uygulamasının çeşitli kesimlerde eleştirilmesini de tabiî karşılama
mız gerekmektedir. 

Ancak, sözlerimin başında da işaret etmeye çalıştığım gibi, Anayasal bir kurum içerisinde 
yöntemler geliştirilmektedir. Olağan yöntem, ülkenin huzur ve güvenini sağlayan yöntemdir; 
olağanüstü yöntem, sıkıyönetimdir, olağanüstü hal yöntemidir. Biz, olağanüstü hali konuşuyoruz. 
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Konumuzu teşkil eden güneydoğuyla ilgili terörist hareketler; bölgede bir silahlı halk ayak
lanması yaratarak bölgeyi kontrol ve denetim altına almaya çalışan söz konusu terörist hare
ketlere karşı halkımızın desteği ve güvenlik güçlerimizin üstün görev anlayışıyla mücadele edil
diği, yine malumlarınız bulunmaktadır. Bu olaylara dış desteklerin etkisini ve bu dış destekle
rin yanında, ülkede, o bölgede yaratıları eylem faaliyetlerinin istenilen ölçüde başarıya ula
şamaması karşısında, değişik strateji ve taktikler üzerinde de çalışıldığı, yine bilinen gerçekler
dendir. Terörist gruplar bunu da denemekte, insanlık dışı eylemlerini bölgenin dışına taşırma, 
çevre illere yayma gayreti içerisinde de bulunmaktadırlar. Böylece, 1990 yılında belirli ölçüde 
geriletilmiş bulunan terörist bölücü örgütün faaliyetleri, bu yıl, anlattığımız arayışlar içerisine 
girmiş, çevre illerde de ciddî sayılabilecek eylemlerde bulunmuşlardır. 

Bu yıl, Siirt - Şırnak - Hakkâri üçgeni ve bölgesinde yoğunlaşan terör örgütü, alınan ted
birler sonucu, faaliyetlerini sürdürmede güçlükle karşılaşmış; ayrıca, mücavir iller ile daha ön
ce olayların az görüldüğü illerde güvenlik kuvvetlerimizin daha az olabileceği değerlendirme
sini yaparak, Bitlis'e, Muş'a ve Bingöl'e doğru faaliyet alanlarını genişletmeye çalışmıştır. 

Dikkati çeken bir başka husus, yasa dışı örgüt, bu dönemde, saldırılarını, daha çok, gü
venlik kuvvetlerine, sınır karakollarımıza, kamu personeline ve bilhassa, yapılan altyapı hiz
metlerine ve onu yapma gayretleriyle meşgul olan araç ve gereçlere yönelmiştir. Bu sebeple, 
terörist örgütün muhtemel eylemleri dikkate alınarak, tedbirler artırılmıştır, özellik arz eden 
illerde, değişik şekilde, askerî birlikler, güvenlik gücünü takviye etmek amacıyla artırılmıştır; 
güvenlik güçleri, belirli bir hareketlilik içerisine sokulmaya gayret edilmiştir. 

Halen, bölgede, bir taraftan önleyici nitelikte arama, takip çalışmaları sürdürülmekte, di
ğer taraftan, eylemlerde suçlu durumda olabilen, sanık durumunda olabilen faillerin yakalan
ması için gayret sarf edilmektedir; ama, şunu da söylemek mümkündür ki, bütün bu gayretle
re rağmen, o bölgede kanayan bir yara vardır ve kanlı terör eylemlerinin önüne geçilebildiğini 
söylemek de mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, olağanüstü halin sürdüğü illerimizde, 19 Temmuz 1991 ta
rihinden günümüze kadarki gelişmelerin kısa bir özetini yapmak istiyorum : Görüşme konusu 
olan önceki dört aylık dönemde (yani, 19 Temmuz 1991 tarihinden önceki dönemde) 19 u adam 
öldürme, 75'i çatışma, 146'sı saldırı, 35'i mayınlama, 6'sı patlayıcı madde atma, 5'i adam ka
çırma, 7'si gasp, 12'si yol kesme, 98'i çeşitli propagandalar yapma, 5'i sabotaj türünden ol
mak üzere, 408 olay meydana gelmiş bulunuyordu. Şimdi, huzurlarınızda açıklama yapmak 
istediğimiz dönemde ise (19 Temmuz 1991'den bu yana ve dünkü tarih itibariyle) 42'si adam 
öldürme, lll'i çatışma, 225'i saldırı, 48'i mayınlama, 31'i patlayıcı madde atma, 16'sı adam 
kaçırma, 23'ü yol kesme, 19'u gasp, 10'u sabotaj, 69'u propaganda faaliyeti ve 2'si okul yak
ma olmak üzere 596 olay meydana gelmiştir. 

Dünkü dönemde 408 olay, üzerinde bulunduğumuz dönemde 596 olay meydana gelmiş 
olduğu anlaşılmaktadır. : 

Yine, geçen dönem meydana gelen olayların dökümü sonucunda, maalesef, 88 güvenlik 
görevlimiz şehit olurken, 38 vatandaşımız da hayatını kaybetmiş; buna mukabil, 11 'i yaralı, 
142'si ölü, 55'i sağ olmak üzere, 208 bölücü terörist ele geçirilmiş bulunmaktadır; 53 teröristin 
de, ayrıca, kendiliğinden teslim olduğu anlaşılmaktadır. 
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İçinde bulunduğumuz dönemde ise, maalesef, 131 güvenlik görevlimiz şehit olmuş; 99 va
tandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiş; buna mukabil, 122'si ölü, 7'si yaralı, 79'u sağ ol
mak üzere, 208 terörist ele geçirilmiş, 54 terörist de kendiliğinden teslim olmuştur. 

Terörle mücadelede, o bölgede ele geçen bazı mühimmat ve silahlarla ilgili kısa bilgiler 
sunmak istiyorum : 3 uçaksavar mermisi, 5 havan topu, 6 adet 57 milimetrelik top, 1 lav silahı, 
991 roketatar, 1 176 uzun namlulu silah, 870 roketatar mermisi, 328 el bombası, 376 adet çeşit
li cinsten patlayıcı madde, 103 tabanca, 1 598 havan mermisi, 213 768 adet muhtelif çapta mermi. 

Görüldüğü gibi, bölgede meydana gelen terör olaylarındaki tırmanma eğilimine paralel 
olarak, yörede, toplu silah ve mühimmat kaçakçılığı da gündemimizi teşkil etmektedir. O se
beple, güvenlik kuvvetlerimizin silah kaçakçılığı ve bununla mücadelede etkin olabilmeleri için 
imkânlar sağlanmış; neticede, bu yıl için (1991 yılı için) bugüne kadar, 159 kaçakçılık olayına 
güvenlik güçlerimiz el koymuş, 1 760 uzun namlulu silah, 587 tabanca ve 1 000 040 mermi 
yakalanmıştır. 

Sayısal bilgiler ve yukarıda arz etmeye çalıştığım olayların değerlendirilmesinden anlaşı
lacağı gibi, diğer bölgelerimizden farklı, çetin bir tabiî ve coğrafî yapıya sahip bulunan Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde, yine de, inisiyatifin güvenlik kuvvetlerimizin elinde 
bulunduğu görülmektedir. Ancak, bu hâkimiyete rağmen, terörist unsurlar bazı komşu ülke
lerden kalabalık gruplar halinde gelerek sınır karakollarımıza yönelik gerçekleştirdikleri vur-
kaç eylemleriyle, kamuoyuna, yandaşlarına, güçlü oldukları görüntüsünü vermeye çalışmakta
dırlar. 

Sayın milletvekilleri, dönem içerisinde, Sımak, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Hakkâ
ri, Bingöl, Muş, Batman, Tunceli, Van, Elazığ ve Adıyaman İllerimizde olayların sürekliliği 
gözlenirken, eylem alanlarının genişletilmesi çabaları sonucu, olağanüstü hal bölgesi dışında
ki illerimizden Kars, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep, kısmen Erzurum ve hatta 
kısmen Erzincan'ın bir bölümü ve Malatya İllerimize de olayları sıçratma eğilimine girdikleri 
maalesef görülmektedir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaratılmaya çalışılan eylemlerle birlikte, şehirlerde sui
kast ve sabotaj türünden eylemler gerçekleştirerek, kırsal alana moral destek vermeyi tasarla
dıkları da yine bilinen gerçeklerdendir. İdarî makamlar ve güvenlik güçlerimiz, söz konusu böl
gelerdeki gelişmeleri takip etmekle, gerekli tedbirleri alarak, meydana gelen olaylara anında 
müdahale etmekteyse de, dışarıdan da beslenen silahlı terör gruplarının, faaliyetlerine devam 
etme kararlılığında oldukları da görülmektedir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde faaliyetlerine devam etmeye çalışan Mark
sist - Leninist ve diğer bölücü terör örgütleri de vardır. Bunların yanı sıra, halkımızın dinî duy
gularını istismar ederek, bölücü fikirlerini yaymaya çalışan örgütler de bu bölgede etkinlik gös
termeye çalışmaktadırlar. Hâlâ, Marksist - Leninist ideolojiyi benimseyen yıkıcı terör örgütle
rinin de bünyelerinde oluşturdukları bu bölgeyle ilgili seksiyonlar, altyapı kuruluşlarıyla, şe
hirlerde özellikle öğrenci gençlik kesimi içerisinde örgütlenme ve eylem yapma hareketi içerisi
ne girmeye çalıştıkları, yine alınan bilgiler arasında bulunmaktadır. 

Millî bütünlüğümüzü parçalamayı ve terörü sürekli olarak gündemde tutmayı, ülkemiz 
vö halkımızın menfaatlarını menfi yönde etkilemeyi hedefleyen bu bölücü ve yıkıcı odaklara karşı 
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sürdürülen mücadelede, Anayasal hak ve hürriyetlere gönülden bağlı herkesin, elbirliği ve gö
nül birliği içerisinde, uyanık ve kararlı olması gerektiği, ayrıca üzerinde durulan bir gerçektir. 

Bölgede alınmakta olan tedbirler, şüphesiz ki, sadece güvenlik hizmetlerinden ibaret de
ğildir ve olmamalıdır; daha önce yapıldığı ve bugün de devam edildiği üzere, ekonomik, sosyal 
ve kültürel yatırımlara ve çalışmalara bundan sonra da hızla devam edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, derlenen bilgilerden, önümüzdeki dönemde yasa dışı terörist örgüt 
faaliyetlerinin neler olabileceğini de İzah etmeye çalışacağım : Örgütün, birkısım militanlarını 
Kuzey Irak ve İran'da toplayarak -önceleri olduğu gibi- yapabildikleri takdirde bunları silahla
rı ile birlikte ülkemize göndermek isteyeceği; bunun yanında, yoğun propaganda ile silahlı dağ 
kadrosuna iltihakların sayısını bölgeden artırmaya çalışacağı, verdikleri kayıpları telafi yolla
rını arayacağı değerlendirilmektedir. 

Geçici köy korucuları ile çeşitli aşiret ileri gelenleri üzerinde çalışılarak; koruculara silah
larını bıraktırmak ve aşiret ileri gelenlerini ise, en azından pasifize etmek veya tarafsızlaştır
mak istedikleri anlaşılmaktadır. 

Böylece, önümüzdeki dönemdeki muhtemel gelişmelerle ilgili olarak yapılan değerlendir
melerden, terörist örgütün, güvenlik kuvvetlerine yönelik pusu ile, ilçe merkezleri başta olmak 
üzere, meskûn mahallerdeki güvenlik merkezlerine karşı baskınlar düzenleme, taciz ateşi aç
mak gibi eylemlerini artırmaya çalışacakları; birtakım masum istekleri bahane etmek suretiy
le, il ve ilçe merkezlerinde, şehir ve kasabalarda kitlesel gösterileri teşvik ve tahrik edecekleri; 
çeşitli illegel örgütlerle işbirliği içinde, şehirlerde silahlı eylem yapmaya niyetli olacakları; cep
he faaliyetleri içerisinde yer alan şehir örgütlenmesi ve çalışmalarını yoğunlaştırarak, özellikle 
bölgedeki üniversite gençliği öğrenci kesimi içerisinde eylemlere bunları çekme çabalarını sür
dürecekleri; diğer yıkıcı ve bölücü örgüt mensuplarının ise, kendi tabanlarını hâlâ muhafaza 
ettikleri ve genişletmek amacıyla çeşitli eylemlere tevessül edebilecekleri sonucuna varılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, olağanüstü hal bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini etkili bir 
biçimde sağlamak, alınmış ve alınmakta olan tedbirleri destekleyerek, bölgeye huzurlu bir ge
lecek hazırlamak için mevcut uygulamanın devam ettirilmesi gerekli görülmektedir. 

Bu bakımdan, 19 Kasım 1991 tarihinden geçerli olmak üzere, 10 ilimizde uygulanan ola
ğanüstü hal uygulamasının 4 aylık bir dönem daha uzatılmasında fayda mülahaza edildiğini 
yüksek takdirlerinize sunar, ülke içi ve yurt dışı terör odaklarına karşı devletçe yürütülen mü
cadeleyi Yüce Meclisimizin bütün üyelerinin yürekten [desteklediklerine olan inancımızı bir ke
re daha tekrarlar, hepinizi saygılarla selamlarım. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde söz almak isteyen milletvekili arkadaşlarımız vardır. 
Önce, grupları adına söz isteyen sayın milletvekillerinden, Refah Partisi Grubu adına Sa

yın Oğuzhan AsiltÜrk'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Asiltürk. 

RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Muhterem Başkan, değerli 
milletvekilleri; yeni açılan Meclisimizin önüne, şu anda Türkiye'nin çok önemli bir konusu gelmiş 
bulunuyor. Bu konu üzerinde, grupları temsilen, arkadaşlarımız, "nasıl olacak da bu çok önemli 
konuda başarıya ulaşacağız?" ye "ne yapacağız da bu meseleyi halledeceğiz?" gibi hususlar
daki görüşlerini dile getirecekler. Ben de Sayın Başkanı ve değerli milletvekillerini saygıyla selam-
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layarak konuşmama başlıyorum ve Refah Partisi Grubu olarak, bu konuda neler yapılırsa bu 
ateşin söndürüleceğine dair düşüncelerimizi, inançlarımızı dile getirmek istiyorum. 

Bizim inancımıza göre, milletimiz bir bütündür ve hepimiz birbirimizin kardeşiyiz; 60 mil
yona yakın nüfusumuzla, doğudakimizle, batıdakimizle, güneydeki kardeşimizle, kuzeydeki kar
deşimizle, bu vatan toprakları içerisinde yaşayan bütün insanımızla, bir vücut, bir tek kalp, 
-eğer kelimeyi şöyle ifade etmek mümkün olursa- bir tek vücut gibi olmamız gerektiğine ina
nıyorum. 

Daha önce, bu kürsülerden, bu konuyu defaatle dile getirdik, daha önceki dönemlerde 
görüşlerimizi ifade ettik; birçok hükümetlerde İçişleri Bakanlığı görevi yapmış bir kardeşiniz 
olarak, bu düşüncelerimizi Meclis kürsülerinde defaatle ifade ettik; ama, tavsiye ettiğimiz ko
nularda, bu istikametlerde gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı için, maalesef, yıllar geçiyor, 
henüz, mesele çözülmemiş olarak yine karşımıza geliyor... 

