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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Fransa'ya gidecek olan: 
Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Ba

kanı Ekrem Ceyhun'un, 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı; 
Batı Avrupa Birliği Asamblesinin 2-5 Aralık 1991 tarihleri arasında Paris'te yapılacak 37 

nci Olağan Toplantısının İkinci Bölümüne Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen konuşma 
hakkına sahip gözlemci üye statüsüyle katılacak Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık; 

Tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Başbakan Süleyman Demirel tarafından Bakanlar Kurulu Programı okundu. 
Bakanlar Kurulu Programı görüşmeleri ile güven oylamasının özel gündemde yer alması

na; program üzerindeki görüşmeler için Genel Kurulun 28.11.1991 Perşembe günü saat 14.00'te 
toplanmasına; konuşma sürelerinin Hükümet ve siyasî parti grupları adına l'er saat, şahıslar 
adına 15'er dakika olmasına; görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına; 
26.11.1991 Salı ve 27.11.1991 Çarşamba günlerinde Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesine; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarından; 
Dilekçe Komisyonunun 15 üyeden, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 11 üyeden, 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile diğer komisyonların 21'er üyeden, 
Kurulmasına ve, 
Komisyon üyeliklerinin siyasî parti gruplarına dağılımına; 
İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. ' 
Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüşmeleri yapmak için 28.11.1991 Perşembe gü

nü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.02'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Yüdtrım Avcı 

Kâtip Üye 
Konya 

Ali Günaydın 
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II. GELEN KÂĞITLAR 

26 . 11 .1991 Salı 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, üreticilerin ürün bedeli alacaklarına ve bazı 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.1991) 

Yazılı Soru Önergesi 

1. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Şırnak tli Uludere İlçesine bağlı bazı köyle
rin etrafına mayın döşendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6) (Başkan
lığa geliş tarihi: 21.11.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Işılay Saygın (İzmir) 

. • © ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8 inci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 

III. — HÜKÜMET PROGRAMI 

1. — Başbakan Süleyman Demird tarafından kurulan Bakanlar Kurulu İfrograminın görüşülmesi 

BAŞKAN — Gündemimize göre, Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından kurulan 
Bakanlar Kurulunun Programı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Görüşmelerde, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre, siyasî parti grupları adına birer sayın 
üye ile şahısları adına iki sayın üyeye, Hükümet adına da Başbakan veya bir bakana söz verile
cektir. 

Program üzerinde söz alan sayın üyelerin adlarını sırayla okuyorum. 
Gruplar adına söz isteminde bulunanlar: Refah Partisi Grubu adına Sayın Necmettin Er-

bakan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Aydın Güven Gürkan, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Güneş Müftüoğlu, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mesut Yılmaz. 

Şahısları adına söz talebinde bulunan sayın üyeler: Sayın Kamer Genç, Sayın Bülent Ece-s 

vit, Sayın Zeki Ergezen, Sayın Koray Aydın, Sayın Recep Kırış, Sayın Mahmut Kılıç, Sayın 
Ziya Halis, Sayın Aykut Edibali, Sayın İbrahim Kumaş, Sayın İbrahim Halil Çelik, Sayın Ab-
dülkerim Doğru ve Sayın Mehmet Dönen. 

Genel Kurulun 25.11.1991 tarihli 7 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, siyasî parti grup
ları ve Hükümet adına yapılacak konuşmalar birer saat, kişisel konuşmalar da 15*er dakikadır. 

Söz sırası, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Necmettin Erbakan'ın. 
Buyurun efendim. (RP sıralarından ayakta alkışlar) 
RP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muhterem Başkan, muhte

rem milletvekilleri, yeni Hükümetin saygıdeğer üyeleri; hepinizi, Refah Partimiz Grubu adına 
hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 

Bugün 28 Kasım 1991; Türkiye Büyük Millet Meclisinde Hükümet Programını görüşüyo
ruz. Bendeniz, huzurlarınıza Refah Partimizin bu Hükümet Programı hakkındaki görüşlerini 
arz etmek üzere gelmiş bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken, önce "Neredeyiz, buraya nasıl geldik, ne.yapıyoruz" konusu üzerin
de kısaca birkaç cümlelik açıklama yapmak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, 20 Ekim seçimleri yurdumuzda huzur içinde geçti, bir bayram havası için
de yapıldı, partiler arasında kardeşliğin en güzel gösterisi sergilendi. Milletimiz bu seçimlerde 
canlı bir çalışma yaptı, büyük bir dinamizm gösterdi. Batı ülkelerinde iki seçim arasında, par-
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tiler arasındaki oy oranları yüzde 2-3 kadar ancak değiştiği halde, bizim milletimiz, yanlış bir 
uygulama yapan ANAP'ın oylarını yüzde 36'dan yüzde 24'e indirdi. ANAP'ın oyları yüzde 
12 oranında çözüldü, öbür taraftan, iki yıl içerisinde, SHP yüzde 28'den yüzde 20'ye düştü. 
Yüzde 8 de SHP'den çözüldü. Milletin bu yüzde 20'lik bölümü gidecek yer aradı. Hepimizin 
bildiği gibi, medyada her zaman olduğu gibi, DYP allanıp pullanıp gösteriliyordu; buna rağ
men, milletimizin çözülen bu yüzde 20'lik kısmı bunu tercih etmedi; çünkü, yıllardan beri de
nemiş ve bunun bu işleri çözemeyeceği hakkında bir kanaat sahibi olmuştu; ancak yüzde 3'ü 
buraya gitti; iki yıl içinde DYP'nin oyları yüzde 24'ten yüzde 27'ye çıktı. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar(î), ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Milletimizin büyük bölümü, 
bilindiği gibi, Refah Partisine geldi; Refah Partisinin oyları yüzde 250 arttı ye Refah Partisi 
böylece dört tane barajı yıktı. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar). Bilindiği gibi; bu 
barajlar, sırf, millî görüşün iktidara gelmemesi için konulmuş olan Türkiye barajı, il barajı, 
TRT barajı ve birkısım basının barajıydı. Milletimiz, âdeta Berlin Duvarını yıktı. Refah Parti
sini başa güreşen bir parti haline getirdi ve takriben maddî bakımdan birbirine eşit dört tane 
Partiyi ortaya koydu. Böylece, milletimiz, bu seçimde Türkiye'nin kurtuluşu hangi zihniyette
dir, hangi istikamettedir; bunu göstermenin şuurunu sergilemiştir. Milletimiz, 20 Ekim seçim
lerinde "Biz, artık dış güdüm istemiyoruz, faizci düzen istemiyoruz; millî ve manevî değerlere 
bağlılık istiyoruz" demiştir. 

Seçimler bayram havası içinde yapıldı. Bir ay kadar bir balayı dönemi geçti. Şimdi iş gör
me sırasına geldik. Hemen belirtmek istiyorum ki, biz Refah Partisi olarak, bu iş görme döne
minde de, aynen seçimlerdeki kardeşlik havası devam etsin istiyoruz, bayram havası devam et
sin istiyoruz. 20 Ekim seçimleri Türkiye için önemli bir dönüm noktasıdır; çünkü, bu seçimler 
12 Eylülün antidemokratik ihtilal dönemini kapatma imkânını ortaya koymuştur; henüz ka
patmış değildir, o döneme ait antidemoktarik anayasa, yasalar ve bütün kalıntılar temizlendiği 
zaman kapatılmış olacaktır. 

20 Ekim seçimi, aynı zamanda Türkiye'de tek adam yönetimine son vermiştir. Hepimizin 
bildiği gibi, geçmiş dönemde bir tek adam yönetimi oldu, değiştirilen seçim kanunlarıyla, 1987 
seçimlerinde âdeta Türkiye'de rejim değişti. Bu hileli seçim kanunlarıyla bir tek adam yöneti
mine geçildi, bir bakıma Türkiye, cumhuriyetten mutlakiyete döndü. Şimdi mutlakiyet yöneti
minden meşrutiyete mi döneceğiz, Cumhuriyete mi döneceğiz; bu, Sayın DYP ve SHP grupla
rının davranışına bağlıdır. Eğer onlar, "İktidar bizdendir" deyip, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin asıl hâkim güç olduğuna dikkat etmez ve kendi içlerinden vazife alan arkadaşlara karşı, 
"yanlış yaptığınız zaman düzelteceğiz, doğru yaptığınız zaman yardımcı olacağız" tavrını ta
kınmazlarsa, bu iş bir nevi yarım meşrutiyete dönüşür. Yok eğer, hakikaten Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin her şeyin asıl temsilcisi ve sahibi olduğu şuuruyla hareket edilirse, bu takdirde Cum
huriyete geçmemiz mümkündür. . 

BAŞKAN — Sayın Hocam, bir dakika müsaadenizi istirham edeceğim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Buyurun. 
BAŞKAN — Anayasamızın 1 inci maddesi, Türkiye Devletinin daima cumhuriyet oldu

ğunu söyler. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Hiç şüphesiz de... Ben Anayasada ne yazıyor, 

onu söylemiyorum, tatbikat nasıl yürüyor onu söylüyorum Sayın Başkan, (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar). Yoksa, Anayasada çok şeyler yazıyoor... (RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar). 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; bu Meclis, inanıyoruz 

ki -bilhassa yeni seçilen Meclis Başkanı arkadaşımıza olan büyük güvenimizden ve Meclis Baş
kanlık Divanına seçilen arkadaşlarımıza olan güvenimize dayanarak söylüyorum- hakikaten 
Türkiye'de ilk defa bir sivil anayasa yapmak, sivil bir toplumlaşma ve demokratikleşme hiz
metini yapmak imkân ve şansına sahiptir. Biz Refah Partisi olarak, bu yolda yapılacak bütün 
çalışmaları canla başla destekleyeceğiz. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar). 

Şimdi Millet Meclisi teşekkül etmiştir... İçimizden bir heyet, yürütme görevini yapmak için 
bu programa dayanarak bizden izin istiyor. Program hakkında görüşlerimizi söyleyeceğiz... Yüce 
Meclis izin verirse yürütecek, vermezse yürütmeyecek. İşte bunun müzakeresini yapıyoruz. 

Bendeniz, şu anda huzurlarınızda altı ayrı sıfatla konuşuyorum. Bir tanesi; Refah Partisi 
Grubu adına, diğeri Türkiye Büyük Millet Meclisindeki muhalefet partilerinin meydana getir
diği topluluk adına, bir diğeri Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütününün bir üyesi olarak, 
bir diğeri milletin yüzde 17'sini temsil eden, yani 10 milyonluk bir millet kitlesini temsil eden 
bir camia mensubu olarak, bir diğeri milletin yüzde 52'sini temsil eden çoğunluktaki büyük 
muhalefet topluluğu adına ve bir diğeri de milletimizin bir ferdi olarak da 60 milyon memleket 
evlatlarından bir tanesi olarak huzurlarınızda konuşuyorum. Tabiî, en önemlisi bu altıncı sıfa-
tımdır. 

İlk söyleyeceğim şudur: Elli yıldan beri milletimiz ezilmiştir. Bilhassa son on yılda büyük 
acılar çekti. Şimdi, milletimiz, bir an evvel bu sıkıntılardan kurtulmak istiyor; bir hükümet 
kurulmuştur; bu hükümetin, milletin dertlerini halletmesini, milleti huzura kavuşturmasını is
tiyor. Milletimiz bunu istediği için, biz de aynı şeyi istiyoruz. Bu sebepten dolayıdır ki, muha
lefet görevimizi en şerefli bir görev sayarak, bütün gayretimizle yürütmek istiyoruz. Muhalefet 
görevi, en az iktidar görevi kadar şereflidir. Çünkü, muhalefet, hizmetlerin yapılmasına yar
dımcı olacaktır, doğruları besleyecektir, yanlışların yapılmamasına gayret edecektir; yapıcı ola
caktır, yöl gösterecektir ve iktidar düşerse, kolundan tutup kaldıracaktır. İşte biz, Refah Partisi 
olarak bu anlayışla muhalefet görevimizi yapmanın gayreti içindeyiz, önemli olan, milletimi
zin mutluluğudur. Hizmetleri kim yaparsa yapsın; keşke bu heyet yapsa, biz de bu heyete yar
dımcı olsak. Bunun için, bu heyete karşı hareket noktamız şefkattir, kardeşliktir, yardımcı ol
maktır. Hiç şüphesiz, Parlamentodaki bütün arkadaşlarımız da ayni şekilde davranacaklardır. 
Şimdi, işte bu şefkatle, bu kardeşlik vazifemi yapmaya başlıyorum. 

önce, Hükümeti teşkil eden Sayın Süleyman Demirel Beyefendiye dönüp diyorum ki: Bu 
Hükümeti kurarken, keşke Mecliste grubu olan bütün partilerle görüşseydi. Bu, bugüne ka-
darki bir teamüldür. Daha iyiyi aramak bakımından, diğer partilerin fikir ve tavsiyelerinden 
istifade etmek bakımından, siyasî nezaket bakımından ve milletin bütününe saygı bakımından 
daha faydalı olurdu; Böyle hareket etmemekle yanlış bir davranış içinde bulunmuştur. 

Diğer yandan, Sayın Demirel, keşke Hükümeti kurarken ve bu programı hazırlarken, mil
letin 20 Ekimdeki temayüllerini dikkate alsaydı. Çünkü, demin yaptığım açıklamaya göre, mil
letimiz "dış güdüm istemiyorum, millî görüş istiyorum, adil düzen istiyorum" demiştir. Hal
buki, daha ilk günden itibaren görüyoruz, Türkiye "Refah" demiş; ama, dış güçler "eyvah" 
demiştir. (RP sıralarından alkışlar) İşte buyurunuz, şu elimde gördüğünüz gazetelerdeki ku
pürleri hepiniz takip ettiniz; baştan sona kadar, dış güçler eyvah diyor. Neden?.. Çünkü, Refah 
Partisi kuvvetli bir grupla Parlamentoya girdi; artık, Türkiye'yi sömüremeyecekler, artık 
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Türkiye'yi bir uydu gibi kullanamayacaklar... Telaşları bundan dolayıdır. Bunun için, temenni 
edilirdi ki, yeni Hükümetin kuruluşunda milletin temayülüne dikkat edilsin. Böyle yapılmadı, 
Hükümet kurulurken yüzde 28'den yüzde 20'ye düşmüş olan bir SHP ile doğrudan doğruya 
-diğer hiçbir parti ile konuşulmadan- koşulup hükümet kurulmasına çalışıldı. Bildiğiniz gibi, 
bu, ilk günden itibaren dış güçlerin yazdığı senaryoların bir tatbikatı olmuştur. Burada bir ke
re daha dış güçlerin ne kadar büyük bir dikkatle bunları takip ettiği hususunda hepinizin bil
diği gerçekleri kısaca dile getirmek istiyorum. 

Bakınız, 20 Kasım Çarşamba günü bu Hükümet açıklandığı zaman, Amerika'da şok ge
çiriliyor; aman, yoksa sakın ha, Dışişleri Bakanı Sayın Profesör Mümtaz Soysal mı olacak?.. 
Bakıyoruz, gazetelerde başka şey yazıyor, birkaç saat sonra başka şeyler ortaya çıkıyor. İşte, 
dış güçler Türkiye ile bu kadar yakınen.ilgilenmektedirler. 

Şimdi, diğer bir işaret edeceğim nokta da şu: Sayın Demirel'e diyorum ki, keşke bu hükü
meti kurarken daha adilane davransaydınız. Neden?.. Çünkü, bu Hükümeti kurarken SHP'ye 
karşı çok büyük haksızlık yaptığınız görülüyor. Şu vazife taksimatına bakınız: Sayın İnönü, 
TÜBİTAK... Yerine bir bakayım, başka bir şey var mı?.. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar; DYP SHP ve ANAP sıralarından gülüşmeler) Evet, TÜBİTAK ve Türkiye Standartlar 
Enstitüsü ile, millete verdiği sözleri yerine getirecek... Buna mukabil, başta Merkez Bankası 
olmak üzere, bütün bankalar, ne varsa hepsi Sayın Demirel'e bağlı. Bu nasıl vazife taksimi?.. 
(RP sıralarından alkışlar) Bu nasıl vazife taksimatı?.. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Hocam, bizi birbirimize mi düşüreceksin? . 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Öbür taraftan, Programa da bakınız; Program 
baştan sona kadar DYP Programı. SHP bu Programda ortak olarak değil, sadece sözcük ola
rak kullanılmış; lügat olarak. Programın kelimeleri SHP'nin diliyle yazılınca, bunun adı or
taklık oluyor. Bakınız, bu haksızlığın en açık delili nedir biliyor musunuz? Sayın Demirel'in, 
Hükümeti kurduktan sonra Sayın İnönü'ye karşı tatbik ettiği pansuman metodu. "Aman Sa
yın İnönü, arabaya siz de buyurun, beraber gidelim..." Niye bunları yapıyor? Bu büyük hak
sızlık açığa çıkmasın diye. 

Bunu bir açtkgözlülük zannedebilir. Yalnız, kendilerine hatırlatıyorum ki, bu kabil açık-
gözlülükler her zaman rahatsızlıklara sebep olmuştur. Bir müddet sonra SHP'nin tabanı bu 
gerçekleri görecek ve bu haksızlıktan hoşnutsuz olacaktır. 

Bundan başka, SHP, bu Hükümetin içerisinde, gelmiş, ufalmış ufalmış ve yok olmuştur. 
Çünkü, Programın içerisinde SHP'nin kendi fikriyatına ait hiçbir şey görülmemektedir. Bu 
Program, doğrudan doğruya bir DYP Hükümetinin programıdır; SHP'nin pansuman tedbir
lerini de göremiyoruz burada. DYP'nin bilinen, klasik bir hükümetidir. 

Şimdi, bakınız, SHP Hükümetin içinde ve Programda yok olduğuna göre, bu Hükümet 
doğrudan doğruya DYP tabanına dayanıyor sözde. Bu da, sadece bir yüzde 27'den ibarettir. 
Halbuki, kendisi yıllardan beri ANAP'a karşı "Yüzde 36'yla hükümet olunmaz, yüzde 21'le 
hükümet olunmaz" dedi dedi durdu, şimdi kendi iç hesabında, yüzde 27 ile hükümet yapmak 
istiyor. Şöyle düşünüyorsa çok yanlış, hata ediyor. "Ben şimdi, nasıl olsa SHP'yi koltuğumun 
altına aldım. Bu manivelayı kullanarak, çarpık Seçim Kanununun bir neticesi olarak bütün 
Meclisi de kendi kontrolüm altında tutacağım" diyorsa, işte bu, tek adam yönetimine gider 
ve kimseye bir fayda getirmez. Bu durum, sadece, demin de söylediğim gibi, SHP'nin tabanı 
tarafından fark edildiği zaman rahatsızlık doğuracak. 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Hoca, bozgunculuk yapma. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Diğer yandan, Sayın Demirel'e söyleyeceğim bir 

diğer önemli nokta da; bu Hükümeti kurarken, kendi tabanının arzu ve temayüllerini de dik
kate alsaydı daha iyi olurdu. Çünkü, 1974'ten beri, Sayın DemirePin tabanı, DYP camiası, 
bize karşı hep "siz niçin 1974'te Cumhuriyet Halk Partisiyle koalisyon yaptınız" demiş demiş 
durmuştur; tam onyedi sene; köyde, kahvede, evde... (RP sıralarından alkışlar) 

Bilindiği gibi, biz Cumhuriyet Halk Partisiyle koalisyon kurduk ve o dönemde memlekete 
büyük hizmetler yaptık; Kıbrıs zaferi o dönemde kazanılmıştır... Bir bir sayacak değilim! Ne 
var ki, o dönemde Üç aylık bir hükümet denemesinden sonra, başka alternatif kalmadığı için 
buraya başvurulmuştur. Halbuki şimdi, Sayın Demirel, pek çok alternatif varken, doğrudan 
doğruya kendi inisiyatifiyle, gitmiş, SHP'yle bir koalisyon kurma yolunu tercih etmiştir. Bu 
durum, DYP tabanını aynı şekilde rahatsız edecektir. Bir bakıma, bir yandan rahatsız bir DYP 
tabanı, bir yandan rahatsız bir SHP tabanı... 

ALİ YALÇIN ÖÖÜTCAN (Adana) — Rahatsızlık yok. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Kaldı ki, bütün bunların var olmadığını kabul 

etsek dahi, aritmetik hesap ne gösteriyor... 
Şu gerçeği belirtmek istiyorum: İki büyük çarpıklık bir an evvel düzeltilmelidir. Bunlar

dan bir tanesi Seçim Kanunu çarpıklığıdır. 
Bakınız, bu Mecliste -şurada, listelere bakıyorum- buradan bu tarafı SHP ve DYP gözü

küyor. Halbuki, bunların milletteki tabanı yüzde 48'i bile bulmuyor. Eğer Seçim Kanunu adi
lane bir kanun olsaydı, bu iki parti ceman yekun burada sadece 215 milletvekiliyle, diğer üç 
tane muhalefet partisi ise 235 milletvekiliyle oturacaktı. Bu çarpıklık kimseyi aldatmasın ve 
bilhassa Hükümeti aldatmasın. 

Bir ikinci çarpıklık da, TRT ve medya çarpıklığıdır. Medyayı ve TRT'yi açarsanız, aylar
dan beri, dışgüdümün etkisiyle sadece bu iki partiye yer vermektedir. Bu yer veriş de, asla mil
letimizi aldatmamalıdır. Gerçek odur ki, bu Hükümetin bütün tabanı, millet nezdinde yüzde 
48'dir. Bugün, Millet Meclisinde, üç tane muhalefet partisi ise milletin yüzde 52'sini, yani ço
ğunluğu temsil ediyor. Böylece, millet tabanında, kurulmuş olan Hükümet bir azınlık hükü
metidir. 

Bunu bilhassa niçin belirtiyorum?.. Bakınız, "efendim, aman, millet bu Hükümeti isti
yor, bu Hükümetten çok şeyler bekliyor" diye basından birtakım sözler duyduğunuz zaman, 
sakın bunlara aldanmayın. Çünkü, milletin büyük çoğunluğu, daha bir ay Önce sizi istemedi; 
siz kendiniz, bu yollara geldiniz, girdiniz. Eğer milletin çoğunluğu bizi destekliyor zannederse
niz, gevşersiniz ve hata yaparsınız. Onun için, size yapacağım en önemli tembihat budur. Sa
kın zahire aldanmayın, gerçekte milletin çoğunluğu bugünkü muhalefeti göstermektedir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bu açıklamaları yaptıktan sonra, şimdi, müsaa
denizle, Hükümet Programı üzerindeki görüşlerime geliyorum. 

Bir koalisyon protokolü ve bu Program hazırlandı ve ortaya kondu. Bizler, Refah Partisi 
mensupları olarak, bu dokümanları, bundan önceki hükümetlerin programlarını, Altıncı Beş 
Yıllık Planı; yani şu anda tatbik edilmesi gereken planı, kendi Merkez Karar Yönetim Kurulu
muzda, Grubumuzda, geniş bir uzmanlar heyetiyle tekrar tekrar inceledik, müzakere ettik. Ni
çin?.'. Çünkü, olay çok önemlidir, milletimizin mutluluğuyla ilgilidir. 
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Aslında, "demokratikleşme" dediğimiz zaman, lazım gelirdi ki, bilhassa muhalefet parti
lerinin bu Program üzerindeki konuşmaları zaman kısıtlamasına tabi tutulmasın. Hepimiz bi
liyoruz, Sayın Demirel, geçtiğimiz birleşimde, Programı iki saat, koşa koşa okudu. Okunması 
İki saat süren bir Program üzerinde konuşmak için, çok iyi takdir olunur ki, çok daha fazla 
zamana ihtiyaç vardır. Ne yazık ki, Meclis Danışma Kurulunda bu konu konuşulurken, Refah 
Partisi, bu zaman sınırının kaldırılmasını istediği zaman, iktidara mensup partilerin temsilci
leri bunu uygun görmediler ve bu sınırlamayı yaptılar. Bu, programda yazılan demokratikleş
me hareketine ters düşen bir davranıştır ve ümit ediyoruz ki, bundan sonra yapılacak olan İç
tüzükte, bu kabil haksız ve yersiz sınırlamalar yapılmaz. 

Şimdi, şu programı incelediğimiz zaman ne görüyoruz, bir bakalım muhterem arkadaşla
rım. 

Programın içerisinde birkısım poliklinik tespitler yapılmış; diğer yandan, birtakım temen
niler yapılmış; ancak, ne bu poliklinik tespitlerin bir teşhisi var ne de bu milletin arzu ettiği 
meselelerin nasıl çözüleceği konusunda herhangi bir tedavi var. Sadece temenniler orta yere 
konmuş. Bu temenniler için ortada kaynak yok, çare yok, ilaç yok. Onun için, bu, bir program 
değil, olsa olsa sadece bir iyiniyet mektubundan ibarettir. (RP sıralarından alkışlar) Bir hükü
met programında, ne yapılacak, niçin yapılacak, ne zaman yapılacak, nasıl yapılacak, hangi 
imkânla yapılacak, bunların gösterilmesi lazım. Türkiye, ne zaman nereye getirilecek? Bunun 
belli edilmesi Jazım. Halbuki, bu programda bunlara ait hiçbir şey görmek mümkün değildir. 
Bunun için, şimdi konunun içerisine girerken, tekrar önemli bir teklifte bulunmak istiyorum: 

Bakınız, bir yandan, ANAP, "Devrederken" diye bir belge neşretti, bir yandan Sayın De
mirel "Teslim Alırken" diye birtakım rakamlar ortaya koydu. Bu rakamlarbirbirini tutmuyor. 
Geliniz, Türkiye'de bu kördövüşünü ortadan kaldıralım. Diyorum ki, tıpkı Yüksek Seçim Ku
rulu gibi bitaraf merci olsun; ülkenin temel donelerini, kuruluşlardan istifade etmek suretiyle 
takip etsin. Millî gelir ne kadar artmış, işsizlik ne olmuş vesaire... Bu hakem heyeti bunu tespit 
etsin ve biz, birtakım hataları yaptıktan sonra, işi Tafeheliği ile kapatmaya kalkmayalım; çün
kü, yıllardan beri edindiğimiz tecrübe budur. Biri geliyor, "enkaz devraldım" diyor, işe başlı
yor, kendisi daha çok enkaz yapıyor; ama, arkasından lafebeliğine başlıyor; "seninki benim
kinden daha iyi, benimki senînkinden daha iyi" diye. Bu kördövüşünü ortadan kaldıralım ve 
böylece, hakikaten medenî bir ülke olarak her şeyimizi rakamlarla, bitaraf mercilerin tespitiyle 
ortaya koyalım. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, milletimiz mutluluk istiyor. Mutluluğun beş şartı vardır: 
Huzur, hürriyet, adil bir devlet düzeni, refah ve saygınlık. Halbuki bugün, Türkiyemizde Prog
ramda da tespit edildiği gibi huzur yerine anarşi ve terör var; güneydoğu sorunu var; hürriyet 
yerine insan hakları çiğneniyor; adil devlet düzeni yerine hile rejimi var, baskı var, rüşvet var, 
vurgun var, iltimas var, haksızlıklar var... Programda bunlar tespit edilir... Refah yerine sömü
rü düzeni, köle düzeni var; saygınlık yerine bağımlılık vardır. Bu sebepten dolayıdır ki, her 
şeyden önce dört meselenin çözülmesi bu programda ele alınmıştır. Programda, "güneydoğu 

\ meselesinin çözülmesi lazımdır" diyor, "anarşi ve terörün önlenmesi lazımdır" diyor... Birinci 
mesele budur. 

İkinci mesele: "Ekonominin, herkese refah getirecek, hızlı kalkınmayı gerçekleştirecek şe
kilde düzenlenmesi lazımdır" diyor. 
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Üçüncü mesele: Demokratikleşmedir. Biz, buna, bizim tabirimizle, adil düzene geçiş di
yoruz; çünkü, demokratikleşme, bizim adil düzen programımızın içerisinde sadece ufak bir 
kısımdır. 

Diğeri de dış politikadır. "Şahsiyetli, millî menfaatlarımızı koruyucu bir dış politika ta- -
kip edilmelidir" diyoruz. 

Evet, bu programda bunlar tespit edilmiş; ancak, programın en büyük noksanı olarak he
men işaret ediyorum ki, asıl bu meselelerin çözülmesi için lüzumlu olan, manevî ve ahlakî kal
kınmadır. Türkiye'deki manevî ve ahlakî tahribata ait tek bir mesele ele alınmamış ve böyle 
bir dert taşınmamış. Halbuki, bü, yapılmadan, hiçbirisinin çözülmesi mümkün değildir. 

Hemen belirteyim ki, program, birtakım bakanlıklardan toplanmış, alt alta yazılmış, va
kit dar olduğu için gözden de kaçırılmış; içinde tekrarlar var; çok daha güzel bir tasnifle, çok 
daha kısa bir şekilde yazılabilirdi. Bu, bir demet halinde önümüze getirildi. Bunun içerisinde 
ne vardır?... İçerisinde ne olduğunu size sekiz bölümle ifade etmek istiyorum: 

Birincisi, ülkenin meseleleri hakkında poliklinik tespitler. Bunlar yapılırken ikinci bir kı
sım da konmuş.Nedir bu?.. Bir hastaya, düzeleceksin, yüzün gülecek, ağrıların olmayacak den
mesi gibi, bu temennilerin arkasından -bak, doktorun demiyorum- bir hastabakıcının söyleye
ceği güzel şeyler söylenmiş. Niçin "doktor" demiyorum; çünkü, teşhis yok, tedavi yok, sade
ce, "yüzün gülecek, ağrıların olmayacak, eyisin eyi" diyor. (RP sıralarından alkışlar) 

Diğer bir önemli hususiyet ise, ne zaman ki meselelerin teşhisi, ne zaman ki meselelerin 
çözümü olacak; işte o noktada başlıyor çelişkiler. O noktada başlıyor... Sıkışmış; çare yerine 
bir tabir ortaya atıp, bırakmış gitmiş. O noktada yanlış teşhis ve teklifler konmuş; tarifi yapıl
mamış, şüpheli, tehlikeli tabirler kullanılmış ve birtakım tahribat doğuracak kısımlar ilave edil
miş; bunların yanında da, birçok şeyler programda ya yoktur veyahut da boş lafla geçiştiril
miştir. 

Bakınız, şimdi bunları size kısaca birkaç kelimeyle özetlemek istiyorum. Bütün arkadaş
larımız ve bütün milletimiz programdan haberdar olduğu için, bunları uzatacak değilim. 

önce, bir defa, poliklinik tespitler: Anarşi, terör ve soygunlar birbirini izlemekte, faili meçhul 
cinayetlerin sayısı artmaktadır; doğru. 

Nüfusun yüzde 50'si sosyal güvenlikten yoksundur; doğru. 
Yatırım ve sanayileşmesi hemen hemen durmuş, işsiz sayısı artmış, pahalılığı önleyeme

miş, 40 ilin dışa göç verdiği Türkiye, yolsuzluk iddialarının doruğa çıktığı, bu bozuk sosyal 
yapısı ile halkın gelecek ümitlerinin giderek karamsarlığa dönüştüğü bir noktadadır; doğru. 

Hepsini okumayacağım; çünkü, herkes biliyor. 
Bölgelerarası kalkınmışlık farklılıkları, pek az ülkede görülebilecek kadar endişe verici ve 

çarpıcıdır. Her kesimdeki vatandaşımızın bir yaşam rahatına kavuşturulması Türkiye'nin te
mel sorunudur; doğru. 

Sonra, ikinci bir bölüm ne diyor şimdi? Madem ki bu meseleler var; öyle mi? Peki öyley
se, bak şimdi başlıyor Program: 

" - Anarşi ve terör durdurulacaktır. 
- Enflasyon indirilecektir. 
- özgürlükçü, katılımcı, her alanda tam demokratik bir rejim kurulacaktır. 
- Hukukun üstünlüğü esas olacak. 
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- İnsan haklarına ilişkin temel ilkeler vazgeçilmez olacak. 
- tnanç, düşünce, atılım özgürlüğü olacak. 
- Din ve inanç özgürlüğü toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir ilkesi olacak. 
- Kamu görevlilerine sendikal hak vereceğiz. 
- Esnaf ve sanatkârlarımızın güçlenmesine önem vereceğiz. 
- Sağlık örgütünün altyapısı hekim ve destek sağlık personeli eksiklikleri hızla tamamla

nacak, 
- Küçük, ve orta ölçekli işletmelerin gelişmelerine destek verilecek. 
- Rüşvetle mücadele edilecek. 
- Ucuz kentleşme olacak. 
- Memura onurlu yaşam sağlanacak vesaire, vesaire, vesaire... 
Yani, dertler ne ise, bunların hepsinin halledileceği güzel güzel yazılmış. Oh ne âlâ... Gü

zel de, bunlar nasıl hallolacak? Hangi imkânla, nasıl?.. Asıl, iş buraya geldiği zaman patinaj 
başlıyor, önce, pek büyük çelişkiler var. Üç türlü çelişki var bu programda: Bir tanesi, progra
mı hazırlamadan önce seçimde millete yapılan vaatlerle program arasında büyük çelişki var. 
Tabiî, "bunda kabahat SHP'nindir, müsaade etmiyor" diyeceksiniz... 

Diğeri, programın kendi içinde çelişkiler var. 
Bir diğeri de, program hemen ilan edildikten sonra, arkasında yaşadığımız şu on onbeş 

gün içerisinde programla tatbikat arasında hemen başlayan çelişkiler var. 
Bunlar pek çok; ancak, birkaç tanesine müsaadenizle temas etmek istiyorum. 