Biz güneydeki kardeşlerimizle beraber yıllarca bu vatanı müdafaa etmiş bir topluluğuz. 
istiklal Savaşımızı beraberce yaptık, aynı cephelerde şehit olduk. O zaman, güneydoğulu, gü
neyli, doğulu ayırımı yoktu; çünkü, o zaman hepimiz bir inanç birliği içerisinde, birbirimizfn 
kardeşi olduğuna inanan bir inanç birliği içerisindeydik; ama, yıllar, bu inanç beraberliğini önem
semeyen idarelerin tatbikatıyla, bunun tahribiyle geçti ve hiçbirimizin hoşlanmadığı, hiçbiri
mizin istemediği, hiçbirimizin arzu etmediği bir manzara ortaya çıktı. 

Değerli arkadaşlarım, ben inanıyorum ki, bu çok önemli konunun çözülmesi, şu anda Mec
liste bulunan bütün milletvekillerimizin, bütün partilerimizin arzusudur. Ancak, bu meseleyi 
çözmenin yollarını iyi ve doğru tespit edebilirsek, zannediyorum ki şimdiye kadar gösterilen 
başarısızlık telafi edilmiş olur ve hakikaten verimli bir çalışma yapılmış olur. Sadece polisiye 
tedbirlerle, sadece inzibati tedbirlerle bunların çözülemeyeceğini bütün arkadaşlarım şu anda 
elbette görüyorlar. Hatta, ihtilaller geldi geçti; ihtilalleri yapanlar "bunun kökünü kazıyacağız" 
dediler; ama, görülüyor ki, kökü kazınmamış. "Anarşiyi biz önledik" diyen iktidarlar geldi 
geçti; ama, görülüyor ki anarşi önlenmemiş. Hatta, bununla övünen iktidarlara şöyle bir kı
yaslama yapma ihtiyacını duyuyorum : Eskiden, yani ihtilal öncesi dönemde, "anarşi, sokak
taki masum, müdafaasız, kendini müdafaa etme gücünden yoksun insanı hedef almıştı; bu 
iktidarların döneminde ise, devletin askerî güçlerini hedef aldı, devletin askerî varlığına saldı
rır, askerî güçleriyle çarpışır hale geldi; ama, anarşi yok edilmiş oldu." Böyle ifade edildi, bu 
şekilde bir'propaganda yapılması meseleyi halleder zannedildi. Şimdi, herkesin meseleyi dik
katlice, gayet tarafsız bir şekilde düşünüp tedbir alması zamanı gelmiştir ve hatta geçmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bize göre, bunun iki sebebi var : Birinci sebebi, gerek bölge insanı
na, gerek bütün Türkiye'deki insanlara, onların temel ahlakî ve manevî değerlerine saygılı tat
bikat yapılmamasıdır. İkinci sebebi ise ekonomiktir. Bölge geri bıraktırılmış, bölgede yatırım 
yapılmamış, bölge insanının ekonomik seviyesini artıracak hiçbir teşebbüste hemen hemen bu
lunulmamıştır. Bu iki sebep bir araya geldiği zaman, bölgede anarşi için müsait bir ortam mey
dana geliyor ve bu müsait ortamı istismar etmek isteyenler de çıkınca elbette, netice alıyorlar. 

Hem bölgedeki insanı hem bütün 60 milyon insanımızı birbirine bağlayan, dinî inançları-
mızdır; bunu gözardı edemeyiz. Bölge insanı imanlıdır; bu insanlar inançlarına bağlıdır. Tür
kiye'nin ister doğusunda ister batısında yaşayan herkes, bu memleketin evlatlarını kardeşi gibi 
bilir; ama, nasıl olur da bu olaylar yaşanır hale gelir? İnsanımızın ahlakî ve manevî değerlerini 
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tahrip etmeye, değer ölçülerini zayıflatmaya yönelik tatbikatlar olur ve sonunda da bu bağlar 
koparılırsa, meydana gelen neticeden elbette, hiç kimsenin başka türlü bir şey olacağı gibi bir 
beklenti içinde olmaması lazımdır. Güneydoğuda yaşayan insanın çocuğunu -bu, batıda yaşa
yan insanın çocuğu için de geçerli- üniversiteye başörtüsüyle sokmazsanız, güneydoğudaki in
sanı, inançlarının gereğini söylediği zaman devlet güvenlik mahkemelerine gönderirseniz; on
dan sonra, bu kişiler çıkar gelirler ve vatanlaşlara "bu devlet senin inancınla mücadele ediyor, 
bu devlete nasıl sahip çıkacaksın?" derlerse -bu, tasvip edilecek bir şey değil, ama, bu ortam
da karşılık buluyor- neticede şu memleketin kendi evlatları, birbiriyle çarpışır hale gelir. 

Birinci derecede önemli olan, bu bölgenin insanına da, bütün Türkiyemizin insanına da 
ahlakî ve manevî değerlerine saygılı bir tatbikatın yapılmasıdır; mutlaka, birinci derecede önemli 
olan budur. 

Ayrıca, doğunun gelişmemişliği nazarı itibara alındığı zaman, bölge halkı, ikinci sınıf de
ğil, üçüncü sınıf bir statü içerisinde görülüyor ve elbette birçok tahriklere açık hale geliyor. 

Şimdi, bu konuda, birbirine eklenerek, birbirini güçlendirerek yapılan tatbikatlardan çok 
basit bir misal vereyim : Şu mecliste değerli arkadaşlarım bulunuyorlar. Bu Mecliste, Siyasî 
Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu, gibi kanunların değiştirilmesi ve yeni bir rejim düzenlemesi 
neticesinde bulunuyoruz. Birkısım arkadaşlarımız 30 küsur bin oyla, milletvekili olurlarken, 
birkısım arkadaşlarımız 300 küsur bin oyla milletvekili oluyorlar... Rejimin temelinde yatan 
mantık budur ve bu mantıkla hiçbir yere gitmemiz mümkün değildir. Hakka ve adalete bağlı 
bir düzenleme yapmadan bu kabil tatbikatları böyle sürdürüp gittiğimiz zaman, bunalımlar 
artıyor, artıyor, artıyor ve bir noktada da sorunu Millet Meclisinde çözme ümidini kaybeden
ler, bu işi anarşi ile çözmekten başka çare olmadığını zannediyorlar. Rejim, hile rejimi olmuş
tur ve tabiî en çok da 30 bin oyla gelenler bundan rahatsız olmaktadırlar. Oysa, buraya 300 
bin oyla gelenler de var. (RP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Bu düzeni kurmamız, bu adaleti gerçekleştirmemiz lazım; adil olmadığınız yerde hiçbir 
neticeye ulaşamazsınız. Bunu mutlaka gerçekleştirmek zorundayız. Bir hile rejimi tutturulmuş; 
ondan sonra da, bunalımlar nereden, çıkıyor diye düşünüyoruz! Nereden çıkıyor; rejimi dü
zeltmediğimiz için çıkıyor. 

ikincisi : Bu bunalımlar nereden çıkıyor? Türkiye'yi IMF reçeteleriyle idare ediyoruz, öyle 
bir ekonomik sistem tatbik ediliyor ki, bu memlekette zengin daha zengin, fakir daha fakir 
oluyor. "Niye bu anarşi ortamı düzelmiyor?" diye kendi kendimize soruyoruz. Niye soruyo
ruz; yaptığımız kendi tatbikatımızda. Bunları düzeltmek zorundayız. Yani, "sadece polisi yı
ğalım, askeri yığalım, bunlarla çarpışalım, kökünü kazıyalım..." tşte, ihtilalleri yapanlar da 
bu iddiada bulundular, geldi geçtiler; ama, kökü kazınmadı. 

Bölgede, temel insan haklarına riayet edecek şekilde davranmak zorundayız, herkesin te
mel insan hakkına saygı göstermek zorundayız. Batıda, bir köyde, biri suç işlerse münferit suç
lu oluyor, o kişi alınıyor, sorguya çekiliyor; doğuda biri suç işlerse, bütün köy halkı getirilip 
hesap soruluyor... (SHP ve RP sıralarından alkışlar) Bu durum böyle devam ederse, nasıl dü
zelteceğiz? Bundan rahatsız olmayanlar da var, biliyorum; ama, bu rahatsız olmadığınız şeyle
ri gözümüzün önüne alıp, takkemizi önümüze koyup düşünmeden de bu meseleleri halledemeyiz. 

Siz, Diyarbakırlı, Muşlu, Hakkârili lise mezunu bir gencin üniversite sınavlarında birinci 
olduğunu hiç duydunuz mu? Niçin olmuyor? Oradaki insanlar akıllı değil mi? Zeki değil mi? 
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Niye olacak; oraya bir okul yapmışsınız, ama öğretmen göndermemişsiniz, derslerin yarısı boş 
geçiyor; sonra da, "niçin bu gerilimler oluyor?" diyorsunuz!.. Eğer, jandarmayı, polisi gön
dererek bu işi halledeceğiz derseniz, kesinlikle böyle olmadığını bilmeniz lazım. Adil olmak 
zorundayız, dürüst olmaz zorundayız, samimî olmak zorundayız. Bölgede yaşayan insanlar 
bizim kardeşlerimizdir. Siz, hiç, kardeşlikten daha üstün bir eşitlik düşünebilir misiniz? Hiçbi
rimiz düşünemeyiz, işte, bu bölgenin insanlarına, inançlarına saygı göstererek, kardeşliği gön
lümüzde hissederek ve hakikaten geri kalmışlıklarını önleyecek her türlü yatırımı da oraya gö
türerek yaklaşırsak, bu mesele halledilebilir. 

Sayın Bakan burada birçok rakamlar verdi. Kendisi, devlet kademesinden gelen, siyasî bir 
niteliği olmayan değerli bir arkadaşımızdır; ama, ortaya koydukları, anarşinin gittikçe arttığı 
şeklinde. Başka türlü kelimelerle ifade edilse de, bir yerden bir yere aktarılırken "buradaki yo
ğunluk kayboldu, şuralara gitti" diye söylerse de, anarşi gittikçe artıyor. 

Anarşi, daha önce sokaktaki insanı hedef almıştı, masum vatandaşları hedef almıştı, şim
di silahlı güçleri hedef almış durumdadır. Bu duruma gelmenin sebepleri vardır. Bu sebeplere 
göz yumarak meseleyi çözmeniz mümkün değildir. Bunların başında, bölgeye, o bölge halkı
na, batıda insana nasıl davranılıyorsa hakikaten öyle davranacak idarecileri göndermek zo-
rundayız. Bölgeyi sürgün yeri olarak kabul etmişiz. Geçmiş dönemde, iktidarlar, bir milletve
kilinin işini yapmadığı için hoşa gitmeyen bir adamı, batıdan doğuda bir yere sürmeyi adet 
haline getirdi. Sürülen bu insan gidiyor ve ne yapıyor?.. Zaten, sürülmüş; geldiği yerden de 
memnun değil, "burada daha kötü davranayım da, beni şikâyet etsinler, nasıl olsa buradan 
daha kötü bir yere gidemem" diyor. Sürgün yeri olarak kabul edilen bir yerde, siz, insanımıza, 
nasıl, uygar, samimî, candan bir tatbikat yapılmasını isteyebilirsiniz? Öyleyse, aksine, hakika
ten çok değerli idarecilerimizi bölgeye göndermemiz lazım. Bölgeyi sürgün yeri olmaktan çı
karmamız lazım. • 

Hastanemiz var, tam teşekküllü değil, doktorlarının yarısı yok. Bütün bunlar, sadece as
kerî tedbirlerle, polisiye tedbirlerle çözülemeyecek olan meselenin asıl önemli tarafını teşkil ediyor. 
Bu yanlış tatbikatlardan mutlaka uzaklaşmamız lazım. 

Bir de -samimî bir konuşma yaptığımın farkındasınız; bu samimiyetinize güvenerek 
söylüyorum- Türkiye'nin tatbikatı, başından beri bölgede ırkçılığı esas alan bir tatbikattır. Bu
nun yerine, ahlakî ve manevî değerleri esas alan bir tatbikat yapmak lazımdır. (RP, SHP ve 
DSP sıralarından alkışlar) 

Tabiî, şimdiye kadar söylediklerim, sadece kendi kendimizi tenkit, özeleştiri. Bunların bir 
de dış tarafı var. Bunlar -elbette herkes biliyor; ama, bir kere daha tekrar ediyorum ki- dışgü-
düm neticesinde meydana geliyor. Bu PKK'nın asıl merkezi Bekaa Vadisidir ve bu da israil'in 
kontrolü altındadır. Bunlar orada bulunuyorlar. (DYP sıralarından gürültüler) Dışgüdüm de
diğimiz zaman, bunu da nazarı itibara almadan geçmemiz mümkün değildir. (DYP sıraların
dan "Bekaa'nın nerede olduğunu bilmiyorsun galiba..." sesleri) 

Biliyorum, biliyorum, nerede olduğunu ben sizden daha iyi biliyorum; yıllarca bunların 
kontrolünü yaptık, ben de onun yer olarak bulunduğu yeri biliyorum; ama, kuş uçurmazlar, 
siz de bunu biliyor musunuz, kuş uçurmazlar oradan... (DYP sıralarından "Sen kaç defa git
tin?.." sesleri) 

Eğer israil'in hoşuna gitmeyen bir şey olsa, kuş uçurmaz oradan. Geliyor, Irak'taki atom 
santralını bombalıyor. Bu işler, öyle itiraz etmekle olmuyor. 
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Değerli arkadaşlarım, meselenin hakikaten çözülmesini isteyenler var, meseleyi çözer gibi 
görünüp, çözer gibi görünme görüntüsünü yeterli bulanlar var. Meselenin çözülmesini isteyen-
ler.için yapılacak şey, hakikaten, meselenin üzerine eğilip; insan haklarına dayalı, herkese say
gılı esas alan, bu bölgenin insanını kardeş kabul eden, ahlakî ve manevî değerlere bağlı bir 
yönetim kadrosunun bu bölgede görev yapmasıdır; bu, birinci ve çok önemli bir meseledir. 

tkinci olarak da, Diyanet İşleri Teşkilatımızın orada görevlileri var. Bunların, özel olarak 
yetiştirilmeleri ve bu kardeşliği, bu bölgeye mutlaka yerleştirmek için gayret göstermeleri la
zım. Sanki bu mesele onların meselesi değil... İlgilenen de yok, sahip çıkan da yok. 