Önce, bir defa, ne oldu bu 2 anahtar?.. Ne oldu?.. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
Seçimlerde, çıktınız, şıngır mıngır, millete salladınız; önümüze program geldi, önce şu anah
tarları alıp cebimize koyalım dedik, baktık anahtar manahtar yok! Programda ne olmuş bu 
iş şimdi? Programda tek kelime yok; Temsilciler televizyona çıkıyorlar, "efendim, biz bundan 
onbeş sene sonrasını kastetmiştik" diyorlar. Bu ne demek? "Dün dündür, bugün bugündür" 
demek. Hiçbir şeyi yadırgamıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

İkincisi, yeşil kart! Ne oldu bu yeşil kart? Herkes bedava tedavi olacaktı. Şimdi bir de 
bakıyoruz ki, karşımızda, genel sağlık sigortasını aşamalı olarak yaygınlaştıracaklar... Başlı
yor şimdi patinaj! Hiçbir vatandaş genel sağlık sistemi dışında bırakılmayacak... Ödeme im
kânı olmayan vatandaşlarını sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak ve 20e mil yon in
sandan, bu işi yapmak için prim alınmaya başlanacak... Yani, ileride hasta olacağının parasını 
şimdiden alacak, sonra verecek... Bu 20 milyon insanın zaten para verecek hali yok. Bunlar, 
isteselerdi çoktan sigorta olurlardı. Görülüyor ki, yeşil kart, renksiz kart olmuştur, şeffaflaş-
mıştır. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Primleri alıp başka yerde kullanacaksınız. "Herkesi tedavi edeceğiz" diyorsunuz; halbu
ki, kademe... imkânı olan, vesaire, vesaire, vesaire... 

Bunları yapamazsınız; çünkü, bunları yapmak için, önce Türkiye'de tam teşekküllü bölge 
hastaneleri lazım. Nerede yeterli teçhizat, nerede yeteri adette doktor, nerede yeteri adette has
tabakıcı, nerede koruyucu hekimlik, nerede bizim hastane personelimizin hastalarımıza şef
katle bakması için manevi eğitim?.. Bütün bunlar olmadan, bu yeşil kartı nasıl salladınız? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMıREL (İsparta) — Halkın oylarıyla.. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sağlık sahasında yeniden, büyük atılımların ya

pılması lazımdır. Bugün, Bağ-Kurlular; ki, bunların sigortası var, eczaneden ilaç bile alamıyor. 
Öyle eczacı arkadaşlarımız var; Bağ-Kur sigortalılarının eczaneden aldıkları ilaçların parasını 
Bağ-Kur'dan ancak icra yolu ile alabiliyorlar. 
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Diğer yandan, "besici ve çiftçi borçlarını affedeceğiz" diye ortaya yere çıktınız; "tamamı
nı affedeceğiz" dediniz; şimdi, geldiniz buraya "makul bir bölümünü bir defaya mahsus ol
mak üzere,.." diyorsunuz. Nasıl makul bir bölüm acaba? Kimin aklına göre tespit edilecek bu 
kısım? 

Bir diğer husus, "asgari ücretten vergi almayacağız" dediniz, şimdi geldiniz, "kademeli 
olarak" diyorsunuz, öbür taraftan, seçimlerde, siz Sayın Demirel, milletin önüne çıktınız ve 
aynen şu sözleri söylediniz: "Peşime düşün; enflasyon mu; benim meselem; Güneydoğu mu, 
benim meselem; ekonomi mi, benim meselem" dediniz, şimdi buraya geliyorsunuz ve "bunlar 
benim meselem değil, hepimizin meselesidir" diyorsunuz. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar, ANAP sıralarından gülüşmeler) Daha işe başlarken;'"Dün, dündür; bugün, bugün
dür..." , 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Hocam, daha kırkımız çıkmadı. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Böyle söyleyeceğinizi biliyorum; ama, ben bu 

filmi altı kere seyrettim. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP sıralarından gülüş
meler) Bu film yeni başlamıyor... 

Bakınız, şimdi programın kendi içindeki çelişkilerine geliyorum; Daha dün, devletin var
lığını ve bağımsızlığını koruyacağımıza hepimiz burada yemin ettik. E, bugün gelmişiz, he
men, bütün gücümüzle "AT'a gireceğiz" diyoruz ve AT'ın bir siyasî bütünleşme olduğu da 
söyleniyor. Bakınız -çok iyi haberdar olduklarını biliyorum; ama, gösteriyorum- bu, Devlet 
Planlama Teşkilatının kendi raporu, "Bağımsızlık devredilmedikçe AT'a giremezsiniz, suç işli
yorsunuz, mahkemeye götürürler, şöylece, millete hissettirmeden bu işi yapın" diye rapor ver
mişler, Bu da Arif Emre Beyin; AT için çalışanların mahkemeye verilmesi gerektiğini söylüyor 
bugünkü Anayasaya göre. Çünkü, AT, tek devlet olmak demektir, bağımsızlığın Batı'ya devre
dilmesi demektir. Kesinlikle ifade ediyorum ki, bir referandum yapmadan, bu yolda, ne ısrar 
edebilirsiniz ne de'çalışabilirsiniz. Bugün, ingiltere'de, görüyorsunuz, Thatcher "millete soralım" 
diyor. Hani demokratikleşecektiniz?.. Hani demokratikleşecektiniz?.. (RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) . . ». 

' • . - ' • • • ' * • • . • 

öbür tarafta, şimdi, "Tam demokratik rejim, Türk Milletinin vazgeçilmez, feda edilmez, 
ödün verilmez yaşam tarzıdır" diyoruz, ondan sonra "tarh demokratik ve çoğulcu sistemi ön
gören çağdaş bir Anayasa yapılacak" diyoruz; ama, bu sefer başlıyoruz, Paris Şartı, AGİK 
süreci.., Bunlar ön şartlarmış!.. E, bırakın da millet kendi istediğini kendi yapsın. Bu ön şart
ları nasıl millete karşı koşuyorsunuz? "Paris Şartı" diyorsunuz, bakın işte burada Paris Ant
laşması; en önemli maddesi "Yahudilerin aleyhinde bulunulmayacak" diyor. Çünkü, onlar çifte 
standart kullanıyor. Bunu getirmişsiniz. Niçin, bizim milletimizin kendi hukuk sistemi yok mu? 
Niçin millî bir düşünceyle hareket etmiyorsunuz? Baştan sona kadar; evrensel, AGİK, OECD... 
Bu ne?.. İşte, bizim "taklitçilik" dediğimiz, bu. İşte bunlar çelişki. Hem, "tam demokratikle-
şeceğiz, millet istediğini yapacak" diyorsunuz hem de bunların önüne birtakım kısıtlamalar 
getirip koyuyorsunuz. , . 

Aynı şekilde, programda, küresel, evrensel, ulusal, laik ve evrensel millî eğitim, sonra da 
millî kültürü geliştirici olacakmış!.. Nasıl olacaksa!.. 

Ayni şekilde, yine programın içerisinde -sayılarını çok söylemek mümkün ya- "Tüm telif 
hakları üzerindeki vergiler kaldırılacaktır" demişsiniz 48 inci sayfanın üçüncü paragrafında; 
49 uncu sayfanın altıncı paragrafında ise "tüm telif hakları üzerinden belli bir düzeye kadar 
vergi alınmayacaktır" demişsiniz. 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Onu düzelttik. ~ 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Düzelttiniz... Teşekkür ederim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (İsparta) — Ben, onu okurken öyle okumadım 

k i . ' ' • • ' 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet, elimize verilen vesika böyle. O kadar hızlı 
okudunuz ki, kimsenin ne okuduğunuzu takip etme imkânı yok.. Evet... (RP sıralarından al
kışlar) 

Çelişki mi arıyorsunuz?.. Bakınız; çelişkiler içerisinde; üniversite üyeleri siyaset yapacak... 
Olabilir, düşünülebilir. Ben, çelişkiye işaret etmek için söylüyorum. Memurlar sendika kura
cak, sendikalarda siyaset yapılacak; ama, din görevlilerine gelince, onlar hiçbir şey yapamaya
cak... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika; "Din görevlileri siyaset yapsın" demiyorum; ancak... (DYP ve SHP sıraların
dan gürültülr) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Camilerde de yapılıyor. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ancak, şu davranışınıza bakın... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Zaten camilerde yaptınız. . 
NECMET/TİN ERBAKAN (Devamla) — Neden herkese insanlık haklarını vermiyorsu

nuz? Ya hiçbirine yaptırmayın ya insan haklarını koruyun... 
Diğer yandan, ekonomik sahada pek çok çelişkiler dolu. Bakınız; "Serbest piyasa ekono

misi, düşük gelirli kesimleri istismara yönelik olarak işletilemez." diyor. Bu mümkün değildir. 
Siz, hem vahşi kapitalizmi esas alacaksınız, hem sömürü olmayacak... 

öbür taraftan, "gelir adaletini sağlayıcı biçimde, asgarî ücret kademeli olarak vergi dışı 
bırakılacaktır" diyorsunuz. Adalet sağlanıyormuş... Nasıl?.. Asgari ücret kademeli olarak vergi 
dışı bırakılarak, önce, "hepsini indireceğim" dediniz. Bu insanlar, zaten 800 bin lira alıyor; 
300 bin lirasını kesiyorsunuz, bunu da "kademeli olarak kaldıracağız" diyorsunuz... İnsaf!,. 
İnsaf!.. 

Bir yandan da, TRT, yılbaşı programını Paris'te hazırlıyor... Bir yandan bu israflar, öbür 
taraftan asgarî ücreti zaten tek insan için hesaplıyorsunuz; bir aile için değil; bunu da, söz ver
diğiniz halde, "kesmeyeceğiz" diyemiyorsunuz. 

"Kamu gelirleri kompozisyonu içinde vergi gelirlerinin ağırlığı artırılacaktır" diyorsunuz... 
Yani, fakir fukara daha çok ezilecek; çünkü, bizde, vergi, sonunda "fakirlerden alınıyor. . 

"izlenecek kur politikası da dış borç faiz yükünü artırmaya yönelik olacaktır. Kur değeri
ni aşağı tutacağız" diyorsunuz. Kur değerini aşağı tuttunuz mu, sıcak döviz artıyor; sıcak dö
vizin yıllık faizi ise, dolar olarak yüzde 20-25'e geliyor... Tam bir tezattır. 

"Geri kalmış bölgelerde kamu yatırımlarını artıracağız" diyorsunuz... Hangi kaynakla?.. 
Bizim ağır sanayi yatırımlarımızın büyük kısmını 1980'de siz de programlardan çıkardınız; şimdi 
programa bunları yazıyorsunuz. 

"GAP, bir an önce devreye girecek" diyorsunuz. Keşke.:. Onbeş yılda Harran'da 100 bin 
hektarlık sulama şebekesi tamamlanmamışken, 1 milyon 600 bin hektarlık GAP sulama şebe
kesi yüzelli senede bitmez. 

Şimdi, bir üçüncü çelişki kısmına geçiyorum. Program; ama, programdan sonra yapılan 
icraat, önce demokratikleşmeden bahsediliyor programda -Sayın İçişleri Bakanına dönüyo- -
rum ve diyorum ki, "Niçin siz Urfa ve Van Belediye Başkanlarını, bunların meclislerinde 
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çoğunluk Refah Partisinde olduğu halde, bugüne kadar teamül çoğunluk hangi gruptansa on
dan meclis başkanı seçildiği halde ve esasen sizden önceki Bakan Sayın Çakmakoglu, Refah 
Partili belediye meclis üyelerinden buraların belediye balkanlarını seçtikleri halde yerinize oturur 
oturmaz, ilk icraat olarak bu belediye başkanlarını indirdiniz, yerine, bu görevleri yapması ba
kımından, en tecrübesiz insanları hem de demokratik esaslara aykırı olarak yerleştirdiniz? Ön
ce evvelki bakana teşekkür ediyorum ve Sayın İçişleri Bakanımızdan bunu hemen düzeltmele
rini rica ediyorum. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Başbakan ve Millî Savunma Bakanından da bir diğer ricam var. Bakınız; "Din hürriyeti 
ve inanç hürriyeti her şeyin başı olacaktır" diye yazılmış programda. Halbuki, gazetelerde, birkaç 
gün önce şu haberi okudunuz; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığının imzasıyla 
2 Ekim 1991 tarihinde yayımlanan tebliğde şöyle deniyor: "Tüm komutanlıklarca, birliklerde
ki subay ve astsubayların tutum ve davranışları, özellikle eşleri tesettür uygulayan, sosyal faali
yetlere bilinçli olarak katılmayan -nasıl bir bilinçse- kadın-erkekle tokalaşmaktan imtina eden
ler yakından tak;ip edilecek, bunlar hakkında gerekli işlemler derhal yapılacaktır." 

önce, yeni Hükümet, Eskişehir'deki insan haklarına aykırı bir davranışı hemen bir günde 
düzeltti; bundan dolayı müteşekkiriz; ama, biz beklerdik ki, bu haberler gazetede çıkar çık
maz, Sayın Başbakan da, insan haklarına aykırı olan bu tamimleri geri aldırsın. Hani, inanç 
ve düşünce, atılım özgürlükleri toplumun temeliydi, kısıtlanamayacaktı?.. 

Diğer yandan,.bakınız, siz hep burada, geldiniz, o günkü iktidara, "Anarşi, kan ortalığı 
kapladı. Nerede bu meçhul cinayetlerin failleri? Cinayetleri önleyin, terörü durdurun, failleri 
bulun" dediniz. Dün bir, bugün iki; şimdi bir sürü cinayetler yine işlendi, nerede bunların fail
leri? Sizin göreviniz, sadece bu yeni işlenenlerin değil... (DYP sıralarından, "İnsaf, insaf" ses
leri) İnsaf ne demek? Bir cinayetin failinin bir haftada bulunması lazım. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Bulacağız. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla)— Ne zaman? Onbeş senede mi bulacaksın? (RP 

sıralarından alkışlar) 
Kaldı ki, siz, sadece şimdi işlenenlerin değil, o tenkit ettiğiniz bütün eski işlenenlerin de 

faillerini bulacaksınız... Hepsini isteyeceğiz. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Al sana bir hafta yetki, bul bakalitti. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Şimdi, tabii, şayet Meclis güvenoyu verirse, her 
ay, "kaç tane yolsuzluğu hallettiniz, tespit ettiniz? Kaç tane fail buldunuz? Terörü önlediniz 
mi önlemediniz mi?" diye 60 milyon insan adına bu bekçilik görevimizi yapacağız. Onun için, 
diyorum ki, muhalefet görevi iktidardan daha mühim. 

Şimdi, bu çelişkilerden sonra programın bir diğer özelliğine geçiyorum. Şimdi bir iş mi 
yapılacak; hiçbir şey düşünülmemiş, hiçbir hazırlık yapılmamış -tabirimi mazur görürseniz-
bir tabir uydurup geçeceksin... 

Bakınız, sayfa 12, paragraf 4'te, "Türkiye'de, son on yılda bölgelerarası gelişmişlik fark
ları artmıştır" deniliyor, önce, bir defa, teşhis yanlış; çünkü, bu, son on yılda değil, elli yıldan 
beri artmıştır; Sayın Demirel'in eski hükümet dönemlerinde de artmıştır; teşhis yanlıştır; bir. 
(RP sıralarından alkışlar) 

İkincisi, şimdi vatandaş soruyor; "Peki, nasıl düzelteceksin?" Cevap: "Bölgesel gelişme 
politikası uygulayacağız." Bir kelime uydurdun mu iş bitiyor... Neymiş bu bölgesel gelişme po
litikası, belli değil. Nerede bu politika? Bu politikayı bir kitap halinde takdim edin bize, 
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bakalım. Bu yok, bir tabir var. Ee, ne oldu?.. Bu kadar mı?.. Bir dakika sabredin şimdi. 
Sayfa 12, paragraf 6: Doğu ve Güneydoğu Anadolu nasıl kalkınacak?.. Bölgesel kalkınma 

planıyla kalkınacakmış... Cevap bu. Peki, bu ne?.. Belli değil. 
Sayfa 13, paragraf 3: İşsizlik sorununa kısa dönemde nasıl çare bulunacak? Cevap: Özel 

istihdam projeleriyle... Proje nerede? Yok. Kaynak nerede? Yok. İşte, program baştan sona ka
dar böyle. 

Şimdi, bakın -sayfalarını söyleyip vaktinizi almayayım- programdan okuyorum: "Yeni sa
nayi atılım stratejisi..." Neymiş bu?.. Kim biliyor?.. Devletin hiç haberi yok. "Yeni sanayici
ler..." Nerede saklanrruş bunlar? "Yeni sanayici kuşağı yetişiyor", "üstün becerili emek", "es
nek sektör yapılaşması", "büyüme stratejisi çelişkisi", "esnek fiyat oluşumu", "kırsal sanayi
ler", "ulusal bayındırlık master planı..." Nerede bu?.. Yok. "Dışsal fayda", "Yeşil Kart..." 
Ne oldukları belli değil. Nerede ki bir şeyin çözümü lazım, bir kelime söyle, geç... İşte, metot 
bu. 

öbür taraftan, programın içerisinde bir sürü yanlış teşhis ve teklifler bulunuyor. Mesela, 
"Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür." Evet; ama, bu nedenmiş? Bu 
birlik ve beraberlik, ortak bir siyasî kültürün sonucuymuş... Hayır, böyle değildir. Eğer mese
leyi bu kadar basite irca ederseniz çok yanılırsınız. 

İşsizlik problemi, sadece görülen 1,5 milyon için değil, 9 milyon insan için düşünülmeli
dir. "1,5 milyon işsiz var" derseniz, yanılırsınız. 

öbür taraftan, TRT için diyorsunuz ki, "gerçekler} yansıtan, doğru haber alma olanağı 
sağlayan, tarafsız bir TRT kuracağız." Peki, bu TRT, aynı zamanda, inanç, ahlak ve ilme aykı
rı yayın yapmamalı, tam tersine, ahlakî yayın yapmalı ve siyasî partilere eşit hak tanımalı. 
TRT'nin kusur ve kabahati olarak yaptığınız tespitler yanlıştır. Memleketin temel meseleleri 
hakkında yaptığınız teşhis de yanlış, tedaviniz de yanlıştır; biraz sonra onları ayrıca açıklaya
cağım için, şimdi üzerinde durmuyorum. 

Geliyorum, tarifi yapılmamış, şüpheli ve tehlikeli tabirlere. Bakınız, 9 uncu sayfanın 4 ün
cü paragrafında, "Hükümet, çağdaş akım ve gelişmelere paralel bir basın özgürlüğü anlayışını 
kesinlikle oluşturmak ve uygulamaya koymak kararındadır" deniliyor. Çağdaş akım ve geliş
meler neymiş?.. Peki, ahlakımız ne olacak? Ahlakî çöküş; bu da mı çağdaşlık? AİDS ne kadar 
çoksa, o da mı çağdaşlık? Nedir bu çağdaşlık? Şu çağdaşlığın ne'olduğu belli değil; ancak, 
bu tabirlerle, biz tatbikatta görüyoruz ki, ahlak tahribatına yöneliniyor; onun için, çok ehem
miyetle bu noktanın üzerinde duruyorum. 

"Gelişen dünya ile bütünleşme!.." Kimmiş bu gelişen dünya? Ne demekmiş, bütünleşme, 
evrensel değerleri savunma?. Ne demekmiş bunlar?.. Maksat kozmopolitlik mi, masonluk mu?.. 
(RP sıralarından alkışlar) Niçin, millî ve manevî değerleri esas almıyoruz? Millî ve manevî de
ğerler ne alacak? Bunlar çatıştığı zaman hangisi seçilecek? (RP sıralarından alkışlar) İşte, te
mel mesele bu. 

Evrensel eğitim politikası; nasıl millî olacak? 
"Türkiye'nin Avrupa bütünleşme hareketi içindeki konumunun güçlendirilmesi..." De

min söyledim, bir referandum yapmadan bu yolda çalışamazsınız. Çalışmanız, Anayasaya da 
aykırıdır, devletin kuruluşuna da aykırıdır. Bunun manası, bin yıldır mensubu olduğumuz İs
lam aleminden ayrılıp, emperyalizmin yanında yer alması ve ülkemizin bağımsızlığını kaybet
mesidir. 
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Bu yanlış teşhislerden başka, birtakım da tahribat yapıcı fikirler ve teklifler vardır. Bakı
nız, bunların başında, ne pahasına olursa olsun AT'a girmek gelmektedir. Bu, bir tahribattır. 

Diğer yandan, "Hükümetimiz, Avrupa toplumlarıyla Türk toplumunu birleştiren tarih
sel -şu tabire bakınız lütfen!..- siyasî, ekonomik, moral ve kültürel ortak paydaları artırmak 
ve güçlendirmek suretiyle, -moral ve kültürel ortak paydaları da artıracakmışız!..- bu yolda ta
rihî bir mesafe almaya kararlıdır. Siyasî birlik ile ekonomik ve parasal birlik yönünde yeni aşa
malara ulaşmakta bulunan bir Avrupa'da, Türkiye'nin hak ettiği yeri -ya, hakkımızı vermiyor
lar bir türlü- alması, ısrarla isteyeceğimiz ulusal bir hedef olacaktır" denilmektedir. Bu "ortak 
paydalar" da, bir tek din eksik kalmış; "her şeyde birleşeceğiz" deniyor. Bu, nasıl bir millî 
ve manevî değerlere bağlılıktır?.. ' 

öbür taraftan, düzende, demokratikleşmede, hukukta, eğitimde, kültürde ve her şeyde, 
baştan sona kadar -demin de söyledim- Paris Şartı, AGtK süreci, OECD, Avrupa Konseyi, tLO 
esaslarının -nedense ÎMF'den bahsetmemişler; çok korkuyorlar başlarına gelecekten çünkü-
ve tabiî ekonomide de vahşi kapitalizmin tatbik edilmek istenmesi; getirilen bütün tedbirlerin 
daha çok fakirleri ezici olması, tahrip edici bir zihniyettir. Temelde, her zaman söylediğimiz 
taklitçilik zihniyeti yatıyor. 

Dış politikada ve savunmada, baştan sona kadar, dışa bağımlılık esas alınmıştır. 
Bu haliyle, bu program, bütün millî menfaatlarımıza aykırıdır; milletimizin hiçbir mese

lesini çözemez. 
Bir diğer misal, aile^planlaması: "Aile planlaması hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri

nin en önemlisi görülerek, sağlık örgütü içinde, yurt düzeyinde yaygınlaştırılacak" denilmek
tedir. Ne yapacak?.. Nüfus artışını azaltacak, milleti kısırlaştıracak. Bunları,' bu tabirlerle 
söylüyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün Avrupa, kendi politikasını değiştirdi. Onlar, nur topu gi
bi bir çocuk doğuran bir insana, para veriyor, kişileri bu yönde teşvik ediyor. Aksi takdirde, 
genç nüfus azalıyor. 40 türlü felaket geldiği için onlar döndüler, arkadaşlarımız hâlâ, onlar 
böyle istiyor diye bu yola gidiyorlar... 

Bakın, bugün Almanya'da, 1 genç işçi, 2 yaşlı işçinin sigorta primini ödüyor; 40 sene son
ra da, 1 genç işçi, 8 yaşlı işçinin primini ödemek zorunda kalacak ve de ödeyemeyecek... Sis
temleri bile yürümüyor. Nasıl bu yanlış, yolları takip etmeye kalkarsınız?... 

Türkiye'nin şu acıklı haline bakın: Bir evladımız doğum yaptığı zaman, 3 milyon lira para 
istiyorsunuz hastanede; ama, aynı şekilde külfete sebep olan bir kürtaj ameliyesini ise, hiç para 
almadan yapıyorsunuz... (RP sıralarından alkışlar, DYP sıralarından "Nereden biliyorsun?" 
sesleri) Bu nasıl iş?.. 

Televizyon için verilen hedefler, aynı şekilde tahribattır ve en önemlisi, imam-hatip okul
larından tek kelime bahsedilmemiş olması; tam tersine, "İlköğretimin sekiz yıla çıkarılması" 
adı altında yapılmakta olan sinsi tatbikattır. Bu konuda, birkaç kelime ile vaktinizi almaya mecr-
burum sayın milletvekilleri ve Sayın Hükümet üyeleri. 

Bakınız, önre şunu belirteyim: Mecburî eğitim sekiz sene değil, onbir sene olsun; sekiz 
sene bile az. Biz, mecburî eğitime karşı değiliz; ancak, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, meslek 
öğrenimi 12 yaşından başlar. Sanat okullarının orta kısımları kapatılmak suretiyle, bu memle
kete çok büyük kötülük yapılmıştır.. Yalnız, bir çocuk, üç sene lisede okuyarak, bir mesleği 
sevemez ve öğrenemez; zaten başka işlere gidiyorlar. Bundan dolayıdır ki, bütün meslek öğre
timlerinin 12 yaşında başlaması şarttır. 
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Kaldı ki, insan biyolojisi bakımından 12 yaşına kadar olan küçük yavruların bir arada 
bulunmaları başka şeydir, 6 yaşla 16 yaş grubunu bir arada toplamak başka şeydir, öğretmen
ler bakımından ise, ilkokulda okutulacak derslerin öğretmenleri başka formasyondadır, ortao
kulda okutulması lazım gelen derslerin öğretmenleri başka formasyondadır. 

Şimdi, Türkiye'nin şu acıklı haline bakın: Daha, ilkokulun dört sınıfını bir odada okutu
yorlar; bu hallerini görmüyorlar, milyarlar harcayarak, illâ bu 5 senelik ilkokulları 8 seneye 
çıkarmak istiyorlar... Neden?.. Çocuklar imam-hatip okullarının orta kısmına gitmesinler, Kur'an 
kurslarına gitmesinler diye. tnsaf edin!.. İnsaf edin!., tnsaf edin!.. (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — istismar ediyorsun... istismar ediyorsun... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakınız, vaktiyle Sayın Demirel ve Sayın Ece-

vit'le beraber hükümette iken, 350 tane imam-hatip okulu açtık. Sayın Demirel, her zaman, 
"bu imam-hatip okullarının açılmasında benim de imzam var" dedi. 

AHMET SAYIN (Burdur) — İstismar ediyorsun... Ayıp, ayıp!.. 
ALİ YALÇIN ÖöÜTCAN (Adana) — Sayın Demirel'in sayesinde okudular onlar. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sayın Başkan, memleket meselelerinin en önem

lilerini konuşuyoruz; lütfen, huzuru tesis ediniz. 
BAŞKAN,— Teşekkür ederim. 
Muhterem arkadaşlar, lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, doğru mu yanlış mı 
şimdi göreceğiz; bakınız, ölçeğini koyuyorum orta yere. 

Biz, vaktiyle, beraber, hükümette iken 350 tane imam-hatip okulu açtık. Sayın Demirel, 
her zaman, "bu okulların kararnamesinin altında benim de imzam var" dedi; buna saygı du
yuyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — istismar etmeyin. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Peki, işte şimdi, binası bitmiş 220 tane imam-

hatip okulundan kaç tanesini açacak göreceğiz. Madem bunları en az bizim kadar açmayı iste
mişti -ki, istemesini istiyorum- şimdi de, "efendim, SHP müsaade etmiyor" diyecek. Halbuki 
biz, CHP ile beraber, 1 senede 69 tane imam-hatip okulu açtık. Böyle bir bahane ileri süre
mezsiniz. Bu sebepten dolayıdır ki, bu tatbikata son verilmesi lazımdır. 

Şimdi, imam-hatip okullarında, meslek derslerinin yanında, kültür dersleri yarım okutu
luyor. Bir çocuğa fizik dersi okutuluyorsa, matematik okutulmuyor, matematik dersi okutulu-
yorsa,xfizik dersi okutulmuyor. Neden?. Bunlar, mekteplerini bitirdikten sonra üniversite giriş 
imtihanını kazanamasınlar diye. öbür taraftan, "meslek okullarına kontenjan" deniliyor; ama, 
imam-hatip okulları mezunları üniversitelerin çeşitli teknik fakültelerine gitmek istedikleri za
man daha dar sınırlar içerisine girmek mecburiyetinde bırakılıyorlar... 

Bütün bu faaliyetlerle, aslında ülkeye bir fayda yapılmıyor, maalesef, ülkenin manevî kal
kınması tahrip ediliyor. Ondan dolayı, bu Hükümet Programı görüşmeleri münasebetiyle yeni 
Hükümetin bilhassa dikkatini çekiyorum; programınızda manevî kalkınmaya bilakis yer ver
memişsiniz. Halbuki, bu husus her şeyin temelidir ve öncelikle bu hususa ağırlık verilmesi la
zım gelir. 

Şimdi geliyorum, Hükümet Programında olmayan şeylere: Önce, bir defa, manevî çöküş 
ve tahribat, bir mesele olarak kabul edilmemiştir. Halbuki, ülkemizde içki, kumar, uyuşturu
cu, rüşvet, iltimas boşanma oranları ve AİDS hastalığı hızla artıyor ve bütün bu felaketler 
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bir mesele olarak kabul edilmiyor. 
Programda, ahlakî ve manevî kalkınma ile ilgili hususlar yok. Diyanet tşleri Başkanlığı 

hakkında sadece iki cümle söylenmiş, geçilmiş. Merak ettim, Sayın Demirel'in 1979 Kasımın
da kurduğu hükümetin programıyla bu programı karşılaştırdım; orada, heyecanla, Diyanetten 
bahsediliyor, "kalkınmada Diyanet görevlileri öncülük yapacaklar" deniliyor ve onların yetiş
meleri ve durumlarının iyileştirilmesi hakkında birçok hususlar yazılmış bulunuyor. Oysa, ba
kıyoruz ki, bu programda, bu konuda bir tek kelime yok; bunu çok büyük bir noksanlık ola
rak görüyorum. 

Programda, sosyal meselelere değinilmemiş. Aile konusu yok; tek kelime ile geçiştirilmiş. 
Bugün, Türkiye'de, 40 metrekarelik konutlar teşvik edilerek, aileler parçalanıyor; politikanız 
ne olacak bu hususta? 

Programda, özürlülerle ilgili bir husus yok. Oysa, Türkiye'de 6 milyona yakın özürlü ve 
sakat var; niçin bunlar hakkında programda tek kelime yok? 

Öbür taraftan, Programda, bu 4 temel konu olmadığı gibi, varolan konular hakkında da 
teşhis yok, tedavi yok, çare yok, kaynak yok. 

Bu programda sanayi yok, maden yok, orman yok, gerçek bir tarım kalkınması yok; ta
birlerin hepsi de yuvarlak laflardan ibaret. Hayvancılık yok... Nasıl kalkınacak hayvancılık? 
Ağır sanayi yok, millî harp sanayii yok, işsizliğe çare yok; doğu ve güneydoğu illerini nasıl 
kalkındıracak; buna inandırıcı bir çare yok; dış politikada şahsiyet yok; demokratikleşmede 
açıklık yok; emperyalizme, sömürüye, dışgüdüme karşı tek bir tedbir yok. 

Ey SHP'liler!... Ne oldu size?.. Ne oldu size?.. Biz, yıllarca sizinle beraber emperyalizme 
karşı mücadele ettik, şimdi geldiniz kayboldunuz. Bakınız, emperyalizme karşı yalnız Refah 
Partisi, milletin menfaatlannı koruyor. Kendinize gelin, kendinize! Uyanın!.. Uyanın!.. (RP 
sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ayıp ayıp.., Bizi kavga mı ettireceksin? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —• Öbür tarafta yoklar devam ediyor. Çekiç güç 

ne olacak? 28 Aralıkta bunun günü bitiyor, bu programda, bu konuda tek kelime yok... Böyle 
bir meselemiz yok bizim herhalde(!) Başörtüsü zulmü nasıl önlenecek, bunun hakkında tek 
kelime yok. Müslümanlara hürriyet verilecek mi? 
, Her hafta, kökü dışarıda bu kadar rotary kulübü kurulurken, iki Müslüman bir araya ge

lip dua edince, "tarikat kurdun", "ayin yaptın" diye hapsedilmeye devam edilecek mi? Müslü
manlığın aslını konuşmak, tedris ve yaşamak yasak olacak mı? Okumuş gençler nasıl iş bula
cak? Mahallî idarelerin gelirleri nasıl artırılacak? Karadeniz Sarp Kapısının açılması suretiyle 
meydana gelen bu büyük ahlak tahribatı, frengi, AİDS, boşanmalar; bu sosyal felaketler nasıl 
önlenecek? Askerden gelen genç nasıl faizsiz kredi alabilecek? 

Bağ-Kur'lu hastalar ilaç bile alamıyor... Bağ-Kur emeklisi 80 bin lira alıyor... Memleketin 
bu dertleri nasıl çözülecek, bunlar hakkında -maalesef- programda bir şey bulmak mümkün 
değildir. 

ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Siz istismar etmeyin yeter! 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, şimdi geliyorum asıl 

temel meseleye. Bunları niçin söyledim... 
BAŞKAN — Sayın Erbakan, sürenizin dolmasına 2 dakika var. Zamana riayeti istirham 

edeceğim efendim. 
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.NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — tnsaf Sayın Başkan!.. Saatimi buraya koydum, 
saate bakıyorum. Ben 10 dakika sonra başladım. 

BAŞKAN — Hayır efendim!.. Ben de dikkat ediyorum; 2 dakikanız var efendim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bakınız, programı siz

lere özetliyorum. Bu program şu iddia ile ortaya çıkmıştır: "Güneydoğu meselesini çözeceğim" 
diyor. Kendilerine söylüyorum ki, bu programla güneydoğu meselesini çözemezsiniz. Çünkü, 
dört tedbirden bahsediyorsunuz, "Ekonomik kalkınma yapacağım" diyorsunuz; bunu yapa
mayacaksınız; çünkü, kaynağınız yoktur. Çünkü, diğer insanlar oraya gitmiyor, oradaki insan
lar da bunu yapmak imkânını bulamıyor... Çünkü, bunu yapmak için inançlı kadroları sefer
ber etmek lazımdır. 

Bakınız, geçen dönemde burada GAP'ı ve Keban'ı aranızda paylaşamadınız... Asıl gerçe
ği unutuyorsunuz; o GAP da, Keban da bir Recai Kutan'ın, bir Fehim Adak'ın yol olmayan 
yerlerde merkeplerle dolaşarak tespit ettiği projelerdir; bunu, herkesten iyi, Sayın Demirel bi
lir. 

ALİ YALÇIN ÖöÜTCAN (Adana) — Ne zaman hükümet oldunuz da yaptınız onu? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bunların asıl sahipleri bu arkadaşlarımızdır. 
öbür taraftan diyorsunuz ki, "hürriyet vereceğim..." Peki, şimdiye kadar altı defa hükü

met oldunuz, niçin o zaman bu hürriyetleri vermediniz? "Şefkat lazım" diyorsunuz... Şefkat 
lafla olmaz. 

Size bir vaka anlatayım. Orada, geçenlerde, "Bu köyü boşaltacaksınız" dediler. Köy bo
şaltılırken, köylüler rica etti, "yapmayın, etmeyin, burası bizim atamızın yeridir... Boşaltalım; 
ama, şu köyümüz muhafaza edilsin" dediler. Camilerini otlaklarını ve her şeylerini yaktılar. 
Burada şefkatten bahsetmek yetmiyor... Oraya şefkati nasıl götüreceksiniz? (RP sıralarından 
alkışlar) 

Diğer yandan, vaktiyle, asker ve korucuyu kaldıracağız diyordunuz, şimdi geldiniz, "göz
den geçireceğiz" demeye başladınız. Halbuki, şiddet, şiddeti doğuyor. Sizin bu dört tane ye
tersiz teklifinize karşılık ben size dört tane başka şey söylüyorum: 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kendine sakla onları. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Önce, asıl birleştirici unsura önem veriniz. Bu 

da, manevî bağlarımızdır. Buradaki din görevlilerimize elinizi uzatınız.-Buralarda birçok özel 
öğretim yapmış din görevlilerimiz var, bunlara diploma verin, kadro verin, millî birlik ve bera
berliğimiz için bu insanlar hizmet etsinler. 

Sonra, devlet-millet kaynaşmasını temin ediniz. Bu, bayram nutuklarıyla olmaz. Vatan
daş kendi kendine düşünürken, "Benim ne güzel devletim var" demelidir. Bunu diyebilmesi 
için de, tatbikatın ona göre yapılması lazımdır. 

Üniversitede lüzumsuz başörtüsü zulmü devam ediyor ya, bu', güneydoğuda inancına bağlı 
insanlarımızı rahatsız ediyor. Siz burada "Askerî bölgede namaz kılınmaz" diye kararname 
çıkarıyorsunuz, bu, oradaki insanları rahatsız ediyor. 

SIRRI SAKIK (Muş) — Hocam, biraz ciddî olun. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Diğer yandan bir takım insanlar, inançlarına bağ

lıdır diye askeriyeden ihraç ediliyor... Bunlar, rahatsız ediyor. Devlet-millet kaynaşması için, 
devletin, milletin inancına bağlı olması lazım. Bakın, bunun en açık örneği, Meclisin mescidi
dir; bu, nasıl bir mimarî, niçin toprak içine gömülmüş, niçin minaresi, kubbesi yok? Tibet 
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mimarîsi... Bu Meclis milletten kopuk olunca, millet de Meclisten kopuk olur. Şu halinize bir 
bakın. 

öbür taraftan, bir diğer önemli konu da şu:.Bakımz, orada iktisadî kalkınma yapılamadı
ğına göre, bir an evvel, Irak'a konmuş olan ambargoyu kaldırınız. O bölgenin hayatiyeti bakı
mından çok önemlidir; ne bekliyorsunuz?.. Amerika'nın müsaade etmesini mi?.. (RP sırala
rından alkışlar) Niçin kendi inisiyatifimizle hareket etmiyoruz?.. Kuzey Irak'taki otorite boşlu
ğunu önleyin. 

Efendim, "enflasyonu önleyeceğiz" diyorsunuz. Çaresi ne imiş? "Denk bütçe yapacağım...". 
Yapamazsınız!.. Çünkü, 3 aylık getireceğiniz bütçe 65 trilyon. Sizin yıllık bütçeniz ne olacak? 
En aşağı 260 trilyon. Geçen seneki bütçe 125 trilyondu. Bütün gelirleriniz 80 trilyonu bile bul
madı; siz, 260 trilyonluk bütçe yapacaksınız... 

Bir de koskocaman bir liste var; "Teşvik yapacağım, sübvansiyon vereceğim gibi -hepsini 
okuyarak vaktinizi almayacağım- bu kadar gider vaat ediyorsunuz. Şu kadar vergileri de kaldı
rıyorsunuz. Sadece listesini gösteriyorum, tek tek saymıyorum. 

ALt YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) ->- Sayın Başkan, süresi doldu artık. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ne olacak?.. Bütün bunlar karşısında -zaten ver

giler Türkiye'de fakir fukaradan alınıyor- fakir fukaraya, bugün ödediğinin tam 4 misli vergi 
ödetmeniz lazım. "Kurumlar Vergisini kaldıracağım" diyorsunuz. Bu, zenginleri zengin etmek 
demektir. "Hisse senedi alandan vergi almayacağım" diyorsunuz. Bir insanın iki tane holdingi 
varsa; bir holding kârı ile öbürünün hissesini, diğeri de onun hissesini alırsa, vergi ödemeye
cek. Bunlar, hep, zenginleri koruyor, tabandaki insanları eziyor. Bu vahşi kapitalizmle, siz enf
lasyonu önleyemezsiniz. 

Bakınız -çok özet olarak geçiyorum- şunları iyice düşünmemişsiniz: Bu faiz, yavaş yavaş 
» başlar, üstsel bir fonksiyondur, birdenbire patlama noktasına girer. Yıllardan beri bu yüksek 

faizle Türkiye öyle bir noktaya getirilmiş ki, bu düzenin içinde bunu zaptedemezsiniz. 
öbür taraftan, Türkiye'de tatbik edilen faizci kapitalizm de değildir; aslında, bir çorba 

düzenidir. Çünkü, Avrupa'daki kapitalizmde, bütün krediler banka kontrolü altındadır. Biz
de, köy bakkalıyla şehirdeki esnaf arasında öyle gözükmeyen bir kredi vardır ki, hiçbir ölçüye 
sığmaz; bunları kontrol edemezsiniz. Bakın, kaç defa piyasadaki parayı azalttınız, enflasyon 
gene arttı... 

Efendim, "Batı bu kapitalist nizamda bunu nasıl yapıyor" diye de, sakın yanılmayın. Ba
ti da faiz yüzde 3. Kaldı ki, teknolojik gelişmeyle zaten bu faizi önleyebilecek durumdalar; 
ama, asıl, Batı'nın bir önemli noktasını görün. Batı, bu kapitalist nizamın vahşetini sömürüy
le besliyor; bu azgını, bizi sömürerek doyuruyor. İlk önce, müstemlekecilikle zengin oldular, 
sonra, sanayi mamulü ihracında 1 dolarlık malı 3 dolara ihraç ederek zengin oldular. 

Almanya'nın yıllıkjhracatı 324 milyar dolar; AT'nın toplam ihracatı 1 trilyon 100 milyar 
dolar. Bunların yüzde 90'ı sanayi mamulüdür. Bunları yüksek fiyatla satıyorlar; bizim gibi ül
keleri sömürüyorlar. ' 

Orada, sanayi müessesesi büyük kâr ediyor; Kurumlar Vergisi ile* yarısını devlet alıyor; 
bizden alınan bu para ile de götürüp tarımına sübvansiyon yapıyor. Peki, siz kimi sömürecek-
siniz? Siz kolayını bulmuşsunuz, alt katta oturanları sömürüyorsunuz. (RP sıralarından alkış
lar) Bu vahşi kapitalist nizamda bizim ayrıca sömüreceğimiz başka bir ülke olmadığı için, üst 
kattakiler alt kattakileri sömürüyor. Bu gerçeği görün. (RP sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Sayın Erbakan, süreniz doldu. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Ama, alt kattakilerin artık dayanacak hali kal

madı. O sebepten dolayıdır ki, bu düzen yürümez. Burada yapılacak olan iş, hiç şüphesiz ki, 
adil düzene geçmektir, hiç şüphesiz ki, millî görüşe geçmektir. 

Bakınız, birkaç kelimeyle şunu özetlemek istiyorum... 
BAŞKAN — Sayın Erbakan, sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalıyorum... Lütfen... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, süre 1 saat 20 dakikadır. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Topluyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, lütfen... Adil düzende muhakkak ki, zamanın da bir yeri 
olacaktır. İstirham ediyorum... (DYP sıralarından alkışlar) 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Konuşma süresi 1 saat 20 dakikadır. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Dış politikada Amerika Birleşik Devletleri için 

"..özel önem" tabirini kullanıyorsunuz. Sovyetler için "...büyük önem" ama, Müslüman ülke
lere gelince "...dikkatli olacağız" diyorsunuz. 

"Kıbrıs'ta federal devlet" konuşmalarını terk edin, bağımsız devletimizi tanıtmaya çalı
şın. Irak'tan ambargoyu kaldırın. İsrail'in tecavüzlerini kınayın. Çekiç gücü bir an evvel dışa
rıya çıkarın. Avrupa'daki işçilerimizle ilgilenin. Müslüman ülkelerle yakın ilişki kurun. Rus-
ya'daki Müslüman Türk topluluklarla, Balkanlarla yakın bir ilişki kurarak bunu devam etti
rin. •- ' • r 

Şimdi sözümü topluyorum ve de bitiriyorum... 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Hocam, Müslüman hak yemez... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakınız, şu gördüğünüz kitap, bugüne kadarki 

hükümetlerin programlarıdır. Tavsiye ederim; Sayın Demirel'in 12 Kasım 1979 günü işe başla
yıp, 19 Kasım 1979 günü Millet Meclisine okumuş olduğu hükümet programını, lütfen bu prog
ramla karşılaştırın; göreceksiniz ki, programlar satır satır birbirinin aynıdır. "Enflasyon önle
necek, anarşi durdurulacak..." O zaman da söylendi; sonra ne oldu; 1980 senesinin bütün ra-; 
kamları burada. 1980 senesi, Türkiye'nin hem huzur bakımından, hem ekonomik bakımdan 
en büyük tahribata uğradığı bir sene olmuştur. Bakınız, işte rakamlar: Döviz kurları 1980 yı
lında 76 liraya fırlamış, kalkınma hızı eksi 1,5 olmuş; millî gelir azalmış, işsizlik artmış. Bu 
rakamları lütfen inceleyin. Bunları önümüze koymak mecburiyetindeyiz. Anarşi arttı, ekono
mik konular büsbütün azgınlaştı. Sayın milletvekilleri, bundan dolayıdır ki, şu getirilmiş olan 
hükümet programına biz Refah Partisi olarak -bu Hükümet, bu programı uygulayacağız derse-
elbette kırmızı oy vereceğiz. (RP sıralarından alkışlar) Çünkü, bu programın içerisinde, birçok 
masum insanın -terör önlenemeyeceği için- kanlarının akması tehlikesi var; bu programın içe
risinde fakir fukaranın gözyaşı var. Biz, bu ıstıraplara destek olamayız, vesile olamayız; ancak, 
şayet bu Hükümet buraya gelir, "ben bu programı uygulamayacağım, ben adil düzene geçece
ğim, millî görüşü tatbik edeceğim" derse, o zaman kendisine beyaz oy veririz. (RP sıraların
dan alkışlar, DYP sıralarından "NaSıl adil düzen... Saate bak..." sesleri) Ama, bu programa 
bu söylediğimiz sebeplerden dolayı destek olmamız mümkün değildir. Bu kanaatimi izhar et
tikten sonra, şayet, Millet Meclisinden güvenoyu alırsa, bu Hükümete başarılar diliyorum. Bi
zim için aslolan, milletimizin saadetidir. Her zaman aynı kardeşlik havası içinde; nasıl şimdi 
kardeşane bir şekilde tavsiyelerimizi yaptıksa, aynı kardeşlik havası içerisinde hata yapmamaları 
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için her zaman elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 
Aziz milletimize Cenabı Haktan saadetler, selametler dileyerek; yeniden, Sayın Meclis Baş

kanını, kıymetli üyeleri ve yeni Hükümetin üyelerini hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. j 
Bir hususu Genel Kurula kısaca arz etmek istiyorum: 
Danışma Kurulunda gruplar adına konuşma süresi müzakere edilirken, Refah Partisi Grup 

Başkanvekilinin bu hususa bir itirazı olmadığını tespit etmiş bulunuyorum. 
Arz ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) ı 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, sataşma var... 
BAŞKAN — Şifahî olabilir... Şifahî olabilir efendim. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Sataşma vardır, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hayır efendim, sataşma yok; rica ediyorum... Sataşma yok... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Particilik yapıyorsun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, elimdeki öneriye göre konuşuyorum. 
OĞUZHAN ASILTÜRK (Malatya) — Gerçek durumu Meclis Başkanına sorabilirsiniz... 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Aydın Güven Gürkan; bu

yurun efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Efendim, Meclis Başkanına sorabilirsiniz... 
BAŞKAN — İstirham ediyorum... Ben elimdeki öneriyi okudum size, bir itiraz kaydı yoktur 

bu öneride. 
Buyurun Sayın Gürkan. 
SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Yüce Meclisimizin 19 uncu dönem çalışmalarının ülkemizin refah, mutluluk, adalet, barış ve 
özgürlük mücadelesine değerli katkılar yapması umut ve dileğiyle, Genel Kurulumuzu, SHP 
Grubu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Ulusumuzun beklentilerinin, umutlarının, istemlerinin ve özlemlerinin odağı olan Parla
mentomuz, 19 uncu Dönem çalışmalarına, halkımıza iyimserlik ve umut veren kimi gelişmele
ri yaşayarak başladı. Bu olumlu ve umutlu başlangıcın temelleri, sessizce; ama, büyük bir ka
rarlılıkla, Yüce Milletimiz tarafından, daha seçim kampanyası döneminde atıldı. Halkımız, ba
rışçıl, demokratik, hoşgörülü ve nesnelliğe dayalı bir seçim yarışması ve kampanyası istediğini 
öylesine açık ve karşı konulamaz bir biçimde ifade etti ki, tüm siyasal partiler ve adaylar bu 
çerçevenin dışına taşmak yanlışlığına düşmediler, Hepimiz ve her birimiz, halkımızın çizdiği 
bu çerçeve içinde güle oynaya, rengarenk bayraklarla, şarkılarla, türkülerle, hoşgörülerle ve 
sevgilerle bu göreve geldik. En içten dileğim, hepimiz için geçici olan bu görevden, geldiğimiz 
gibi gitmeyi becerebilmektir. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, yemin törenimizde, alışık olmadığımız ve alı
şık olmadığımız için de yadırgadığımız ve tepki duyduğumuz kimi olayları yaşadık; halkımızın 
geniş kesimleri de tepkilerini ve hoşnutsuzluklarını büyük bir demokratik canlılık içinde ifade 
ettiler. Ama, olay da, buna duyulan tepkiler de kendi sınırları içinde tutulabildi ve daha büyük 
ve kalıcı kırgınlık, kızgınlık ve öfkeye olanak tanınmadı. Ulusal birliğimiz konusunda da, laik
liğe bağlılığımız konusunda da çok duyarlı ve ödünsüz olduğumuzu gösterdik; ama, Parlamen
tomuzu da, ülkemizi de kalıcı ve şiddetli gerginliklerin ve kutuplaşmaların tuzağına düşürmedik. 
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Diyalog yollarını, demokratik uzlaşma yollarını, birbirini anlama yollarını, birbirinin duygu
larını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını kavrayabilme yollarını tümüyle tıkamadık. 

Sayın üyeler, Meclisimiz insan haklarına, özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne ve halk ira
desine dayalı demokratik parlamenter sisteme olan inancında ve bağlılığında bugüne değin hiçbir 
noksanlık göstermemiş bir üyesini kendisine başkan seçmek şansını da elde etmiştir. Meclis 
Başkanımızın, Parlamentomuzun önem, işlev ve saygınlığı konusunda bugüne değin açıkladığı 
görüşler ve geliştirdiği tavırlar toplumumuzda geniş bir kabul ve destek görmüştür. Böylece, 
geçmiş yıllarda üzüntü verici bir yıpranma ve aşınma süreci yaşamış bulunan Parlamentomuza 
ve demokratik parlamenter sisteme yeni bir kredi açılmış ve güven ve destekler tazelenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bugün programını tartıştığımız Hükümetin kuruluş biçimi ve süre
si de, geleceğe umut ve iyimserliklerle bakmamızı sağlayacak bir dolu olumluluk içermektedir. 
Siyasal karşıtlıkları ve yarışmaları yaklaşık yarım yüzyıllık çokpartili demokratik rejimimizin 
ana öğesini oluşturmuş iki siyasal partinin, iki siyasal geleneğin, iki ayrı dünya görüşünün Türk
iye'nin birikmiş sorunlarını çözmek için bir araya gelmeleri, bir araya gelebilmeleri, başlıbaşı-
na çok önemli bir aşamadır. Bundan böyle, siyaset, artık, kaba ayırımlarla yapılamayacaktır. 
Bundan böyle, siyaset, salt karşıtlıklara dayalı olarak ve karşıtlıklar tahrik edilerek uygulana
mayacaktır. Bundan böyle, siyaset, daha çok incelik, daha çok ayrıntı, daha çok somut proje, 
daha zengin bir içerik, daha büyük bir nesnellik, daha fazla akılcılık kazanmak zorunda kala
caktır. Artık, salt bir şeyin karşıtı olmak, başlıbaşına, bir şey olmak için yetmeyecektir. Bun
dan böyle, uzlaşma ve bağışlamaz olmak, olumlu nitelikler sayılmayacaktır politikada. 

Sayın milletvekilleri, bu ortak hükümetin kuruluş çalışmalarının başlamasıyla ortaklık pro
tokolünün imzalanması arasında yalnızca yedi gün geçmiştir. Bu yedi günlük çalışmanın yal
nızca ve yalnızca iki saati bakanlıkların bölüşümü için yapılan müzakerelere ayrılmıştır; gerisi, 
yüksek düzeyli bir seminer havasında, Türkiye sorunları üzerinde, birlikte düşünme, birlikte 
çözüm oluşturma ve bugün Yüksek Heyetinizin değerlendirmesine ve oyuna sunulan ortak prog
ramın birlikte tasarlanmasına ayrılmıştır. Sanıyorum, yaşanan bu süreç ülkemiz siyaset anlayış 
ve uygulamasına yeni olumluluklar, yeni nitelikler ve yeni bir düzey getirecektir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, 25 Aralık 1987 günü Mecliste okunan özal Hükümetinin prog
ramında, o tarihte uygulanan ve 20 Ekim seçimlerinde de ana hatlarıyla yürürlükte kalan Se
çim Yasasından söz edilirken, bu yasanın temel amacının iki partiye dayalı bir rejim oluştur
mak olduğu söylenmiştir. Oysa bugün, bir ortak hükümet görevdedir ve Parlamentoda 6 parti 
temsil edilmektedir. Halkımız, iki partiye dayalı bir rejimi de, tek partiye dayalı hükümetleri 
de yeğlenir nitelikte bulmamıştır. Seçim sisteminin olağanüstü yüksek barajlarına ve seçmenin 
inandığı ve güvendiği partilere vereceği oyların yanması, yakılması tehlikesine karşın, seçmen 
kitlesi, kendi iç çoğulculuğunun Parlamentoya yansıtılmasını ve yönetimin ortak hükümetlere 
emanet edilmesi yolundaki iradesini yaşama geçirme becerisini göstermiştir. 

Çoğulcu bir siyaset yapılanmasını önlemek ve Türkiye'yi ne pahasına olursa olsun ortak 
hükümetlere bırakmamak yolundaki koşullandırmaları ve yasal engelleri halkımız aşmayı bil
miş ve hem kendi siyasal iç çoğulculuğuna Parlamento yolunu açmış hem de içinde bulundu
ğumuz koşullarda bir ortak hükümetin daha doğru bir hükümet biçimi olduğu yolunda açık 
bir siyasal tercih yapmıştır. DYP-SHP ortak Hükümeti, bu açık siyasal tercihin ürünüdür. 

Değerli üyeler, seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme çerçevesi içinde bir noktayı özenle 
değerlendirmek ihtiyacındayım. Türkiye'de yöneticiler genellikle insanımızı ve toplumumuzu 
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yoğurmak, ona kendi tercihlerine göre bir biçim oluşturmak ve kafalarına ve kendi doğruları
na göre bir çekidüzen vermek için çok fazla iddialı, çok fazla buyurgan ve çok fazla karışmacı 
olmuşlardır. Yöneticiler, kimi zaman, halkın istekleri ve değerleri doğrultusunda ülkeyi yönet
mek yerine, halka karşı hoşgörüsüz ve buyurgan bir öğretmen rolünü benimsemişlerdir. Halkı-
mız da, her zaman buna karşı direnmiş ve kendi değerlerini ve tercihlerini, buyurgan bir tavırla 
yukarıdan düzeltilmesini kabul etmemiştir. 

İnsanlarımız yeniliklere açık ve dinamiktir. Eğer, topluma yeni ve çağdaş değerler benim
setilmek isteniyorsa, bunun yolu demokratik süreçler içindeki karşılıklı etkileşim yoludur. Ya
saklar, engeller, sınırlamalar ve cezalar kestirme yollar gibi gözükse de, özünde oluşturduğu 
yabancılaşmalar, dirençler ve direnmeler nedeniyle, daha sancılı ve daha uzun bir yoldur. 

Millî Güvenlik Konseyinin getirdiği siyaset yasakları ve parti kapatmaları karşısında gös
terilen halk tavrı da, kimi siyasal akımları Parlamentoya yansıtmamak çabaları karşısında gös
terilen tepki de, Türkiye'yi hiçbir zaman ortak hükümetler yönetmesin diye yapılan yasal dü
zenlemelere verilen yanıt da, hep aynı noktaya vurmaktadır. Halkımız, buyurganlıkları, ya
sakları, koşullandırmaları reddetmektedir. Halk, tekdüzelikten hoşlanmamakta, kendi iç ço
ğulculuğunu korumaya önem vermektedir. Halk, demokrasiyi bütün genişliğiyle, bütün nü-
anslarıyla sevmekte ve benimsemektedir. Bugün parlamentoda yaşadığımız çoğulculuk da, bugün 
kurulmuş bulunan ortak hükümet de bu demokrasi sevgisinin ve benimsemesinin ürünüdür. 
Bu nedenle, çok çeşitli engellere karşın, bu Parlamentoya bugünkü zenginliğini/temsil gücünü 
ve saygınlığını kazandıran halkımıza, bu zengin ve demokratik Parlamento kendini borçlu his
setmelidir. Çok çeşitli engellere, buyurganlıklara, yasal sınırlama ve yasaklara karşın, Parla
mentosunu zenginleştirmesini, ona adalet, denge ve çoğulculuk taşımasını bilen ve ondan hiç
bir demokratik hakkı esirgememiş olan bu halktan da, bu Parlamento ve bu Hükümet zengin
leşmeyi, adaleti, dengeyi, demokrasiyi ve çoğulculuğu esirgememelidir. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu ortak hükümetin oluşmasına nerede ise hiçbir şans 
tanımayan bugünkü Seçim Yasasına karşın, Türkiye'de bugün bir ortak hükümetin görevde 
olmasının açıklanmasını, Parlamento olarak, sanıyorum, özenle yapmak zorundayız. Seçmen 
neden ve hangi gerekçelerle bir ortak hükümet istemiştir sorusunun yanıtını aramak gereğini 
mutlaka duymalıyız. Sanıyorum, bunda, geçmiş yıllarda elde edilen deneyim ve izlenimlerin 
büyük rolü olmuştur. Halk görmüştür ki, Türkiye gibi, sorunları çok ağır bir ülke yüzde 30-35 
ve hatta yüzde 40 gibi bir oy desteği ile bile kolay kolay yönetilemez. Türkiye, eğer sorunlarını 
çözmek istiyorsa, sorunlarının üzerine cesaretle yürümek istiyorsa, olabildiğince geniş, elden 
geldiğince geniş bir oy tabanına oturan hükümetler tarafında yönetilmelidir. 

Türkiye'nin başkaca hiçbir sorunu olmasa dahi, salt iç güvenlik sorunu ve Kürt sorunu 
bile geniş tabanlı ve destekli bir hükümeti Türkiye için kaçınılmaz yapmaktadır. Bu Hükümete 
ortak olan partilerin oy oranlarının yüzde" 48'e ulaşmış olması ve bugün toplumda sağlamış 
oldukları destek ve güvenin, bu yüzde 48'in bile çok ötesinde gözükmesi ve dış dünyanın bu 
hükümetin kuruluşuna ve programına saygı duyması Türkiye için başlıbaşına büyük bir şans
tır. Hükümetimizin, bu şansı çok iyi kullanmasını istiyoruz. Hükümetimizin açıklanan prog
ram doğrultusunda hızlı, kararlı ve cesur olmasını bekliyor ve talep ediyoruz. 

İçinde bulunduğumuz ve yaşayageldiğimiz kimi büyük sorunlar, bu yeni hükümet döne
mi içinde de belli bir doğallığa, alışmışlığa, aldırmazlığa ulaşmadan, mutlaka çözülmeye baş-
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lanmalıdır. Bu sorunların çözümü uzayıp, geciktikçe destek azalacaktır. Destek azaldıkça da, 
bu sorunlar daha da çözülemez hale gelecektir. Hükümetimize buradan sesleniyor ve diyorum 
ki, demokratik siyasal yaşamımızda belki hiçbir hükümetin desteği bu ölçüde büyük olmadı 
ve hiçbir hükümet, daha hiçbir şey yapmadan, sandıklardan çıkan oylardan çok daha yüksek 
ve kararlı bir halk desteğine bugünkü gibi sahip olmadı. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Bu büyük saygınlık, güven ve destek servetini lütfen iyi kullanınız. Lütfen, kararlı, tutarlı, ce
sur ve hızlı olunuz. Bu kararlar içinde belki halkı geçici olarak sıkanlar da olacaktır, belki hal
kın başlangıçta yadırgayacağı yeni açılımlar da gerekecektir, belki kısmî başarısızlıklar da ya
şanacaktır; ama, milletimize her şey doğru anlatılırsa; ama, insanlar, sizin, sorunları çözmek 
için iyi niyetle çaba harcadığınızı görürlerse, sizden desteklerini kolay kolay çekmeyeceklerdir. 

Halkın bağışlamadığı ve bağışlamayacağı davranış, sorunları görmezlikten gelmek, sorun
lara aldırmazlık göstermek, sorunları saklamak, sorunları çözülmeden çözülmüş gibi göster
mek ya da gayret ediyormuş gibi gözüküp hiç gayret etmemektedir. 

Halk, kendisi için ve ülke sorunları için iyi niyetle çalışıldığını ve çaba harcandığını mut
laka anlar ve bu çabanın ve çalışmanın sonuçlarına, bu sonuçlar her zaman istediği gibi olma
sa bile, gönül hoşnutluğuyla ortak olur. 

Ortak Hükümetimizin sayın üyeleri, halk size güveniyor, siz de halka güvenin ve kolaycı 
yollara, yüzeysel çözümlere, günü döndürme alışkanlığına, rutinliğe, atalete, popülizme, ucuz 
söylevciliğe, kandırmacaya, böyle gelmiş böyle giderciliğe, kırtasiyeciliğe, partizanlığa, aşırı si
yasallaşmaya ve bürokrasi labirentlerine karşı olunuz ve karşı durunuz. Atik ve atılımcı olu
nuz. SHP Grubu da, parlamento da, halk da arkanızda olacaktır. 

Hiçbirimiz, var olandan ve süregelenden memnun ve mutlu değiliz. Var olan sorunlar kar
şısında gösterilen aldırmazlık ve kayıtsızlığın bizi aşarak bizi boğacağının kaygısını ve korku
sunu taşıyoruz. Bu nedenle, değişim istiyoruz, yenileşme istiyoruz, köktenci yaklaşımlar isti
yoruz, derinlik istiyoruz, boyut istiyoruz, cesur açılımlar ve yeni bakış açıları istiyoruz, yeni 
ufuklar ve yepyeni enerjiler istiyoruz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; seçmen, bugün, eğer bu seçim yasasının tüm olum
suz düzenlemelerine karşın gene de bir ortak hükümet oluşturulmasına karar verdiyse, bunun 
nedenlerinden biri de geçmiş yıllarda denenmiş bulunan tek partiye dayalı hükümetler döne
minde parlamentonun adeta devre dışı bırakılmış olmasıdır. 

Kanun gücünde kararname uygulamasındaki aşırılıklar ve kötüye kullanımlar, neredeyse 
tüm yasa tasarılarının, öncelik ve ivedilik kullanılarak toplumdan, komisyonlardan ve parla
mentodan adeta kaçırılarak geçirilmesi, komisyon çalışmalarında demokratik baskı grupları
nın uzak tutulması, muhalefetin yasa tekliflerinin hemen hemen hiçbirinin gündeme alınma
ması, tüm yasama dönemi boyunca belki de muhalefetin hiçbir katkısına olanak tanınmamış 
olması, yasa tasarılarının hemen hemen hiçbirine, parti gruplarında ve genel merkezlerinde tar
tışabilme zamanının ve şansının tanınmamış olması; gündem dışı konuşmalara hükümetin tep
kisiz kalması, Meclis araştırma ve soruşturma mekanizmalarının hemen hemen hiç çalıştırıl
maması, sözlü ve yazılı soru önergelerinin hiç önemsenmemesi, iktidar partisi meclis grubuna, 
salt oy vermek dışında hiçbir etkinlik olanağının tanınmamış olması, milletvekillerinin, karar
lara katılımı yerine, iş takipçiliğine özendirilmeleri, hükümetin, resmî ve düzenli toplantıları
nın yerini düzensiz buluşmaların alması, dış politikada Meclisin ve hatta hükümetin büyük 
ölçüde devre dışı bırakılması, iç ve dış güvenlik sorunlarının genelde rutin işler gibi işlem gör-
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mesi, Meclisin devlet bütçesi üzerindeki tartışılmaz belirleyiciliğinin fonlar yoluyla etkisiz hale 
getirilmesi, iç ve dış borçlanmaların bütünü ile bir hükümet sorunu sayılması, vergi yasaları 
ile ilgili hükümet yetkilerinin abartılarak ve aşın biçimde kullanılması, Türkiye Büyük Millet 
Meclisini görkemli, kalabalık; ama, siyaseten içi boşaltılmış ve yetkisiz kılınmış bir Ankara bi
nasına çevirmişti. Halkın özlemleri,-halkın dilekleri, yakınmaları, istemleri, milletvekilleri ve 
Parlamento kanalı ile hükümete ulaşamaz olmuştu. Parlamentoda yürütme organı da giderek 
halktan kopuyor ve ona yabancılaşıyordu. Rejim, çok ciddî bir biçimde zedeleniyor ve yarala
nıyordu. 

Halk, bu seçimde parlamenter rejimi ve parlamentosunu korumak, ona yeniden işlev ka
zandırmak, onu yeniden siyasal kararların odağı haline dönüştürmek istedi. Ortak Hükümeti
miz, halkın bu isteğinin ürünüdür. 

Şunu yeni Hükümetimize duyurmak isterim ki, SHP ve onun Meclis Grubu, demokratik 
duyarlılıkları, bilinci ve gelenekleri çok güçlü bir kuruluştur; kim olursa olsun, hiç kimseden 
eleştirel tavırlarını esirgemez; rızacı değil, talepkâr bir gruptur; daha iyisini, en iyisini ister. 

Kolay bir ortak olduğumuz söylenemez; ama, hiçbir zaman da sağduyudan, geçerlilikten 
ve demokratik uzlaşmalardan da kaçınmayız. Nitekim, DYP ile kurduğumuz ortak hükümet, 
örgütlerimizde de, parti kamuoyumuzda da, Meclis Grubumuzda da içten bir destek ve be
nimseme görmüştür. Umuyorum ki, Grubumuz, Hükümetimizin güç; ama, güvenilir, eleştirel; 
ama, yapıcı bir destekleyicisi ve partneri olmak görevini eksiksiz yerine getirecektir. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, tek partiye dayalı hükümetlerin ve parlamento çoğun
luğunun kanımızca en önemli sakıncalarından biri, bu tür hükümetlerde ve parlamento ço
ğunluklarında "Kol kırılır yen içinde kalır'' anlayışının kolayca egemen olmasıdır. Bu durum, 
genellikle, bu tür hükümetleri ve parlamento çoğunluklarını yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, il
timas ve her çeşit yasadışı eylem ve işlemler konusunda iç denetim mekanizmalarından yoksun 
tutmakta ve onları duyarsız kılmaktadır. Üzülerek ve hüzünle ifade etmek zorundayız ki, geç
miş parlamento yaşamımızda bu konuda gösterdiğimiz aldırmazlık ve duyarsızlıklar, hem par
lamentonun saygınlık yitirmesine hem de toplumun ahlak ve adalet anlayışının önemli ölçüde 
zedelenmesine neden olmuştur. Her melanetin, kötülüğün ve yolsuzluğun takipsiz ve cezasız 
kaldığı düşüncesinin kökleşmesi kadar, bir toplumu zayıflatıcı başka bir etken düşünülemez. 

Bence, 19 uncu Dönem Parlamentosunun ve yeni Hükümetin en temel ödevlerinden biri, 
bu Parlamentoyu haksızlık, adaletsizlik ve yolsuzluk karşısında aldırmaz ve duyarsız bir parla
mento konumuna düşürmemektir. Bu konuda biz SHP Grubu olarak kendimizi ne denli gö
revli sayıyorsak, muhalefet partilerimizi de aynı ölçüde görevli sayıyoruz. Biz, bu konuda bir 
ortak parlamento duyarlılığı oluşturmayı, Türkiyemizin geleceği açısından kaçınılmaz bir gö
rev sayıyoruz. Sorumluluk taşıdığımız her yönetim kademesinde, bu, ister merkezî, ister yerel 
sorumluluk olsun, Parlamentomuzun bütünlüğü tarafından denetim altında tutulmak istiyo
ruz. Bu denetime, hiç direnmeden, onurla baş eğmeye hazırız. 