Ekonomik tedbirlerin yürütülmesi ve bölgenin zenginleştirilmesi için bölgeye yatırım yap
mak lazım; ama, yüzde 120 faizle bölgeye yatırım yapılır mı?.. Bunların hepsi birbirine bağlı
dır. Niye bu bölge bu halde kalıyor? Niye sanayi İstanbul'dan, İzmit'ten öteye gitmiyor? Git
miyor; çünkü, biz üzerimize düşeni yapmıyoruz. Biz üzerimize düşeni yaptığımız takdirde, el
bette bunlar yapılabilir. Nitekim, geçmiş dönemde ne kadar fabrika yapıldıysa, onları Millî 
Selamet Partisi döneminde biz yaptık ve ayrılır ayrılmaz da hepsi, yarım kalanlar da... (DYP 
sıralarından "Ne zaman iktidar oldunuz" sesleri, gürültüler, RP sıralarından alkışlar) 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Ne zaman iktidar oldunuz? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — ... olduğu yerde kaldı. Yani, "nasıl cözülür"ün 

cevabı var; nasıl çözüleceği bellidir; yatırımı götürürsünüz. Efendim, buraya yatırım gitmez-
miş, yatırım İstanbul'u seçermiş... Eskimolarda bile sanayi yatırımları, sanayi tesisleri var. Her 
bölgede uygun sanayi yatırımları vardır. Tesisler kurabilirsiniz; ama, buna evvela gönülden inan
mak lazım. Bunun için, inançlı kadrolar lazım. Bunu yürütmek için de elbette "Millî Görüş" 
lazımdır. (RP sıralarından "Bravo"'sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, askerî tedbirler yeterli değil, bunun yanında ekonomik tedbirler de 
almamız lazım, bunun yanında idarî tedbirleri de almamız lazım. Bölgeyi sürgün yeri olmak
tan çıkarmamız lazım. Bölge insanına, hakikaten inanan insanlar olarak, hakikaten severek, 
kardeş bilerek yaklaşmak lazım. Bütün bunları bir arada yaptığımız takdirde bu meselenin üs
tesinden gelme imkânı vardır; bunu yapmadığımız takdirde, daha, çok birleşimlerde bu dertle
ri dile getiririz; ama, çözüm yolu bulamayız. 

Değerli Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Seyfi Oktay; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van ille
rinde devam eden olağanüstü halin, 19.11.1991 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay 
süre ile uzatılması konusundaki Bakanlar Kurulu önerisi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. 

Sözlerime başlarken, 19 uncu Yasama Döneminin, ulusumuza, ülkemize hayırlı olmasını 
diler, tüm milletvekili arkadaşlarımı kutlar, başarı dileklerimle, saygılar sunarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, bu 10 ilimizde uygulanan olağanüstü hal yönetimi, 
yedi yılı aşan bir süreden beri devam etmektedir; artık, bu bölgede, olağanüstü yönetim, ola
ğan yönetimin yerini aldı. Olağan yönetim ise, üzüntü ile belirtelim ki, olağanüstü olarak bile 
ortada gözükmedi. 
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Hükümet, bu kadar süredeıvsonra, bu yönetimin süresinin 4 ay daha uzatılmasını istiyor. 
Bu süre, yanılmıyorsam, şimdiye kadar 24 kez uzatıldı. Bu uzatma kararlarının müzakereleri
nin hiçbirisinde, Hükümet, sürenin neden dört ay daha uzatıldığını; olayın hangi aşamasında, 
neresinde bulunduğumuzu; uzatılan süre içerisinde hangi mesafenin kat edileceğini; sorunun, 
uygulanan bu yöntemle ne zaman sona ereceği konularında hiçbir bilgi sunmamıştır. Genelde 
söylenen şey, "şu kadar makineli tüfek, şu kadar fünye ele geçirilmiş, şu kadar olay cereyan 
etmiş, şu kadar terörist ölü olarak ve şu kadar terörist sağ olarak ele geçirilmiş" şeklinde bir 
listenin okunmasından ibarettir. Sayın Bakan bağışlasınlar, bu müzakereler esnasında biraz önce 
sundukları bilgiler de yine aynı mâhiyeti taşıyordu. 

Bundan önceki uzatma görüşmelerinde ve bir önceki uzatma görüşmelerinde Hükümet 
adına söz alan Saynı Bakan, bunlara ek olarak şu bilgiyi veriyor ve "şimdiye kadar inisiyatif 
teröristlerde idi, şimdi inisiyatif güvenlik güçlerine geçti" diyor. Yani, "herhangi bir çatışma
yı, artık, güvenlik güçleri başlatıyor" diyor. Demek ki, Sayın Bakana göre, bu dahi, yıllar son
ra önemli bir gelişme teşkil ediyor. 

Olağanüstü hal yönetimlerinde temel hak ve özgürlükler kısmen veya tamamen durduru-
labilmekte ve bu temel hak ve özgürlüklerin Anayasamızda yer alan güvencelerine aykırı ön
lemler alınabilmektedir. Bu nedenle, bu yönetimlerin devamına veya kaldırılmasına, süresinin 
saptanmasına ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkili kılınmıştır. Bu konuda tek karar mercii, 
Anayasamıza göre, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi böylesine ulusal nitelikli, ulusal kaderimizi ilgilendiren bir 
işlevi yerine getirirken, bilgilendirilmeyecek de, acaba ne zaman bilgilendirilecek? Karar vere
ceği olay hakkında asgari bilgiye sahip olmayan Yüce Meclis nasıl sağlıklı bir karar verebilecektir? 

Değerli milletvekilleri, maalesef, ANAP döneminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yıl
larca bir otomatik onama mekanizması gibi görev yapmak durumunda kalmıştır. Bu durum, 
ANAP iktidarının Türkiye Büyük Millet Meclisini dışlama alışkanlığının ve kendisine egemen 
olan tek adam anlayışının bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. 

Güneydoğu sorunu, kuşkusuz, ülkenin en önemli sorunu. ANAP iktidarının ciddî, kök
tenci hiçbir çözüm getirmeden, tam tersine, sorunu derinleştirerek, kronikleştirerek, kalıcı ha
le getirerek kendisinden sonra gelenlere bıraktığı, sunduğu bîr sorun. Pahalılık gibi, enflasyon 
gibi, gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi, demokratik yapımızdaki ilkellik, çağdışılık gibi, top
lumsal değerlerimizde yaratılan yozlaşma gibi, ANAP İktidarından intikal eden ulusal bir 
problem. 

Peki, bu kadar yılda ve 300 milletvekili gibi büyük bir çoğunlukla tek başına iktidar olan 
ANAP, sorunu neden çözmedi; neden bu sorun karşısında çözümsüz ve -deyim yerinde ise-
aciz kaldı? Bu sorunun çözümü için ANAP İktidarı hangi önlemi almak istedi de, kendisine 
engel çıktı? "Sıkıyönetim" dedi, ilan etti; "Olağanüstü Hal Bölge Valiliği" dedi, onu da oluş
turdu; "koruculuk sistemi" dedi, gerçekleştirdi; "modern, savaş teçhizatı" dedi, aldı; "tahsisat" 
dedi, dilediği kadar aldı; hiçbir iş alanı açmadan, hiçbir yatırım yapmadan 90 bin kişiye iş için 
kadro istedi, onu da aldı; sınır ötesi askerî harekat istedi, her istediğinde sınır ötesine asker 
gönderebildi. Muhalefetten hiçbir engel görmedi; muhalefet, gerektiğinde, istenilen desteği hiç 
mi hiç esirgemedi -bakanlar bunu kıvançla belirtiyorlar- ama yine de çözülemedi. Nihayet, ANAP 
İktidarı, kurtuluşu, bir erken seçimle iktidardan gitmekle sonuçlandırdı. 
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Şunu öncelikle ifade edeyim ki, ANAP İktidarının olaya bakış açısı sakattı, olayı yanlış 
algılıyor ve yanlış teşhis koyuyordu. Bakınız, daha 17.10.1984 günü, Başbakan Sayın özal Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde şöyle diyordu : "sayıları birkaç yüzü geçmeyen eşkiyayı muhatap alarak 
heyecanlanmayı doğru bir politika olarak göremiyoruz." 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir anlayış, böyle bir bakış açısı, sorunun bugünkü boyutla
rına ulaşmasının en önemli etlcenlerinden birisi olmuştur. Olaya bu şekilde yüzeysel bakan bir 
anlayış, alınacak önlemi de, olsa olsa, birkaç yüz eşkıyaya karşı silah kullanmak olarak anla
yacaktır. Kuşkusuz, böyle bir anlayış, olayın başka boyutlarının olduğunu, ekonomik, siyasal, 
sosyal, kültürel boyutunun da bulunduğunu kabullenemez. 

Değerli arkadaşlarım, ANAP tktadarı, sorunun çözümüne hiçbir zaman insanî boyutu 
katmamıştır, demokratik anlayışı katmamıştır; olayın üzerine hep olağanüstü yetkilerle ve hep 
antidemokratik öz taşıyan uygulamalarla gitmiştir. 

Bakınız, Anayasa, olağanüstü halde iki ayrı durum için, iki ayrı yönetim biçimi öngör
müştür. Birincisi, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri 
ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması ve
ya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî biçimde bozulması hallerinde olağanüstü hal 
ilanı. Bu durumda, devlet, olağanüstü hal ilan edip, kolluk kuvvetleriyle düzeni sağlamaya ça
lışmaktadır. 

İkinci durum ise, sıkıyönetim halidir. Sıkıyönetim hali, olağanüstü hal ilanını gerektiren 
hallerden daha vahim şiddet hareketlerinin meydana gelmesi halinde başvurulan bir yönetim 
biçimidir. Bu durumda, idare, o bölgede silahlı kuvvetlerin yönetimine geçmektedir. 

Değerli milletvekilleri, sıkıyönetim hali, olağanüstü hal durumundan çok daha vahim ol
duğundan, sıkıyönetim yetkileri, olağanüstü hal yönetiminde kullanılan yetkilerden çok daha 
kapsamlı ve çok daha olağanüstü yetkilerdir. İktidar, olağanüstü hal ilan etmiş ve Olağanüstü 
Bölge Valiliği oluşturmuştur; ama, ANAP İktidarı, olağanüstü hal yetkileri ile yetinmemiş, 
sürekli olarak, ancak sıkıyönetimlerde kullanılacak yetkileri ve hatta daha fazlasını kullanma 
yolunu seçmiştir. 

İktidar, giderek bu yetkileri de azımsamıştır. Kamuoyunda, basında "SS Kararnameleri" 
diye adlandırılan ve Anayasada öngörülmeyen, devletin, hukuk devleti olma niteliği ile demok
ratik devlet olma niteliği ile çelişen hükümlerle, yetkiler veren kararnameler de çıkarmıştır. 

Bilindiği gibi, bu kararnamelerin Anayasa Mahkemesince iptal edileceği düşünülerek, he
nüz karar aşamasında iken, bir bölüm hükümleri yürürlükten kaldırılmış ve kalan hükümler 
ise Anayasa Mahkemesince, Anayasaya aykırılığı saptanarak, iptal edilmiştir. Bununla da yeti-
nilmedi, hepinizin bildiği Antiterör Yasası çıkarıldı. Bu yasa hükümlerinin de bir bölümü Anayasa 
Mahkemesince iptal edildi, kalan hükümler ise, halen Anayasa Mahkemesinin incelemesinde 
bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, üzüntü ile belirtelim ki, bu kararnamelerle getirilen hükümler ve 
bunların uygulamaları, doğrudan eylemciye yönelik olmayıp, halkımızla, yöredeki vatandaş
larımızla ilgili hükümlerdir. Hatta, sürgün ve sansür getiren hükümlerle, bu yetkiler bölge dışı
na taşınmış ve bölge dışındaki yurttaşlarımıza da uygulanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, görülüyor ki,-"bu sorunu çözeceğim" diye, Anayasa dışı, hukuk 
dışı, demokrasi dışı yetkiler kullanılmıştır, özetle belirtecek olursak, verilen bu olanaklara ve 
hukuk devleti sınırlarını da aşan yetkilere karşın, sorun, maalesef yine de çözülemedi. 
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Peki, bütün bunlar sonucunda, bölge halkının durumu ne oldu? Bu yöre halkı, yıllarca, 
bir taraftan ayrılıkçı güçlerin baskısı altında, onların korkusu içinde; diğer taraftan Anayasa
yı, devletin hukuk devleti olma niteliğini aşan yetkileri kullanan kamu görevlilerinin uygula
maları ve dışlayan tavırları karşısında, tam bir kıskaç içerisinde kalmıştır. Bütün bunlar, ülke 
halkına, potansiyel devlet ve toplum düşmanı olduğu inancıyla bakntanın bir ürünüdür. Böyle 
akıl dışı davranışla, ülke ve ulus bütünlüğünü koruyacağınızı mı sanıyorsunuz?.. Yönetiminiz 
yanlış, yönteminiz yanlış; bir temel yanlış içerisindesiniz. O nedenle de, üzüntü ile ifade ediyo
rum, hepimizin üzerinde titrediğimiz ülke ve ulus bütünlüğüne yararlı olamadınız maalesef; 
ama, bir şeyi çok iyi yaptınız ve yapıyorsunuz : Bu temel yanlışlarınızı görenlere, sizi eleştiren
lere, hep "bölücü" damgası vurmaya çalışıyorsunuz. Bakınız, şu husus iyi bilinmelidir ki, bu 
çamur atmalar, ülke ve ulus bütünlüğüne akıl yoluyla hizmet etmek, sorunlara demokratik, 
hukuka uygun, köktenci ve gerçekçi çözümler getirmek isteyenleri hiçbir, tarzda caydıramaya-
caktır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, doğu ve güneydoğu sorunlarına bakış açısı ve çözüm öne
rileri açıktır. Yetkili organlarca saptanarak, bir kitapçık halinde, yaklaşık bir yıl önce, kamuo
yuna sunulmuştur. Sosyaldemokrat Halkçı Parti, bu politikalarıyla doğu ve güneydoğu soru
nuna çeşitli boyutlarıyla ve bir bütün halinde bakmakta ve sorunun bu çeşitli boyutlarına iliş
kin öneriler sunmaktadır. Sosyaldemokrak Halkçı Parti, tüm bu önerilerinin ve önlemlerinin 
temeline, demokrasiyi, insan haklarını ve insan sevgisini katmaktadır. SHP'ye göre, olayın gü
venlik boyutu yanında, ekonomik boyutu, toplumsal, sosyolojik boyutu, kültürel boyutu, si
yasal boyutu vardır. Sosyaldemokrat Halkçı Parti, olaya, böylesine bütüncü bir nazarla bak
maktadır. 

Şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin doğu ve güneydoğu sorunlarına bakışı ve çözüm 
önerilerinden kısa bir pasajı sunmak istiyorum. 

Bakınız, "Siyasal Yaklaşımlar" bölümünde ne deniliyor : "önemli sorunların bulundu
ğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu toplumsal bölgesinde, ekonomik ve toplumsal gelişmenin önemi 
yadsınamaz. Ekonomik gelişme, güven ortamının oluşmasında önemli bir güçtür; ancak, eko
nomik ve toplumsal gelişmenin sürekliliği içinde bulunan siyasal ortamla yakından ilgilidir. 
Sosyolojik olarak değişik etnik kökenden gelen yurttaşımız arasında ciddî hiçbir uyuşmazlık, 
anlaşmazlık bulunmamaktadır. Bölge dışına çıkanların yaşayışları, davranışları, insanların ko
nuya ırkçı açıdan bakmadığını göstermektedir. Ancak, ülkenin bu yöresinde uyumun, rahatlı
ğın, hoşgörünün olmadığı da açıktır. 