Burada, öğretmenler Günü nedeniyle televizyon ekranında bir öğretmenimizin söylediği 
sözü Yüce Meclisimizin vicdanına ye aklına kazımak istiyorum. Maaşının çok sınırlı olanakla
rına karşın, çiçekler kadar temiz, sade ve zevkli giyinmiş bir öğretmen hanıma, "yeni Hükü
metten neler bekliyorsunuz?" diye.soruldu, öğretmen hanımın yanıtı şöyle idi: "Ülkemizin 
maddî imkânlarını biliyoruz. Bu sıkıntılara dayanıyoruz, dayanırız; ama, bir tek şeye dayana
mıyoruz, dayanamayız; o da adaletsizliktir." 
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Adalet, bir toplum için ekmek kadar, aş kadar önemlidir. Bir toplumu da, insanları da 
en çok kıran, zedeleyen, acılara düşüren olgu adaletsizliktir. Bu kürede bir ilahî adalet sağla
mak, kuşkusuz, çok zordur, belki de olanaksızdır; ama, adalet için uğraş vermemek; ama, ada
letsizliği kurallaştırmak; ama, adaletsizliği hoş görmek; ama, adaletsizlikten yararlanmaya kalk
mak bir insanlık suçudur. Ortak Hükümetimiz adil olsun, adaletli olsun, adalet için uğraşsın 
yeter. Geriye kalan her şeyi halk anlar, hoşgörür, bağışlar ve gerekli her türlü özveriyi gösterir. 
Toplumumuzun kuşkusuz her konuda duyumsuzluğu veaçlığı vardır. Her alanda ve her konu
da insanlarımız kuşkusuz daha çok şeyi ve daha iyi şeyleri istemektedir. Bu, onların en doğal 
haklarıdır; ama, toplumumuzun bugün duyduğu en büyük açlık, adalet açlığıdır. Merkez sağ 
partiler, yükselen bacaların, kesilen kurdelelerin, işleyen tezgahların cümbüşü arasında kimi 
zaman adaletli bir yaklaşımın ye adil bir tavrın da bir kurdeleyi hak edebileceğini unutuyorlar. 
Bu nedenlede, DYP'nin SHP ile ortaklık kurmuş olmasını Türkiye için bir şans sayıyoruz. Bu 
Hükümet, hem fabrika hem yol hem bilgisayar üretebilir hem de en az bunlar kadar önemli 
olmak üzere, adalet, sosyal adalet ve denge üretebilir; bunu bekliyoruz. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1980 sonrasında Parlamentomuza sunulan bütün hü
kümet programlarını dikkatle yeniden okudum. Birinci özal Hükümetinin (19 Aralık 1982), 
İkinci Özal Hükümetinin (25 Aralık 1987), Akbulut Hükümetinin (10 Kasım 1989), Yılmaz 
Hükümetinin (30 Haziran 1991) ve nihayet bugün Demirel-lnönü Hükümetinin programlarını 
özenle inceledim; Türkiye ile ilgili tanılarda, değerlendirmelerde, sorunrları kavrayışta ve hatta 
çözüm önerilerinde bir çok ortak nokta bulunmaktadır. Bunlara ve bunun nedenlerine biraz 
sonra değineceğim; ama, ANAP Hükümetlerinin bu 4 programı ile ortak Hükümetimizin prog
ramı arasında bir temel noktada çok büyük bir yaklaşım farklılığı vardır; o da, demokrasiye, 
insan haklarına, özgürlüklere ve çoğulcu ve katılımcı bir toplum işleyişine olan yaklaşımda 
kendini belli etmektedir. ANAP Hükümetlerinin programlarının tümünde de kuşkusuz demok
ratik iyileştirmelerden ve genişlemelerden söz edilmektedir; bunların bir kesimi de gerçekleşti
rilmiştir. İçlerinde küçümsenmemesi gerekli olanlar da vardır; ancak, bütün programlar, oku
yucusuna ya da dinleyicisine bir duyguyu âdeta kaçınılmaz olarak vermektedir. Tüm bu prog
ramlarda ANAP Hükümetlerinin şöyle düşündüğü seziliyor: Biz askerî bir darbeden sonra gelmiş 
sivil bir iktidarız. Dış dünya da, kendi toplumumuz da demokratikleşme alanında bizden bir 
şeyler bekliyor; bir şeyler yapmalıyız. Ayrıca, tüm dünya hızlı bir demokratikleşme ve özgür
leşme süreci yaşıyor; bunun bütünüyle de dışında kalamayız; bunlara ayak uyduruyormuşuz 
gibi gözükmemiz gerekli. ANAP Hükümetlerinin programlarındaki demokrasiye yaklaşım an
layışı yaklaşık olarak buydu. 

Şimdi ise, bunların yerini bir başka program ve bambaşka bir yaklaşım aldı. Programın 
en özünde ve en ufak ayrıntısında dahi, demokrasiye duyulan güven, özlem ve bağlılık adeta 
coşkuyla işlenmiş gibi duruyor; demokrasiye bir yük gibi bakılmıyor, aksine, eksiksiz bir de
mokrasi, tasarlanan işlerin vazgeçilemez çerçevesini ve olmazsa olmaz koşulunu oluşturuyor. 
Programı okuyan bir insan, gerçek bir demokrasi olmazsa bu söylenen işlerin hiçbiri de ger
çekleştirilemez duygusuna sahip oluyor. Demokrasi, programın ruhunu, özünü, anlamını, di
namiğini ve motorunu oluşturuyor. 

Türkiye'de belki ilk kez bir merkez sağ parti, demokrasiye inancı ve bağlılığı açısından 
sosyal demokrat seçmenden bile güvenoyu alıyor. Türkiye'de belki ilk kez sosyal demokratlar, 
demokrasi taleplerinde yalnız kalmadıkları duygusuna sahip oluyorlar ve bunun anlatılmaz 
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keyfini yaşıyorlar. (SHP sıralarından alkışlar) Sosyal demokratların demokrasi mücadelesin-
deki yalnızlığı artık bitmiş gibi gözüküyor. Merkez sağ ve merkez sol, ilk kez, demokrasi anası
nın ikiz evlatları olma şansını elde ediyorlar. Tarihî buluşma, tarihî kucaklaşma, tarihî barış
ma gerçekleşiyor. Demokrasi anamızın bugünedeğin gönülsüzce emilen sağ memesine, ikinci 
evlat da şimdi aynı açlık ve iştiyakla sarılıyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, halkımız, aslında demokrasinin boyutlarını kavramak 
açısından, kimi yöneticilerden ve siyasetçilerden çok daha ileridedir. Halk, demokrasiyi salt 
bir siyaset plgusu olarak görmemektedir; onun ekonomik, sosyal ve dış politika boyutlarını 
çoğu zaman bizden çok daha iyi anlamakta ve kavramaktadır. Ücretlerinden yakınan işçi, enf
lasyonun darboğaza ittiği esnaf, girdi fiyatlarını karşılamayan taban fiyatları nedeniyle öfkesi 
kabarmış çiftçi, bir ameliyatı için kendisinden milyonlarca lira istenen işsiz, vergi kapanına kıs
tırılmış bordro mahkûmu, hepsi; ama, hepsi genelde yakınmalarını şöyle bitirirler: "Gerçek 
bir demokrasi olsaydı hiç bunlar olur muydu?" Halk demokrasiyi yalnızca basit bir sandık 
ve oy olayı olarak görmüyor; demokrasi onun için aynı zamanda adaletli bir toplumun, güven
li bir toplumun, dengeli bir toplumun, üretken bir toplumun, müreffeh bir toplumun, duyarlı 
bir toplumun ve dürüst ve ahlaklı bir toplumun da güvencesi ve sigortası ölüyor; onun için 
insanımız demokrasiyi seviyor ve istiyor; onun için ortak hükümetin programının ve vaatleri
nin temel güvencesini, Hükümetin iyi niyeti ya da tercihleri değil, vaat edilen demokrasi oluş
turuyor. 

Bizim, SHP Grubu olarak bu programın gerçekleştirilmesiyle ilgili temel yaklaşımımız şu
dur: Eğer, vaat edilen demokrasi gerçekleştirilirse, bu programın diğer vaatleri de gerçekleştiri
lir. Eğer, demokratik vaatlerde eksiklik olursa, bu program, diğer vaatlerinin gerçekleştirilme
sinde de eksikli kalır. Böyle bir durumdaysa, bu güzel programa da, bu toplumumuza umut
lar, güvenler ve coşkular veren koalisyonuna da yazık olur. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi konusunda Parti Grubumuz o denli duyarlıdır ki, Hükü
met programını görüştüğümüz Grup toplantısında en çok onay alan eleştiri şu olmuştur: Prog
ram, işkenceyle ilgili olarak şöyle demektedir; "İşkence bir insanlık suçudur. Bunun önlenme
si görevimizdir." Bu konudaki duyarlılık o denli yüksektir ki, cümle yetersiz bulunmuş ve ni
çin işkencenin kökünün kazınacağı ifade edilmemiştir, yolunda eleştiriler getirilmiştir. Bu yak
laşım bir fantazi değildir. Bu, insana ve topluma bakışla ilgili bir temel nitelik ve bir temel 
ölçüttür, insanına işkence yapılmasını bile önleyemeyen bir toplum, hiçbir zaman insana say
gılı, adaletli, dengeli, demokratik, hoşgörülü ve müreffeh bir toplum haline gelemez; böyle 
bir toplum hiçbir zaman insanlık âleminin saygın bir üyesi olamaz. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar). 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ortak Hükümetimizin programını, geçmiş hükümet
lerin programından ayıran bir temel nitelik de, dış politikamızın demokratikleştirilmesi ve yü
ce milletimize mal edilmesi vaadidir; bunu da çok değerli bir vaat sayıyoruz. Çünkü, giderek 
küçülen ve bütünleşmesi artan dünyamızda dış ekonomik ve siyasal ilişkiler geçmiş dönemlerle 
karşılaştırılamayacak bir öneme ve içeriğe ulaşmıştır. Dış ekonomik ve siyasal ilişkiler birçok 
iç ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmenin de belirleyicisi rolüne yükselmiştir. Bunun dışında, 
Türkiye çok girift ve her biri Türkiye için yaşamsal öneme sahip bölgesel uyuşmazlıklar ve 
çatışmalar yumağının düğüm noktası konumundadır. Ayrıca, ülkemizin kendisinin de çevre 
ülkeleriyle ilgili çeşitli uyuşmazlıkları ve anlaşmazlıkları vardır; bunların bir kesimi güncelleşmek 
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ve boyutlanmak tehlikesini de taşımaktadır. Böyle bir dış politik çerçeve içinde, dış politikayı 
yalnızca Hükümetin, Hükümetin bir kesiminin ve Dışişleri bürokrasisinin görev ve yetki alanı 
içinde saymak, gerçekten dehşet verici bir yanlışlıktır. Dış politikanın karar odaklarını çok dar 
tutmanın, kişiselleştirmenin ve salt bürokratik yönlendirmelere bırakmanın geçmişte getirdiği 
zararlar herkesçe çok iyi bilinmektedir. 

Dış politikamızda Meclisimizin kuruluş geleneklerine çok aykırı bir biçimde ve özellikle 
son dönemlerde Yüce Meclisimizi, daha önce alınmış kararların bir fonu olarak kullanma eği
limi belirmişti. Meclis, yalnızca şu ya da bu konuda etkileyici bir tepki göstermek gerektiğinde 
dış politikaya karıştırılır olmuştu. Onun dışında, Yüce Meclis, ısrarla, dış politikamızın karar 
süreçlerinin ve odaklarının dışında ve uzağında tutulmuştu. Bu, kanımızca, Meclisimizin büt
çe hakkından vazgeçmesi kadar önemli bir işlev noksanlığı doğurmuştur. Dünyamızda, gide
rek uluslararası parlamento niteliğine kavuşan kuruluşların sayısı ve yetkisi artarken, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindin dış politikanın uzağında tutulmasını, çağdaş politika ve uluslararası 
ilişkiler anlayışıyla bağdaştırmak olanaklı değildir. Ortak Hükümetimizin bu konuda yeni ve 
olumlu gelenekler oluşturacağına yürekten inanıyoruz. • 

Yeni Hükümetimizin geçmiş hükümetlerden çok farklı bir yanı da, yönetimin her aşama
sında ve biriminde saydamlığa vermeyi vaat ettiği büyük önemdir. Bunu çok akıllı ve gerekli 
bir vaat sayıyoruz. En çok ve en çabuk yıpranan yönetimler, en çok hata yapan değil, kendini 
en kapalı tutan yönetimlerdir. Kapalılık, en haklı olduğu konularda bile bir hükümeti en hak
sız duruma düşürebilecek bir büyük yanlışlıktır. Biz SHP Grubu olarak, Hükümetimizi, ken
dini yıpratıcı bu büyük yanlışlıktan korumaya çalışacağız. Onu saydamlığa özendireceğiz, ge
rekirse de zorlayacağız. 

Sayın milletvekilleri, saydam ve duyarlı bir yönetim,anlayışı, nesnel bir tartışma ortamı 
ve gerekçeleri açıkça söylenmiş bir başarısızlık açıklaması, bir hükümeti zayıflatmaz, güçlen
dirir. Geçmiş hükümet programlarının ve açıklamalarının dikkatle okunması bu konuda çok 
yol gösterici olabilir, örneğin, enflasyon konusunda yaşanan başarısızlığı örtbas etmek için 
yapılmış bulunan sayısız açıklamanın her biri halkta yalnızca tebessüm uyandırmış ve Hükü
mete duyulan güvensizliği artırmıştır. Geçmiş dönemlerde, halk hangi ciddî ve önemli yakın
masını dile getirip gündeme taşımak istese, ya yapay gündem maddeleriyle oyalanmaya Çalışıl
mış ya da her yakınmasına, "Daha ne istiyorsun, vitrinler ithal malı dolu ya" yanıtını almıştır. 
Hükümetimizden açıklık, saydamlık, açıkyüreklilik, diyalog, duyarlılık ve nesnellik bekliyo
ruz. 

Sayın Başkan, sevgili arkadaşlarım; yeni Hükümetimizin en önemli vaatlerinden biri ola
rak da millî istihbarat örgütlerimizin kapsamlı bir biçimde reorganize edileceği vaadini görü
yoruz. Bunu, Türkiyemizin yaşamsal sorunlarından biri sayıyoruz. Silahların elden geldiğince 
seyrek ve kısa süreli kullanılmasının istendiği bir dünyada yaşıyoruz. Toplumlar, artık eski dö
nemlerden çok farklı olarak, savaşı erdem sayma alışkanlığından giderek kendilerini kurtarı-7 

yorlar. Bu olgu ne denli umut verici ve sevindirici ise, ulusların birbirlerinin iç ve dış sorunları
nı ve uyuşmazlıklarını tahrik etmeleri ve bunları bir silah gibi kullanmaları da o ölçüde kaygı 
ve karamsarlık vermektedir. "Kendin dövüşme, başkalarını dövüştür", "Kendini stabilize, baş
kalarını destabilize et" mantığı ve uygulaması, ne yazık ki, giderek yerleşmektedir. Bu tür yeni 
ve saklı saldırı yöntemlerine karşı ülkeyi ve ulusu korumak, bu tür saklı saldırıları caydırmak, 
olası silahlı saldırılara karşı" ordunun caydırıcılık gücünü artırmak kadar önemsenmesi gerekli 
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bir olgudur. Ülkemizin ve ulusumuzun bu konuda yeterli korunma altında olduğunu ve yeterli 
caydırıcılık gücüne sahip bulunduğunu söylemek olanaklı değildir. Hükümet Programında da 
söylendiği üzere, Türkiye'nin yeni bir tehdit değerlendirmesine hem tehdidin yönü hem de ni
teliği açısından büyük bir gereksinim vardır. Ulusal istihbarat faaliyetleri ne ölçüde vazgeçil
mez ve zorunlu ise, bunları demokratik denetim altında bulundurmak ve kötüye kullanımları
nı önlemek de o ölçüde zorunlu ve yaşamsal önemdedir. Aksi takdirde, ulusal güvenlik açısın
dan istihbarat örgütlerinin ve eylemlerinin kendisi çok önemli sorunlar haline gelebilir. Eğer 
bir toplum, kendi istihbarat örgütlerine ve etkinliklerine güven duymuyorsa, bu, o istihbarat 
örgütü için düşünülebilecek en büyük zaaftır ve böyle bir örgütün yararlı görev yapması ola
naksızdır. Ülkemizin, etkin, hızlı, güvenli, güvenilir ve demokratik denetim altına alınmış is
tihbarat etkinlik ve kurumlarına duyduğu gereksinim açıktır. Bu olmadan iç ve dış güvenliğin 
sağlanabileceğini düşünmek aşırı iyimserliktir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu Hükümet Programının en güçlü yanlarından biri 
de, güneydoğu sorununa yaklaşımındaki çok boyutluluktur. Program, bir yandan insan hakla
rı ve hukuk devleti ilkelerinden hiç ödün vermeden, yörede can güvenliğinin sağlanması konu
sunda her türlü çabanın gösterileceği güvencesini verirken, öte yandan da, bu yöre insanları
mızın, yani Kürt kökenli yurttaşlarımızın anadilleri, özgün kültürleri ve kökenleriyle ilgili kim
lik özgürlükleri üzerindeki sınırlamaların ve kısıtlamaların kalkacağını ve bunların serbestçe 
geliştirilebileceğini vaat etmektedir. Bu vaat, şimdiye değin kullanmak ihtiyacının güçlü bir bi
çimde duyulmaması nedeniyle yeterince tanımadığımız ve alışık olmadığımız yeni bir özgürlü
ğü toplumumuzla tanıştırmak vaadidir. Bu özgürlüğün tanınmasıyla ulusal birlik ve bütünlü
ğün zedeleneceği yolundaki kaygıların aşılmış olması, sorunun çözümü açısından yeni ve cesur 
bir aşamaya varılmasını olanaklı kılmıştır. En içten ve yürekten dileğimiz, özgürlükleri ve hak
lan tanıyarak, ulusal bütünlüğümüzü pekiştirmenin yollarını mutlaka bulabilmektedir. 

Güneydoğu Anadolu'da çok uzun süredir uygulanmakta olan olağanüstü hal durumunun, 
Olağanüstü Bölge Valiliği kurumunun ve koruculuk sisteminin yeni bir değerlendirmeye alın
ması vaadini çok önemli bir vaat sayıyoruz. Böylece, Hükümetimiz, ülkenin her yöresini ola
ğanüstü önlemlere başvurmadan yönetebilecek güçte ve güvenilirlikte olduğunu ve bu bölge 
insanının demokratik haklarına saygılı kalacağını kanıtlamak fırsatını elde etmiş olacaktır. Bu 
noktaya varabileceğimizi ummak istiyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özel bir kalkın
ma projesinin uygulanacağını duymak ve buralarda özel istihdam projelerinin gerçekleştirile
ceği vaadini almak, bizi, bu büyük sorunun çözümünde umuda ve iyimserliğe itmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ortak Hükümetimizin Programı Meclis Grubumuzda görüşülürken, 
Partimiz milletvekilleri, özellikle birkaç nokta üzerinde aydınlanma ihtiyacını dile getirdiler. 
Bunların başında, Programda, Devlet Planlama Teşkilatı ve ekonomik planlama konusunda 
yeterli aydınlığın olmadığı görüşü yer almaktadır. Arkadaşlarımız, bağlayıcı, buyurgan, ayrın
tıda düzenlemelere eğilimli, bürokratik ve özel girişimciliği engelleyici bir planlamayı ne ölçü
de benimsemiyorlarsa, ekonomik politikaların koordinesiz kalmasından, ekonomik yönetimin 
her türlü bağlayıcılıktan yoksun ve keyfîliğe açık bir hale gelmesinden, ekonomik karar ve dü
zenlemelerin süreklilikten uzaklaşmasından ve ekonomik karar birimlerinin aşırı dağınıklığın
dan da aynı ölçüde kaygı duymaktadırlar. 

Grubumuzda arkadaşlarımız, gerek malî reform projesini, gerekse de KİT'lerin yeniden 
düzenlenmesi projelerini.yeterince berrak bulmadılar. 
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Arkadaşlarımız, ayrıca, Programda gösterilen yol ve yöntemlerle kamu açıklarının iste
nildiği ölçüde azaltılarak, enflasyonun öngörülen sürede ve hızda düşürülebileceği yolunda kay
gıları olduğunu ifade ettiler. 

Milletvekillerimiz, bunun dışında, vergi reformunu, Programda ifade ediliş biçimiyle, ye
terince doyurucu bulmadılar ve Programda ifade edilen biçimiyle, vergi reformunun vergi ge
lirlerini istenilen ölçüde artıracağı ve adaletten uzaklaşmayacağı konusunda kuşkulan olduğu
nu söylediler. 

Grubumuzda yapılan görüşmelerde, arkadaşlarımız, enflasyonun bu sürede ve bu hızda 
düşürülmeye çalışılmasının, sabit gelirliler üzerine yeni yükler getirmesinden kaygı duydukla
rını ifade ettiler ve daha çok, yapısal önlemlere yönelik, daha uzun süreli ve daha yavaş tempo
lu bir enflasyon mücadelesinin sosyal maliyetinin çok daha az olacağı görüşünü dile getirdiler. 

Sayın milletvekilleri, sanıyorum ki, artık, devlet - din ilişkileri üzerinde çağdaş, demokra
tik ve laik bir devletin göstereceği yaklaşım içinde yeniden düşünmeye başlamak zorundayız. 
Diyanet İşlerini doğrudan cemaatlere bırakmaktan, Diyanet İşleri Başkanlığını, halkımızın inanç 
ve ibadet konusundaki farklılıklarını dikkate alıcı bir biçimde yeniden düzenlemeye değin, bir
çok yeni, daha demokratik inanç ve ibadet özgürlüğüne daha saygılı çözümler üzerinde dü
şünmeye başlamak zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, Grubumuzda yaptığımız görüşmede, bir milletvekilimiz de, uzun on 
yıllardır, belki de yüz yıllardır bölgenin yerleşik halkı tarafından kullanılan yöre adları üzerin
de, bu adların Türkçe olmaması nedeniyle konulmuş bulunan yasakların bu Program çerçeve
sinde sürdürülüp sürdürülmeyeceğini öğrenmek istedi. 

Sayın milletvekilleri, hızlı bir ekonomik gelişmenin, gıda kıtlığının, doğa korunmasının 
ve sağlıklı bir kentleşmenin önemli engellerinden biri olan hızlı nüfus artışı üzerinde yeterli 
ağırlık ve önemle durulmamış olması da büyük bir olasılıkla birçok insan açısından önemli 
bir eksiklik sayılacaktır. 

Sayın Başbakanın bu konularda yapacağı açıklamaları ve vereceği bilgileri büyük bir mut
lulukla karşılayacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ortak Hükümetimizin Programını ana hatlarıyla be
nimsiyoruz. Demokratik açılım ve iyileştirmeleri heyecanla bekliyoruz. Yeni Hükümetimize gü
veniyoruz. Türkiye'nin demokratik, özgür, korkusuz, adil, dengeli, üretken, müreffeh ve dün
yada daha da sayılan bir ülke olması yolunda bu Hükümetin önemli aşamalar sağlayabileceği
ne inanıyoruz. -

Sayın DemirePin Başbakanlık, Sayın İnönü'nün Başbakan Yardımcılığı yüklendiği bu Hü
kümeti, en içten duygularımızla ve yürekten destekliyoruz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Her iki lidere de, onların Hükümetteki arkadaşlarına da, gölgesiz bir biçimde güveniyo
ruz. 

Sayın İnönü, Hükümet Programını, daha önce Grubumuza sunmuş ve Grubumuzdan bu 
Program için oybirliğiyle güvenoyu almıştır. Bu karar doğrultusunda, Grubumuz, Genel Ku
rulda da yeni Hükümete güvenoyu verecektir. Bunun onurunu da, sorumluluğunu da DYP Gru
buyla ortaklaşa taşımaya hazırız. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Hükümet Programının ve yeni Hükümetimizin, Yüce Meclisimizden güvenoyu almasını 
diliyor ve aldıkları ağır yükte ve tarihî sorumlulukta kendilerine büyük başarılar diliyoruz. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 
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Milletimizin de, Partimizin de umutları, güvenleri ve destekleri onlarla beraberdir, Yolları 
açık ve aydınlık olsun. 

Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyor, dikkat ve sabırları için minnetlerimi sunuyorum. 
Bu Meclis müzakerelerini televizyonları başında izleyen değerli yurttaşlarımızı da, SHP 

Grubu olarak, en derin saygılarımızla ve en içten sevgilerimizle selamlıyoruz. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Müftüoğlu'nun. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP ORUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Sayın Süleyman Demirel Hükümetinin Programı üzerinde, Doğru Yol Partisi Gru
bunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Gru
bum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimleri, hiçbir 
siyasî partiye tek başına iktidar olma imkânını vermemiştir. Genel seçimde, Doğru Yol Partisi, 
en çok milletvekili çıkaran parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girmiştir. 

Gerek Anayasa ve gerekse demokratik geleneklerimize uygun olarak, Parlamentoda en 
çok üyesi bulunan Doğru Yol Partisinin Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirel, 7 Kasım 1991 
günü, Cumhurbaşkanınca, Hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir. 

7 Kasım 1991 tarihi bizler için fevkalade önem arz etmektedir. Onbir yıllık fazilet mücade
lesi, onbir yıllık demokrasi mücadelesi, milletimizin de katılımıyla, o güzel ve bereketli meyve
sini nihayet vermiştir. (DYP sıralarından alkışlar) 

O nedenle, 7 Kasım 1991 tarihi fevkalade önemlidir diyorum ve yine o nedenle, onbir yıl
da yaşadığımız 365 günlerden bir gün eğer milletin bayramı olacaksa, o da 7 Kasım 1991 günü
dür. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Hükümeti kurma süresi 7 Kasım 1991 günü başlamış ve 20 Kasım" 
1991 günü, Bakanlar Kurulunun açıklamasıyla, Sayın Süleyman Demirel Başkanlığındaki Doğru 
Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partiden oluşan Koalisyon Hükümeti fiilen görevine baş
lamıştır. öncelikle, yeni Hükümetimizin, milletimize, memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyorum. . ' . - . • • 

Hükümeti kurma süreci yaklaşık 180 saat sürmüştür. Bu süre, Sayın Süleyman Demirel 
Başkanlığındaki Hükümetin gerek koalisyon protokolü ve gerekse Hükümet Programının ha
zırlanmasında ne kadar özenli, dikkatli ve iddialı davranıldığının bir kanıtıdır. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, bu husus halkımızın dikkatinden kaçmayacaktır; çünkü, 
halkımız 64 dakikada kurulan hükümetlere, 64 dakikada hazırlanan hükümet programlarına 
ve kabine listesinde adı unutulan bakanlara şahit olmuştur, bu olayları yaşamıştır. (DYP sıra
larından alkışlar) ı 

Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partiden oluşan Koalisyon Hükümeti, Doğ
ru Yol Partisinin yüzde 27,2 ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin yüzde 20,8 oy tabanıyla, top
lam yüzde 48 oranında halk desteğine sahiptir ve bu oran, son onbir yılın en yüksek oranıdır. 
Böylece, yıllardır eleştirdiğimiz, iktidarların halk çoğunluğuna sahip olmaları gerektiği sorunu 
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sevindirici bir çözüme kavuşmuştur. 
Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partiden oluşan Koalisyon Hükümeti, ka

muoyunda, sevinçle, güvenle karşılanmıştır. Öyle görünmektedir ki, bu güven her geçen gün 
artacaktır. 

Sayın Erbakan Hocama sesleniyorum; burada basından da şikâyet ettiler. Evvelki günkü 
gazeteleri dikkatle okumamışlar. Evet, Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemokrat Halkçı Partisinin 
kurduğu Koalisyon Hükümetinin oy tabanı yüzde 48'dir; ama, 27 Kasım tarihli Sabah Gazete
sinde açıklanan bir kamuoyu araştırmasına göre, halkımızın yüzde 59'u, "Koalisyon Hükü
meti başarılı olacaktır" yüzde 7.9'u da, "Koalisyon hükümeti çok başarılı olacaktır" demek
tedir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Zaman gösterecek zaman. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Yani, halkımızın yüzde 64'ü bu Hükümetten fev

kalade memnundur ve çok başarılı olacağına inanmaktadır. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar) 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Kamuoyu araştırması Çankaya'da yapıldı. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, haliyle, bu, sevindirici bir 

olaydır. İktidarlar, hükümetler her zaman halkın desteğine muhtaçtır. Bir ülkede halkın doğ
rudan doğruya ve sürekli ilgisi ve katkısı olmadan hiçbir sorun sürekli ve kalıcı bir çözüme 
bağlanamaz; sekiz yıldır da bu durumu yaşadık ve görüyoruz. Onun içindir ki, halk desteğini 
arıyoruz, halk desteğine ihtiyacımız var. Halk desteğine sahip olan Hükümetimize güvenimiz 
tamdın Uzun süreli olması ve ülkemizin içinde bulunduğu tüm sorunları çözümleyebilmesi için, 
Doğru Yol Partisi Grubu olarak, sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade etmek isterim. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 20 Ekim 1991 tarihi, yeni ve güzel bir başlangıçtır; yeni bir Türkiye 
için, sorunlarından arınmış bir Türkiye için yeni ve güzel bir başlangıçtır. Yeni Hükümetimiz, 
Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunlar yumağını, inanıyorum ki, teker teker çözecektir. 

İşte Hükümetim ve işte arkasında Doğru Yol Partisi Grubu ve işte Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu ve bizleri televizyonları başında seyreden ve bu Hükümete destekçi olan değerli 
halkımız. Bu anlamlı, onurlu ve inançlı güzel üçlü destekle, tüm sorunlar zaman içinde çözü
me kavuşturulacaktır. Hükümetimize inanıyor. Hükümetimize güveniyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, biraz önce sorunlar yumağı dedim. Nedir bu sorunlar der
seniz, Türkiye'nin bugün anarşi ve terör sorunu vardır. Türkîyem, Birleşmiş Milletler ölçütleri
ne göre, insan hakları ve demokrasi değerlendirilmesinde 66 ncı-sıraya düşmüştür. O nedenle, 
insan hakları sorunları vardır, o nedenle, demokrasi sorunu vardır. 24 OECD ülkesi içinde en 
pahalı ve en fakir, işsizi en çok bir ülke durumundadır. Enflasyon sorunu vardır; işsizlik soru
nu vardır; millî gelir dağılımı sorunu vardır; dış borç sorunu vardır, iç borç sorunu vardır. 40 
ilimiz dışa göç vermektedir; göç sorunu vardır. Eğitim sorunu vardır; sağlık sorunu vardır. Bi
zim ortak amacımız bu sorunları çözmek ve Türkiye'yi refaha kavuşturmaktır. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce, ülkemizin demokratikleşme sorunu vardır, dedim. 20 Ekim 
1991 tarihi, demokratikleşme sürecinin başlangıcı olmuştur. Yeni Hükümetimiz ve Yeni Parla
mentomuz bu sorunu -halledecek güç ve kapasitededir. 

Hükümet Programında da belirtildiği gibi, Türkiye'nin, yeni, çağdaş ve demokratik bir 
anayasaya gereksinimi vardır. Temel hak ve özgürlükler, kişi hak ve özgürleri ile sosyal ve eko
nomik hak-ve özgürlükler zaman içerisinde büyük gelişmeler göstermiş, uluslararası belgelere 
konu olmuştur. Bu hak ve özgürlükleri bir diğerine tercih etmek veya daha önemli saymak da olası de-
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ğildir. Demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerde, evrensel düşünce ve evrensel tatbikat hâkimdir. 
Sosyal güvenlik hakkı Batı'da ne ise, bizde de aynı olmalıdır. Dernek kurma hakkı Batı'da 
ne ise, bizde de öyle olmalıdır. 

Demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerde yaşanan bu gelişme, Doğu Avrupa'da blokla
rın yıkılması, demokrasi ve özgürlük hareketleri, iki Almanya'nın birleşmesi, Sovyetler Birli
ğindeki rejimin hürriyetlere dayalı demokratik sisteme kesin bağlılığı, ekonomik özgürlük ve 
sosyal adalet yoluyla refahı ve tüm ülkeler için eşit güvenlik ortamını yaratmıştır. 

Bu olumlu ve tarihî gelişmeler, ekonomide de evrenselleşmeyi, küreselleşmeyi dünya gün
demine getirmiştir. Artık, serbest piyasa ekonomisi, özelleştirme, serbest faiz, serbest kur gibi 
kurallar küreselleşmiştir. 

Gerek sosyal ve gerekse ekonomik alanlarda gerçekleşen bu gelişmelerden Türkiye'yi so
yutlamak mümkün değildir. Evrenselleşen bu kurum ve kuralların Türk sosyal ve ekonomik 
yapısına gecikmeden monte edilmesi gereklidir. Programda da belirtildiği gibi, Hükümetimi
zin bu konudaki ısrarlı ve kararlı tutumu övgüye değerdir. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, 4 Aralık 1948 tarihli insan Hakları Evrensel Beyanname
si, 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesi, 1 Ağustos 1975 tarihli Helsinki Ni
haî Senedi ve 21 Kasım 1990 tarihli Paris Şartı, Paris Yasası... Bu uluslararası belgelerde, insan 
hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü pekiştirilmiştir ve bugün Avrupa'da, yeni bir Avru
pa, sadece bir Avrupa Yasası fikri oluşmaktadır. Bizim çıkış noktalarımız da, adeta çağdaş 
demokrasinin kilometre taşları olan bu belgeler olmalıdır. 

Evet, yeni, çağdaş ve demokratik anayasa, Hükümetimizin ve 19 uncu Dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin en büyük işlevi olacaktır. Bu büyük onura ulaşabilmek için, tüm siya
sî partilerimizi, tüm meslek kuruluşlarımızı, tüm üniversitelerimizi, basınımızı, sendikalarımı
zı ve tüm halkımızı göreve davet ediyoruz. Bu konuda toplumsal uzlaşma sağlanmalıdır. Bu 
konuda herkes görev almalıdır. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır ve bu konu
da herkes yardımcı olmalıdır. Esasen, konu acildir ve ivedidir; çünkü, birçok yasanın demok
ratikleşmesi, yeni Anayasanın gerçekleşmesine bağlıdır. Bunu sağlayamadığımız takdirde, de
mokratikleşme ve şeffaf yönetim maalesef gecikecektir. O nedenledir ki, öncelikle Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerimize çağrı yapıyorum. Bu toplumsal uz
laşma ve çağdaş Anayasanın gerçekleşmesinde emeği geçecek herkese Grubum adına şükran
larımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, sorun, sadece Anayasa ile de bitmemektedir. Hükümetimiz, Türk
iye'nin gerçek bir hukuk reformuna olan ihtiyacının bilincindedir. Yargı, bağımsız bir hale ge
tirilecektir. Hâkimlerimiz, maddî ve hukukî bağımsızlığa kavuşturulacak, kürsü ve kanun gü
vencesi sağlanacaktır. Hazırlık soruşturmasında mutlaka avukat bulunacaktır. Barolarımız üze
rindeki vesayet kaldırılacak, avukatlarımız meslekî faaliyetlerini özgür bir ortamda yapabile
ceklerdir. Yeni düzende, yeni Hükümetimiz ve yeni Parlamentomuz 12 Eylülden kalan tüm ya
saları süratle yürürlükten kaldıracaktır. Bu konuda da, haliyle, tüm siyasî partilerimiz arasın
da uzlaşma beklemekteyiz. Hükümetimizin ideali budur. Bir taraftan halk desteği, diğer taraf
tan Meclis içi dayanışma ve uzlaşma... Geliniz, hep birlikte bu hukuk reformunu gerçekleştire
lim değerli milletvekili arkadaşlarım. 

İşte Siyasî Partiler Yasası, işte Seçim Yasaları... Polis Görev ve Yetki Yasası, Ceza Yasası, 
Ceza Usul Yasası, Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal Yasaları, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
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Yasası, Dernekler Yasası, Terörle Mücadele Yasası, 1402 sayılı Yasa, sansür ve sürgünle ilgili 
düzenlemeler, yeniden çağdaş ve demokratik bir yaklaşımla ele alınmalı ve hepsi de demokra-
tikleştirilmelidir diyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sekiz yıldır, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, maale
sef kötüye kullanılmıştır. Yasama Organı âdeta bir kenara itilmiş, yetkisini yürütme organına 
devretmiştir. İnanıyoruz ki, Hükümetimiz, kuvvetler ayrılığı prensibiyle bağdaşmayan uygula
maya son verecektir. Meclisin yeni İçtüzüğünde de, kanun hükmünde kararnamelerin 90 gün 
içinde yasalaşması esası getirilecektir. Kanun hükmünde kararnameler sekiz yıldır, zamanında 
yasama Meclisine getirilip yasalaşmaları temin edilmediği için, hukuk sistemimiz âdeta altüst 
olmuştur. Bakınız, 3268, 3347 ve 3497 sayılı Yetki Yasalarına dayanılarak, 117 adet kanun hük
münde kararname çıkarılmıştı. Bunlardan bir tanesi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş, 13 
tanesi de kanunlaşmıştır. Şu anda 103 adet kanun hükmünde kararname yürürlüktedir; ancak, 
bu kanun hükmünde kararnamelerin dayandıkları üç yetki yasası da Anayasa Mahkemesince 
1990 yılının şubat ayında iptal edilmiştir. Bu, o kadar enteresan ki, o tarihten bu yana, bu ka
nun hükmünde kararnameler halen yürürlüktedir, uygulanmaktadır. 

Ortada, derhal düzeltilmesi gereken bir durum vardır. Bu nedenle, özel bir gündem tespit 
edilerek, bu 103 .adet kanun hükmünde kararnamenin akıbeti tayin ve tespit edilmelidir. Genel 
Kurula gelmeden önce sevindirici bir haberi Devlet Bakanımız Sayın Akın Gönen'den aldım; 
bu konuda mevzuatın tamamen taranacağını ve kanun hükmünde kararnamelerin, grupla ya
pılacak müşterek çalışma ile bir an önce Meclis Genel Kuruluna getirileceğini belirttiler ve ger
çekten memnun olduk. 

Değerli arkadaşlarım; bakınız, bu, Kanun hükmündeki kararnamelerin ikinci cildi. Bu 
cildin içinde, 151'den 313'e kadar 162 tane kanun hükmünde kararname vardır. Demin bahset
tiğim üç yetki kanununa dayanılarak çıkarılan 103 tane kanun hükmünde kararname. Bunlar
dan bir tanesini sizlere arz ediyorum. 

292 No'Iu Kanun Hükmündeki Kararname. Dayandığı kanun, bahsettiğim, iptal edilen 
3268 sayılı Yetki Kanunu. Düzenleme, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümle
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmündeki Kararname. 

Bu kararnameyi açtım, okudum, tetkik ettim. Hayli de uzun. Yükseköğretim kurumların
da birtakım kurullar oluşturuluyor; seçim şekillerini de söylemiş ve halen bu kanun hükmün
deki kararname uygulanıyor. Bu kanun hükmündeki kararnameye göre, birtakım kişiler, birta
kım haklar elde ediyorlar, idarî sıfatlar kazanıyorlar; ama, dayandığı yetki kanunu iptal edil
miş durumda. 

Onun için, diyoruz ki, "bir an evvel bu kanun hükmündeki kararnameler mevzuatımız
dan temizlenmelidir" ve ben diliyorum ki, biraz sonra, benden sonra çıkacak sayın ANAP söz
cüsü gelsin, bu sekiz yıllık ihmallerinin, bu sekiz yıllık vurdumduymazlıklarının hesabını bu
rada versin, bize izah etsin, bizi tatmin etsin. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bugün, yine sevindirici bir olay olmuştur. İki dönemdir Meclis İç
tüzüğü hakkında çalışmalar yapılmakta; ancak, bir türlü yeni İçtüzük gerçekleştirilememek-
teydi. Bugün sabah, Sayın Cindoruk başkanlığında, Meclisin yeni İçtüzüğü çalışmalarına bir 
komisyonda başlanmıştır. Hükümetim ve Doğru Yol Partisi Grubu, muhalefete denetim imkâ
nı veren, muhalefete haklar sağlayan yeni bir içtüzük peşindedir. Biz, geçen dönemde olduğu 
gibi, 730 tane cevaplanmayan sözlü soruyu gündemde bırakmayacağız, Meclis araştırmalarını 
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gündemde bırakmayacağız, gensoruları gündemde bırakmayacağız ve muhalefete, isteyecekle
ri şekilde bizi denetleme imkânlarını getireceğiz. Doğru Yol Partisi Grubu bunun peşindedir 
ve bunu gerçekleştirecektir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, çalışanlar yıllardır büyük sıkıntılar içindedir. Bir taraftan yasal kı
sıtlamalar, diğer yandan çalışma koşullan ve yetersiz ücret, sendikaların etkinliklerini yitirme
si bu kesimi huzursuz etmiş ve ümitsizliğe sürüklemiştir. Çalışanlar, yeni Hükümetimizle bir
likte özgür bir ortama, yeterli ve adil bir ücrete kavuşacaklardır. Hükümetimiz, tüm çalışma 
hayatını, Uluslararası Çalışma Örgütünün anayasa, sözleşme ve tavsiye kararları doğrultusun
da düzenleyecektir. - , . . . . 

Değerli milletvekilleri, nedir bu sözleşmeler derseniz... Bakınız, Uluslararası Çalışma ör
gütünün fevkalade önem arz eden sözleşmelerini sunmak istiyorum: Birincisi, 10 Mayıs 1944 
tarihli (Philadelphia) Filadelfiya Sözleşmesi. İkincisi, 87 sayılı Sendika özgürlüğü ve Sendika 
Hakkının Tanınması Sözleşmesi; 9 Temmuz 1948 tarihli. 

87 sayılı Sözleşme, sendika kurma hakkını, hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm çalışanlara 
ve işverenlere tanımıştır. Sözleşmeye göre, örgütlenme hakkının kişi yönünden kapsamı, işçi, 
memur, hizmetli, sözleşmeli personel, öğretmen, sağlık personeli gibi bağımlı çalışanlar bakı
mından sınırlandırılmamıştır. Bu sözleşmeyi, halen Meclisimiz onaylamamıştır. Bu sözleşme
yi, bu dönem, mutlak surette Meclis huzuruna getireceğiz ve onaylanmasını sağlayacağız. 

Bir başka sözleşme, 98 sayılı Toplupazarlık Hakkı Sözleşmesidir. Bu 98 sayılı Sözleşme 
de, tüm çalışanlara toplupazarlık yapma hakkını getirmektedir. Ancak, burada bir gerçeği sap
tamamız lazım. Bu sözleşme, Demokrat Parti zamanında (1951 yılında) 5834 sayılı Kanunla 
onaylanmıştır; ancak, itiraf etmek gerekir ki, bu maalesef, bugüne kadar hiçbir dönem uygu
lanmamıştır. Doğru Yol Partisi Grubu bu sözleşmenin de tatbiki için gayret sarf edecektir. Za
ten, Hükümetimizin bu yolda -programında olsun, ortak protokol metninde olsun- ILO stan
dartlarının uygulanacağına dair vaatleri vardır. 

Bir diğer sözleşme, 151 sayılı Çalışma İlişkileri Sözleşmesidir ki, kamu hizmetlilerini ilgi
lendiren sözleşmedir, yani memurların sendika kurma hakkıyla ilgilidir. Bu sözleşmenin de Meclis 
gündemine girerek bir an önce onaylanmasını -haliyle- istiyoruz. 

Avrupa Sosyal Şartı da Meclisimizden 16.6.1989 tarihinde geçti; ancak, Avrupa Sosyal Şar
tında 7 tane önemli madde var ve hükümetlere bunlardan 5 tanesini kabul etme zorunluluğu 
getiriliyor. Bunlardan esas can alıcı maddeler, sendika kurma hakki ve toplu iş sözleşmesi ya
pabilme hakkıyla ilgili olan 5. ve 6 ncı maddelerdir. ANAP Hükümeti, bu onaylama yapılır
ken, bu 5 ve 6 ncı maddeleri kapsam dışı bıraktı ve Uluslararası Çalışma örgütünün her yıl 
haziran ayında yapılan toplantılarında da kara listeye alınmakla tehdit edildiler. 

Sayın milletvekilleri, demin arz ettiğim sözleşmelere hayatiyet kazandırdığımızda, memur
larımızın, sağlık personelimizin, banka çalışanlarının, öğretmenlerimizin ve tüm çalışanların 
büyük sorunları ortadan kalkacaktır. Böylece, Eğitim-tş Sendikasının 28 Mayıs 1990'da başla
yan mücadelesi de mutlu sona kavuşacaktır. Öğretmenlerimiz, bence, bu yıl, en mutlu öğret
menler Gününü kutlamışlardır; çünkü, gerek Sayın Başbakanımız, gerekse Millî Eğitim Baka
nımız, 24.11.1991 günü, sendikalaşabileceklerine dair müjdeyi ve garantiyi öğretmenlerimize 
vermişlerdir. Bizleri buralara kadar taşıyanlar öğretmenlerimizdir ve onlar her şeye layıktır. 
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Sayın milletvekilleri, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değer
lendirilmesine Dair 3417 sayılı Kanun da toplumda bir sorun olmuştur. Kanun, tasarrufu zo
runlu hale getirmekte ve kişinin iradesini yok farz etmektedir. Diğer taraftan ise, yasa eksik 
düzenlenmiştir. 1988 yılından bu yana zorunlu tasarruf kesintisi yapılan çalışanlar, işten atıl
dıklarında, bu tasarruflarını ve nemalarını alamamaktadırlar; çünkü, yasa, ödemeyi, emekli
lik ve ölüm haliyle belirli tasarruf yıllarını bağlamıştır. Üç yıldır ülkemizde yoğun işten çıkar
ma olayları yaşanmıştır ve bu kişilerin tasarrufları da iade edilmemiştir, tşten çıkarılanların 
3-4 milyon lira civarında tasarrufu devlette kalmıştır. Hükümetimiz bu konuya da bir açıklık 
getirecek ve bir çözüm üretecektir, 

Biraz önce değindiğim işten çıkarmalar büyük bir sorun haline gelmiştir. Bunun için, tş 
Yasasında yapılacak düzenlemeyle, işten çıkarmaların yargı denetimine tabi olması sağlanma
lıdır. Hükümetimiz, Avrupa ülkelerinde de uygulanmakta olan bu sistemi bir an önce gerçek
leştirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, işsizlik, sosyal devlette en büyük adaletsizliktir. Son yıllarda üret
ken sektörlere yapılan yatırımların düşüklüğü, işsizlik sorununun daha da artmasına yol aç
mıştır. Hükümetimiz, işsizlik sorununa, özel istihdam projeleri yardımıyla çözüm arayacak ve 
bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Sayın Erbakan ne kadar itiraz etseler de, yakın zamanda bu 
özel istihdam projelerinin ne olduğunu göreceklerdir. 

Bu arada, işsizlik sigortası da kademeli olarak uygulamaya konulacaktır. 
Bakınız değerli arkadaşlarım, seçim öncesinde Doğru Vol Partisinin Genel Başkanı Sayın 

Süleyman Demirel, Türk-tş salonunda, Doğru Yol Partisinin çalışma hayatıyla ilgili altın üçge
nini, sendikacı arkadaşlarımıza anlattı. Bu altın üçgeni, biz, seçim döneminde de seçmenleri
mize anlattık. Bölgem itibariyle söylüyorum, Çaycumamdaki, Ereğlimdeki, Zonguldağımdaki 
gençlerime, bu altın üçgen içindeki "herkese iş imkânı, çalışanlara sendika kurma hakkı, top-
lupazarlık hakkı, ÎLO standartlarında çalışma hayatı ve işsizlik sigortası"nı anlattık; gençleri
mize iş vaadinde bulunduk. Biz bunları vaadettik, geliyoruz ve gençlerimize verdiğimiz bu va
atleri de mutlak surette yerine getireceğiz. Yerine getireceğiz; çünkü, Hükümetime güveniyo
rum, Sayın Başbakanım Süleyman Demirel'e güveniyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Anahtarlar nerede anahtarlar? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Hükümetimizin en büyük 

hedeflerinden biri de, üniversitelere bilimsel ve yönetsel özerklik tanımaktır. YÖK sistemi kal
dırılarak, yükseköğretim kurumlarının, kendi içlerinden seçtikleri organlar eliyle yönetilmesi 
sağlanacaktır. Böylece, Hükümetimiz, özgür, özerk, malî olanakları en iyi aşamaya getirilmiş 
üniversiteyi Türkiye'ye kazandıracaktır. Esas hedef de, eğitimin seviyesini artırmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, size bir Meclis araştırmasından bahsetmek istiyorum. 18 inci Dö
nemde, Türkiye'de tıp eğitiminin yeterli olmadığı hakkında bir Meclis araştırması Önergesi ve
rilmişti. Sanıyorum, Sayın Profesör Türkân Akyol tarafından verilmişti bu Meclis araştırması 
önergesi. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ali Uyar'ındı; önergede yazıyor. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Evet, Ali Uyar arkadaşımızındı. Bu araştırma ko

misyonunun başkanı da, Sayın Mustafa Kalemli idi. 
Tıp eğitimi konusunda, yönetim boyutunda, öğrenci boyutunda ve öğretim üyesi boyu

tunda, çok geniş bir araştırma yapıldı. Bu, araştırmanın birinci kitabı. Bunun gibi, iki kitap 
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daha var. Gerçekten, çok başarılı bir araştırmaydı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma şükranla
rımı arz ediyorum. 

Bu araştırma sonucunda, tıp eğitiminin, ülkemizde, maalesef düşük seviyede olduğu ger
çeği ortaya çıkmış; mekân yönünden olsun, araç gereç bakımından olsun ve öğretim elemanı 
açısından olsun, üniversitelerimizin yeterli düzeyde olmadığı saptanmıştır. 

Gerçekleri inkâr edemeyiz. Eğitim sorunumuz fevkalade büyüktür; ancak, Hükümetimiz, 
bu sorunu da, el ele vererek, çözecektir; inanıyoruz, güveniyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, radyo ve televizyon yayınlarının üzerinden devlet te
kelinin kalkmasını, bir an önce gerçekleştirecektir. Radyo ve televizyon alanında, bütün yayın
lar için, tarafsızlık kuralı getirilecektir. Özel televizyon ve radyo istasyonlarının kurulmasına 
imkân sağlayan yasal düzenlemeler, kısa zamanda, Anayasa değişikliğine paralel olarak, Hü
kümetimizce gerçekleştirilecektir ve bundan böyle, kimsenin korsan televizyonu olmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz, ülkenin sağlık sorunlarının boyutu ve özelliklerinin 
bilinci içindedir. Vatandaşın sağlığının korunması, sağlık sorunlarının azaltılması ve tüm bi
reylerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri temel esasında birleşmekteyiz. "Paran yoksa 

" öl" uygulamasına son verilecektir. Herkese tedavi olma imkânını sağlayan "Yeşil kart" uygu
lamasının gerçekleştirilmesinde Hükümetimizin destekçisiyiz ve yanındayız. Bundan böyle kimse 
hastanelerde rehin tutulmayacak, bono imzalamak zorunda kalmayacaktır. (DYP ve SHP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri; Hükümetimizin, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin yaygınlaş
tırılması girişimlerinin destekçisiyiz. Limanlarımızın yeni bir yapıya kavuşturulması ve bu cüm
leden olarak, İstanbul, İzmir ve Filyos'ta (yeni adıyla Hisarönü) yeni limanlar inşasının takip
çisiyiz ve Hükümetimizin destekçisiyiz. 

Diğer taraftan, havayolu taşımacılığının bütün ülke sathında yaygınlaştırılması amacıyla 
İstanbul'un Anadolu yakası gibi önemli merkezlere yeni havaalanları yapımı yanında, Şanlıur
fa Havaalanının geliştirilmesi ve Bursa, Edirne, Çanakkale, Samsun, Mardin, Nevşehir, Silif
ke, Alanya, Sinop ve Zonguldak havaalanlarının yapımının gerçekleşeceğine inanıyor, bu ko
nuda da Hükümetimizi destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bugün, yurt dışında üç milyona yakın vatandaşımız bulunmaktadır. 
Bu işçi ailesi vatandaşlarımızın entegrasyon ve reentegrasyon sorunları, Hükümetimizce titiz
likle ele alınacaktır. Eğitim, istihdam, yatırım ve uyum alanlarındaki mevcut sorunların çözü
mü için bu ülkelerle koordinasyon sağlanacaktır. İkinci ve üçüncü kuşak işçi çocuklarının so
runları daha ağırlıklı olarak ele alınacak, gerek aile içindeki, gerekse toplumsal çevre ile olan 
ilişkilerindeki çatışma potansiyeli, eğitim ve meslek edinme ihtiyacı ve dil ve kültür yabancılaş
ması gibi sorunları, Hükümetimizce öncelikle çözümlenecektir. 

özellikle Almanya'da son günlerde yaşanan yabancı düşmanlığına karşı düzenlenen Ya
bancılarla Dayanışma Gününü destekliyoruz. "Yaşamda beraber, sporda rakip" sloganıyla Ham-
bur'da bir dostluk maçı yapan Galatasaray Futbol Kulübüne ve St. Pauli Kulübüne, grubum 
adına şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hükümetimiz, dostluk ve kardeşlik adına 
düzenlenen her tür girişimlerin takipçisi ve yaratıcısı olacaktır. 
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Değerli milletvekilleri; küçük esnaf ye sanatkârlarımızı sosyal güvenliğe kavuşturan Bağ-
Kur Kanununun uygulamada aksayan yönlerinin düzeltilmesi isabetli olacaktır. Esnaf ve sa
natkârlarımızın kredi imkânlarının artırılması da gereklidir. Hükümetimizin, esnaf ve sanat
kârın yanında bulunması ve bu kesime her türlü desteği vermesi, en büyük dileğimizdir. 

Emekli hukukunun yeniden gözden geçirilerek, çalışanlarla, onların emeklileri arasında
ki farkın açılmasının önlenilmesi de, yerinde bir uygulama olacaktır. Süper emeklilerin uğra
dıkları mağduriyetten kurtarılması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programında çevre sağlığı ve korunmasına geniş yer veril
mesini memnuniyetle karşılıyoruz. Toplumun her kesiminin çevre konusundaki eğitimine ve 
bilinçlendirilmesine ağırlık verilmesi ve çevre konularının ilkokul müfredat programlarına alın
ması, fevkalade olumlu vev sevindirici yaklaşımlardır. 

Yıllardır tartışma konusu olan Gökova Termik Santralının yapımı sorunu da dün sona er
miştir. Evet, işte, Hükümetimizin, Sayın Demirel'in ilk icraatlarından biri: Gökova kurtuldu. 
Geçen 18 inci Dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konunun çok büyük tartışmaları 
olmuş ve özellikle Sayın Kemal Anadol, bu konuda çok büyük gayretlerde bulunmuştu. Ger
çekten, Sayın Demirel'in açıklamalarıyla Gökova Termik Santralının yapımından vazgeçildiği 
gerçeği ortaya çıkmıştır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimizin, askerlik süresinin kısaltılmasına, asgarî ücretten 
vergi alınmamasına, küçük çiftçinin faiz borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere affedil
mesine, halkımıza yeşil kart verilmek suretiyle sağlık hizmeti götürülmesine, küçük esnaf, sa
natkâr ve üreticilerin vergi yükünün hafifletilmesin^, işsizlik sigortasının uygulanmasına, ev 
kadınlarının sigorta kapsamına alınmasına, kadınlarımızın 20, erkeklerimizin 25 hizmet yılını 
tamamlamaları halinde emekli olmalarına, yolsuzlukların üzerine gidilmesine, devlette verim
lilik ve etkenlik, kamu görevlilerine adil ve onurlu bir yaşam düzeyi sağlayacak kamu personel 
reformu yapılmasına, adil yargıyı, geciktirilmeyen adaleti sağlayacak bir adalet reformu çerçe
vesinde adil ve hızlı yargı ile hâkim güvencesi sağlanmasına dair vaadlerinin kefiliyiz, takipçi
yiz, destekçisiyiz. 

Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partiden oluşan koalisyon Hükümeti, ger
çekten ağır bir görev üstlenmiştir. Bizler, Hükümetimizin en büyük destekçisiyiz. Hükümeti
mizin, ülkemizin bu ağır sorunlarını en kısa sürede yeneceğine inanıyoruz. 

Hükümetimiz tarafından eksiksiz olarak uygulanacağına yürekten inandığımız Hükümet 
programının milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Bir görev ve atılım hükümeti olduğuna inandığımız koalisyon Hükümetimize Doğru Yol 
Partisi Grubunun güvenoyu vereceğini iletir, Grubum ve şahsım adına, siz değerli üyelere say
gılarımı sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Sayın Ali Oğuz ve Sayın Mustafa Yılmaz şahısları adına söz istemişlerdir; Genel Kurulun 

bilgilerine sunuyorum. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mesut Yılmaz'ın. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; 20 Ekimde seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19 uncu Dönem milletve
killerini en içten duygularımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Türkiye Cumhuriyetinin 49 uncu Hükümeti olarak göreve başlayan, Sayın Süleyman De
mirel Başkanlığındaki koalisyon Hükümetine başarılar diliyorum. Koalisyon Hükümetinin prog
ramı üzerindeki görüşlerimi, bize tanınan bir saatlik süre içerisinde ifade etmeye çalışacağım. 

Bundan tam 148 gün önce (3 Temmuz tarihinde) bu kürsüden benim Başkanlığımdaki Hü
kümetin programı üzerinde görüşlerini açıklayan bugünkü Başbakan Sayın Süleyman Demi
rci, o zaman, sözlerine, muhalefet parti gruplarına ayrılan bu bir saatlik sürenin demokrasi 
açısından bir eksiklik olduğunu dile getirerek başlamıştı. Şimdi, aradan beş ay geçti; kendisi 
başbakan oldu, iki partili bir koalisyon hükümeti kuruldu. Yeni iktidar, hükümet olarak ve 
parti grupları olarak üç saatlik konuşma hakkına sahiptir, bize tanınan süre ise yine bir saat
ten ibarettir. Herhalde, iktidar değişikliğinin getirdiği ilk demokratikleşme hareketi de bu şe
kilde gerçekleşmiş olmaktadır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Biraz önce Doğru Yol Partisi sözcüsünün burada, muhalefetin denetim imkânlarının ge
nişletilmesi yolunda yeni İçtüzük düzenlemelerine gidileceği konusundaki beyanını memnun
lukla karşıladık; ama, demek istiyorum ki, eğer muhalefetin denetim hakkına saygılıysanız, 
eğer hakikaten bunu genişletmek istiyorsanız, eğer hakikaten denetimden fayda umuyorsanız, 
evvela, meseleye süreden başlayın. Koskoca Hükümet programı üzerinde, Sayın Başbakanın 
iki saatten aşkın bir sürede okuduğu bir Hükümet programı üzerinde, etraflı bir görüşmeyi 
bir saatte yapabilmek mümkün değildir. 

V 

Sayın Demirel, aynı oturumda, yani 3 Temmuz günü, bizim partimizle ilgili bir kehanette 
bulunmuştu, "Gayet açıklıkla söylüyorum; dürüst bir seçimde barajı geçemeyeceksiniz" bu
yurmuştu. Daha sonrasında, seçim öncesinde çeşitli vesilelerle kendi partisinin hedefini de or
taya koydu ve yüzde 45 oy ile tek başına iktidara geleceklerini ilan etti. Herhalde, Türkiye'de 
hiç kimse 20 Ekim seçimlerinin bugüne kadar bu ülkede yapılan en eşit, en demokratik seçim
lerden biri olduğunu inkâr edemez. (ANAP sıralarından alkışlar) Sayın DemirePin kehanetle
rinin hiçbirisi doğru çıkmamıştır. Barajı bile çok gördüğü Anavatan Partisi, toplam oyların 
yüzde 24'ünü almıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) Yaptığı uçsuz bucaksız vaatlere rağmen, 
Doğru Yol Partisinin ulaştığı oy oranı ödünç oylar da dahil, bunun sadece 3 puan üstündedir, 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Oyların yüzde 27'si ile milletvekillerinin yüzde 
40'ını elde etmiş olmasını, sadece beğenmediği, yıllar yılı eleştirdiği seçim sistemine borçludur. 
Eğer yıllardır bize karşı, Anavatan Partisine karşı kullanılan mantık bugün hâlâ geçerliyse, mil
letin yüzde 73'ü Doğru Yol Partisine inanmamış, her türlü vaade rağmen, ödünç bile oy ver
memiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Sayın Demirel, bugün, maalesef hiç 
ihtimal bile vermediği, hiç arzulamadığı, geçmişteki uygulamasından sürekli yakındığı, kendi 
tabiriyle damdan düşmeye benzettiği bir koalisyon hükümetine başkanlık yapmak zorundadır. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bunları niye söylüyorum?.. Aslında, bizim ne seçim sisteminden şi
kâyetimiz var ne de bu koalisyonun oluşumuna ihtiyacımız var; ama, son günlerde Doğru Yol 
Partisinde, hem de resmî sıfatı olan, genel başkan yardımcısı vesaire olan bazı arkadaşlarımı
zın basına yansıyan beyanları var: Anavatan Partisinden milletvekillerini transfer edecekler
miş... İşadamlarını devreye sokmuşlar, eğer bunlar olursa,' Anavatan dağılacakmış. Huzuru
nuzda ifade ediyorum; milletimin huzurunda ifade ediyorum: Benim grubumda bir tane bile 
satılık milletvekili yoktur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) Eğer varsa, 
onun gitmesinin de Anavatan'a vereceği bir zarar yoktur. (ANAP sıralarından "Bravo" ses-
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leri, alkışlar) Onun için, Türk siyasî hayatının, artık unutmak istediğimiz, maziye gömmek is
tediğimiz bu eski hastalıklarını tekrar nüksettirme, tekrar depreştirme gayretlerinden lütfen vaz
geçin. 

Biliyorum, bu işlerde mahir politikacılar var, onların yarattığı kamuoyları var; ama, lüt
fen sekiz yıldan beri hep sahip çıktığınız, hep üzerine titrer göründüğünüz şu rejime zarar ver
memek uğruna bu huyunuzdan vazgeçin, bu arkadaşlarınıza mani olun. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Çünkü, sevgili milletvekilleri, milletin vermediği çoğunluğu birtakım menfaat çevre
lerinden medet umarak sağlayamazsınız. (DYP sıralarından "Ağlama, ağlama!.." sesleri) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, sağlığınız iyi mi?!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Seçimlerle ilgili olarak Sayın Genel Başkanınızın ke

hanetleri ne kadar doğru çıkmışsa, bu konuda ileri sürülen kehanetler de o kadar doğru çıka
caktır. 

Bakınız, aslında, 20 Ekim seçimleriyle ilgili en doğru tahminde bulunan, Sayın Erdal İnö
nü olmuştur. Sayın İnönü, 3 Temmuz tarihinde, bu kürsüden, yani benim Hükümet Progra
mım üzerinde yapılan görüşmeler sırasında partisi adına konuşurken, partisinin, iktidara yü
rüyen bir parti olduğunu ve yapılacak ilk genel seçimde SHP'nin iktidara geleceğini söylemiş
ti. (DYP sıralarından "Siz ne demiştiniz?" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatibin sözünü kesmeyelim lütfen. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, müsaade ederseniz ben de oraya 

geleceğim. 
BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyelim lütfen.. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Biz size altı sene dayandık, siz bize yedi gün dayana

madınız... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aslına bakarsanız, rakamlara.bakarsanız, bu seçim

lerin bir tane mağlubu vardır, o da SHP'dir. 1989 seçimlerine göre, yani sizin hep kriter aldığı
nız 1989 seçimlerine göre, bütün partilerin oyları artmıştır; en fazla oyunu artıran Parti, Ana
vatan Partisidir. (ANAP sıralarından alkışlar) Ama, sadece SHP'nin oyu düşmüştür. Hem de 
nasıl düşmüştür; yüzde 28,7 olan oy oranı, yüzde 8 azalarak, yüzde 20,7'ye düşmüştür. 6 mil
yon 400 bin olan oy sayısı 5 milyona düşmüştür; ama, bu açık seçik hezimete rağmen, Sayın 
İnönü'nün tahmini doğru çıkmış ve SHP iktidar olmuştur. Çok muhtemeldir ki, Sayın İnönü, 
bu tahminde bulunurken, Sayın Demirel gibi, bir tek parti iktidarını değil, partisinin 11 ba
kanlıkla, kendisinin de Başbakan Yardımcısı sıfatıyla katılacağı bir ortaklık iktidarını kastet
mişti. 

Sayın İnönü, aynı konuşmasında, Anavatan Partisinin, 26 Martta ortaya çıkan millet ira
desini dinlemediği için, oy oranının yüzde 2l'den yüzde 12'ye düştüğünü ve bu nedenle, en 
geç kasım ayında erken seçime gitmesi gerektiğini savunmuştu. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Siz de sözünü dinlediniz. 
SIRRI SAKIK (Muş) — Sonunuz ne oldu?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ..; bizden erken seçim talep etmişti. Evet, biz Sayın 

inönü'yü kırmadık, hem de kasım ayını beklemeden seçime gittik. Biz, Sayın İnönü'nün tale
bini yerine getirdik; ama, şimdi bizim de Sayın İnönü'den bir talebimiz var; huzurunuzda ken
disine arz edeceğim: Mademki, genel seçim mahallî seçim ayırımı yapmadan, görev sürelerini 
dikkate almadan, seçilmişlerin arkasındaki seçmen desteği zaman içinde azalıyorsa, erken se
çime gitmek demokrasinin bir gereğidir; o halde, ikibuçuk yılda, arkalarındaki oy desteği 
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yüzde 37'den yüzde 19'a inen İstanbul'daki ve yüzde 51'den yüzde 24'e inen İzmir'deki Beledi
ye Başkanlarını istifa ettirsinler (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Gelin, bu illeri
mizde hemen belediye başkanlığı seçimine gidelim. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen sükunetle dinleyelim hatibi... Lütfen karşılıklı. 
konuşmayalım... Lütfen... Lütfen... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu programda demokratikleş
meden bahseden, sizin Hükûmetinizdir. Eğer Hükümetinizin bu prensibine saygılıysanız, ba
na da tahammül etmek zorundasınız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Eğer, üçüncü parti durumuna düştükleri her iki büyük ilimizde de, bu duruma rağmen, 
mahallî yönetimlerde iktidarda kalmayı içlerine sindirebiliyorlarsa, onların anladıktan demokrasi, 
millet iradesine değil, nalıncı keserine bağlıdır. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ayrıca, Sayın İnönü'yü, burada, yemin töreni sırasında, bu kürsüyü kirleten milletvekil
leri hakkında.kamuoyuna verdiği taahhüdü yerine getirmeye çağırıyorum. Aksi takdirde... (SHP 
sıralarından sıralara vurmalar, "Demagoji yapma" sesleri, gürültüler; ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, beni susturamazsınız; ben, bu kürsüden konuşacağım, hem de ana
dilimle konuşacağım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — O kürsüye layık konuşun. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen sükuneti muhafaza edelim; karşılıklı konuş

mayalım, lütfen... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, aynı tez, yani, SHP'nin, Sayın 

İnönü'nün savunduğu bu tez... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Bunları sizler getirdiniz Türkiye'nin başına. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...İkibuçuk yıldan beri şu koalisyonun büyük ortağı 

olan Doğru Yol Partisi tarafından da benimsendiğine ve hararetle savunulduğuna göre; eğer, 
siyasette tutarlılığın bir değeri varsa, eğer, insanlar Söyledikleri sözlerle bağlıysalar, o zaman, 
şimdi yapmaları gereken, bir anayasa değişikliğiyle tüm belediye seçimlerini öne almaktır. Ge
lin, 1992 Haziranında (önümüzdeki yılın haziranında) yeni kurulan beldelerle birlikte bütün 
Türkiye'de mahallî seçimleri yenileyelim. Bizim, 1987'de, 1991'de iki defa gösterdiğimiz özve
riyi bir defa da siz gösterin.. Gerçek demokrasi dediğiniz, asıl böyle kurulur; hem, sadece ger
çek demokrasi kurulmakla kalmaz, İstanbul da kurtulur, İzmir de kurtulur... (ANAP sırala
rından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, şayet böyle yapmaz da, son günlerde kulağımıza geldiği gibi, tam 
tersini yaparsanız; yani, boş olan belediye başkanlığı seçimlerini ertelemek için, ileriye bırak
mak için buraya yasa tasarısı getirirseniz, yani, Parlamentodaki çoğunluğunuzu seçimden kaç
mak için kullanırsanız, Şanlıurfa'nın, Amasya'nın, Bakırköy'ün, Kâğıthane'nin ve daha pek 
çok yörenin, aylarca, seçilmiş başkanlar tarafından değil de, atanmış kişiler tarafından yöne
tilmelerine göz yumarsanız, demokrasiye inancınıza hiç kimseyi inandıramazsınız. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) • 

Sayın milletvekilleri, yani, şunu söylemek istiyorum: 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Yüzde 21,80'le Çankaya'ya!... (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen, hatibin sözünü kesmeyin. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yapacağınız icraat, şu programda yazılanlardan çok 

daha önemlidir. Eğer, aynı şekilde "ekonomide devlet sektörünün ağırlığını azaltacağım" diye 
yola çıkıp, "Siyasî etkilerden arıtacağım" diye yola çıkıp, seçim kaybeden bazı milletvekilleri-
nizi, Şeker Şirketine, TARİŞ'e genel müdür yaparsanız, Toplu Konuta başkan yaparsanız, da
ha işin başında inandırıcılığınızı kaybedersiniz. (DYP ve SHP sıralarından "o sizin işiniz" ses
leri, gürültüler) 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas)— Daha yok... Daha yok... tj 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, hatibin sözünü takip etmek pek mümkün olmuyor. 