Bu bölgenin özelliği nedir, neden bölgede bir sancı ve sıkıntı vardır? Yaşanılan sıkıntının 
yalnızca etnik köken farklılığından kaynaklandığı söylenemez. O halde bu sancı nereden kay
naklanıyor? 

Daha önce de belirtildiği gibi, bölgede Türkiye ortalamasının çok üstünde bir ekonomik 
ve toplumsal çarpıklık bulunmaktadır. Eskiden beri varolan bu çarpıklık, son yıllarda giderek 
artmıştır. 

Yeni unsur olarak bölgede silahlı mücadele vardır. Silahlı mücadele ileride de olabilir. Bu
nunla en etkin mücadele, kendi yöntemi içinde elbette yapılacaktır; ancak, terör örgütünün 
silahlı mücadelesi ileri sürülerek halka yapılan baskı haklı gösterilemez. Bu, silahlı terör ör
gütlerinin tuzağına düşmektir. Terör tuzağının amacı, baskıdan bıkan insanların devlete, Cumhu-
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riyete yabancılaşmasını sağlamaktır. Bu, silahlı terör eyleminden çok daha vahimdir. Silahlı 
eylemle birlikte yabancılaşma sürecinin başlaması en büyük tehlikedir. Bu süreç bir ölçüde baş
lamıştır. 

Silahlı eylem, tek başına önemli bir tehdit değildir ve etkinliği sınırlıdır, önemli olan, "si
lahlı eyleme karşı, en kısa zamanda sıfırlayacağız, kökünü kazıyacağız; bu, devlete meydan 
okumadır; imha edeceğim iddialarının halka yönelik olarak zorunlu kıldığı olumsuz ve hatalı 
uygulamalardır. Bu uygulamalarla, eğer birkısım yurttaş eylemlere sempati duymaya başlıyor
sa, silahlı eylem amacına ulaşmış, devlet de tuzağa düşmüş demektir. Oysa, devlet, terör tuza- , 
gına düşmemenin yollarını mutlaka bulmalıdır. Teröre karşı olgun, soğukkanlı, kendine güve
nen, halka güvenen, hiçbir zaman temel hukuk ilkelerinden, temel insan haklarından sapma-' 
yan anlayışı ve politikayı devlete egemen kılmak gerekir. Kısaca, olaylara demokratik bir anla
yışla, demokratik kuralların zorunlu kıldığı politikalarla yaklaşmak esas olmalıdır." 

Terör eylemlerini etkisiz kılmada en büyük güvence, bölgede yaşayan halkın tutumudur. 
Halkın etnik ayrıcalığa* dayalı silahlı mücadelenin içinde yer almaması, terörü önlemede en 
önemli dayanaktır. Bu nedenle, halka sahip çıkmak zorundayız. Biz, SHP olarak, olayların 
ve sorunların halkla ve halkın desteğiyle aşılabileceğine inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu süre uzatımına oy vermek, ANAP İktidarının giderek iflas et
miş bu konudaki politikalarına onay vermek ve onu aklamak anlamına gelecektir. Bu nedenle, 
SHP Grubu olarak bu süre uzatımı için oyumuz olumsuz olacaktır. 

Şahsım ve Grubum adına Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Çakır; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Anavatan Partisi Grubu adına konuşmaya başlamadan önce 19 uncu Dönem çalışma
larının memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün milletvekili arkadaşlarımı tebrik edi
yor, bu dönem de kendilerinin başarılı hizmetler vermesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 
Bu vesileyle, tekrar en derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu konuda her dört ayda bir grubumuz adına bir arkadaşımız çıkıp, memleketin içinde 
bulunduğu gerçekleri, devletin ve devletin emniyet güçlerinin almış olduğu tedbirleri, yapmış 
oldukları fedakârlıkları en güzel şekilde ifade etmişlerdir. 

Benden önce grupları adına konuşan arkadaşlarımızı dinledim; gerçekten, şahsım ve Gru
bum adına üzüldüm; yıllarca devam etmekte olan bu olayın nedenini hâlâ anlayamadıklarının 
üzüntüsünü bir kere daha acı ile hissettim. 

Bir defa, gruplar adına konuşaıî arkadaşların ifade ettikleri gibi, Güneydoğu Anadolu, Böl
gesinde, diğer bir ifadeyle, olağanüstü hal ile idare edilen bölgelerde, sıkıyönetimi Anavatan 
Partisi Hükümetleri getirmemiştir. Bilakis, Anavatan Partisi Hükümetleri; en zor şartlarda dahi, 
sıkıyönetimi kaldırarak, sıkıyönetime nazaran daha ehvenişer olan olağanüstü hal yönetim şeklini 
benimsemiştir. 

13 Aralık 1983 tarihinde Sayın Turgut özal göreve başladığı zaman, 67 ilde, yani, ülkenin 
her tarafında sıkıyönetim idaresi mevcuttu. Ancak, Anavatan Partisi hükümetleri 1984 yılın
dan itibaren sıkıyönetimleri ve olağanüstü halleri kaldırmıştır. Bu bölgede de 1987'nin 19 Tem
muzunda sıkıyönetim kaldırılarak olağanüstü hal yönetimi şekline geçilmiştir; bunun bir kere 
daha bilinmesini önemle rica ediyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tedavi edebilmek için, tedbir alabilmek için, teşhisin 
iyi konulması lazım. Teşhis iyi yapılmazsa, hastalıklı organ ve hastalık sebebi iyi tespit edil
mezse, alınan hiçbir tedbir netice vermeyeceği gibi, zararlı olur. Biz, defalarca bu konuda, Hü
kümet olarak, Anavatan Partisi Grubu olarak, Güneydoğu Anadolu'daki olayların gerçek se
beplerini izah ettik. SHP Grubu adına konuşan sayın milletvekili, "Anavatan Partisi Hükü
metlerinin bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisinden kaçırdığını" dahi ifade etmiştir; onu 
üzülerek belirtmek isterim. Zira, 1990 senesinde bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
özel gündem yapılmış, kendi genel başkanları ve Sayın DYP'nin Genel Başkanı, "bizlerin ger-

. çekleştiremediği bu hususu Anavatan Partisi, Anavatan Partisi iktidarları gerçekleştirmiştir" 
diyerek, Anavatan Partisi hükümetlerine teşekkür etmişlerdir. Bu konunun Mecliste hallini Ana
vatan Partisi ve hükümetleri herkesten fazla istemiştir ve bunu tatbik etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesini çok iyi bilirini, Memuriyet hayatı
mın üçte birinden fazlası o bölgelerde geçmiştir. Halkla kaynaşan bir idareciyim. Halkın dert
lerini, sıkıntılarını, isteklerini çok iyi bilirim. Çünkü, halkla beraber oldum, halkın inançlarını 
paylaştım, halkın dertlerine ortak oldum. 

Bir defa, bir bölgede sürekli olarak olağanüstü hal yönetiminin devam etmesi halk yö
nünden kolay bir şey değil. Bunu, burada hepimizin kabullenmesi gerekir. 

Güneydoğuda olağanüstü hale ne zaman geçilmiş?.. 29 Nisan 1979'da, Güneydoğuda Si
irt, Hakkâri, Diyarbakır, Mardin'de sıkıyönetim ilan edilmiş; 12 Eylülden sonra Türkiye'nin 
her tarafında sıkıyönetim ilan edilmiş ve memleket sıkıyönetim idaresiyle beş seneden fazla 
idare edilmiştir. Biraz önce ifade ettiğim gibi, ancak Anavatan Partisi iktidara geldikten sonra, 
Anavatan Partisi Hükümetleri sayesinde, Türkiye'nin her tarafında sıkıyönetimler kaldırıla
rak, önce olağanüstü hal yönetimine, sonra da olağanüstü hal yönetimleri kaldırılarak, nor
mal yönetime, demokratik sisteme geçilmiştir. 

Bu bölgede de, gönül arzu ederdi ki, diğer yerlerde olduğu gibi, normal demokratik yöne
time geçilsin, halkımız, teröristlerle devlet güçleri arasında sıkıntıya düşmesin; ama, arzu baş
ka, Türkiye'nin gerçekleri başkadır. 

Evvela, şu hususun iyi bilinmesini önemle belirtmek istiyorum : Anavatan Partisi Grubu 
olarak bizler, Türkiye'nin bütün meselelerinin hal merciinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ol
duğunu kesin olarak yürekten kabul ediyoruz. Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, demok
ratik sistemimizin beyni ve kalbi olduğunu, burada meydana gelebilecek en ufak bir arızanın 
en ücra köşelere kadar derhal ulaşabileceğine inanan insanlarız. Biz her zaman şuna inanıyo
ruz : Burada, bu çatı altında, iktidarıyla, muhalefetiyle memleketin mühim meselelerinde ko
nuşup, tartışıp anlaştığımız takdirde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin halledilemeyecek hiçbir 
meselesi olmadığını da kabul ediyoruz. Elbette güneydoğu meselesi de halledilecektir; ama, 
bu konuda, evvela burada birlik ve beraberliği temin etmemiz lazımdır. 

18 inci Dönem milletvekili idim, bu konuda fırsat buldukça, grubum görev verdikçe hu
zurlarınızda konuştum; her seferinde, güneydoğunun içinde bulunduğu şartları, devletin gös
termiş olduğu çabaları arz ettim. Bir gerçeği teslim edelim; muhalefette bulunan DYP'nin de
ğerli milletvekilleri ve değerli sözcüleri bu konuda her zaman bize yardımcı olmuşlardır. Her 
zaman, bu konunun, bu hastalığın teşhis ve tedavisinde bizlerle birlikte olmuşlardır; ama, sa
yın SHP, Anamuhalefet Partisi olarak, hiçbir surette bu konuda bizlerle birlikte olmamışlardır 
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veya olmak istememişlerdir; kürsüye her gelişlerinde, iktidarı, hükümetleri, devletin güvenlik 
güçlerini suçlamışlardır. Her zaman devlet güvenlik güçleri suçlu, her zaman iktidar suçlu, her 
zaman silahlı kuvvetler suçlu" ama, Nasrettin Hoca'nın dediği gibi, hırsızda hiç suç yok mu, 
teröristler hiç suçlu değil mi; bu konuya bir defa dahi değinmek istememişlerdir. (ANAP sıra
larından alkışlar) Bundan ne yarar bekliyorlar, bundan ne menfaat bekliyorlar, anlamak ve 
huzurlarınızda izah edebilmek de mümkün değil. 

Evvela, Refah Partisi Grubu adına konuşan değerli sözcüye, üzülerek, fikirlerine iştirak 
etmediğimi gönül huzuru açıklığıyla ifade ediyorum. 

Güneydoğudaki olayların sebebi, ekonomik geri kalmışlık değildir. Güneydoğudaki olay
ların sebebi, devlet güvenlik güçlerinin yanlış hareket etmelerinden dolayı kaynaklanmış değil
dir. Güneydoğudaki olayların sebebi, devletin, kalifiye olmayan idarecileri göndermelerinden 
de değildir. Belki, biraz millî ve manevî ahlâk değerlerinden yoksun olduğu için teröristler bu 
olaya itilmiş olabilir. O görüşü yabana atmamak lazım; ama, güneydoğudaki olayların sebebi
ni, SHP'lilerle aynı görüşü paylaşarak, ekonomik kalkınmamışlığa, geri kalmışlığa ve denge
sizliğe bağladığınız an, teröristlere prim vermiş olursunuz ve bu hastalığı hiçbir surette tedavi 
edemezsiniz, neticeye gidemezsiniz. Devleti suçlayarak, hayatı pahasına, ailelerini ve çocukla
rını dul ve yetim bırakarak vatan uğruna şehit olan devlet güvenlik güçlerini suçlamakla hiçbir 
yere gidemezsiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Devlet var mı, devlet?.. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Şimdi, bir gerçeği kabul edelim : Sosyal, ekonomik, kül

türel sebepler ve idarî yanlışlıklar sebebiyle bu olaylar oluyorsa; peki, güneydoğudaki canım 
kardeşlerimiz, o bölgenin değerli insanları, neden bir defa İran'a, Irak'a, Suriye'ye geçmek is
temiyorlar da, hep İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya, Ankara'ya gelip yerleşiyorlar?.. Burada dev
letin güvenlik güçleri yok mu? Devlet burada hâkim değil mi? Burada başka bir devlet mi var? 
Demek ki, bu olayların sebebi, ne Güneydoğudaki ekonomik geri kalmışlık, sosyal dengesiz
lik, kültürel geri kalmışlık ne de devlet idarecilerinin yanlış hareketidir. 

MAHMUT KILIÇ (Adıyaman) — iş aramaya geliyorlar oralara... 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Biraz dinlemesini bilin, biz sizleri dinledik... Acele etmeyin... 
Biz, bin sene birlikte yaşadık. Türk milleti olarak, Lazı ile Çerkezi ile Yörüğü ile Abazası 

ile Kürdü ile Türkmeni ile bir bütünüz. Bu ayrılıklar Türk milletinin en güçlü ve kuvvetli yönü
dür. Bunlarla birlik ve beraberlik olup kenetlenmek suretiyle, bin sene içerisinde çadırdan impa
ratorluklara geçmişiz; asırlarca üç kıtaya hâkim olmuşuz. Türk Milleti, bin sene içerisinde bu 
tefriki hiçbir zaman yapmamıştır; Cumhuriyet döneminde de asla böyle bir şeyi düşünmemiş
tir. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde yaşadık; ülkemizde de birlik ve beraberlik içeri
sindeyiz; aynı inancı, aynı imanı paylaştığımız için, ebedi alemde de ebediyen birlik ve bera
berlikteyiz. Bunun için, bu meseleyi iyi teşhis etmek lazım. 

Eğer, olaylar, sizlerin ifade ettiği gibi, o bölgeye gereken değer verilmediğinden, ekono
mik yardım yapılmadığından, kültürel dengesizliklerden, diğer adaletsizliklerden olmuş olsay
dı, bu olayların Anavatan Partisi iktidarları zamanında asla olmaması, 1970'Ii ve 1960'lı yıl
larda olması lazımdı. Bunun sebebine gelince; bu bölgeye, Cumhuriyet tarihinde ilk defa ciddî 
temel yatırımlar son sekiz senedir, Anavatan Partisi Hükümetleri zamanında yapılmıştır. Bu 
bölgeye, ilk defa ciddî kültürel yatırımlar Anavatan Partisi Hükümetleri zamanında yapılmıştır. 
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Bu olayların bu devrede olmaması lazımdı. Demek ki, bu olayların sebebi başka. Bakın, bu 
olayların başlıca sebeplerinden bir tanesi? Anavatan Partisi Hükümetleri devrinde yapılan ge
niş altyapılardır. Bu olayları körükleyen ve bu olayların şiddetlenmesine neden olan olaylar
dan bir tanesi, Anavatan Partisi Hükümetlerinin devlet bütçesinden trilyonlar ayırarak doğu 
Anadolu Bölgesine yatırım yapmasıdır. Çünkü, teröristler ve dış güçler biliyorlar ki, bu altya
pılarla, bu engin yatırımlarla doğu ile diğer bölgelerin farkı giderilecek. O zaman ne olacak?.. 
tç ve dış düşmanların istismar edeceği bu konu da ortadan kalkacak. Onun için, iç ve dış düş
manlar, elimizi çabuk tutalım, bir an önce neticeye gidelim fikrinde birleşmişlerdir. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa)— Bu bir çelişki Sayın Çakır. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Bir dakika efendim... Çelişki değil; iyi dinleyin... 
Değerli milletvekilleri, bu olayın sebebi dış kökenlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 

coğrafî konumu ve jeopolitik durumu itibariyle yakın komşularımız ve uzak, dost görünen dev
letler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 2000'Ii yılların başında güçlenmesini, güçlü bir devlet 
olmasını şahsî çıkarları yönünden uygun görmüyorlar. İstiklal Harbinin sonunda, Lozan'da, 
yüzde yüz Türk olan Musul - Kerkük petrollerini hangi gaye için millî hudutlarımız dışında 
bıraktırmışlarsa, bu zamana kadar Mardin'in, Urfa'nın, Diyarbakır'ın, devlete yük olan ova
larının, Dicle ve Fırat projelerinin gerçekleşmesiyle, devlete yük olmaktan çıkıp, bir nimet ola
cağını hesap eden dış güçler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonoırçik yönden de güçlenece
ğini bildikleri için, bu çalışmalara ve kalkınma hamlelerine darbe vurmak istemekte ve bunda 
da içteki teröristleri araç olarak kullanmaktadırlar. Hedefleri bu yatırımların yapılmamasıdır. 
Yakın ve uzak komşularımız, şimdiye kadar boşa akan Dicle ve Fırat Nehirlerinin, Türkiye Cum
huriyeti Devletine gelir getiren kaynaklar olmasını hiçbir zaman istemezler. 

Atatürk Barajının malî kaynaklarının temininde yakın ve uzak komşularımızın ne kadar 
müşkülat gösterdikleri hatırlanırsa, bu yatırımların neticesini, onların bizden çok daha iyi he
sap ettikleri görülür. 

Değerli milletvekilleri, "Hastalığı iyi tespit etmek lazım" dedim. Biraz önce bazı arka
daşlarımız yemin ettiler, bizler de 6 Kasımda yemin ettik; yeminimizin hemen başlangıcında, 
"devletin varlığı ve bağımsızlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü" üzerinde yemin et
tik. Şimdi, Güneydoğudaki olayların temeli, işte, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne 
yönelik bir olaydır. Bu kadar ciddî, bu kadar mühim, devlet için, millet için fevkalade hayatî 
değeri haiz olan bu olayı, ekonomik, kültürel, bölgesel basit meselelere bağladığınız zaman, 
dış düşmanlara prim vermiş olursunuz, iç ve dış düşmanları sevindirmiş olursunuz. Mesele bu 
kadar mühim. Güneydoğudaki olayların sebebi, devletin varlığına, vatanın ve milletin bölün
mez bütünlüğüne yönelik olaylardır. 2000'li yılların başında güçlü bir Türk Devletinin olma
ması için, iç ve dış düşmanlar birleşmiş, her türlü menfî olayları, her türlü terörist olayları 
yaptırmakta ve bu yönde gayret sarf etmektedirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Gü
neydoğudaki olaylara, iktidarıyla muhalefetiyle bu teşhisi koyduğumuz an, bunun tedavi yol
ları da kendiliğinden ortaya çıkar. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, sekiz senedir iktidardayız. İnşallah kısa zamanda koalisyon 
hükümeti kurulur ve işbaşına gelir. Olağanüstü halin uzatılması, biraz önce bir grup sözcüsü
nün söylediği gibi, alelacele bir olağanüstü hal yönetimini ilan edip, kaçmamız için değil, bilakis,. 
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bizden sonra gelecek olan hükümete bu konuda ciddî tedbir alabilmesine zaman tanımak için 
huzurlarınıza getirilmiş bir konudur. (ANAP sıralarından alkışlar) O ciddî konuda, yeni kuru
lacak olan koalisyon hükümetinin dört ay enine boyuna düşünüp gerekli tedbirleri alabilmesi 
için, biz olağanüstü hal yönetiminin bu illerde dört ay daha uzatılmasını memleketimiz ve dev-' 
letimiz yönünden zarurî görüyoruz. 

Bu sebeplerle, Anavatan Partisi Grubu olarak, bu illerde olağanüstü hal yönetiminin dört 
ay daha uzatılması için olumlu oy kullanacağımızı bilgilerinize sunar, en derin saygılarımı arz 
ederim. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İsmail Köse; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

olağanüstü halin 10 ilimizde dört ay süreyle uygulamasının devam etmesi konusundaki Başba
kanlık tezkeresi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek Üzere huzurları
nızdayım; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, üzerinde görüşülen konu, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü 
ile alakalı ve bütün Meclisimizi yakından ilgilendiren çok önemli bir konudur. Her gün milleti
mizin yüreğine acı indiren ve devlet güvenlik kuvvetlerimizden, vatandaşlarımızın şehit olma
sına kadar bütün yurtta herkesi alakadar eden çok önemli bir olayla karşı karşıyayız. 

Yedi yıl sıkıyönetim uygulaması, arkasından dört yıldan bu yana devam eden olağanüstü 
hale rağmen yangın devam ediyor. Burada, elbette siyasî parti grup sözcüleri düşüncelerini ak
tarırken, kendilerinin çok daha iyi tedbirler getireceğini, kendilerinin bu meselenin üstesinden 
geleceğini ve şu anda müstafi duruma düşen Hükümetin de ekonomik ve sosyal yönden fevka
lade hizmetler yaptığını, ancak bu ateşi söndüremediğinin ifadelerim dinledik. 

Olay, siyasî istismar konusu değildir; olay, millî bir olaydır. Hiçbir partinin ekmeğine yağ 
sürmeyecek, hiçbir partiye prim yapmayacak; fakat, bütün siyasî partilerimizi, bütün grupları 
ve özellikle şu mukaddes çatı altında bulunan bütün milletvekillerini yakından ilgilendiren bir 
konudur. 

O itibarla, burada, geçmişte şu iktidarlar şunu yaptı, biz olsaydık şunu yapardık diyebilir
ler. Maalesef, yapmadıkları Halde burada çeşitli şeyler söylediler, mevcut iktidar sözcüsü veya 
diğer bir parti grubumuzun sözcüsü de kendi partilerinin siyasî düşüncesini ifade ettiler. Ama, 
Doğru Yol Partisi Grubu olarak dört yıldan bu yana devam eden olağanüstü hal konularında, 
o partinin sözcüsü olarak, bu konularda o günlerde ne söylediysem, şimdi de aynı şeyleri tek
rarlayacağım. Sevinerek ifade ediyorum ki, o gün muhalefet partisinin bir milletvekili olarak 
söylediklerimin doğruluğunun yanında, bugün iktidar partisine mensup bir milletvekili olma
nın da hazzını yaşıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, olay, gerçekten millî bir olaydır. Bakın, şu anda, karşımızda çok 
güzel, hepimizi gururlandıracak bir şeref tablosu ile karşı karşıyayız. Meclisimizi yöneten çok 
değerli zat, değerli Septioglu Elazığ Milletvekili, sağında oturan değerli kardeşimiz" Kâtip Üye 
Diyarbakır Milletvekili, solunda oturan çok değerli kardeşimiz Kâtip Üye Urfa Milletvekili ve 
bendeniz konuşmacı Erzurum Milletvekili... Bundan daha güzel bir tablo olabilir mi?.. (DYP, 
ANAP, RP ve DSP sıralarından alkışlar) 
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tşte, içte ve dışta hainane planlar yapmak suretiyle ülkeyi ve milleti bölmek isteyenlere, 
bu yangını körüklemek isteyenlere Türkiye Radyo ve Televizyonundan şu mesajı vermek istiyo
rum : Bu şeref tablomuzu, bu, Cumhuriyetimizin temellerini, millî birlik ve bütünlüğümüzü, 
hiçbir şahıs, hiçbir devlet, hiçbir örgüt bozamayacak, parçalayamayacak ve yıkamayacaktır. 
(DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Bir yangın var, bu yangını söndürmek mecburiyetindeyiz. Bunun neresinden tutarsak tu
talım, beraberce, millî bir görevimiz vardır; kimin ne kadar gücü yetiyorsa, hangi partinin ne 
kadar gücü yetiyorsa, bu alevi, bu ateşi söndürmek mecburiyetimiz vardır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan burada gerekli bilgileri verdi; ölü sayısını, mermi sa
yısını verdi; ancak, ben isterdim ki, Anavatan Partisi, bunların dışında, bu sekiz senelik uygu
laması sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin o bölgemize yapmış olduğu yatırımları, 
o bölgemize yapmış olduğu eğitim hizmetlerini ve o bölgeye, asayiş ve güvenliği temin etmek 
maksadıyla yapmış olduğu harcamaları burada rakam rakam versin. Yine üzülerek ifade edi
yorum ki, oraya, güvenlik yönüyle harcamış olduğumuz paraları eğer yatırım maksadıyla har
camış olsaydık, bugün, ekonomik mesele diye bir olay kalmayacaktı;,ancak, beceriksizlik, ma
alesef Anavatan Partisine bu imkânı sağlayamamıştır. 

1970'li yıllarda Keban Barajını yapan, 1975'lerde de GAP Projesini başlatan Sayın Demi-
rel Hükümeti kurulduğu takdirde -ki, inşallah iki üç gün içerisinde Yüce Meclisin huzuruna 
gelecektir- çok kısa zamanda, bıraktığı yerden yatırımları devam ettirmek suretiyle, o bölgede
ki işsiz insanlarımıza kapılar açılmak suretiyle, o bölgeye devletin adaletli hizmetleri yeniden 
gittiği takdirde, bugünkü bu hadiselerin çoğu, inşallah, önlenmiş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, olay, anarşi ve terör olmaktan çıkmıştır; olay, bölücülüktür, devle
ti bölme ve yıkma faaliyetidir. Osmanlıyı yıkan aynı eller, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti
ni yıkmak ve Türk Milletini bölmek için bir araya gelmişlerdir. O gün de tngiliz, Fransız vardı, 
o gün de Yunan ve Ermeni vardı, bugün de... Bugünkü gazetelere bakınız; Cudi Dağında şehit 
veriyoruz. Cudi Dağındaki veya o bölgedeki insanlarımızın asayişini, güvenliğini temin etmek i 

için gönderdiğimiz güvenlik mensuplarımıza mermi atanlara, bölücülere, kim uçakla gıda ve 
lojistik yardımı yapıyor, bugünkü gazetelerde ibretle görebilirsiniz. 

Bunlar Yunanistan'da yuvalanmışlardır, Yunanistan yardımcıdır; Kıbrıs'ın güneyindeki Rum 
kesimi, maalesef, silahıyla, parasıyla, her türlü siyasî yardımlarını yapmaktadır. Komşu dev
letler yardımcıdır; Suriye, Irak ve tran yardımcıdır. Beka Vadisi Suriye'nindir. Yıllardan bu ya
na orada eğitim yaptırmak suretiyle, bölgedeki insanlarımızın çocuklarını zorla kaçırmak su
retiyle, o bölgeye, o vadiye götürerek, eğitim Suriye sınırları içinde yaptırılmaktadır. İran'da, 
yine PKK örgütünün kampları vardır, yine aynı mahiyette eğitimler orada yapılmaktadır. Ma
alesef, "kârlı çıkacağız" diye yapılan politikalar neticesinde, Körfez Savaşı sonucunda şimdi 
yine bir belayla karşı karşıya gelmişiz, PKK, Irak'ın kuzeyindeki serbest bölgeye yerleşmiştir 
ve dünkünden çok daha müessir şekilde hareket kabiliyetine sahip olmuştur. Kimin sayesin
de?.. özal ve Sayın ANAP Hükümetlerinin yanlış dış politikaları sayesinde. 

Olaya dışarıdan bakmadığımız müddetçe, dışarıdaki elleri kırmadığımız müddetçe, ister 
yakındaki komşularımız, ister ittifak içerisinde bulunduğumuz dost görünen devletler olsun, 
bunlara hangi devlet, hangi kuruluş ve kim yardım ediyor ise, önce Türk Devletinin güçlü ve 
millî dış politikası sonucunda, bu dış kaynakları önlemek ve PKK'ya ilk önce dışarıda en büyük 
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darbeyi vurmak mecburiyetindeyiz, tşte, Türkiye Cumhuriyetinin iki üç gün sonra kurulacak 
yeni hükümetinin önünde en önemli sorunlardan bir tanesi budur; ama, inanıyoruz ki, yine 
Yüce Meclisimizin birlik ve bütünlüğü sağlanarak, verilecek destek sonucunda, bu güçlü millî 
dış politika ortaya çıkmak suretiyle, nerede olursa olsun, kim yardım ederse etsin, bu hain eller 
kırılacak ve o bölgedeki insanlarımla, vatandaşlarımız, rahata ve huzura kavuşacaklardır. 

Olağanüstü hal bir Anayasa kurumudur, bir Anayasa müessesesidir. Sıkıyönetim de aynı 
şekilde bir Anayasa müessesesidir. Anayasanın 119, 120, 121 ve 122 nci maddelerinde belirtil
diği gibi, önceki konuşmacı arkadaşlarımızın da belirttiği gibi, ülkenin ve milletin bölünmezli
ği konusu gündeme geldiği takdirde, devleti idare edenler, icra gücümüz, hükümetler, bunlar-. 
dan bir tanesini ilan edeceklerdir, tşte, yedi yıl, Anayasanın bir müessesesi olan sıkıyönetim 
ilan edilmiştir, dört yıldan bu yana da olağanüstü hal tatbik ediliyor. 

Şimdi, olağanüstü hal bir Anayasa müessesesi olduğuna göre, Anayasanın bu maddeleri 
değiştirilinceye kadar, biz buna gayrimeşru bir uygulama diyemeyiz. Meşru bir uygulamadır; 
ancak, "2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun noksanlıklarından ve uygulamadaki aksak
lıklardan dolayı, gelin bu gayrimeşru düzeni kaldıralım, bu sistemi kaldıralım dediğiniz" tak
dirde, orada bugün devam eden bu ateşi söndürme imkânımız yoktur ve daha da fazla hararet
lenmesine sebep oluruz. Öyle ise, yine oradaki insanlarımızın huzur ve güvenim temin etmek 
maksadıyla ve kurulacak hükümetin, güvenlik kuvvetlerimizle ilgili alacağı yeni tedbirlere fır
sat vermek bakımından, olağanüstü halin muayyen bir süre devam etmesi mecburiyeti vardır. 

Noksanlıklar olabilir... Nedir noksanlıklar? İstihbarat noksanlığı vardır; doğrudur. Koru
cu sistemi... Üzerinde tartışılır. Lehte ve aleyhte düşünceler vardır. Muayyen kesimleri tahrik 
etmiştir, muayyen kesimleri memnun etmiştir. En güzel tarafı da, şu anda 33 500 kişi 1 milyon 
lira civarında maaş almaktadır; ama, vatan görevini eğer para ile yaptırma durumuna gelirsek, 
orada hata ederiz, tşte, Anavatan Partisinin yanlışlarından bir tanesi budur. Yani, korucu sis
temi getirilmek suretiyle, oradaki huzur temin edilmek istenmiş; ama, bu müessesenin fayda 
ve zararlarının hesabı yapılmamıştır. 