Sayın Başbakan hepsine cevap verecek efendim. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — O şekilde konuşamazsın!... 
BAŞKAN — Sayın Durutürk, lütfen efendim... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz... (DYP, SHP ve ANAP sı

ralarından karşılıklı laf atmalar ve gürültüler) 
CAVİT SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen... 
Sayın Yılmaz, lütfen... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, sağlığınız yerinde mi?!.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bakın efendim, kâtibiniz müdahale ediyor. Meclis 

Divan Kâtiplerinin müdahale etmesi usulden değildir. Lütfen... 
BAŞKAN — Efendim?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Kâtiplerinize hâkim olunuz. 
BAŞKAN — Hayır, bana, söz atanların ismini söylüyor. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ama, oradan müdahale ediyorlar. 
BAŞKAN — Etmediğini söylüyor, görmedim ben; dikkat ederim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sizi, dikkat için bir daha uyarıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim; dikkat ederim. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz, Parlamentoda görev yap

mış, devlet tecrübesi kazanmış değerli insanlarımızdan, devlet hayatında yararlanılmasından 
yanayız. Bunun için biz bir tercih kullandık; (DYP ve SHP sıralarından "Arpalık arpalık" ses
leri gürültüler) Kamu İktisadî Kuruluşlarında "danışma kurulları" tesis ettik, oraya eski mil
letvekili erimizi getirdik. Şimdi, yeni Hükümet, danışma kurullarını lağvedeceğini ilan etti. Bu 
bir siyasî tercihtir, saygılıyız; ama, bu Hükümetin bir başka siyasî tercihi var; bu tercihi de pay
laşıyoruz. Diyor ki, "Kamu İktisadî Teşebbüslerini siyasî etkilerden arıtalım; oraya siyasetin 
nüfuz etmesini önleyelim." Hiç olmazsa, bu tercihiyle tutarlı olmak zorundadır. Yani, "Siyasî 
etkilerden arıtacağız" dediğiniz kuruluşların başına, yönetici olarak -danışman olarak filan 
değil- genel müdür olarak, başkan olarak kendi siyasilerinizi getirirseniz tutarsızlığa düşersi
niz; onu söylüyorum. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisinin sekiz yıllık icraatını beğenmeyebilirsiniz, yeter
siz bulabilirsiniz, yanlış bulabilirsiniz... Bakın, biz sizden daha demokratiğiz, bütün görüşleri
nize saygılıyız; ama, müsaade ederseniz, bir gerçeği inkâr edemezsiniz; bizim tutarlı olduğu
muzu inkâr edemezsiniz. Bakın, bizim hükümet programımız, bizim seçim beyannamemiz ve 
bizim parti programımız, devamlı, birbiriyle tutarlı olmuştur. 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sizin iradeniz yoktu ki... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hatta, sekiz yıl boyunca, bu kürsüye gelen sayın mu

halefet sözcüleri bu durumu eleştirmişlerdir. Bize demişi erdir ki, "sizin bu hükümet programı
nız, bir önceki hükümet programınızdan hiç farklı değil" veya demişlerdir ki, "sizin hükümet 
programınız, seçim beyannamenizin aynı." Bu tespitler doğrudur; ama, bu, tutarlılığın gereği
dir. Çünkü, vatandaş size, seçim beyannamenize bakarak vekâlet verir. Eğer, vekâleti aldıktan 
sonra, beyannamenizdeki vaatlerinizi programınıza koymazsanız, onun yerine, beyannameniz-
,de olmayan hususları koyarsanız, hem tutarlılığınızı kaybedersiniz hem de vekâleti istismar et
miş olursunuz. 

Şimdi, bu Hükümetin Programına baktığımız zaman, tutarlı olduğunu söylemek müm
kün değildir. Bazı hususlar vardır ki, seçim beyannamesinde vardır; fakat, Hükümet Progra
mında yoktur. Mesela, peşin verginin kalkması böyledir. Seçim beyannamenizde "esnaf ve sa
natkâr peşin vergiden kurtarılacaktır" diye yazdınız, gazetelere "peşin vergiye son" diye ilan
lar verdiniz. İşte burada gazete. 

Şimdi soruyoruz: Acaba, peşin vergi de, Bodrum Havaalanı gibi, buraya gelirken mi prog
ramdan düştü? (ANAP sıralarından alkışlar) Şimdi, peşin vergiyi uygulayacak mısınız, uygu
lamayacak mısınız? 

ERTEKlN DURUTÜRK (İsparta) — Peşin vergi var mı şimdi Türkiye'de? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Eğer vaadinizi uygulayacaksınız da> buna rağmen prog

ramınızda bu konuya yer vermediyseniz, bu kadar önemli bîr konuyu programda ihmal etmek 
hükümet ciddiyetine sığar mı? Eğer peşin vergiyi kaldırmaktan vazgeçtiyseniz, bu vaadinizi 
yerine getirmenize koalisyon ortağınız mı mani oldu? Gelin onu da söyleyin. Çünkü, "her şey 
şeffaf olacak" diyen sizsiniz. ( . . • 

Gene bazı hususlar var ki, onlar da koalisyon protokolünde yer almış, Hükümet Progra
mında yer almamış. Mesela, seçme yaşının 18'e, seçilme yaşının 25'e indirilmesi böyledir. Bu 
konuda nihaî tavrınız ne olacaktır? Yoksa, gençlerden ümidi kestiğiniz için mi bu konuyu es 
geçtiniz? Gelin onu da söyleyin. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bir de, seçim meydanlarında söylenip de, ne Koalisyon Protokolüne 
ne de Hükümet Programına girmeyen vaatler var. Mesela, yeni iller kurulması. Sayın Demirel 
de, Sayın İnönü de, birçok ilçeye il olmayı vaat etmişlerdir. Sayın Demirel'in numaralandırdığı 
il sayısı zannediyorum 110'a ulaşmıştır. 40'a yakın ilçeye "seçimden on gün sonra il olacaksınız" 
demiştir. Şimdi seçimden bu yana kırk, Hükümet kurulalıberi de ön gün geçmiştir; ama, oku
nan programda bundan hiç ses yoktur. Anavatan Partisi olarak, bu konuda hükümete yardım
cı olmak için, 15 yeni il kurulması hakkında bir kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduk. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Eğer siz de destek verirseniz, bu ilçeler il olur, sizin sözünüz de 
yerine gelir; eğer destek vermezseniz sözleriniz, seçim meydanlarında bir hoş seda olur. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Tek başımıza gelseydik öyle olacaktı. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ve nihayet, her iki partinin de seçim beyannamelerin

de kesin ifadelerle yer alırken programa sulandırılarak giren konular var. 
BURHAN KARA (Giresun) — Patinaj başladı... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Do'ğru Yol Partisinin "Seçim Beyannamesinin 203 ün

cü sayfasındaki ifade aynen şöyle: "Asgari ücret vergi dışında bırakılacaktır." Yani, lamı cimi 
yok; Asgari ücret vergi dışında bırakılacaktır. 
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Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Seçim Beyannamesinin 29 uncu sayfasında ise, aynı ke
sinlikle şöyle deniyor: "Asgari ücreti vergi kapsamı dışında tutacağız.." Şimdi bakıyoruz Hü
kümet Programında... 19 uncu sayfada şöyle deniyor; "gelir adaletini sağlayıcı biçimde, asgari 
ücret kademeli olarak vergi dışı bırakılacaktır." Yani, iktidara gelene kadar kademesiz olan ame
liye, iktidar olunca kademeli hale gelmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen bunları anlamamışsın. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ortak vaatlerinizi söylüyorum, ortak vaatlerinizi... 
Aynı şekilde, tarım ürünlerinden kesilen Stopaj Vergisinin kaldırılacağı, Doğru Yol Parti

sinin Seçim Beyannamesinde ve her iki partinin Koatisyon Protokolünde açık seçik yazılmış
ken, programda "çiftçi gelirlerini artırmak üzere Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisinde yeni 
düzenlemelere gidilecektir" gibi, belirsiz, muğlak bir ifade kullanılmıştır. 

Bir de, gazete ilanlarıyla yaptığınız vaatler var: Bütün köprülerin, bütün otoyolların geçiş 
ücretlerinde yüzde 50 indirim vaat ettiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) Bunu da vakit geçir
meden yerine getirmenizi bekliyoruz. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Biz yapıcıyız. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çünkü, köprülerde müessif hadiseler falan oluyor

muş, bunu da vakit geçirmeden yerine getirmenizi bekliyoruz. 
19 Eylül günü Akhisar Meydanında, Türk siyasî hayatında eşine rastlanmamış bir söz ver

diniz: Hükümet tütüne ne fiyat verirse, onun 5 bin lira fazlasını vaat ettiniz. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Tütün başfiyatı açıklandıktan sonra, televizyonda yaptığınız ko
nuşmada da bu vaadinizi teyit ettiniz. Şimdi, tütün üreticileri adına, 30 100 lira olan tütün 
fiyatını 35 100 liraya yükselttiğinizi açıklamanızı bekliyoruz; hem de biraz sonra bu kürsüden 
açıklamanızı bekliyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Pamuk üreticilerine, pamuk alım fiyatını 4 200 liraya çıkarma vaadinizi yerine getirmenizi 
bekliyoruz. 

Manisa Hükümet Meydanında 21 Ekime kadar mahsulünü satmayıp bekletmelerini tavsi
ye ettiğiniz üzüm üreticilerine de 1 000 liralık ek fiyat vaadinizi tutmanızı bekliyoruz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Seçimden bir gün önce tekrar geldiğiniz Rize Meydanında, geçen kampanyada sattıkları 
yaş çay bedeline kilo başına 500 lira ek fiyat taahhüdünde bulunduğunuz çay üreticilerine de 
bu taahhüdünüzü yerine getirmenizi bekliyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

Bakın, SHP diyebilir ki, bizim böyle taahhütlerimiz yok; ortağımız böyle taahhütlerde 
bulunmuş olabilir, ö bunları yerine getirsin... Ama, son söylediğim için bu doğru değil. 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Biz yoldaşız; yolda bırakmayız... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çünkü, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Genel Başkanı 

Sayın İnönü'nün imzasıyla, mühürlü olarak, çay taahhütnamesi var ve ortak taahhüt. "20 Ekim
de bize oy verin, geçen mahsulünüze kilo başına 500 lira fazla ek fiyat vereceğiz..." SHP'nin 
taahhüdü... Yani, kaçamağı yok. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Vereceğiz... Vermeyeceğimizi nereden biliyorsunuz? Siz 
sekiz senelik iktidarınızda ne verdiniz? 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Vermenizi istiyorum. 
Sayın milletvekilleri, Hükümet Programında bazı projeler zikredilmiş; ama, Hükümet . 
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Programında yer alan projelerle seçim beyannamesinde yer alan veya gazete ilanlarında yer 
alan projeler arasında, öyle, farklar falan değil, uçurumlar var. Vaatlerinizdeki 11 yeni otoyol 
projesi programda 7'ye, 13 yeni demiryolu projesi 6'ya, 8 yeni büyük liman projesi 3'e, 29 yeni 
havaalanı projesi, -6'st yeni, 6'sı tevsi olmak üzere- 12'ye inmiştir. Bakın, burada yer alan 9 
yeni havalimanından, İstanbul'a üçüncü köprüden, dördüncü Haliç köprüsünden, İstanbul Bo
ğaziçi tüp geçidinden, İzmit Körfezine asma köprüden, 5 bin kilometrelik boru hattından, üçüncü 
petrokimya kompleksinden, 30 bölge ihtisas hastanesinden, 1 000 devlet hastanesinden, 10 000 
sağlık merkezinden, 50 000 sağlık evinden programda hiç ses yoktur. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Gelecek sene... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Hükümet buraya gelebilir ve di

yebilir ki, "biz bu vaatlerimizden vazgeçtik; bu kadar oya, bu kadar hizmet." Ya da gelip diye
bilir ki, "biz aslında bu vaatlerimizi yerine getirecektik; ama koalisyon ortağımız mani oldu." 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sen bizi izlemeye devam et... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ya da diyebilir ki, "biz sözümüzün eriyiz, ne söz ver

diysek hepsini yapacağız.'' Ne diyecekseniz gelin söyleyin ki, biz de sizi ona göre denetleyelim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Hiç olmazsa, toprak satmayız. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, iki anahtardan falan vazgeçtik; 

zaten hiçbir zaman inanmamıştık; ama, yeşil kartı programa da koymuşlar. Programdaki ifa
delerden anlaşılıyor ki, yeşil kart, öyle herkese bedava sağlık hizmeti falan verecek değil; sosyal 
güvenlik kurumlarına tabi olmayanlara, aşamalı olarak, mecburî sağlık sigortası getirecek. Ya
ni, prim karşılığı sağlık hizmeti getirecek, ödeme imkânı olmayanların primini de devlet öde-
yecekmiş... (SHP sıralarından "Zengine yeşil kart yok" sesleri) 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sayın Başkan, şu insanları susturur musunuz? 
BAŞKAN — Mümkün olmuyor bazen, maalesef. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Müdahale ederseniz olur. 
BAŞKAN — Müdahale ediyorum görüyorsunuz; kâfi derecede müdahale ediyorum. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, biraz sonra da mümkün olmayacak; Sa

yın Başbakan konuştuğu zaman da mümkün olmayacak... Hatırlatırım... 

BAŞKAN — Fecri Bey, görüyorsunuz... (Gürültüler) Efendim, buranın bir adabı var, bü
tün arkadaşlar buna riayet etmekle mükellef. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Biraz sonra Başbakan konuştuğu zaman... 
BAŞKAN — Size şimdiden, biraz sonra yapacağınızı beyan ediyorsunuz. Yani, maksatlı 

bu. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sussunlar da dinlesinler. 
BAŞKAN.— Muhterem arkadaşlar, ben bütün arkadaşlardan, şu veya bu grup değil, bü

tün milletvekili arkadaşlarımdan rica ediyorum, hatipleri sükunet içerisinde dinleyelim. İstir
ham ediyorum... 

Buyurun. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aslında, bizim iki aydan beri başlattığımız uygulama 

ile şu anda hastanelerde rehin olayı filan kalmamıştır. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
Biz, Ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın hastane paralarını, tedavi paralarını Sosyal Yar-
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dımlaşma Dayanışma Fonundan finanse ediyoruz. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Bir daha söyle de duysunlar!.. 
BAŞKAN -- Adil Bey, lütfen... Adil Bey, lütfen... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Milletvekilleri, bu yeşil kart işini o kadar abart

tınız ki, artık, millete yeşil kart vermeye mecbursunuz. Çünkü, emin olunuz ki, siz millete yeşil 
kart vermezseniz millet size kırmızı kart gösterecektir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Bu Hükümet Programını hazırlayan değerli arkadaşlarım, yürürlükteki mevzuatı bile gözden 
geçirmek zahmetine katlanmamışlardır. Programda, "antidamping Yasası çıkarılacağı" yazı
yor. 

Sayın milletvekilleri, bu yasa iki seneden beri uygulanmaktadır. 1 Temmuz 1989 tarihli 
Resmî Gazetede yayımlanmış ve 1 Ekim 1989 tarihinde yürürlüğe girmiştin Bu gazeteyi de be
raberimde getirdim. 

Uygulanmayan bir kanun da değildir. 1 Kasıma kadar 53 soruşturma açılmıştır ve 17'si 
hariç hepsi sonuçlandırılmıştır. Gözlerinden kaçan bu hususu dikkate almaları için bu Resmî 
Gazeteyi buraya bırakıyorum ve Sayın Başbakanın bilgilerine sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Bu Hükümet Programını kaleme alan, hazırlayan arkadaşlarım, eğer önce oturup kendi 
aralarında temel konularda anlaşsalardı, zannederim daha doğru olurdu; çünkü, programın 
Giriş Bölümünde, 5 inci sayfasında, "Türkiye'de yatırım ve sanayileşmenin hemen hemen dur
muş olduğu" 25 inci sayfasındaki Sanayileşme Bölümünde, "Türkiye'nin geçen on yılda sana
yide ivme kaybettiğini" 28 inci sayfasındaki Tarım Bölümünde, "Ülkemizde sanayi ve hizmet
ler sektöründe hızlı bir gelişme kaydedildiği" yazılıdır. 

Hükümet, bir koalisyon hükümeti bile olsa, programının bu kadar çelişkili olması doğal 
sayılamaz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, müsaadelerinizle, sizlere Hükümet Programından iki cümle okuyacağım: "Geç
mişten çok farklı şartlarla karşı karşıya olan ve üçüncü sanayi devrimi aşamasındaki global 
gelişmeyle yarışan Türkiye için, ihracat ya da ithal ikamesine dayalı büyüme stratejisi çelişkisi 
yerine, bu iki stratejinin de zaman boyutu içinde birbirini tamamlar bir yapı içinde, geleceğin 
dinamik karşılaştırmalı üstünlüklerine bugünden yatırım yapacak bir esnek sektör yapılaşma
sı öngörülmektedir." 

Bir cümle daha okuyacağım: "Üçüncü teknoloji devrimi ürünlerinden otomasyon, bilgi
sayar kontrollü tasarım ve üretim, bilgi üretimine yönelik sanayi ve hizmetlerin sadece ithalat
çısı olmadan, bunları yeni tüketim hevesleri olarak görmeden, geleceğin üretim süreçleri olan 
bilime dayanan ve üstün beceri yoğunluğu isteyen alanlara da geçilmesi bugünden programla
narak teşvik edilecektir." 

Sayın milletvekilleri, içinizde, bu okuduklarımdan bir şey anlayan var mı? Yani, bu satır
ları kaleme alanlar acaba ne yazdıklarını biliyorlar mı? (ANAP sıralarından alkışlar) Böylesi
ne karmaşık, böylesine muğlak, çelişkili ifadelerle neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Neye çözüm 
getirmeye çalışıyorsunuz? (DYP sıralarından "Anlayışına bağlı" sesleri) Eğer sorunlar ve çö
zümler, sizin kendi kafanızda netleşmemişse, programa nasıl yazdınız, nasıl çözüm getireceksi
niz? 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Bozduğunuzu düzeltmeye çalışıyoruz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakın, ben size söyleyeyim sayın milletvekilleri; bu 
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program -kendi ifadesiyle- altı kere gitmiş yedi kere gelmiş tecrübeli bir başbakanın programı
na hiç benzemiyor. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu program, daha çok, ekonomi yönetimin
de yeni bir akademisyenin tez çalışmasını andırıyor. (ANAP sıralarından alkışlar) Ama, maa
lesef, ne bu taze doktora vermek mümkündür ne de bu programa güvenoyu vermek mümkünr 
dür. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Senin aklın ermiyorsa biz ne yapalım!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, uzun zamandan beri iktidardan 

uzak olan, iktidar hasreti içinde olan partilerin hazırladığı bu programın çok geniş bir bölü
mü, aslında şikâyetname mahiyetindedir. Bize yönelik şikâyet ve tenkitlerin mantığında büyük 
sakatlıklar vardır. Bir taraftan, teslim alınan her şeyin kötü olduğu ispata çalışılmakta, diğer 
taraftan da her şeyin kısa zamanda düzeltileceği iddia edilmektedir. Eğer, her şey söylendiği 
gibi, kısa zamanda düzelebilecekse, o zaman, mevcut durum söylendiği kadar kötü olamaz. 
Eğer durum gerçekten çok kötü ve siz bu durumu kısa zamanda düzeltme imkânına ve beceri
sine sahipseniz, o takdirde, sizde, kimsede olmayan müthiş ve sihirli bir yetenek var demektir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — O bizim ustalığımız. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, buradan iktidar ortaklarına şunu hatırlatma

yı görev sayıyorum: Artık, muhalefet değilsiniz; bizi kötülemek uğruna ülkeye zarar vermeyin. 
Unutmayın ki, bugünkü Türkiye... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Çaldıklarınızı geri alacağız. (ANAP ve DYP sıra
larından karşılıklı konuşmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Muhtar Bey, lütfen!.. Lütfen... 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Memleketi soydunuz. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen karşılıklı konuşmayalım... 
KADRt GÜÇLÜ (Bursa) — Baş sorumlusu o. 
BAŞKAN — Kadri Bey, lütfen oturur musunuz!.. 
SELAHATTİN KARADEMtR (Kahramanmaraş) — Ne bıraktınız, onu söylüyoruz. 
BAŞKAN—Efendim, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 

Sayın Yılmaz, buyurun devam edin lütfen. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Hükümete, demokratikleşme konusundaki va

atlerini yerine getirmede asıl engelin muhalefet değil, iktidar grupları olduğunu hatırlatıyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Burada müzakerenin bir usulü var sayın milletvekilleri, bazılarınız yeni olabilirsiniz; ama, 
buna uymamanız için mazeret olmaz. 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Televizyon görüşmeleri verdiği zaman aynı şeyleri siz 
yapıyordunuz. (Gürültüler) 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Unutmayın ki, bugünkü Türkiye, ne 1978 yılında.tes-
lim ettiğiniz enkazdır, ne 1979 yılı sonunda devraldığınız yokluklar, kıtlıklar ve karaborsa için
de yüzen Türkiye'dir, ne de 1980'de küçücük Lüksemburg'a 1 milyon dolar için avuç açan Türk
iye'dir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 1980'de komşularının hayli gerisinde olan 
bir ülke yerine, bugün aynı komşularına 3 milyar dolara yakın kredi açan bir Türkiye vardır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Önce buğday parasını verseydiniz. (Gürültüler) 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 1980'de, yani, Sayın Başbakanın zamanında ve onun 
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veciz bir şekilde ifade ettiği gibi, 70 sente muhtaç kalan Türkiye'yi, bugün size rekor düzeyde, 
12 milyar dolar döviz rezerviyle teslim ediyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar; DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Buğday parasını verseydiniz... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Türkiye'nin bir şeyi kalmadı; toprak bile sattınız. 

' A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ben hepsini söylerim; ama, siz dinlemesini bilmiyor
sunuz. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, idare edemeyecekseniz bırakırım kürsüyü... 
BAŞKAN — Hayır efendim!.. Siz buyurun devam edin lütfen. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Böyle Riyaset olmaz Sayın Başkan! 
BAŞKAN — Bu her zaman oluyor; biliyorsunuz daha önce de oluyordu Sayın Yılmaz. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
Muhterem arkadaşlar, sizden tekrar rica ediyorum... Benim; burada... 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul)'— O tarafa söyle!.. Uykun mu geldi, şekerin mi yük

seldi.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Bir dakika... Söylüyorum canım... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — O tarafa söyle Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, biz böyle konuşmaya alıştık. Saİona hitap ediyorum; sağa ve sola 

bakarım; onu da mı siz tayin edeceksiniz? (ANAP sıralarından gürültüler) 
Sayın Kibar, lütfen... 
Muhterem arkadaşlar, lütfen, hatiplerin sözlerini kesmeyelim, söz atmayalım. Her Mec

liste söz atmalar olur; ama, bunlar şimdiye kadar bir nezaket çerçevesi içerisinde kalmıştır. Sizden 
rica ediyorum, sükuneti muhafaza edelim, hatibin sözlerini sonuna kadar dinleyelim. Şimdiye 
kadar müzakereler gayet güzel ve sükunet içerisinde cereyan etmiştir. Lütfen, bundan sonra 
da müzakerenin bu şekildeki cereyanına yardımcı olalım. 

Buyurun. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yeni Hükümete devrettiğimiz enflasyon oranı, Kasım 

1991 başı itibariyle, sizin sürekli iddia ettiğiniz gibi, yüzde 70'ler düzeyinde filan değildir. Türk
iye'deki tüm ekonomik planlarda kullanılan toptan eşya fiyatları indeksine göre yüzde 54.6'dır, 
tüketici fiyatları indeksine göre yüzde 66.5'tir; ama, daha da önemli bir şey var; son iki ay 
içerisinde enflasyon düşme eğilimine girmiştir. Şimdi, yeni Hükümetten şunu istiyorum: Han
gi indeksi tercih edeceğini burada ifade etsin. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Siz hangi indeksi tercih ediyorsanız biz de onu... 
BAŞKAN — Sayın Aydın, lütfen... Durumu görüyorsunuz... Havayı elektriklendirmeye

lim, sükuneti muhafaza edelim lütfen.. 
. A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hangi indeksi tercih ediyorsunuz, biz, bundan son
ra, sizin enflasyon performansınızı da ona göre izleyeceğiz. 

Hükümet Programında, Türkiye'de sanayileşmenin durduğu yazılıyor. Oysa, devletin res
mî istatistikleri, programı apaçık yalanlamaktadır. 1980'de 9.8 trilyon lira olan imalat sanayii 
üretimi, 1991 yılında -1987 yılı sabit fiyatlarıyla 2 katından fazla artarak, 20 trilyon liranın üze
rine çıkmıştır. Sanayiin temel girdisi olan elektrik üretiminin de, aynı dönemde, kurulu güç 
olarak 6 900 megavattan 17 300 megavata çıktığı görülüyor. 

BEDRETTİN DALAN (İstanbul) — Kaçı kullanılıyor?.. 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sanayi ürünleri ihracatımızın, 1980 yılındaki 1 mil
yar dolarlık düzeyinden, bu sene 11 milyar dolar düzeyine yükseldiğini görüyoruz. Şimdi, bu 
tabloya rağmen, Türkiye'de sanayileşmenin durduğunu iddia etmek, ancak, Anavatan Parti
sinden devralınan mirası küçümseme gayretiyle izah edilebilir. 

işsizliğin bizim dönemimizde arttığı iddiası da, bu programın bir başka saptırmasıdır. Ger
çek odur ki -istatistiklerin söylediği odur ki-1980 yılında yüzde 11.6, bizim iktidara geldiğimiz 
1983 yılında yüzde 12.1 olan işsizlik oranı, ülkeyi bizim size teslim ettiğimiz 1991 yılında yüzde 
8.2'ye inmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Kişi başına millî gelir, 1983'tel 280 dolar iken, 1990'da 2 667 dolara yükselmiştir. Millî 
gelirin satın alma parkesine göre hesaplanmış şekli ise, 1980 yılında 2 482 dolar iken, 1990'da 
6 000 dolara yaklaşmıştır. 

. İRFAN DEMİR ALP (Samsun) — Bu kadar saptırılamaz... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Anavatan Partisi döneminde, ülkede gelir dağılımı

nın daha adaletsiz duruma geldiği iddialarının hiçbir ilmî dayanağı yoktur; tersine, vatandaş
larımızın hayat seviyesinde önemli gelişmeler olduğunu gösteren sayısız istatistik vardır; beyaz 
eşya istatistikleri, elektrikli ev eşyası istatistikleri, otomobil, telefon, televizyon istatistikleri bunlar 
arasında sayılabilir. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Ahlakî istatistikleri de yaptınız mı? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri; bu Hükümet, daha başlangıçta 

işe bir sene rötarla başlamaktadır; bu hususun altını çiziyorum. Seçim öncesinde her iki ikti
dar partisinin de bize karşı kullandıkları en öncelikli konu, enflasyon konusuydu. Doğru Yol 
Partisi enflasyonu 500 günde, Sosyaldernokrat Halkçı Parti ise iki senede yüzde 10'un altına, 
yani tek haneli rakamlara indirmeyi vaat etmişlerdir. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Siz de 1983'te vaat etmiştiniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Doğru Yol Partisinin bu hedefe ulaşmak için öngör

düğü en önemli araç da, kamu sektörü borçlanma gereğinin gayri safi millî hâsılaya oranını 
ilk yıl sonunda yarıya indirmekti. Böylece, enflasyonun, birinci yıl sonunda yüzde 30'lara, 500 
gün sonunda da yüzde 10'un altına düşürülmesi hedefleniyordu. Oysa, şimdi Hükümet Prog
ramında hayretle görüyoruz ki, bu takvim, asgarî bir sene sarkmıştır. Kamu borçlanma gereği
nin gayri safi millî hâsılaya oranının yüzde 5'Iere indirilmesi, yani enflasyonun yüzde 30'lara 
çekilmesi için iki yıllık bir süre öngörülmektedir. Enflasyonunun ne zaman yüzde 10'un altına 
indirileceği konusunda ise, programda hiç ses yoktur. 

NECMÎ HOŞ VER (Bolu) — Bekle de gör... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu konuda seçim öncesi çok iddialı ve net hedefler 

ortaya koyan koalisyon ortaklarını, şimdi, bu hedeflerine bağlı kalmaya davet ediyorum. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, DYP ve SHP sıralarından gürültüler). Vaatlerinizi, mil
lete yaptığınız vaatleri unutup, kendi hedeflerinizi tahrif ederek ve bu olayı da demokratikleş
me makyajı altında örtmeye çalışarak bir yere varamazsınız. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Anavatan Hükümeti değil o. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çünkü, Türkiye'de vatandaşın demokrasiye inancını 

sarsan en önemli şeylerden birisi, politikacıların, iktidarda ve muhalefette farklı dilden konuş
malarıdır; meydanlarda söyledikleri şeyleri hükümet olunca unutmalarıdır. 

Yıllar boyunca, bıkmadan, usanmadan, "memleket iyi idare edilmiyor" dediniz. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Doğru... Doğru... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, herkes gibi, biz de, bu sözün sahibinden, mem

leketin iyi idare edilmesini bekleyeceğiz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar). 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Senin ağababan... 
BAŞKAN — Sayın Güçlü, lütfen... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Çok doluyum, boğazıma kadar doluyum Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Dolu olabilirsiniz; ama, lütfen hatibin sözünü kesmeyiniz Sayın Güçlü. (DYP, 

SHP ve ANAP sıralarından gürültüler). ' 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, siz doktorsunuz, bu arkadaşın bir ra
hatsızlığı var galiba... Dikkatinizi çekerim!.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz bu ülkeyi bir askerî yöne

timden devraldık ve bugün bulunduğu noktaya getirdik. Bu noktayı beğenirsiniz, beğenmezsi
niz; ama, sizin nereye götüreceğinizi hep beraber göreceğiz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz neler yaptınız, onları söyleyin. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bizim endişemiz,- meselelerin esası yerine, şekle ve 

gösterişe daha fazla önem vermenizdir. Daha güvenoyu olmadan yaptığınız icraatlarda bunun 
izlerini gördük. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Biraz sonra Sayın Başbakan söz alıp kendileri
ne cevap verecekler. 

Buyurun efendim. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Terörist mahkûmların barınması için inşa edilmiş olan 

Eskişehir özel Tip Cezaevini, herhangi bir araştırma, inceleme yapmadan, hiçbir resmî bilgiye 
sahip olmadan... 

SIRRI SAKIK (Muş) — İnsanların vücutlarında işkence izleri var. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...Sadece bazı iddialara, sadece o iddialara dayalı bir 

kampanyaya prim vererek kapatma kararınızı tasvip etmiyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar, 
. SHP sıralarından gürültüler) 

SIRRI SAKIK (Muş) —- Zaten, sizden işkence yapanlardan beklemiyoruz bunu. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Özür dileyin. 
BAŞKAN — Lütfen, hatibin sözünü kesmeyiniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu durumda, devlet görevlilerinin, görev sorumlulu

ğuyla görevlerini yerine getirmelerinde çok ciddî yaralar açacağınızdan endişe ediyoruz. Bu 
durumun, bölücü eşkıyayı yüreklendireceğinden endişe ediyoruz. (ANAP sıralarından alkış
lar) Bu endişelerimizi buradan, milletin kürsüsünden dile getirmeyi de kendimiz için görev sa
yıyoruz. ( 

Bir süre önce bu Mecliste yapılan bir oylamada, Güneydoğu illerimizde olağanüstü halin 
dört ay uzatılması için koalisyon ortaklarından birinin kabul, diğerinin ret oyu kullandığı ma
lumunuzdur. Ülkenin en önemli sorunlarından birisinde, belki en önemlisinde dahi, böylesine 
birbirine ters düşen bu koalisyonun, ülkenin diğer dertlerine nasıl deva olacağına merakla izle
yeceğiz. 