Olağanüstü hal dört yıldan beri uygulanmasına rağmen, illerde ve ilçelerde görev yapan 
mülkî idare amirlerinin itirazları ve şikâyetleri de çok yönlü olmasına rağmen, o şikâyetlere 
parmak basılıp, tedbir alınmamıştır. 

Üç başlı güvenlik gücümüz vardır; asker, jandarma, polis gücü, üç başlı emir komuta zin
ciri altında görev yapmaktadır. Kim kimin emrinde, kim kimden kuvvet isteyecek ve hangi sa
atte nereye gelecek?.. Saatler ve günler geçmektedir... Ancak, bölücü terör örgütleri ise, günü
birlik ve saatli olarak çalışmaktadırlar; onlar da bizi takip etmektedirler. Devletin icra gücü
nün yavaş hareket ettiğini biliyor ve ne şekilde hareket edeceğinin istihbaratını alıyor, onun 
için de, maalesef, katilleri ve o örgüt mensuplarını yakalama imkânınız da olmuyor. 

tşte, inşallah, kurulacak hükümetin yine önümüze getireceği bu olağanüstü hal tartışma
larında, üç başlı güvenlik güçlerimizi tek başlı hale indirmek mecburiyetimiz vardır. Bu, önü
müzdeki günlerin meselesi olacaktır ve Doğru Yol Partisi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gelerinde olan bölücü ve yıkıcı olayları, bir genel görüşme istemek suretiyle, Meclisimizin, Yü
ce Heyetinizin huzuruna getirecektir; olay, bütün detaylarıyla irdelenecektir, millî bir perspek
tif içerisinde, bir bakış altında, bütün siyasî partilerimizin düşünceleri, kanaatleri alındıktan 
sonra, burada nasıl bir tedbir alırsak, bu alevi çok kısa zamanda söndürürüz düşüncesiyle, 
o tedbirler getirilecektir. 
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Onun için, biz, hem olağanüstü halin noksanlıklarının ve aksaklıklarının giderilmesi için 
gerekli zamanın kazanılmasına, hem oradaki güvenlik kuvvetlerimizin hareket kabiliyetini kı
sıtlamamak bakımından olağanüstü halin muayyen süre daha devam etmesinden yanayız. Ay-

• rica, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki olayları bütün çıplaklığıyla Yüce Mecli
simizin önüne ve Yüce Milletimizin önüne getirip koyacağız. 

tşte, demin bahsetmiş olduğum bu gurur tablomuzu, fizikî tabloyu siyasal ve fikrî bazda 
ülkenin her noktasına indirdiğimiz anda, samimiyetimle söyleyeyim ki, orada olaylar yüzde 
90 duracaktır. Olay, siyasî istismar konusu olmaktan çıkarıldığı takdirde, bu kürsülerde bunu 
siyasî maksatla bir araç olarak kullanmadığımız müddetçe ve ülkenin birlik ve bütünlüğünden 
yana olduğumuz ve o gün önünüze getireceğimiz olaylarda da ortaya çıkardığımız takdirde, 
olay, muhakkak surette önlenecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk Milletinin buna 
gücü vardır, milletimiz de birlik ve bütünlükten yanadır. 

O bölgenin insanıyız, o bölgede yaşadık, o bölgede görev yaptık. Oradaki insanlarımız, 
vatanperver insanlar. Bu mübarek topraklarımızı, bu misakımillî sınırlarımızı çizen, ecdadı
mızın kanıdır. Oradaki insanlarımız, bu fikirlerinden herhangi bir şey kaybetmemişlerdir, da
ha fazlasıyla bileylenmişlerdir. Evet, üzerlerine on seneden bu yana ateşle hücum eden bu terö
rist ve bölücü düşünceye rağmen, fırsat vermemişlerdir; yine devletin yanında yer almışlardır, 
devletten yana olduklarını ortaya koymuşlardır. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, 
19 uncu Dönem Meclisi olarak önümüzde çok önemli bir millî mesele durmaktadır. Neden?.. 
Dışarı çıkma imkânı yoktur. Gece, canınızın istediği bir zamanda Ankara'da dışarı çıkmak is
tediğinizde, çıkamazsanız ve bunun üzüntüsünü, ıstırabını nasıl çekerseniz, oradaki insanı da 
düşünmek mecburiyetindesiniz. Gündüz, ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere bir başka vilayete git
mek için yanınıza başkalarını ve kalaşnikofunuzu alıyorsanız ve gidip gelemeyeceğinizi de dü
şünerek gidiyorsanız, bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşının güvenlik tedbiri alın
mış demek değildir. , 

Biz nasıl yaşıyorsak, biz hangi şartlarda yaşıyorsak, ülkemizin en ücra köşesindeki vatan
daşlarımızı da aynı şartlarda yaşatmak mecburiyetimiz vardır. Burada en büyük görev de Yüce 
Meclise düşmektedir. 

öyleyse, hem onların huzur ve güvenliğini temin edeceğiz, hem eğitimlerini sağlayacağız. 
Bugün beşyüze yakın okul güvenlik sebebiyle kapalıdır; yüz tanesi de anarşistler, teröristler 
tarafından yakılmış ve yıkılmıştır. Nerededir bu beşyüze yakın okulun öğrencileri? Evlerinde-
dir. Peki, iki sene, üç sene, dört sene geçmesine rağmen okuyamamış olan o zavallı çocukları
mız ne olacaktır? En büyük ıstırap kaynağı budur. Yatılı bölge okulu mu yapılacaktır, mezra
lar köye mi indirilecektir; eğitim, nasıl hızlı ve çok iyi bir şekilde değerlendirilecektir?.. Bölü
cülük yapmadan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imkânlarını eşit ve dengeli bir şekilde vere
rek onun da kolejde okuma hakkı vardır ve herkesin hakkı olduğu gibi, o insanımızın da sağ
lık hizmetlerinden istifade etme hakkı vardır. Doktoru gönderiyorsunuz, güvenlik sebebiyle 
veya korkudan gidemiyor. 

Gözlerimizle şahit olduğumuz ve üzüntüyle ifade ettiğim bir olayı söyleyeyim : Cizre'de 
üç tane yeni bayan hâkimle karşılaştık. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin adalet sistemine bakı
nız ki, Cizre gibi hassas bir bölgemizde, maalesef, üç bayan hâkim kuradan çıkıyor ve orada 
görev yapıyorlar. Bunlardan birisi de psikolojik yönden hastalanmış ve hastaneye gönderilmiş. 
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Onun için, tecrübeli, liyakatli, vatanperver ve o bölgedeki insanlarımızı kardeş olarak kabul 
edip, onlara devletin şefkatli elini uzatan, hiçbir şekilde farklı muamele yapmayacak, millî bir
lik ve bütünlüğümüzüsağlayacak, inançlarımız itibariyle de ayrı inançta olmayap insanlar ol
duklarından dolayı onları bağrına basacak devlet görevlilerini göndermek Türkiye Cumhuri
yeti Devletinin en önemli görevlerindendir. 

Orası bir sürgün yeri de değildir. Şu anda da fevkalade cazibeli bir hale getirilmiştir. 
Olağanüstü hal maaşı verilmek suretiyle görevliler çift maaş almaktadır; ancak, çift maaş 

vermenize rağmen güvenliği sağlayamıyorsanız, o da istismar edilmiş demektir. Korucuya para 
vermenize rağmen, köye terörist giriyor da yine vatandaşımızı öldürüyorsa, o da istismar edili
yor demektir. Silah kullanma, ruhsatı verdik; ama, silahını ve mermisini biz vermedik. Silahı
nı ve mermisini İsveç'ten, Çin'den, Rusya'dan veya başka yerlerden kaçak getirmek suretiyle 
silah ve mermi kaçakçılarına para kazandırdık. Bunların hepsi, önümüzdeki günlerde masanın 
üzerine konulup tartışılacak ve irdelenecek konulardır. Yanlışlar yapılmıştır, kusurlar vardır; 
ama, biz onları bir tarafa bırakıyoruz. Ancak, bu meselenin bir an önce susturulması, oradaki 
vatandaşlarımızın bir an önce huzur ve güvenliğe kavuşması meselesinden dolayı, Doğru Yol 
Partisi olarak olağanüstü halin dört ay daha uzatılmasından yanayız; millî birlik ve bütünlük
ten yanayız; 60 milyon insanın kardeşçe yaşamasından yanayız ve hiçbir şekilde, bu ülkede ya
şayan insanlarımızın birinin diğerinden üstünlüğünü kabul etmiyoruz. Herkes eşit haklara sa
hiptir. Az önce de örneğini verdim; işte, tablo ortadadır. Dunu siyasî istismar konusu yapanla
ra fırsat vermemek lazımdır. 

Televizyonu çok iyi değerlendirmek ve kullanmak lazımdır. Devlet, bunu kullanamamış-
tır; elindeki televizyondan kendi yapmış olduğu hizmetleri, oralara yapılmış plan hizmetleri 
anlatamamıştır. GAP, 1970'li yıllarda başlamıştır; bugün devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti bölücü olsaydı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti farklı muamele yapsaydı, günde 5 milyar 
lira harcadığımız bu projeyi götürüp de o bölgeye uygular mıydı? tşte, bu düşüncenin bölücü 
düşünce olmadığını, televizyondan, devlet, anlatamamıştır; ama, onun antipropagandası PKK 
tarafından anlatılmıştır; "Geri kaldınız, aç kaldınız, susuz kaldınız, size hiçbir şey gelmedi" 
demek suretiyle kafalar yıkanmıştır. Tabiî, o yıkanan kafalara, onlara, bu vatan sevgisini, millî 
birlik ve bütünlüğümüzü anlatan ve en önemlisi de, hepimizin beraberce inanmış olduğumuz 
o mukaddes değerlerimizi televizyondan ve eğitim sistemimizden veremedik. Bir boşluktur. Onun 
için, televizyondan ve eğitim müesseselerimizden, yeniden bu insanlarımıza beraberce bu ülke
de yaşayacağımızın, birlikte almış olduğumuz, vatan yaptığımız bu mübarek topraklarda ebe
diyete kadar beraberce yaşayacağımızın fikriyatını aşılamak da devletin görevi olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, binin üzerinde askerimiz, polisimiz, jandarmamız şehit olmuştur; 
binin üzerinde vatandaşımız şehit olmuştur. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum ve yine üzü
lerek ifade ediyorum ki, daha dün Diyarbakır'ın Lice İlçesinde çok değerli hemşerim Topçu 
Üsteğmen tsmaii Aksu şehit edilmiştir; Allah'tan rahmet diliyorum. 

Ölenlerin acısını nasıl karşılayacağız? Anaların, bacıların veya eşlerinin, çocuklarının yü-
reklerindeki acıyı nasıl telafi edeceğiz, nasıl dindireceğiz? Evet, kanun çıkardık; Terörle Müca-̂  
dele Kanunu... Maddî yardımda bulunabilirsiniz; parasal yönden, ekonomik yönden tatmin 
edebilirsiniz; ama, bu gidenlerin bırakmış olduğu acıları, bu aileler içerisinde bırakmış olduğu 
yangını nasıl söndüreceksiniz? tşte onun için, ister vatandaş, ister güvenlik görevlisi olsun, kim 
olursa olsun, orada şehit olmasını engelleyecek tedbirleri devletin bir an önce almasını sağla
mak gerekir. 
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O bölgedeki insanlarımızın huzur içerisinde yaşayabilmeleri için muayyen sürede güven
lik tedbirleri vasıtasıyla gerekli tedbirlerin alınması bakımından ve yeni gelecek Sayın Demirel 
Hükümetinin olağanüstü hal şartlarındaki yanlışlıkları, aksaklıkları gidermesi için onun, ye
niden getirilecek tedbirlerin değerlendirilmesi bakımından bir zamana ihtiyacı olacağından ve 
olayı millî bir mesele olarak gördüğümüzden dolayıdır ki, olağanüstü halin,'müstafi hükümet 
tarafından da olsa getirilmiş olması, Doğru Yol Partisi için herhangi bir şekilde kaçınılacak 
bir durum değildir. 

Geçmişte olduğu gibi bugün de olağanüstü halin dört ay süre ile devam etmesinden yana
yız; Grubumuz, olağanüstü halin dört ay süre ile uzatılmasından yana müspet oy kullanacaktır. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Işıklar; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
FEHMİ IŞKLAR (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün önümüze 

gelen ve uzatılması istenen olağanüstü hal, sıradan dört aylık bir olay değil. Bölgede 26.4.1979 
tarihinde sıkıyönetim,ilan edilmiş. Yine bölgede en son olarak, sıkıyönetim kaldırılmış, 19.7.1987 
tarihinde olağanüstü hal ilan edilmiştir. Yani, sekiz yıl iki ay yirmiüç gün sıkıyönetimle yöne
tilmiş, dört yıl üç ay yirmibeş gün de olağanüstü halle yönetilmiş; toplam olarak, bölge, onilci 
yıl altı ay onsekiz gün olağan dışı yöntemlerle yönetilmiş. Sayın İçişleri Bakanı bürokrasiden 
geliyor, o bakımdan fazla suçlamak doğru değil. O da söylüyor; iki kere iki her zaman dört 
etmez. Bir artı üç dört etmez; dört tane bir yazar yanyana toplarsanız her zaman dört etmez. 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Bursa) — Eder, eder. 
FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Matematik olarak dört eder de, uygulama olarak; yani 

bu uygulamaların sonucu, her zaman böyle kesin olmaz demek istiyor. Ben öyle anladım. Ya
ni, diyor ki, bu uygulamada iki kere iki dört eder gibi kesin sonuç alınmaz, öyle mi efendim?.. 
(DYP sıralarından "Öyle, öyle" sesleri) Güzel. 

Diyor ki, "olağanüstü hal uygulaması ile bir türlü olağan hal irca edilememiştir". Yani 
çocuk doğmuştur, 12,5 yaşına gelmiştir olağan dışı yönetimle gözünü açmıştır ve halen olağan 
yönetim irca edilememiştir. Şimdi irca edileceği konusunda da büyük kuşku vardır. En azın
dan garanti yoktur. Peki, bu zaman zarfında ne olmuştur? Birçok köy boşaltılmıştır. Hani bi
zim için kolay da, boşaltana bir sormak lazım. Kendi yurdundan, kendi toprağından nasıl ko
puyor? Birçok yaylalar yasaklanmıştır. Beytüşşebap ve Çatak Yaylası gibi dokuzuncu, onuncu 
ayda canlı hayvan ticaret merkezi olan, 300 - 400 bin baş hayvanın pazarlandığı yer kapatıl
mıştır. 2 750 insanın yaşamını yitirdiği söylenmektedir; 2 750... 

Ben -yanlış değerlendirmemeniz dileği ile- bölgede, Lice'de bir kadının öldürülmesi üzeri
ne bir inceleme yapmıştım; uzatacaksak bence bunları gözardı etmeden uzatmalıyız. Köyler 
güvenlik görevlileri tarafından aramaya tabi tutuluyor. Kışlık unu bir tarafa dökülüyor, silah 
aranıyor; onun üzerine bulgur çuvalı dökülüyor, o da karıştırılıyor, silah aranıyor; sonra varsa 
mercimeği dökülüyor onun üstüne, yine karıştırılıyor, silah aranıyor; daha sonra tuz varsa... 
Artık, ne un undur, ne tuz tuzdur, ne de bulgur bulgurdur. Bu, silah arama amacıyla yapılıyor. 
Tabiî, genel değil; ama, bu tür örnekler, çok sayıda yaşanıyor. 

30 yaşında bir genç dinledim, kadınlar da dinliyordu, -gerçi, Türkiye'de hiçbir genç, kolay 
kolay kadının yanında.ağlamaz- "Gece saat 22.00'de evimi bastılar, sabaha kadar evimin için
de, yatağımın üstünde oturdular" diyor. Evi bir oda, yatakları serilmiş, çocuklarıyla yatıyormuş; 

— 67 — 



T.B.M.M. B : 2 14 . 11 . 1991 0 : 1 

vatandaşı dışarıya çıkarmışlar, köyün içinde, bilinen, görünen bir biçimde, kapının önünde as
ilerle bekletiyorlar. Diğerleri de evde kalmış. Ağlıyor ve "biliyorum, eşime bir ey yapmadılar, 
yani herhangi bir sarkıntılık olmadı, tasallut olmadı; ama, ben köylüye akşam saat 22.00'den 
sabah 05.00'e kadar evimde kalmalarını nasıl anlatırım?" diyor. Uygulamalar böyle... Yani, 
sıradan, "Dört ay daha uzasın" kararı değil bu. 

Değerli arkadaşlar, bu dönem içerisinde, son zamanda, "önlem olur, çare bulunur" diye, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi askıya alındı. Anayasada ve yasalarda, kişi hak ve özgürlük
leriyle ilgili birçok hüküm askıya alındı; âdeta, askere ve güvenlik güçlerine havale edildi, yal
nız onların sorunu olarak onlara devredildi. Ne yazık ki, çözüm bulunamadı; çünkü, siyasî 
iktidarın, bir evvelki siyasî iktidarın, terörle ilgili anlayışı, teröre yaklaşımı, terörü yorumlayışı 
yanlıştı. Antiterör Yasası görüşüldüğü zaman bunu ifade etmeye çalıştık. 

"Terör" şiddet, bombalama, öldürme, yaralama ve buna benzer eylemler için kullanılan 
bir sıfattır, kavramdır; ama, Antiterör Yasasında diyor ki, "devletin, vatanın ve milletin bö
lünmez bütünlüğünü hedefleyen yürüyüş, gösteri, ifade, anlatım, terör eylemidir." Şimdi, bunlar, 
terör eylemi değildir. Eğer teröre böyle yaklaşırsak, terör eylemini böyle nitelersek, tabiî ki, 
bütün halkı terörist olarak nitelemek, potansiyel suçlu olarak görmek ve ona göre baskıyı bü
tün halk üzerinde kurmak mümkün olabilir ve öyle olmuştur. 

Şimdi, bu devlet terörü sonucu gene açık ifade edelim -coğrafya ile ifade edilemeyecek 
kadar önemlidir sorun- Kürt insanının onuru incinmiştir. Onikibuçuk yıl bu baskı altında ya
şadığınızı düşünün; Kürt insanının onuru incinmiştir, bu onuru kurtarmamız lazım, bu onu
runu iade etmemiz lazım; zaten bunun için mücadele veriyorlar. Eğer, bu kadar halk yığınları, 
bu anlamda, zaman zaman ölüme bile başkaldırıyorsa, onuru için kaldırır. Artık, korkuyu yen
mişler, eşitlik istiyorlar. 

Bir konuşmamda söylemiştim; o insanları, insan saymak yeterlidir. O insanları, kendi yurt
taşımız, kendi insanımız saymak ve "onlar da insandır" demek, bence meseleye temel yaklaşı
mın başıdır; meseleye öyle bakmak zorundayız. 

Bu konudaki bütün uygulamaları, bu kadar kısa sürede anlatmak mümkün değil; ama, 
şuradan çok samimiyetle ifade ediyorum ki, bölge milletvekilleri olarak biz, bu sorunun barış
çı çözümüne katkıda bulunmaya hazırız ve zaten görevimiz de budur. Biz, barış ve demokrasi 
için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir Türk askerinin anası Türk kadının gözyaşı dökme
sini istemiyoruz artık ve bir Kürt gencinin anası Kürt kadınının da gözyaşı dökmesini istemi
yoruz artık. Bu insanlar kardeş ve bu insanlar eşit, kendi yurdunda daha özgür ve daha insan
ca yaşama hakkına sahiptir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Yeni bir hükümet kuruluyor... Dilerdim ki bu hükümet yeni bir mesaj versin; çünkü, bili
yorum ki, bu yöntemle bu hükümet de sonuç alamayacaktır. Önünde sonunda bu politika de
ğişecektir, bu bakış değişecektir; ama, adımını attığı bugün keşke bunu uzatmasaydı; beş on 
gün sonra zaten kendi önlemini getirecektir. 

Bugün, bölge halkı burayı izlemektedir; diyebilecektir ki, "eyvah, gene yazgımda değişik
lik olmayacak..." 

Olağanüstü halin kendisi bizzat bölücülüktür ve olağanüstü hale ve bu uygulamalara kar
şı çıkmak, birliği savunmaktır; hem de gönüllü birliği savunmaktır. Bir gün, gönüllü birliğin, 
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eşitliğin ve kardeşliğin egemen olduğu demokratik bir Türkiye'de, hepimiz daha rahat ve hu
zurlu yaşayacağız. 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bülent Ecevit; buyurun. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlar

ken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni çalışma döneminin Türk ulusuna hayırlı olmasını 
dilerim. 

Güneydoğu Anadolu'da olağanüstü hal düzenlemesini gerekli kılan koşulların fazlasıyla 
var olduğu bir gerçektir. Ne var ki, biraz önce Sayın İçişleri Bakanının sayısal verilere dayanan 
açıklamalarında da görüldüğü gibi, bunca yıldır uygulanan, 13 kez yenilenen, uzatılan olağa
nüstü hal düzenlenmesinden bir sonuç, bir başarı elde edilememiştir; tam tersine, yıllar geçtik
çe, günler geçtikçe olağanüstü hal düzenlemesini gerektiren olayların tırmanışı da ivme.kaza-
narak sürmektedir. Üstelik, yine Sayın İçişleri Bakanının belirttiği gibi, güneydoğudaki eylem
ler, Türkiye'nin başka bölgelerine de ve başta İstanbul olmak üzere, büyük kentlere de yayıl
maya başlamıştır. . . 

Terörün başlıca hedefleri devletin güvenlik güçleridir, askeridir, subayıdır, polisidir; onun 
yanı sıra, öncelikle de bölge halkıdır; yani, Güneydoğu Anadolu halkıdır. Terör eylemlerini 
uygulayan, sürdüren örgüt, kendi tanımlamasına göre, güya "Kürtçü"dür; ama, Güneydoğu 
Anadolu'da hedef aldığı, canına kıydığı insanların büyük çoğunluğu da Kürt kökenli yurttaş
larımızda. (DSP, DYP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Kadın, erkek, çocuk ayrımı gözet
meksizin Kürt kökenli yurttaşlarımızın canına kıymaktadırlar. Yani, onları ikna ederek değil, 
ancak tehdit ederek, can korkusu altına sokarak yanlarına çekebileceklerini düşünmektedirler. 

Güneydoğu Anadolu'da seçimlerin serbest ve demokratik biçimde yapıldığını iddia eden
ler, sananlar varsa, kendilerini aldatmaktadırlar. Güneydoğu Anadolu'nun hiç değilse bazı yö
relerinde seçimler can tehdidi altında yapılmıştır. (DSP, DYP, ANAP ve RP sıralarından alkış
lar) Güneydoğuda ne can güvenliği, ne gezi güvenliği, ne çalışma güvenliği kalmıştır... Artık, 
devletin dairelerine, kuruluşlarına saldırılmaktadır, otobüslerin yolları silahlı teröristlerce ke
silmektedir, trenler basılmaktadır. Yani, kovboy filmlerinde gördüğümüz eski Amerika'nın "Vahşi 
Batısı" Türkiye'nin güneydoğusunda yaşanmaktadır. Devletin aldığı güvenlik önlemleri ise, belli 
ki, hiçbir sonuç vermemiştir, caydırıcı olmamıştır; üstelik, olağanüstü hal uygulaması sürecin
de alman bazı önlemler halkta tepki uyandırmıştır. Halkta tepki uyandırması doğal nitelikte 
önlemler olmuştur ve bu tepkiler de bölücü teröristler tarafından istismar edilmiştir ve Güney
doğu Anadolu halkı, bir ölçüde de yer yer Doğu Anadolu halkı, terörist baskısıyla devlet bas
kısı arasında sıkışıp kalmıştır ve çaresizlik duygusuna sürüklenmiştir. 

Olağanüstü halin uzatılıp uzatılmamasına karar verilmeden önce, başarısızlığın nedenle
rini araştırmak ve hem daha demokratik hem de daha etkili politikalar ve önlemler oluştur
mak gerekirdi. 

Bize göre, başarısızlığın başlıca nedenlerinden biri şudur : Bölücü şiddet eylemleri belli 
ki dışarıdan kaynaklanıp besleniyor. Sekiz yıl ülkeyi yönetmiş olan iktidarın buradaki sözcüsü 
de biraz önce aynı şeyleri söyledi; "terörün temel nedeni, temel kökleri, kaynakları dışarıdadır 
ve hatta dost bildiğimiz, müttefik bildiğimiz ülkelerden gelmektedir" dedi. Bu durumda, Gü
neydoğu Anadolu'daki sorunun çok önemli bir dış boyutu var demektir. Dost veya müttefik 
bildiğimiz bazı bölge dışı ülkeler de bölücü akımlara ve terör örgütüne örtülü veya açıktan des
tek sağlamaktadırlar ve ilk kez parlamentolarında Sevr'i gündeme getirmeye kalkışmaktadırlar. 
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Bu durumda, güneydoğu sorunumuz, herhalde dış politikadan soyutlanarak çözülemez. 
Oysa, Körfez Savaşı sırasında, kanımızca, bu açıdan çok sakıncalı bir dış politika izlenmiştir. 
Biraz önce konuşan Sayın ANAP sözcüsü, -dediğim gibi- müttefiklerimiz ve dostlarımız da 
dahil, bazı ülkelerin bu olayların arkasında olduğunu söylüyor; ama, Türkiye kendi bölgesin
de o ülkelerin peşine takılmıştır, o ülkelerin ardına takılmıştır ve onların istediği gibi, bir dış 
politika uygulamıştır. (RP sıralarından alkışlar) Bu arada, Irak'ın kuzeyinde, Türkiye, Körfez 
Savaşı sonrasında, bizim sınır bölgemizde bir sözde "güvenlik bölgesi" oluşturulmasına ara
cılık etmiştir, katkıda bulunmuştur. Bu sözde güvenlik bölgesinde devlet yoktur, devlet etkinli
ği yoktur, otorite yoktur, tam bir otorite boşluğu vardır. Bu sözde güvenlik bölgesiyle meydana 
gelecek otorite boşluğundan PKK'nın nasıl yararlanacağını aylar önce demeçlerimde, konuş
malarımda açıkça belirttim. Dedim ki, şimdiye kadar Türkiye'de bu terörist örgüt, eylemleri
ni, üç-beş kişilik grupların vur-kaç eylemleri şeklinde yapıyordu; fakat, şimdi, yakında yüzler
ce kişilik eylemlere girişeceklerdir. Bunu nereden biliyordum? Çünkü, o güvenlik bölgesi oluş
turulmadan önce teröristler Türkiye'ye Suriye sınırından veya Suriye - Türkiye - Irak sınırları
nın kesiştiği noktadan sızmaya çalışırlardı... O sınır bölgelerimiz ise, fizik koşullar bakımın
dan çok kolaylıkla korunabilen bölgelerdi; fakat, Irak'ın kuzeyinde yaratılan sözde güvenlik 
bölgesiyle bir otorite boşluğu meydana gelince, PKK, bütün gücünü buraya yığacaktır, bu böl
geyi Türkiye'ye karşı bir saldırı üssü olarak kullanacaktır; müttefiklerimizin silah deposundan 
en modern silahları ya alacaktır ya çalacaktır ve Türkiye'ye yüzlerce kişilik düzenli birlikler 
halinde saldırılar düzenleyecektir dedim, bunları açıkta söyledim. Haziran başında Sayın Cum
hurbaşkanının istekleri üzerine kendileriyle yaptığım görüşmede de bunların gerçekleşeceğini 
söyledim. Bunları önceden görmek için kâhin olmak gerekmezdi; sadece, bölgemizin sorunla
rına, bölge dışı ülkelerin gözlüğüyle değil, kendi gözlerimizle bakmak gerekirdi. (DSP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

Türkiye, Kuzey Irak'a karşı bir üs gibi kullanılmayı kabul etti. Oysa iş, tersine döndü ve 
Kuzey Irak Türkiye'ye karşı bir üs olarak kullanılır duruma geldi. Fizikte olduğu gibi, siyasette 
de, boşluklar mutlaka bazı güçler tarafından doldurulur. Onun için, en azından, tırmanışı dur
durmak üzere, Türkiye, Kuzey Irak'taki otorite boşluğuna, güven verici bir çözümü ivedilikle 
oluşturmak ve uygulamak zorundadır. 

Bu bölgedeki otorite boşluğu nasıl doldurulabilir? Bizim görüşümüze göre, defalarca, ay
lardır kamuoyunda açıkladığımız görüşümüze göre, bu boşluk iki türlü doldurulabilir. 

Birincisi: Durum, müttefiklerimize açıklıkla anlatılır. Türkiye, müttefiklerine, "Sizin gü
venlik bölgesi dediğiniz bu bölge Türkiye'nin güvenliğine karşı ciddî bir tehdit oluşturuyor. 
Artık, bu bölgede otorite sağlanmalıdır ve demokrasi yolun'da, insan hakları konusunda so
mut ve inandırıcı adımlar atması koşuluyla, Irak yönetiminin, hukuken kendi egemenliği al
tındaki bu bölgede yeniden otoritesini kurmasına izin verilmelidir" demelidir. 

Eğer, bu girişimimizden sonuç alınamazsa, bence izlenmesi gereken ikinci bir yol, ikinci 
bir çözüm şudur : Irak yönetiminin gönüllü onayı alınmak koşuluyla, Kuzey Irak'taki otorite 
boşluğu bölgesini, geçici olarak, Türkiye, kendi sorumluluğu içine almalıdır. Geçici olarak ve 
Irak yönetiminin onanıyla bu otorite boşluğunu Türkiye doldurabilir. 