MEHMET ALP (Kars) — İnsanlıktan uzaksın Başkan. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz, burada görüşlerini dile ge

tiren diğer muhalefet partisinin Sayın Genel Başkanı Erbakan'la bir konuda, bu Hükümet 
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Programının niteliği konusunda mutabık değiliz. Sayın Erbakan, Hükümet Programında, Doğru 
Yol Partisi zihniyetinin, Doğru Yol Partisi politikalarının ağır bastığını iddia etti. Bizim iddia
mız, Hükümet Programına, dili de dahil, SHP zihniyetinin hâkim olduğudur. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Galiba SHP'ye tahammülün yok. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla)— Bakınız... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Patladınız orada, patladınız!.. 
BAŞKAN — Sayın Gürdal, lütfen, laf atmayalım... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...Türkiye'de, çok reformcu hükümetler gelip geçmiş

tir, çok büyük reform iddialarıyla gelmişlerdir, her şeyi derleyip toparlayacakları iddialarıyla 
gelmişlerdir; her şeyi dağıtıp gitmişlerdir. Sanıyorum, Türkiye'ye, reformculuk konusunda bu 
Hükümet kadar iddialı olan bir hükümet daha gelmedi. Şu Hükümet Programında, tam 30 
defa "Reform" kelimesi geçiyor... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Rahatsız olmayınız... Transformasyonu unuttunuz mu?!.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...Ama, sayın milletvekilleri, çağımızın en geçerli, 

en genel, en evrensel reformu olan serbest piyasa ekonomisinden, bu programda, sadece bir 
defa, o da kerhen, zoraki olarak ve menfî anlamda söz ediliyor. Onun için, hu program, aslın
da devletçi bir programdır. Her şeyi çözeceğini iddia eden; ama, kendi içinde bir öncelik sırası 
olmayan, gönlü zengin; ama, hesabı kitabı olmayan, kaynağı olmayan bir programdır; planlı, 
hesaplı, ciddî bir icraat programından ziyade, aceleyle sıralanmış bir alışveriş listesi niteliğin
dedir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Programda sayılan projelerin nasıl finanse edileceği konusu tamamen karanlık bırakılmıştır. 
Mevcut otoyol programına ilaveten öngördüğünüz otoyol uzunluğu 4 bin kilometreden fazla
dır. Bugünkü fiyatlarla bunun maliyeti yaklaşık 30 milyar dolar, yani 150 trilyon liradır. Kara-
. kaya ve Atatürk Barajlarında da yaptığınız gibi, böyle, gösterişli programlarla uzun vadeli pro
jelere sahip çıkma sevdasından vazgeçin. Niyetiniz, eskiden olduğu gibi, temel atıp, islimin ar
kadan gelmesini beklemekse, bundan büyük israf, memlekete bunun kadar kötülük olmaz. 

Bu programın en zayıf noktası, kaynak dengesini kuramamış olmasıdır. Programın nasıl 
finanse edileceği belli değildir. Borçlanmayı düşüreceğinizi söylüyorsunuz; iç ve dış borçlarda 
azalmaya gideceğinizi iddia ediyorsunuz. Bu durumda, iki tane kaynağınız kalır; birisi vergi 
gelirleridir, diğeri KİT gelirleridir. 

AHMET SAYJN (Burdur)— Devleti de soydurmayacağız... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Gazeteleri ilan vermişsiniz, seçim beyannamenize koy

muşsunuz; diyorsunuz ki, "zammı devlet politikası olmaktan çıkaracağız, KİT ürünlerine zam 
yapmayacağız." Şimdi, KİT ürünlerine zam yapmayacaksınız... KİT gelirlerinin bir kaynağı 
budur, ikinci kaynağı özelleştirmedir; yani KİT'leri satarsınız; halka satarsınız, yerli sermayeye 
satarsınız, yabancı sermayeye satarsınız; ama, şu programda, SHP'nin ağırlığıyla, özelleştirme 
rafa kaldırılmıştır. Bu programda, özelleştirmeden vazgeçeceğiniz anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, süreniz doldu, lütfen toparlayınız. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Efendim, ben saati takip ediyorum. Hangi konuşmacıyı ikaz etsem grubu itiraz ediyor; 
ama, ben burada saate bakıyorum. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Ara vermeler ne oldu? 
BAŞKAN — Efendim, 16.50'de konuşmaya başladılar; saat 17.50'dir. (ANAP sıraların

dan gürültüler) 
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16.50'de konuşmaya başladı... Lütfen... Biraz önce itiraz ediyordunuz... Haklı şeylerde itiraz 
' ediniz lütfen... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — İnkıtaları dikkate al! 
BAŞKAN — Buyurun... 3 dakika da geçti Sayın Yılmaz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri; bu durumda, geriye tek kaynak 

olarak vergi gelirleri kalıyor. Seçim beyannamenizde, Doğru Yol Partisinin seçim beyanname
sinde, yeni vergi getirilmeyeceği vaadi vardır; ayrıca, mevcut vergilerde de indirim yapılacağı 
vaadi vardır. Kurumlar Vergisinde indirim yapmayı müjdelediniz... Asgarî ücretten vergi alma
yacaksınız... Sadece bu ikisinin, bizim hesapladığımız, vergilerde doğuracağı kayıp 10 trilyon 
liradır. Buna ilaveten, kamu borçlarında hedeflediğiniz azalmanın tutarı da 25 trilyon liradır. 
Ayrıca, bütün bunları yaparken; çiftçi borçlarını affedeceksiniz, erken emekliliği, işsizlik si
gortasını getireceksiniz, yeşil kartla sağlık sigortasına benzer bir sistem getireceksiniz ve... 

HASAN NAMAL (Antalya) — Kıskandın mı? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — ...bütün bunların üstüne de, yeni otoyolların, yeni 

demiryollarının -sadece bu ikisinin- maliyeti 200 trilyon lirayı aşan dev yatırımların gerçekleş
tirilmesini üstlendiniz. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Biraz toprak.satarız canım, ne olacak(!) 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi diyorsunuz ki, "esnaf ve sanatkârlara, çiftçile

re, ücretlilere yeni vergi mükellefiyeti getirmeyeceğiz; bunların vergilerini daha da aşağıya çe
kecek yeni düzenlemeler yapacağız' \ Bu saydığınız kesimlerin dışında kalan vergi mükellefleri
nin gelirlerini vergilemek değil, bütün gelirlerine el koysanız, dahi, bu programı uygulayamaz
sınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bütün vatandaşlarımız adına, Hükümetten, kimlere, ne zaman, ne kadar vergi getirecek
lerini açıklamalarını istiyorum. 

ADİL AYDIN (Antalya) —; Şu yolsuzlukları halledelim, ondan sonra. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Seçim beyannamenizle bağdaşmayan kentsel rantla

rın vergilendirilmesi kavramına açıklık getirilmesini istiyorum. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Yaptığın borçları açıkla. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, programda, "İzlenecek kur po

litikası, dış borç faiz yükünü artırmamaya dönük olacaktır" denilmektedir. Bunun anlamı şu
dur: Kuru düşük tutacaksınız, Türk parası değer kazanacak, ithalatı ucuzlatıp, ihracatı ceza
landıracaksınız. Zaten, programda, ihracatı artıracak, kayda değer hiçbir tedbir getirmemişsi
niz. Eğer bu politikayı gerçekten uygulayacak olursanız, turizm gelirleri de, yabancı sermaye 
girişleri de düşecektir ve binbir emekle oluşan döviz rezervlerini yiyip bitireceksiniz. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bir husus daha var: Besici ve küçük çiftçi borçlarını affedeceğinizi programda da vaat et- N, 
tiniz. Bu vaadinizi yerine getirmenizi bekliyoruz; ama, lütfen, borcunu zamanında ödemiş olan
ların da bu ödemelerini geri iade edin. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Faizleriyle birlikte. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aksi takdirde, mükellefiyetlerine sadık olan vatan

daşlarımız aleyhine çok büyük haksızlık yapmış olursunuz. 
Hükümet Programında KİT'lerin ekonomideki ağırlığının artacağı yönünde çok tehlikeli 

işaretler vardır. Bu, SHP zihniyetidir, bu, SHP'nin öteden beri savunduğu görüştür; bizim için 
çok tehlikeli bir görüştür. 
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"Sanayi atılım sürecinin başlatılmasında KİT'lere önemli görevler düşeceği" yazılmıştır. 
Bu programa göre, özelleştirme daha baştan rafa kaldırılmıştır. Bu durumda, kamu finans
man açığını düşürme hedefinin de hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır. KİT'lerin ekonomideki ağır
lığını artırarak piyasa ekonomisinin nasıl etkinleştirileceğini anlayabilmek mümkün değildir. 
Bu yaklaşım, dünyadaki bütün gelişmelerle taban tabana zıttır. 

Şimdi, uzlaşılan, SHP'nin özerkleştirme formülüdür. KİT'lerin mevcut bürokratik yapı
sına, şimdi bir de "vakıf" adı altında yeni bir yönetim kademesi, yeni bir bürokrasi kadrosu 
ekleyeceksiniz. Memleketin kıt kaynaklarını, kötü bir işletmeci, kötü bir yatırımcı, kötü bir 
üretici olan KİT'lere harcayıp israf edeceksiniz; hem de özel sektörün aleyhine haksız rekabet 
yaratacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen bitiriniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Dünkü komünist ülkelerin bile dört elle sarıldığı, Türk

iye'nin dünya ekonomisi içindeki ağırlığını geçtiğimiz sekiz yıl içerisinde üç katına çıkarmasın
da en önemli unsur olan serbest piyasa ekonomisini eğer gerçekten işletmek, gerçekten geliştir
mek istiyorsanız, böyle, atılım stratejisi gibi, özerkleştirme gibi, kırsal sanayi gibi ütopik mo
dellerden vazgeçmeniz lazım. Bütün bunların yerine, bu ütopik modellerin yerine, bu SHP ko
kan modellerin yerine, gelin, insanımızın teşebbüs gücüne inanın, insanımızın önünü açın, onun 
önündeki engelleri kaldırın. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Kışkırtma Sayın Başkan, kışkırtma, akıllı ol... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Müteşebbisin altyapı ihtiyacını karşılayın, bürokrasi 

hastalığıyla savaşın... , 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — O zihniyete 5 milyon vatandaş oy vermiş... Biraz say

gılı olun lütfen... 
BAŞKAN — Lütfen.. Lütfen... Ilalibe itiraz etmeyin... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — MuicjeDbisir. '»zerindeki vergi yükünü azaltın. 
Sayın milletvekilleri, KİT'ler konusundaki bizim sekiz yıllık tecrübemizden çıkardığımız 

en önemli sonuç şudur: KİT'lerin rehabilitasyonu diye bir şey mümkün değildir; onun için, 
imkânsızı zorlamayın. 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — O sizin düşünceniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hayır, benim düşüncem değil; bu, dünyadaki uygu

lamalarla da doğrulanan bir düşüncedir. 
Bakın, Sayın Başkanın müsamahasına sığınarak, sizlere bu konuda, sanıyorum bu Hükü

metin de örnek aldığı İtalya'daki uygulamadan söz etmek isterim: italya'da... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, başka bir vesileyle bahsetseniz... Sürenizi çok aştınız, 10 daki
ka geçtiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, bütün grup konuşmalarının birer saat süre ile kısıtlı olduğunu, da
ha konuşmamızın başlangıcında söyledim. • ' . . ' • ' 

H. FECRÎ ALPASLAN (Ağn) — Sayın Başkan, demokrasiye tahammülünüz cIsun: sö
zünü kesmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Hatibi ikaz etmek benim görevim... 
- TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) •— Sen görevini yapmıyorsun ama, Sayın Başkan... 

BAŞKAN— O sizin görüşünüz... 
Sayın Yilmaz, lütfen bitiriniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — italya'nın en ünlü ekonomi yazarı olan Guiseppi 

— 196 — 



T.B.M.M. B : 8 28 . 11 . 1991 0 : 1 

ibrani, İtalya'da, devletin ekonomik yaşamdan çekilmediğini söyledikten sonra, bunun neden
lerini şuna bağlıyor: "Özel sektörün ayakta kalması mümkün olmayan işletmelerini devral
mak, emekli politikacı ve yüksek bürokratlara bir ekmek kapısı sağlamak, partilerin, yandaş
larını yerleştirebileceği yeterli sayıda post bulundurmak için." 

İtalyanlar, kamu sektörü sorununa uzun süredir çözüm arıyorlar. Yani, bu Hükümetin 
örnek aldığı İtalyan modeli, aslında İtalya'nın şu anda kurtulmak istediği bir model. 

Arayışlar sırasında, İtalyan kamu sektörü bir tür özerkleştirme de yaşamış; ama, özelleş
tirmeye hiç yanaşmamış. Çünkü, -aynı yazar söylüyor- "ne elindeki çürükleri devlete sokuş
turmaya alışmış özel sektör ne de siyasî partiler, daha kesin çözümler üretmeye yanaşmadılar" 
diyor. 

özerkleşmeyle kamu sektörünü oluşturan toplam 35 bin fabrika, işletme vesaire, üç dev
let holdingi bünyesinde toplanmış. Önümüzdeki günlerde aynı şeylerin Türkiye'de yaşandığını 
göreceksiniz; bunları onun için okuyorum. 

Bunlar, IRI, ENİ ve EFIM; ama, gene Turani'nin yaptığı bir değerlendirmeye göre, kamu 
sektörünün ülke ekonomisine yükü böylelikle daha da artmış ve var olan verimsiz sistemin üs
tüne, bir de, oluşturulan holdinglerin dev aparatı gelmiş. Holdingler, daha çok bürokratikleş-
me, daha çok partizan amaçlar için kullanılabilecek post, daha fazla masraftan başka hiçbir 
şey getirmemiş, özerkleştirme sonucu devletle ilişkiler biraz gevşemiş, iktisadî kamu kuruluş
ları biraz dışa açılmışlar ve özellikle Mafiaya açılmışlar. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, sizi sık sık ikaz etmekten teeddüp ediyorum; ama, bu benim 
görevim, karara riayet de sizin takdiriniz... İstirham ediyorum, kesiniz. (ANAP sıralarından 
"Bağlıyor" seslen) 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Erbakan'a tanıdığınız müsama
hayı rica ediyorum... D 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Erbakan'a 10 dakika müsaade ettim, zatı aliniz 15 dakika 
daha fazla konuşuyorsunuz... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Müdahaleleri de hesaba katmanızı rica ediyorum... 
BAŞKAN — Lütfen... Hiçbir maksat yok. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — 5 dakika rica ediyorum, bu sürede bitireceğim. 
BAŞKAN — Buyurun... Lütfen... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisinin Seçim Be

yannamesinde, "Millî, manevî, ahlakî, insanî değerlerimiz ve millî kültürümüz, millî eğitimin 
öncelikli kapsamının manevî ve beşerî zeminini oluşturur"-ifadesine yer verilmiştir. Program
da, ne millî vardır, ne manevî vardır, en ahlakî vardır, ne insanî vardır. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Programda sadece, çağdaş, laik, etkin ve yaygın bir eğitim sisteminden bahsedilmek
tedir. Programda söylenenlere katılıyoruz; ama, söylenmeyenleri seçim beyannamesinde söyle
nip de SHP'nin ağırlık koyması sebebiyle programa giremeyenlerin eksikliğini duyduğumuzu 
da ifade etmek zorundayız. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — SHP'den gocunmayın lütfen; zaten sekiz yıldır kulla
nılmadı bunlar. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Çünkü, eğer hakikaten programdaki gibi bir millî 
eğitim politikası uygulanacaksa, o zaman, Millî Eğitim Bakanlığının da SHP'ye bırakılması 
lazımdı. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Ayrıca, yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarına önem verildiği iddia ediliyor. Doğru 
Yol Partisi Grubu Sözcüsü de bunu burada dile getirdi; ama, şu anda, bu Hükümette yurt dı
şında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının koordinasyonuyla görevli bakanın kim olduğu 
bile daha belli değildir, unutulmuştur. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)— Sayın Başkan, çok uzadı konuşma. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Kıbrıs'la ilgili koordinasyon görevi, önceki akşam 

apar topar yetiştirilmiştir; ama, yurt dışıyla ilgili koordinasyon görevinin sahibi belli değildir. 
Bu nasıl bir önemdir, belli değildir! 

Sayın milletvekilleri, eğer, Sayın Başkanım, burada, o çok ünlü demokratikleşmenin ilk 
örneğini verseydi ve bana biraz daha müsamahalı davransaydı; eğer siz bana... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — O kadar çok şeye alışmışsınız ki, hep almaya alışmış
sınız. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Eğer, sizler muhalefetteyken bizden talep ettiğiniz to
leransı bana gösterebilseydiniz, ben burada sizlere, hepimizin gurur duyması gereken GAP Pro
jesinden Ve dış politikadan bahsedecektim. Programdaki, bu konulara ilişkin görüşlerimizi di
le getirecektim. Müdahalelerinizle bizi yıldıracağınıza hiç bel bağlamayın; çünkü, bu hususla
rı, önümüzdeki günlerde arkadaşlarım, basın toplantılarıyla kamuoyuna yine açıklayacaklar
dır. (ANAP sıralarından alkışlar) Bizden burada esirgediğiniz o imkânı, biz orada bulacağız. 

Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz sözlerimi bağlıyorum. Türkiye'yi yönetmek güç 
bir iştir (DYP ve SHP sıralarından "doğru" sesleri, gürültüler). Çünkü, Türkiye'nin sorunları 
vardır; üstelik, Türkiye'nin sorunları büyüktür; ama, halkımızın beklentileri sorunlarımızdan 
daha büyüktür. Türkiye'nin sahip olduğu kaynaklarla ülkenin sorunlarını kısa sürede çözebil
mek, bu beklentileri karşılayabilmek mümkün değildir. Onun için, burada hangi hükümet otu
racak olursa olsun, işi kolay değildir. Onun için, bu Hükümetin işi de zordur. (DYP sıraların
dan "Zorlaştırdınız" sesleri) 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin işi başka hükümetlerden daha zordur. Bu Hüküme
tin işini zorlaştıran biz değiliz. Bu Hükümetin işini zorlaştıran, kendi içerisinde uyumsuz bir 
koalisyon hükümeti olması da değildir. Bu Hükümetin işini zorlaştıran, şu programında yap
mış olduğu vaatlerdir. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu Hükümetin işini zorlaştıran, bu prog
ramda yaptığı vaatlerin kaynağını unutmuş olmasıdır. Bu program her kesime çok şeyler vaat 
etmekte; fakat, kaynak sorununa çözüm getirmemektedir. Onun için, en başta bu husus Hü
kümetin sırtına büyük yük olacaktır. Bize düşen, her zaman olduğu gibi, milletimize doğruları 
söylemektir. Temel tercihleri belli olmayan, kendi içerisinde tutarsızlıklarla malul olan ve mil
letimize yeni bir hayal kırıklığı yaşatmasından endişe ettiğimiz bu Hükümete güvenoyu verme
yeceğiz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Endişemizin gerçekleşmemesi en sami
mi dileğimizdir. 

Allah milletimizin yardımcısı ölsün. 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Riyasetimizin demokratikleşmeye karşı,hiçbir tutumu yoktur. Demokrasi, kanaatimce ve 

her yerde olduğu gibi, kanunlara ve alınan kararlara biraz da riayet etmek demektir. (DYP ve 
SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ben burada, Danışma Kurulundan... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Bari kürsüye çıkıp, iktidar adına konuşsaydın. 
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BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Ben, burada Danışma Kurulumuzun aldığı kararı, Yüce 
Meclisten geçen karan tatbikle mükellefim. Onun için, hatipleri ikaz benim görevimdir. Her 
hatibe beş-on dakika müsamaha etmek de bizim görevimiz arasındadır; ama, Sayın Yılmaz 
biraz fazla konuştu. 

Efendim, gruplar adına konuşmalar sona ermiştir. Şimdi, şahsı adına ilk söz Sayın Genç'
te. -

Buyurun Sayın Genç. (SHP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlarken, 

hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
Bizleri bu yüce çatı altına tekrar seçerek gönderen asil Tunceli halkına, ben ve arkadaşım 

Sinan Yerlikaya, tekrar teşekkür ediyoruz, kendilerine minnet borçluyuz. Kendilerini, yıllırca 
gördükleri baskıdan, işkenceden kurtarmak için, ben ve arkadaşım, her türlü onurluca müca
deleye hazırız. Bu mücadeleyi, yalnız, işkenceye uğrayan Tunceli halkı için yapmayacağız, Türk
iye'nin her tarafında haksızlığa, işkenceye uğrayan insanlar için yapacağız. Çünkü, biz yıllarca 
baskı görmüş, haksızlıklara uğramış, haklan gasp edilmiş asil Tunceli halkının temsilcileriyiz. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, program üzerinde konuşalım. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, bakıyorum ANAP'Iılar kaçtılar... Kaç

mayın, kaçmayın... (ANAP sıralarından "Burada, burada" sesleri) Ben size burada dört sene 
çok şey söyledim, bunları siz dinlemediniz; ama, millet sinenize vurdu, sizi muhalefet kürsüle
rine itti. (ANAP sıralarından, "sizi çok güzel yaptı" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, yeni bir Hükümet kuruluyor; yeni 
bir koalisyon, yeni bir ruh geliyor. Türkiye'de devrimsel nitelikte düzenlemeler var. Bunu iç
tenlikle kutluyoruz. Bu Hükümete içtenlikle başarılar diliyoruz. Bu Hükümetin başarılı olaca-
gına içtenlikle inanıyoruz. Çünkü, bu Koalisyon Hükümetinin iki tane lideri var. Bunlar, özve
rili, devletini, milletini seven, insanlarını seven, geçmişte yaptığını örtbas etmeye çalışmayan, 
hiçbir makam ve mevki peşinde koşmadan, karşılıklı özveri içinde, bu Koalisyon Hükümetini 
devam ettirmek için iyi niyetle başlamış insanlardır, tşte, baştaki insanlar buna niyetli olunca 
da, bu Koalisyon Hükümetinin yürüyeceğine inanıyorum arkadaşlar. < 

Muhalefet partilerinin milletvekilleri burada konuştular. Değerli arkadaşlar, muhalefet par
tilerinin milletvekilleri ve liderleri tarafından yapılan tenkitleri, gerçekten bomboş laflar ola
rak buldum. Ben dilerdim ki, yeni göreve başlayan bu Hükümete, bu insanlar başarı dilesinler; 
ama, bu arkadaşlarımız, Hükümette yer almamanın, koalisyonda yer almamanın hıncını yaşa
dılar, o hınçlarını burada dile getirdiler. 

Merak etmeyin, siz bir daha bu iktidar koltuklarına geçmeyeceksiniz; çünkü, biz bu dev
leti öyle bir yöneteceğiz ki, artık, bu millet bir daha size oy vermeyecek, vermesine de gerek 
kalmayacak. 

Değerli arkadaşlarım, burada konuşan Sayın Erbakan, hep faiz sisteminin kötülüğünden, 
îmandan bahsetti: imam hatip liselerinden bahsetti... Soruyorum kendisine, acaba kaç tane 
çocuğunu imam hatip liselerinde okutuyorlar? Çocuklarını imam hatip okullarında mı okutu
yorlar? Ama, fakir fukaranın din duygularını istismar ederek, kendilerini makamlara, mevki
lere getiriyorlar. Kendileri de çocuklarını imam hatip liselerine gönderseler ya. Onlar Avru-
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pa... (RP sıralarından gürültüler) 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Ben imam hatip mezunuyum. 
BAŞKAN — Sayın Genç... 
Muhterem arkadaşlar, bir dakika... 
Sayın Genç, lütfen, program üzerinde konuşunuz: çatmayınız, sataşmayınız. 

, KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ben dini bütün insanlardan adalet duy
gusunu beklerim. ı 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. 1991 yılı 101 trilyon
luk bütçesinin 1 trilyon 220 milyar lirası Diyanet İşlerine tahsis edilmiştir; ama, Türkiye'de 
diyanet işleri Sünnî mezhebine göre yönetilmektedir. Bu memlekette eğer, hakikatten insanla
rın inançlarına saygılıysak (RP sıralarından "gürültüler) eğer bu insanlar, insanların inançları
na saygılıysa, bu memlekette Alevî vatandaşlar da var, bunların da inançları var; Diyanet İşle
rinde Alevî vatandaşların inançlarının temel ilkelerini, felsefelerini halka tanıtan temsilcileri 
de niye olmasın? Bu yetmiyormuş gibi, Alevî vatandaşlarımızın verdiği vergilerle maaş alan 
din hocaları ne yapıyorlar; gidip bu kitleleri kötülüyorlar. 

Arkadaşlar, bizim demokratikleşme programımızın temelinde şu vardır: Biz düşünceden 
korkmayız, biz insandan korkmayız; bizim için eh yüce değer insandır; insanın düşüncesi her 
vesileyle dile gelmelidir, her yerde dile gelmelidir. . •" 

ANAP İktidarı, yıllarca, televizyon ekranlarını halka ve millete kapattı. Burada söylediği
miz bütün düşünceler bu dört duvar arasında kaldı ve kimse bu duvarların içinden çıkan sesle
rimizi duymadı; ama, ben istiyorum ki, bu memlekette her. çeşit fikir, her türlü düşünce, tele
vizyon ekranlarında en belirgin, en yetkin ve en yetkili kişiler tarafından kamuoyuna aksetti-
rilmeli ve halk gerçekleri görmelidir. Artık, o zaman Türkiye'de gerçeklerin ne olduğu ortaya 
çıkar. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Yoksa ki, Sayın Mesut Yılmaz'ı biraz önce 
burada dinledim; demokrasiden bahsetti, insan haklarından bahsetti "sizin, bizim buradaki 
konuşma hakkımızı kesmemeniz gerekir" dedi; ama, gerçekleri dile getirdiğim için, bana, bu
rada, üç oturum Genel Kurula girmeme cezasını siz vermediniz mi? (SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Siz, korkak insanlarsınız; siz, düşüncelerden korkan insanlarsınız. Dünün korkak 
insanlarının, bugün çıkıp da dün yaptıklarının tersini burada söylemeye hakları yoktur. 

Değerli milletvekilleri.,. 
BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi ben... 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Genç... 
Heyecanlı olduğunuz için, bazı kelimelerin üzerine basa basa konuşuyorsunuz ve bunlar, 

arkadaşlarımızı kırıcı mahiyette oluyor. İçtüzüğümüze göre, kırıcı kelimeler kullanmak yasak
tır. . , ' . ' . '' 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, "fikirlerden korkan insanlarsınız" dedim. 
Fikirlerden korkuyorlar. 

BAŞKAN — Hiç kimseyi itham etmeyiniz ve lütfen, program üzerinde konuşunuz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sevgili milletvekilleri, Koalisyon Hükümetimiz bir durum 

devralıyor. Nedir bu durum?.. ANAP İktidarı 1983 yılında Türkiye'yi devraldığı zaman, Türk
iye'nin iç borcu 745 milyar lira idi, bugün ise, Türkiye'nin iç borcu 76 trilyon lira; yani, 100 
katıdır. Türkiye'nin iç borcu o zaman 13,5 milyar dolardı, bugün ise 50 milyar dolardır. Soru
yorum size, Türkiye'nin borçlanarak sağladığı bu kadar para nereye gitti? Verin hesabını... Ver-
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diniz mi?.. Vermediniz. Kaç defa sorduk buradan; ama, vermediniz. Bugün, demokratikleş
meden korkuyorsunuz. Neden?.. Çünkü, biliyorsunuz ki, geçmişte yapılan suiistimallerin he
sabını soracağız. O hayalî ihracatçılara kimlerin sahip çıktığını, o hayalî ihracatçılara kimlerin 
ortak olduğunu bu kürsülerden halka anlatacağız. O zaman bu salonlarda kimin kalacağını 
göreceğiz arkadaşlar... Göreceğiz... (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlar; ekonomisi sıfıra inmiş bir memleket... Bugün, 76 trilyon liralık iç bor
cun -yüzde 76 faiziyle beraber- 1.1.1992'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına maliyeti 163 
trilyon liradır. 1992 bütçesinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ANAP'ın yaptığı hesapsız borç
lanma nedeniyle, sadece 163 trilyon lira iç borç ve faizini ödemek zorunda kalacaktır. Mesut 
Bey kaçtı... Nereye gitti bilmiyorum. Keşke bunu söyleseydi buradan. Nerede bu paralar, nere
ye harcadılar, ne yaptılar, onu söylesin. 

, Arkadaşlarımız programda birtakım şeyleri de okumuşlar; ama, anlamamışlar. Diyorlar 
ki, "Kurumlar Vergisini indireceksiniz..." Kurumlar Vergisini indirmiyoruz; Kurumlar Vergisi 
eskiden iki sistemliydi ve kuruluşlardan yüzde 25 Kurumlar Vergisi alınıyordu. Alınan bu ver
ginin ortaklara dağıtılması da,. Gelir Vergisi Kanununa göre beyan ediliyor ve o Gelir Vergisi 
mükellefi de, o ortak da bunu beyan ediyordu; ama, sizin zamanınızda bu ortadan kaldırıldı. 
Biz, şimdi, Gelir Vergisini üniter bir sisteme çevireceğimiz için, Kurumlar Vergisinde yüzde 46-47 
seviyesinde olan nispeti yüzde 25'e çekeceğiz ve kurum kazancını da ortaklara dağıtılmış kabul 
ederek, onu Gelir Vergisi beyannamesiyle bildireceğiz; dünyadaki sistem de budur. Siz bunu 
anlamadığınız için, çıkıp, "Kurumlar Vergisini indiriyorsunuz" diyorsunuz. 

Arkadaşlar, ziraî kazanç üzerindeki Stopaj Vergisinin kaldırılması doğal bir şeydir; ama, 
siz ne yaptınız, ziraî faaliyetler üzerindeki stopaj nispetini yüzde 10'lara çıkardınız. Niye çıkar
dınız? Çünkü, buradan, hayalî ihracatçılara vergi iadesinde büyük paylar düşüyordu. Hayalî 
ihracatçılar, ihraç ettikleri ziraî ürünlere hayalî fatura düzenlemek suretiyle, o yüzde 10'larla 
trilyonları aldılar. O hayalî ihracatçılar meselesini konuşurken, bunları burada anlatacağız. 

Değerli milletvekilleri, ekonomiye fazla girmek istemiyorum; ama, siz nasıl bir Türkiye 
bıraktınız? Demokratikleşmeden şikâyetçi olan Sayın Yılmaz'a bir tavsiyede bulunuyorum: Ken
dileri politikada biraz genç; çok demagoji yapmaya gayret ediyor. Politikada demagoji, insan
ları pek bir yere getirmez. Şimdi, Eskişehir Cezaevinin boşaltılmasından şikâyetçi oluyor. Te
rörle Mücadele Yasasını getirdiniz. Siz burada övünçle diyordunuz ki, "Paris Şartına, AGtK 
Sözleşmesine imza koyduk." O imza koyduğunuz Paris Şartının anamaddesi nedir? Bakınız; 
herhangi bir ayırım gözetilmeksizin, herkesin düşünce, vicdan, din ya da inanç hürriyetini, ifa
de hürriyetini, hiç kimsenin keyfî tutuklama, gözaltına alınma, işkence veya diğer zalimane, 
insan onuruyla bağdaşmayan ya da aşağılayıcı muamele ve cezaya tabi tutulmayacağını taah
hüt ettiniz, bunları imzaladınız; ama, dışarıda tersini yaptınız. 

Ben, bir Tunceli Milletvekili olarak sizlere anlatacağım: Tunceli'de ne yaptınız arkadaş
lar? Siz ne yaptınız? Bugün Tunceli'de 420 tane köy var. 420 köyün 220'sinde yol yok. Hiçbir 
köyünde, asfalt değil, stabilize yol yok. Hiçbir nahiyesinde asfalt yol yok, stabilize yol yok. 
Beş altı tane ilçesinin; işte Pertek'in, Hozat'ın, Ovacık'ın yolu yok arkadaşlarım. Ovacık ile 
Tunceli arasındaki mesafe 60 kilometredir ve bu 60 kilometreyi iki saatte gidiyorsunuz. Hani 
çağ atlamıştınız? Arkadaşlar, Tunceli'nin hiçbir köyünde telefon santralı yok. (ANAP sırala
rından gürültüler) 
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Değerli arkadaşlarım, Tunceli'de, önceki hükümet ne yaptı biliyor musunuz; bir vali gön
derdi, Alevî vatandaşın köyüne, okul için gönderilen parayla cami yaptırdı. Şimdi, o caminin 
kapısında kilit duruyor. Hani inanç hürriyeti vardı? Bu, insanlık mı? Bu, demokratlık mı? Bu, 
insanların inançlarına saygı mı? . % 

Arkadaşlar, Tuncelili öğretmeni Tunceli'ye tayin etmediler. Bugün, 420 tane köyün yüzde 
25'inde okul yok. Ben, 26 Ekim tarihinde gezdim. Birçok yerde hâlâ okul açılmamıştı. Ne ya
pıyorlar; köye öğretmen vermiyorlar. Ne yapıyorlar; daha doğru dürüst kültürünü almadan 
mezun olmuş lise mezununu, köylere öğretmen gönderiyorlar; esas öğretmeni tayin etmiyor
lar. Neyi gönderiyorlar; lise mezununu öğretmen olarak gönderiyorlar. Amaç ne? Yıllardır de-: 
mokrasi uğruna, hak uğruna, hukuk uğruna mücadele veren bu dinamik kitleyi cahilleştirmek. 
Bu da yetmiyormuş gibi, bunlara zorla din eğitimi yaptırmak!.. 

Bir insan için evvela onur meselesi önemli, onurunun korunması meselesi önemli, işken
ceden insanların korunması meselesi önemli; ama, gelin görün ki -biz bu kürsülerde kaç defa 
dile getirdik.- ANAP iktidarı ne yapmıştı; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da idareyi askerî yö
netime bırakmıştı. Bir uzatmalı onbaşının emri, onlar için devletin sözüydü. Türkiye'de, ANAP'-
lılar üç ayrı hukuk uyguladılar: Bir, Türkiye'nin genelinde uygulanan hukuk; bir, güneydoğu
da uygulanan SS kararnameleri, bir de Tunceli'de uygulanan Tunceli kanunları. Bu Tunceli ka
nunlarında hak yoktur. (ANAP sıralarından "İkaz edin Sayın Başkan" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın Genç... Lütfen, Sayın Genç..; 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamâm... Evet... 
BAŞKAN — Sayın Genç, program yalnız Tunceli'yi dikkat nazara almıyor. Sizden rica 

ediyorum, programın tümü üzerinde konuşunuz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Hükümet programı üzerinde kişisel konuşuyorum. 
Ben, bir milletvekili olarak Tunceli'nin her tarafını gezdim. Orayı lokal anlamda... 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika ... Bir dakika Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan", çok müdahale ediyorsunuz. Lütfen... Sizin, 

benim konuşmalarıma müdahale hakkınız yok. 