Türkiye, eğer, Irak'a karşı uygulanan ekonomik ambargonun yumuşatılmasına veya kal
dırılmasına öncülük ederse, Irak'ın güvenini kazanacaktır ve Irak bu konuda onayını verecek
tir kanısındayım. Kaldı ki, bugün Batı Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletlerinde Irak'a uygu-
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lanan ekonomik ambargonun gayri insanî sonuçları ortaya çıktıkça, ambargonun kaldırılması 
yolundaki eğilimler de artmaktadır. Umarım ki, Türkiye bu konuda da yine müttefiklerinin 
ardına takılmış olmasın; nasıl olsa yakında kalkacak olan ambargonun kalkmasına kendisi ön
cülük etsin ve o şekilde Irak yönetimiyle sıcak bir diyalog kurup, Irak kendi kuzeyinde otorite
sini duyuruncaya kadar, oradaki otorite boşluğunu Türkiye'nin doldurmasına Irak'ın izni alınsın. 

Benim bu konudaki ikinci önerimi gerçekçi bulmayanlar, hayalî bulanlar olduğunu bili
yorum. Bunu açıktan ifade eden bazı değerliliderler de olmuştur. Oysa ben, bu önerilerimin 
hayalî olduğu kanısında değilim; o kanıda olmadığımı söylerken de bazı kanıtlara, bazı verile
re dayanıyorum. Nitekim, 10 Nisan 1991 günü, Irak, Türkiye'ye resmen bir öneride bulunmuş
tur. O sırada Batılı müttefikler Kuzey Irak'ta perişan durumda bulunan Kürt kökenli ve Türk 
kökenli Irak vatandaşlarına nasıl insanî yardım ulaşüracaklarınî düşünüyorlardı. 10 Nisan 1991'de 
Irak yönetimi Türkiye'ye resmen bir çağrıda bulunmuştur ve "Türk Kızılay'ı gelsin, yardım 
malzemesini Kuzey Irak'ta kendisi dağıtsın" demiştir. Yani, daha sonra Birleşmiş Milletlere 
tanımayı kabul etmediği bu hakkı Türkiye'ye tanımaya razı olduğunu resmen ifade etmiştir; 
fakat, Türkiye'den bir cevap bile verilmemiştir. 

Yine, yanılmıyorsam 1989 yılında, Irak, Türkiye'ye, kendi kuzey bölgesinde güvenlik ön
lemleri alması için izin vermişti. Eğer bugün Irak ile ilişkilerimiz sağlıklı bir düzeye getirilirse, 
bazı koşullara bağlı olarak, Irak'ın insan haldarı konusunda, demokrasi konusunda ciddî adımlar 
atması koşuluna bağlı olarak, ilişkilerimiz sağlıklı bir düzeye getirilirse, ben, Irak'ın Türkiye'
ye bu yetkiyi vermekten kaçınmayacağına kesinlikle inanıyorum. 

Güneydoğu Anadolu'daki güvenlik önlemlerinin başarısızlığının bir başka nedeni de ben
ce bu önlemlerin yetersizliğidir. Düşünün ki, "kamp" denilen, "okul" denilen, "akademi" 
denilen yerlerde yıllarca eğitilmiş terörist gençlerin karşısına, Güneydoğu Anadolu'da, birkaç 
aylık eğitimden geçmiş tecrübesiz askerlerle çıkılmıştır veya çoğu okuma yazma bile bilmeyen 
köy koruculanyla çıkılmıştır. En modern silahların karşısına çakar-almaz tüfeklerle çıkılmıştır. 

Demokratik Sol Parti, başka bir parti gibi bundan bir yıl önce değil, tam dörtbuçuk yıl 
önce (30 Haziran 1987'de) bu bölgenin güvenlik ve gelişme sorununa kapsamlı bir çözüm prog
ramı hazırlayıp açıklamıştır; olayların tırmanışı üzerine de, bundan birbuçuk yıl önce (27 Ma
yıs 1990'da) Kurultay kararı ile ivedi çözüm önerilerinde bulunmuştur. Bu önerilerimizin, salt 
güvenlikle ilgili unsurları şöyle özetlenebilir : Silahla kuvvetler, ordu, sınırların korunmasıyla 
yetinmelidir, iç güvenlikte görev almamalıdır; çünkü, ordular teröristlere karşı mücadele et
mek için değil, düzenli ordulara karşı mücadele etmek için kurulurlar ve eğitim görürler. Yani, 
ordumuz gerçek işleviyle ilgilenmelidir, onun dışında, terörist gruplarına ve onların eylemleri
ne karşı çok iyi eğitilmiş ve yeterli biçimde donatılmış yeni birlikler oluşturulmalıdır ve bu bir
likler bölge halkıyla çok sıcak ilişkiler, diyaloglar kurabilecek kimseler arasından seçilmeli, ona 
göre eğitilmelidir. 

, Basında çıkan haberler doğru ise, Millî Güvenlik Kurulu, bizim yıllardır ileri sürdüğümüz 
bu öneriler doğrultusundaki düşünceleri daha ancak birkaç gün önce yapılan son toplantısın
da kabul etmiş gibi görünüyor. 

Bizim bu önerilerimize, bazı çevreler, "Demokratik Sol Parti profesyonel ordu istiyor" 
diye karşı çıktılar. Biz profesyonel ordu istemedik, tyi yetişmiş profesyonel iç güvenlik güçleri 
istedik. Ki, zaten, polis, bir profesyonel güçtür. Kaldı ki, çağımızın teknolojisi karşısında, bütün 
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ülkeler, ordularındaki profesyonel ekipleri de artırmaya mecburdurlar. Bu gerçeğe gözlerimizi 
kapatamayız. Herhalde patriyotları üç ay eğitim görmüş erlere teslim etmek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde üstlenen müttefik kuvvetlerin derhal Türkiye'den çekil
mesi istenmelidir. Çünkü, bunların ne tür işler yaptıkları yeterince denetlenememektedir ve de
diğim gibi, onların güvence altında tuttukları Irak'ın kuzeyindeki bölge de Türkiye'nin güven
liğini tehdit etmektedir. Cudi Dağı üzerinde yere bazı malzeme atan Amerikan helikopterleri
nin hangi malzemeyi kimlere attıkları veya atmadıkları hâlâ aydınlığa kavuşabilmiş değildir. 
(DSP ve RP sıralarından alkışlar) 

Güvenlik önlemleri yeterli düzeye; hem demokratik açıdan.olumlu, sakıncasız hem de ye
terli, düzeye getirilirken, bölgenin ekonomik ve sosyal sorunlarını da küçümsememek gerekir, 
Neredeyse, sorunun o boyutu üzerine de eğilmek, bazı konuşmacılar tarafından teröristleri des
teklemek gibi gösteriliyor. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Bugün, Güneydoğu Anadolu'da 
çok ciddî bir gençlik sorunu vardır. Okul bitirmiş, eğitim görmüş onbinlerce genç işsiz vardır. 
Bunlar, mezralarda, dağ başındaki köylerde yaşayan kaderci, kaderini kaçınılmaz sayan insan
lar değildir; dünyanın nereye gittiğini bilen gençlerdir. Köylerinde, mezralarında ya ağa baskı
sından ya terör ya da devlet baskısından yılıp, bölgenin kasabalarına, şehirlerine gitmekte, orada 
işsiz, çaresiz ve umutsuz kalmaktadırlar ve bunlardan bir kısmı da -çok şükür hepsi değil, çok 
şükür çoğunluğu değil, ama bir kısmı- çaresizlik duygusu içinde teröristlerin tuzağına düşmek
tedirler. O halde, süratle, bu bölgede yeni iş alanları yaratmak gerekir. Biraz önce bir hatibin 
de söylediği gibi, iş yaratmadan 90 -100 bin kadro vermek akıl kârı değildir. Koruculara veri
len yüzlerce milyar lira ile, o iş yaratmadan oluşturulan kadrolar için verilen yüzlerce milyar 
lira para ile, eğer iş alanı yaratacak üretken yatırımlar yapılsaydı veya yapılırsa, sorunun çözül
mesi çok daha kolaylaşmış olur. 

Elbette, GAP bu bölgenin ekonomik sorunlarına büyük bir çözüm getirecektir; ama, be
raberinde bazı sosyal sorunları da getirecektir; bunlar hiç düşünülmüyor. Bir de, bölgenin ve 
bölgedeki sorunların GAP tamamlanıncaya kadar beklemeye tahammülü yoktur. Yani, Cizre'r 
de, Silopi'de yıllardır işsiz, aç, çaresiz durumda bekleyen lise veya üniversite bitirmiş genci, 
"beş altı yıl sonra GAP tamamlanacak ve buraları cennete dönüşecek" diye avutamazsınız. 
Bölgede, süratle, bazı üretken yatırımların yapılması gereklidir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni bir Meclis, göreve başla
mıştır ve yeni bir hükümet kurulmak üzeredir. Hükümetin de -eğer bir aksilik çıkmazsa- bir 
Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti koalisyonu olacağı bellidir. Birçok konular
da bu olası koalisyon ortaklarının anlaşacakları bellidir ve şahsen de bunu temenni ederim; 
ama, bence Türkiye'nin en temel sorunlarından, en ivedi sorunlarından birinde hiç değilse şim
dilik anlaşamadıkları bugün Büyük Millet Meclisinde yapılan şu görüşmelerle ortaya çıkmış
tır. (DSP ve RP sıralarından alkışlar) 

Yani, yalnız olağanüstü halin dört ay daha uzatılıp uzatılmaması konusunda değil, basına 
yansıyan haberlerden anladığımıza göre, Sosyaldemokrat Halkçı Partiyle Doğru Yol Partisi, 
DGM'ler konusunda da, köy korucuları konusunda da, bölge valiliği konusunda da anlaşa
mamış durumdadırlar. 

Herhalde, yeni hükümet, süratle/güneydoğu konusunda yeni bir politika oluşturmak zo
rundadır. Yeni kurulacak hükümetin bundan daha ivedi ve bundan daha yaşamsal bir görevi yok-
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tur. Eğer, dört aylık uzatma kabul edilirse, şimdiye kadar süregelen başarısız uygulamalar da
ha dört ay sürecek demektir. Yeni hükümet, bu uygulamaları, istemese de sürdürmek zorunda 
kalacaktır. Oysa, olayların hızlı gelişmesi ve tırmanışı karşısında, dört ay, çok uzun bir süredir. 
Dünya çok hızlı değişiyor; bölgemizde, Türkiye'de çok hızlı değişimler yer alıyor. Eğer, başarı
sızlığı belli olmuş, yıllardır sınanarak belli olmuş önlemler dört ay daha sürerse; hem de o ön
lemler, konu üzerinde anlaşamayan bir karma hükümetin yönetiminde dört ay daha sürecek-
olursa, çok vahim olaylar meydana gelebilir. Buna karşılık, olağanüstü halin uzatılmaması du
rumunda da, olağanüstü hale alternatif önlemler getirilmeden olağanüstü halin uzatılmaması 
durumunda da, başka türlü sakıncalar çıkar; o zaman, bir kargaşa ve belirsizlik ortamına giri
lir ve teröristler de tabiî bunu tepe tepe kullanabilirler; ülkenin buna da tahammülü yoktur. , 
Yani, bence şu aşamada ülkenin olağanüstü hal düzenlemesini dört ay daha uzatmaya da ta
hammülü yoktur, kaldırmaya da tahammülü yoktur. 

Bu çelişkiyi çözmek için biz bir orta yol önermek istiyoruz. Anayasaya göre, olağanüstü 
halin dört ay uzatılmasını öngören hüküm, bunu, azamî süre olarak belirtmiştir ve Anayasa
nın 121 inci maddesi, Büyük Millet Meclisine, bu süreyi kısaltma yetkisini de vermiştir. Onun 
için, yeni bir hükümet kurulmasının eşiğinde bulunduğumuza göre ve bu hükümetin -eğer 
anlaşabilirlerse- süratle kurulabileceği de belli olduğuna göre, bu kez bir aylık bir uzatmayla 
yetinilmesini öneriyorum. Temenni ederim ki, Türkiye'nin olduğu kadar yeni kurulacak hükü
metin de esenliğini düşünerek yaptığımız bu öneriyi, muhtemel, olası koalisyon ortakları SHP 
de, DYP de bir kez önyargısız olarak düşünüp gözden geçirsinler. Bu bir ay içerisinde, yeni 
hükümet güneydoğu sorununa getireceği çözümü de kendi içinde oluşturma olanağını bulur. 
Herhalde, bu konuda anlaşmadan hükümet etmeye başlayan bir hükümetin o son derecede 
yaşamsal önem taşıyan sorunu çözmeye hazırlıklı bir hükümet olacağı düşünülemez ve "hele 
dört ay bekleyelim de bakalım SHP ile DYP hükümet içinde bu konuda anlaşacaklar mı, anla
şabilecekler mi" diye millet bekleyemez. Bir aylık süre bu açıdan bence optimal bir süredir. 
Bunu, gerek SHP'nin, gerek Doğru Yol Partisinin değerlendirmelerini dilerim. Bir ay sonra 
konu yeniden Meclisin gündemine geldiğinde de, yeni hükümet, kendi politikasını somut ola
rak açıklamalıdır; konu Mecliste enine boyuna tartışılmalıdır. Doğru Yol Partisinin sayın söz
cüsünün bu konuda bir genel görüşme isteyeceklerini belirtmesinden o bakımdan mutluluk 
duydum ve eğer bir genel görüşme olabilirse rki, olabileceğine inanıyorum- Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bu yaşamsal önem taşıyan sorunla ilgili bir ulusal politika bir ay sonra saptanmalıdır. 

Biz, dört ay yerine bir aylık uzatmayla ilgili önerimizi hem ülkenin hem de yeni kurulacak 
hükümetin gereksinmelerini göz önünde tutarak yapıyoruz; bunun, koalisyon ortaklarının da 
işine geleceğine inanıyoruz. Eğer bu önerimiz kabul edilirse, biz, Demokratik Sol Parti millet
vekilleri olarak, bir aylık uzatmaya olumlu oy vereceğiz; ama, eğer bir aylık uzatma önerimiz 
kabul edilmezse, içinde bulunduğumuz koşullarda dört aylık uzatmayı fazla uzun bulduğu
muz için, olağanüstü hali hemen kaldırmayı da sakıncalı bulduğumuz için, üzülerek, çekinser 
oy kullanmak zorunda kalacağız. 

Konuyu Yüce Meclisin takdirlerine sunuyorum. 
Hepinize saygılar sunarım. (DSP, DYP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bir önerge vardır; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in konuşmasında belirttiği gerekçelerle, 10 ildeki ola
ğanüstü halin sadece 1 ay için uzatılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bülent Ecevit 
Zonguldak 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Nami Çağan 
İstanbul 

Hasan Akyol 
Bartın 

Erdal Kesebir 
Edirne 

H. Hüsamettin Özkan 
İstanbul 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Şimdi, Başbakanlık tezkeresini tekrar okutup, oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28.5.1991 tarihli ve (139) sayılı Kararı ile 19.7.1991 günü 
saat 17.00'den itibaren (4) ay süre ile uzatılması onaylanan Batman, Bingöl, Diyarbakır, Ela
zığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin 
19.11.1991 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere (4) ay süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 1.11.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimini yapmak için 16 Kasım 1991 Cumartesi 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.42 
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