BAŞKAN — Aman efendim, lütfen... Müdahaleye sebebiyet veriyorsunuz... Lütfen... 
Şimdi, Hükümetin... 
KAMER GENÇ (Devamla) —- Tamam Sayın Başkan, konuşuyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet Programı üzerinde konuşacaksın; bütçe üzerinde konuş

muyorsun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi bakın, 1982 yılında, Ovacık'ta Ahmet Felik isimli 

bir çocuk, bir yüzbaşı tarafından öldürüldü; hâlâ bunun soruşturması yapılmadı. Hozat'ta Müs-
lüm Yağmur isimli vatandaştan rehber olarak yararlanmak isteyen güvenlik kuvvetleri, bu şah
sı önlerine katıp kendisini dağda vurdular; bu olay hâlâ soruşturulmadı. Mazgirt'te Süleyman 
ölmez isimli bir öğretmen içeri alındı, ertesi gün ölüsü verildi. Biz bunları bu Meclis kürsü
sünden kaç defa dile getirdik. Burada, demokrasiden ve insan haklarından söz eden insanlara 
soruyorum: Bunların hangisi için emir verdiler de soruşturma açtırdılar? 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bunların Programla ne alakası var? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Demokrasi bu ise, birisi gelip çoluk çocuğunuzu öldürdü

ğü zaman acısı size geliyor da, o öldürülen insanların analarının ve babalarının acısı yok mu? 
Bakın, size yine bir olay anlatayım... 
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BAŞKAN — Sayın Genç, münferit hadiselerden bahsediyorsunuz, programı bıraktınız. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, süresi doldu zaten. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, olayları anlatıyorum. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet Programında hiç böyle bir hadise yoktur. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bakın, 23.11.1991'de... 
BAŞKAN — Hükümet programında hiç böyle bir hadise yoktur. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, anlamıyorum, ne diyorsunuz? 
BAŞKAN — Hükümet programında bu hadiseler yok. Siz burada Tunceli'ye hitap edi

yorsunuz. Tunceli de vatanın bir köşesidir... Çok rica ederim, mahallî propaganda yapmayı
nız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, iktidarı devreden ANAP'ın bugün memle
keti ekonomik ve demokratik olarak getirdiği noktayı izah ediyorum; bu, sizi niye rahatsız edi
yor? 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — tzah değil; izah yok o işte, karakolu anlatıyorsun sen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bakın şimdi, gazetelerde yazıyor; Hüseyin Toraman isimli 

bir vatandaş kaç gündür kayıp; sizin zamanınızda kaybolmuş. Anası da diyor ki, "Ben çocu
ğumu bulamazsam kendimi yakarım." Evlat sevgisi olan insanlar, size hitap ediyorum, lütfen, 
bu kadının çocuğunu bulun. (ANAP sıralarından, "Sizin Hükümetiniz bulsun" sesleri) 

Yine, Diyarbakır'da 23.11.1991'de gözetim altına alınan tsmail Hakkı Kocakaya bugün Si
verek'te ölü bulunuyor. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz doldu. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Peki, bunları siz yaptınız. Türkiye'de işkence yapan insan

lara burada sahip çıkacaksınız... Şimdi, Eskişehir Cezaevinden yapılan nakillerden rahatsız olan 
Sayın Mesut Yılmaz'ın sözlerinden, Türkiye'de işkence yapanların arkasında kimlerin olduğu
nu gayet iyi anlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) Demek ki, bunlar buraya gelip insan hak
larından bahsettiler, demokrasiden bahsettiler; ama, öte taraftan da, emirlerindeki birtakım 
insanların^ işkence yapmasını da teşvik ettiler. 

Değerli arkadaşlar, laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğünü savun
mak, benim için kutsal bir uğraştır ve benim temel ilkem budur; ama, ben, memleketin nere
sinde ve kim tarafından insan haklarına bir tecavüz olursa, onun da düşmanıyım, herkes tara
fından bunun böyle bilinmesini istiyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Mesut Yılmaz biraz önce dedi ki "hastanelerde rehin tuttuğumuz kimse yok." Ba
kın işte, 3.11.1991'de Abdullah Okutan isimli bir hastaya 10 günlük yatma ücreti olarak hasta
ne yetkililerince imzalattırılan 1 539 500 liralık borç senedi. Yani, ha bu insanı rehin tutmuşsu
nuz, ha bu insana zorla senet imzalatmışsınız!.. 

Değerli arkadaşlarım, burada hepimiz milletvekilliği sıfatını taşıdığımıza göre, olayları, 
milletvekilliği sıfatının gerektirdiği dürüstlükte ve ağırlıkta dile getirmemiz lazım. 

Şimdi, Sayın Mesut Yılmaz diyor ki, "KİT'lerin özelleştirilmesine bu Hükümet niye önem 
vermiyor?" Arkadaşlar, biz programımızda diyoruz ki, "Evvela KİT'leri özerkleştireceğiz; ama, 
gerekirse özelleştireceğiz." Bu, iki partinin tercihi meselesidir. Elbette ki, iki parti arasında prog
ram ayrılıkları var, düşünce farklılıkları var. Bu, bir koalisyon hükümetidir ve bu koalisyon 
hükümetinde karşılıklı anlaşma esastır; ama, siz ne yaptınız, 5 tane çimento fabrikasını getir
diniz, kendi yandaşlarınızın da hesaplarını yaptığı bir Fransız şirketine 105 milyon dolara sat
tınız. Özelleştirme demek, devletin temel mallarını, temel fabrikalarını getirip de yok pahasına 
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satmak mıdır? özelleştirme bu mudur? Cumhuriyet kurulduğundan beri Türkiye'de bu insan
ların vergileriyle kurulan o sosyal amaçlı tesisleri, kendi kafanıza göre birtakım hesaplar yapa
rak, bazı yandaşlara, yabancılara, Amerikan Morgan firmasına bedava satmak mıdır? Sizin 
amacınız bu mudur? Sizin amacınız bu ise, bizim bu konuda, sizinle temel bir farklılığımız 
var. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Çok geçti efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, başkalarına tanıdığınız 10 dakika toleransı 

bana da tanıyın. 
BAŞKAN — Hayır, size 10 dakika süre veremem... lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, sözümü bitireceğim. 
BAŞKAN—• Koskoca gruba 10 dakika süre veriyoruz.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, ben, geçen dört yıl içinde, bu kür
süden, memlekette yapılan suiistimalleri dile getirdim; ama, hep 280 parmak kalktı, bu 280 
parmak o suiistimalleri örttü. Bu dönem, onları, tek tek, araştırma önergeleriyle getireceğiz. 

Sayın eski İçişleri Bakanından soruyorum: Sizin zamanınızda, kaç tane İçişleri müfettişi, 
suiistimal yapan valilerle, ANAP'lı belediye başkanları hakkında soruşturma yetkisi istedi? 
Niye vermediniz o soruşturma yetkilerini?.. Ondan sonra çıkıp "efendim, siz hangi suiistimal
leri ortadan kaldırdınız?" diyorsunuz. 

Şimdi, Sayın Mesut Yılmaz, "Ankara ve İstanbul belediye seçimlerini yenileyin" diyor. 
Bu belediyeler... 

BAŞKAN— Sayın Genç... Sayın Genç, lütfen dinleyiniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, sözümü kesmeyin. 
BAŞKAN — Biz burada, geçmiş Hükümeti suale çekmiyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bakın, Ankara ve İstanbul Belediyeleri niye başarısızdır: 
Siz, belediye başkanlığı seçimleri öncesinde, gazetelere verdiğiniz reklamlarda, zaten belediye
lerin elini kolunu bağladınız. Siz, kendi yandaşınız belediyelere trilyonları aktardınız; ama, mu
halefet partisi belediyelerinin musluklarını sonuna kadar kıstınız. 

Bunları niye kabul etmiyorsunuz da, gelip buradan, milletin kürsüsünden ve milletin hu
zurunda, değiştirerek söylüyorsunuz?.. 

Değerli milletvekilleri, bakıyorum, birtakım arkadaşlarımız çok rahatsız. Ben bir millet
vekiliyim, bu çatı altında, milletin hakkını, her koşulda, en iyi şekilde savunmaya yemin etmiş 
bir insanım. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, grup adına konuşmuyor, şahsı adına konu
şuyor. . . • . 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu iktidarın başarılı olması' için, elimizden gelen bütün 
gayreti sarf edeceğiz. 

Ben şuna inanıyorum ki, gerek Doğru YoPcu ye gerek SHPMiler, genel başkanlarıyla, mil
letvekilleriyle, il ve ilçe başkanlarıyla, bütün fertleriyle, memleketimiz için büyük bir kurtuluş 
yolu açacak bu koalisyon iktidarının yaşaması için, herkes," her türlü özveride bulunacaktır. 

Ben, bu koalisyon Hükümetinin memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken, 
yıllardır Tunceli'ye yapılmayan yatırımların da, bir an önce yapılmasını sayın koalisyon Hükü
metinden diliyorum ve saygılar sunuyorum efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Bülent Ecevit; buyurun efendim. (Bağımsızlar sıraların
dan alkışlar) 

BÜLENT ECEVlT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; adaletsiz seçim 
sisteminin sonuçları Meclis kürsüsüne kadar yansıdığı için, bu çok önemli konuda, konuşma
mı, çok kısa bir süreye sığdırmam gerekecek. Buna olabildiğince çaba göstereceğim; ama, bir 
ölçüde süreyi taşırırsam, Sayın Başkanın ve Genel Kurulun hoşgörülerini şimdiden rica ede
rim. 

Hükümet Programı, amaçlar bakımından çok iddialı; fakat, araçlar çözümler bakımın
dan bir hayli yetersiz bir program. 

Programda, rejim sorununa, demokrasi ve insan hakları sorununa gereken ağırlığın veril
miş olması sevindirici. 

Demokraside bütün sorunları halk çözer ve halk, sorunları oylarıyla çözer. Bunun için, 
halkın sorunları çözmede etkili olabilmesinin temel koşulu, halk iradesinin, seçimlerde, ülke 
yönetimine adil bir şekilde yansımasıdır; oysa Türkiye'de, rejim sorunu, son derecede adaletsiz 
bir seçim sistemi yüzünden, ulusal iradeyi çarpıtan bir seçim sistemi yüzünden, seçim siste
minde düğümlenip kalmış durumdadır. 

Demokrasinin temel kurallarından biri, oy eşitliğidir. Bu, Anayasada da belirtilmiştir; fa
kat, Türkiye'de, artık, oy eşitliğinden iz kalmamıştır. Bunun en somut örneklerinden biri, son 
seçimlerde görülmüştür. Doğru Yol Partisi, yaklaşık 37 bin oyla bir milletvekili seçtirebilirken; 
Demokratik Sol Parti, ancak, 375 bin oyla, yani 10 kat daha fazla oyla bir milletvekili seçtire-
bilmiştir ve oyların yarıya yakını, seçmenin oy verdiği partiye değil, başka partilere gitmiştir. 

Bildiğiniz gibi, bazı sorunları halkımız çok özlü bir dille anlatır. Seçimlerden sonra, bir 
sade vatandaştan aldığım mektupta yer alan iki cümleyi, izninizle sizlere okumak istiyorum. 

Vatandaş şöyle diyor: "Demokrasiyi çıkmaza sokan kanun, bir yandan vatandaşı oy ver
meye zorlarken, öbür yandan verdiği oyları barajlarla hiç ediyor. Oy vermedi diye vatandaşı 
cezalandırıyor, verdiği oyu da çöp sepetine atıyor. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Bu adaletsiz seçim sisteminin değişmesi, eğer, Anayasanın tümüyle değişmesine, yeni bir 
Anayasa hazırlanmasına bırakılacak olursa, korkarım ki çok geç kalınabilir. Arada, eğer, yeni 
bir erken seçim-zorunluluğuyla karşılaşılacak olursa, yine bazı partilerin çıkar hesapları işin 
içine girer ve aynı ölçüde bir adaletsiz seçim sistemiyle, ulusal iradeyi çarpıtan bir seçim siste
miyle, seçimlere gitmek zorunda kalırız. 

Anayasada, elbette, seçimleri ilgilendiren bazı hükümler vardır, örneğin sendika yönetici
leri, meslek kuruluşları yöneticileri ve hatta bunların avukatları, aynı zamanda milletvekili ola
mamaktadırlar. Ayrıca, nüfusumuzun yüzde 60'ından fazlası 30 yaşın altında olduğu halde, 
30 yaşın altındaki gençler milletvekili seçilememektedirler, seçmenlik yaşı çok yüksektir. Bun
ların değiştirilmesi için elbette Anayasa değişikliği gerekir; fakat, eğer iktidar bu konuda gere
ken girişimleri yaparsa, sanırım, bunları öncelikle gerçekleştirmekte bu Meclis ihmalci dav-
ranmayacaktır. 

Burada, Sayın Mesut Yılmaz'ın bir eleştirisini iyice anlayamadığımı söylemek zorunda
yım. Seçmen yaşının 18'e ve seçilme yaşının 25'e indirilmemiş olmasından, bugünkü iktidar 
partilerini sorumlu tuttu. Oysa, Anavatan Partisi de, buna angaje olduğu halde, maalesef sıra 
seçime geldiğinde, diğer partiler gibi, Doğru Yol Partisi ve SHP gibi, ANAP'da bu sözlerini 
yerine getirmekten kaçındı. Eğer, Sayın Mesut Yılmaz'ın buradaki mantığı geçerli ise, o takdirde 
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gençlerin seçmenliğinden ve seçilme hakkından Doğru Yol Partisi ve SHP kadar Anavatan Partisi 
de korkuyor demekti. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Hayır, SHP engelledi. 
BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Bu üç parti, bu iki ilkede anlaştıkları halde, son anda 

topu birbirlerine atarak, gençlere büyük haksızlık yaptılar. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Hayır, SHP engelledi. 
BÜLENT ECEVtT (Devamla) — Anayasada seçimlerle ilgili bu gibi hükümler süratle de

ğiştirilerek, bence seçim sistemine Türkiye Büyük Millet Meclisi gereken önceliği vermelidir. 
Hükümetin ve koalisyon ortaklarının demokrasi konusundaki içtenlikleri ve ulusal iradeye say
gıları konusundaki en önemli sınavları bu olacaktır. 

tnsah hakları ve demokrasi bakımından bir hayli zengin olan programda, Önemli bir ih
mali, herhalde esas mesleğim gazetecilik olduğu için fark ettim: Türkiye'de basına verilen ce
zalar, dünyada ülkemizin saygınlığına gölge düşürecek ölçüdedir. Akıl almaz uzunlukta hapis 
cezalarına çarptırılmış gazeteciler vardır. Bir yandan, "düşünce ve anlatım özgürlüğü önünde
ki sınırlamaları kaldıracağız" derken, bir yandan da basın suçları için herhangi bir affın düşü
nülmemiş olması, bence büyük bir eksikliktir. Hükümetin, programda unutulan bu eksikliği, 
uygulamada, kısa sürede gidereceğini umarım. 

Programda, laikliğin vurgulanması bence çok yerindedir; ancak, Alevî yurttaşlarımızın 
bu açıdan bazı ciddî sorunları vardır, bunlara hiç değinilmemiştir. Temenni ederdim ki, ben
den önce burada konuşan SHP'li Sayın Kamer Genç, bu konuyu, program hazırlanırken, ken
di partisinin yöneticilerine hatırlatmış olsun. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Programda parasız eğitimin vurgulanması çok yerindedir; ancak, yükseköğretimdeki tı
kanıklık üzerinde hiç durulmamıştır. Oysa, Anayasanın bence değişmemesi gereken bir mad
desi olan 42 nci maddesine göre, "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz" 
Oysa, her yıl yüzbinlerce genç üniversite kapısından geri çevrilmektedir; yani, Yükseköğrenim 
hakkından yoksun bırakılmaktadır. Bu konuda somut bir çözüm önermiş olan bir partinin 
üyesi olarak, Hükümetten de somut bir çözüm beklediğimizi belirtmek isterim. 

Hükümetin, çalışanların haklarına 1980 yılından sonra getirilmiş olan kısıntıları da kışa 
sürede kaldıracağını umarım. 

O arada. Hükümet programında, kamu görevlilerine ve öğretmenlere sendika kurma hak
kının da tanınacağı belirtiliyor. Bu çok yerindedir; ama, toplusözleşme hakkından yoksun.bir 
sendika hakkı boşlukta kalmaya mahkûmdur. Eğer onunla yetinilecek olursa, ancak 12 Mart 
dönemi öncesine dönmüş oluruz; çünkü, o kadar özgürlük 12 Mart öncesinde de vardı. Ben 
Çalışma Bakanı iken, kamu görevlilerinin de bu haklardan yararlanmasını istemiştim; ama, 
o sırada kamuoyu ortamı buna elverişli değildi. Şimdi, kamuoyunun da bunu uygun karşılaya
cağını sanıyorum. Hükümet programında, kamu görevlilerinin ve öğretmenlerin toplusözleş
me hakkından hiç söz edilmemiş olduğu için, bu hatırlatmayı yapma gereğini duyuyorum. 

Ülkemizde, son bir iki yıldır yaşanan çok acı bir olay, ciddi boyutlara varan işçi çıkarma
ları olayıdır. Hemen her toplusözleşmeden sonra, kamu sektöründe de devlet sektöründe de, 
işyerine göre yüzlerce, bazan binlerce işçi çıkarılmaktadır. Gerekçe olarak da, daha verimli iş
letmecilik gereği öne sürülmektedir; fakat, bu kitle halinde işçi çıkaran kuruluşlardan, işletme
lerden birçoğu, çıkardıkları işçilerin yerine, çok daha düşük ücretle çalışmaya razı olan işçileri 
almaktadır; yani, asıl oyun budur. İşçi haklarına çok önem verirmiş gibi görünen Hükümetin, 
bu soruna programda hiç yer vermemiş olmasını yadırgadığımı belirtmek isterim. 
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öte yandan, işçilerin ücretlerini ödemede ve toplusözleşmelerle sağlanan ücret zamlarını 
ödemede, kamu sektörü işletmeleri de, özel sektör işletmeleri de, belediyeler de, yer yer çok 
geç ya da yavaş davranmaktadırlar. İşçilerin devletten ve belediyelerden büyük çapta alacakla
rı birikmiştir. Hükümet programında, bu sorundan da hiç söz edilmemiş olduğunu yadırgadı
ğımı belirtmek isterim. 

Türkiye'de çalışma hayatını ve insan hayatını ilgilendiren en önemli ve yaşamsal sorunlar
dan biri, işyeri güvenliğine ve işçi sağlığına gereken önemin verilmemesidir. O yüzden, dünya 
ölçüleri ile, çok büyük çapta can kayıpları olmaktadır; özellikle, yeraltı ve ağır sanayi işçileri 
arasında. Programın bu bakımdan da ciddi bir eksiklik taşıdığını belirtmek gereğini duyuyo
rum. 

Program, ekonomide iddialı bazı hedefler gösteriyor. Bazı konularda somut çözümler de 
önermiş; ama, bazı konularda programda hiçbir çözüm yer almıyor. Çok önemli bazı konular, 
"gözden geçirilecek", "ele alınacak", "Önem verilecek" gibi sözlerle geçiştiriliyor. Birkaç ör
nek vereyim programdaki ifadelerle: Orman köylüsünün sorunları" gözden geçirilecek"; sü
per emeklilerin durumu "gözden geçirilecek"; esnaf ve sanatkârın vargi mevzuatı "gözden ge
çirilecek", esnaf ve sanatkârın güçlenmesine "önem verilecek", israfı önleyici denetim sistemi 
"gözden geçirilecek" Eğer, koalisyon ortağı iki parti, bunları sekiz yıllık muhalefet dönemle
rinde gözden geçirmeye veya önemsemeye vakit bulamadılarsa, şimdi nasıl vakit bulacaklar, 
onu da bilemiyorum. .(DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Hükümet, yalnız, ekonomide devraldığı yükün altında değil, koalisyon ortaklarının he
sapsız seçim vaadlerinin de altında ezilebilir. Ancak, sağlam kaynak yaratmak bakımından ge
rekli siyasal iradeyi gösterebilirse, Hükümet bir süre sonra bu yüklerin altından kalkabilir; fa
kat, sağlam kaynak konusunda program son derecede belirsizdir, örneğin, sağlık sorunlarını 
mucizevi bir şekilde ve vatandaşa hiç yük olmadan çözecek olan yeşil kart, o sihirli kart, nasıl 
uygulamaya konulacak? Bunun kaynağı, herhalde, Sayın Demirel'in cebinden çıkmayacak ve
ya gökten inmeyecek; buna mutlaka bir kaynak bulmak gerekiyor; fakat Programda, o konu
da gerekli açıklığı göremiyoruz. 

Ayrıca, sağlık sorunlarını sosyal devlet anlayışı içinde çözmenin -benim bildiğim- iki yolu 
vardır; birisi, sağlık hizmetlerini sosyalleştirme, diğeri de sağlık sigortasını genelleştirme... Hü
kümet, büyük bir başarıyla ikisini de programa koymuş. Bir sayfada, sağlık hizmetlerinin sos-
yalleştirilmesinden, hemen bir sonraki sayfada da sağlık sigortasının genelleştirilmesinden söz 
ediliyor. Anlaşılan, koalisyon ortakları, aralarında anlaşamayınca, uzlaşamayınca, birbiriyle 
çelişen bu iki sistemi de, birer sayfa arayla, programa koymuşlar. (DSP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Bir sayın sözcünün de benden evvel belirttiği gibi, Türkiye'de nüfusun, maalesef, yaklaşık 
yarısı özürlü; işitme engelli, görme engelli, konuşma engelli veya çeşitli özürlerle malûl... Bun
larla ciddî olarak ilgilenecek bir kurum şimdiye kadar kurulmadı. Demokratik Sol Partinin 
seçim bildirgesinde, bu amaçla, bir "özürlüler Bakanlığı" kurulması hükmü yer alıyordu. Bi
zim programımızdan ve seçim bildirgemizden bazı şeyler Hükümet Programına aktarılmış; ama, 
nedense bu unutulmuş. Bu konuda da Hükümetin somut bazı kurumsal önlemler almasını di
lerim. 

Köylü ve çiftçi yurttaşlarımız, hâlâ, nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturuyor. Hükü
metin bugünkü ortakları da bu geniş kesime, seçim öncesinde çok cömertçe bazı vaatlerde bu-
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Ummuşlardı. Sayın Mesut Yılmaz'ın da biraz evvel belirttiği gibi, örneğin, vergi borçlarının 
tümden affedileceğini söylemişlerdi. 

Hükümet programından önce hazırlanıp açıklanan protokolde de bu cömertlik devam et
ti, örneğin protokolde şöyle deniliyordu: "Tarım ürünlerinden kesilen Stopaj Vergisi kaldırıla
cak. Tarım girdilerinden Katma Değer Vergisi alınmayacaktır. Küçük çiftçi borçları, faiz ve ce
zalarıyla birlikte -yani anapara dahil- konsolide edilecek ve makul bir bölümü, bir defaya mahsus 
olmak üzere, affedilecektir." Fakat, programda bu vaat bir hayli sulandırılmıştır: "Borçların 
sadece faizlerinin, makul bir bölümü -her ne demekse- affedilecek" denmektedir. 

Bu arada, ben de, daha önce bir hatibin belirttiği bir konuya değinmek istiyorum: Uma
rım ki, olabildiğince, koalisyon ortaklarının seçim vaatlerine uygun bir şekilde, bu borç veya 
faiz affı gerçekleşsin; ama, bu arada Sayın Yılmaz'ın da belirttiği gibi, büyük zorluklar çeke
rek, bazen tefeciye borçlanmak pahasına banka borçlarını ödemiş olan küçük çiftçilerin hakkı 
da mutlaka gözetilsin; buna da bir formül bulunsun. 

'. Köylüler, aylar önce teslim ettikleri ürünlerden bazılarının bedelini, bu yıl aylardır alama
mışlardır veya çok eksik, bölük pörçük almaktadırlar; hâlâ devletten bir hayli alacakları var
dır. Köylünün borç faizinin ne ölçüde affedileceği, programa göre belirsiz olduğu gibi, köylüye 
birikmiş devlet borcunun ne zaman ödeneceği de ve bundan böyle, köylüye, sattığı ürünün kar
şılığında peşin ödeme yapılıp yapılmayacağı da hiç belirtilmemiş. 

Sayın Yılmaz Hükümeti, buğday için -seçim kampanyasına girildikten sonra veya kampan
yanın başlarında- 70 lira ek ödeme vaat etmişti. Sayın Yılmaz, burada Hükümet ortaklarının 
eski vaatlerinden vazgeçtiklerinden haklı olarak yakındı; ama, kendileri de, bildiğim kadarıyr 
la, Hükümette bulundukları süre içinde bu 70 lira'eködeme vaadini yerine getirmediler. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Başlamıştık ama... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Yeni Hükümet bu eködemeyi yapacak mıdır? Program
da böyle bir şey görmüyoruz. Bu eködemeyi yapacaksa ne zaman yapacaktır? Hükümet, "bu, 
bizden öncekilerin sözüydü, bizi bağlamaz" diyemez; çünkü, bu bir devlet sözüdür; devlette 
de devamlılık esastır. Kaldı ki, Sayın DemirePin seçim kampanyası boyunca verdiği kendi vaat
leri ve sözleri de vardır, örneğin -yine Sayın Yılmaz'ın belirttiği gibi- "Tütün ekicisine Hükü
met ne verecekse, ben üstüne 5 bin lira daha vereceğim" demişti. Yani, sorumsuzca vaat yarışı
nı Sayın Demirel ve Doğru Yol Partisi de kızıştırmıştı. Şimdi, o seçim öncesi vaatlerden bazıla
rı hatırlatıldığında, Sayın Demirel -bir vesileyle gösterdi ki- "Bunları hatırlatmak, ucuz söz, 
ucuz laf olur" diye tavır alıyor, tepki gösteriyor. Oysa, asıl, seçim öncesinde verilen vaatler 
çok ucuzlaşmıştır ve seçim öncesindeki ucuz vaatlerden bazılarının seçim sonrasındaki fatura
sı da bir hayli ağır olabilir. "Vatandaş bu vaatleri ciddiye almaz nasıl olsa" denebilir; fakat, 
vatandaşın, bu vaatleri ciddiye almamasını istemek, politikacıyı ciddîye almamasını istemek de
mek olur. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Doğru Yol Partisinin son seçimlerdeki başlıca sloganı, bildiğiniz gibi, çok etkili bir slo
gandı "Haydi... Haydi... Haydi..." diye seçmeni sıkıştıran bir slogandı; seçim vaatleri konu
sunda da seçmen, bir süre sonra "Haydi... Haydi... Haydi..." diye Hükümeti sıkıştırmaya baş
larsa, Hükümetin buna kızmaması gerekir. (DSP sıralarından alkışlar) 

KİT'lerle ilgili olarak Hükümet Programında yer alan çözümler bir tesadüf; rastlantı so
nucu mudur bilmiyorum; ama, tamamen Demokratik Sol Partisinin seçim bildirgesinden alın
mış gibi görünüyor. Büyük bir olasılıkla, Doğru Yol Partisiyle Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 
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bu konuda çözüm güçlüğüyle, anlaşma güçlüğüyle karşılaşınca, orta yolu Demokratik Sol Par
tinin seçim bildirgesinde bulmuş olabilirler. "Özerklik" deyimini biz ilk olarak 1988 yılında 
kullanmıştık; ondan sonra SHP kullandı; şimdi Doğru Yol Partisi de kullanıyor; teşekkür ede
riz, buna seviniyoruz. Bizim özerkleştirme kavramımız özelleştirmeyle çelişen bir kavram de
ğildi; fakat, istense bile, birdenbire, bütün KİT'leri özelleştirmenin mümkün olmadığını sekiz 
yıl boyunca ANAP da gördü ve burada, o konuya ağır eleştiriler getirdi Sayın Mesut Yılmaz; 
ama, sanırım, kendi iktidarları döneminde, özelleştirilen KİT'lerden belki daha çok sayıda dev-
letleştirilen batak şirketler görülmüştür. (DYP sıralarından alkışlar) 

Biz özelleştirmeye karşı değiliz; ama, bunun belli bir disiplinle, mantık içinde yapılmasını 
istiyoruz. Onun için, evvela, bütün KİT'lerin siyasal müdahale alanı dışına çıkarılmasını isti
yoruz ve özelleştirmenin de çeşitli formüllerini, başka hiçbir partinin zahmet edip göstermedi
ği ayrıntılarla, son seçim bildirgemizde belirtmiş bulunuyoruz. Ancak, bu konuda büyük bir 
olasılıkla Hükümet bizden esinlenirken, bizim görüşümüze göre, bazı önemli ihmallerde bu
lunmuş. örneğin, biz, hangi KİT'lerin hangi koşullarla özelleştirileceğini, bu amaçla kurula
cak olan özerk kuruluş veya holding belirtsin istiyorduk; ama, öneri olarak belirtmelidir ve 
hangi KİT'in özelleştirilmesi gerektiğine nihaî karar mutlaka Büyük Millet Meclisinde veril
melidir. Çünkü, bunlar milletin malıdır/Milletin malı elden çıkarılacaksa, buna, bu çatının 
altında milletvekilleri karar vermelidirler. 

öte yandan, KİT'ler için öngörülen özerk kuruluşta, Hükümet Programına göre, herhan
gi bir işçi katılımı öngörülmüyor; ayrıca, KİT'lerin yönetimine, sorumluluğuna ve kârdan veya 
verimlilik artışından pay almalarına da programda hiç değinilmiyor. Eğer, sosyal demokrat ol
duğunu iddia eden bir parti, bu gereksinmeyi, koalisyon görüşmeleri sırasında ortağına hatır-
latmadıysa, bu, sosyal demokratlık açısından büyük bir çelişki sayılmak gerekir. Kaldı ki, Ka
mu İktisadî kuruluşlarında işçilerin, yönetime, sorumluluğa katılmalarını ve pay veya verimli-
lik artışından pay almalarını istemek için, ille sosyal demokrat olmak da gerekmez; kapitaliz
min öncülüğünü yapan Amerika Birleşik Devletlerindeki, birçok özel sektör kuruluşunda bile, 
işçiler, yönetime, kâra ve sorumluluğa katılmaktadırlar. 

Taşınır değerler borsası, ekonomik yaşamımızda çağın gereği olan yeni ve önemli bir ge
lişmedir; ancak, kuralları süratle, iyi belirlenmezse ve sağlıklı bir denetim sağlanmazsa, mil
yonlarca insanı batırabileceği gibi, bir avuç insanı havadan ve bir gecede zengin de edebilir. 
Onun için, Hükümet üyelerine, özellikle de ekonomiden sorumlu sayın bakanlara, borsayı et
kileyici demeçler vermekten özenle kaçınmalarını tavsiye ederim. (ANAP ve DSP sıralarından 
alkışlar) Bakanların hisse senedi alıp satmamaları yeterli değildir; borsaya yeşil ışık da kırmızı 
ışık da yakmamalıdırlar. Hükümetin görevi borsaya saydamlık ve güvenilirlik kazandırmaktır. 
Bakanlar borsaya işaret vermeye kalkışırlarsa, doğabilecek sonuçlar kendileri için de, hisse se
nedi alıp satanlar için de, memleket ekonomisi için de çok üzücü olabilir. 

Benim partim, Avrupa Topluluğunda tam üyeliğe karşı değildir fakat, bunun ısrarla üstü
ne gitmeye karşıdır. Benim partim, ulusal onurumuzu incitecek ölçüde ve Batılıların eline Türk
iye'ye karşı baskı ve pazarlık kozları verecek ölçüde üstüne gidilmesine karşıdır. Hükümet Prog
ramında, Avrupa Topluluğunda tam üyeliğe aşırı ağırlık verildiğini gördüm. O kadar ki, devle
tin sanayi atılım stratejisi bile, Avrupa Topluluğuyla bütünleşmemiz nasıl olsa gerçekleşecek 
varsayımına göre hazırlanacakmış. Programda öyle belirtiliyor. Oysa, eğer, görünür, gelecekte 
Avrupa Topluluğuna tam üyeliğimiz için ciddi bir şans olsa, elbette sanayileşme stratejimizin 
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ona göre belirlenmesi gerekir. Fakat, eğer, gerçekçi olacaksak, görünür gelecekte Türkiye için 
de, hatta herhangi bir başka Avrupa ülkesi için de Avrupa Topluluğuna tam üyelik şansının 
bulunmadığı açıkça görülebilir. 

Kaldı ki, biz, kapı kapı dolaştıkça -bu, ANAP İktidarı döneminde denendi bir ara- Batılı 
sözde dostlarımız, bunu, Ege konusunda, Kıbrıs konusunda ve hatta kendi iç sorunlarımızda 
Türkiye'den birtakım ödünler koparmak için, insafsızca, bir baskı aracı gibi kullanıyorlar; "Hele 
şunu yapın, hele bunu kabul edin, hele şundan vazgeçin o zaman belki kapıyı size aralarız" 
diye Türkiye'ye baskı aracı olarak kullanıyorlar. 

Şu sırada, dediğim gibi, Doğu Avrupa ülkelerinin hepsi girmek istediği halde, hemen hiç
bir ülkenin üyelik şansı görünür gelecek için görünmüyor. 

öte yandan, dünyada yeni bir eğilim başladı. Ülkeler, Avrupa Topluluğuyla veya Amerika 
ya da Japonya gibi ekonomik bakımdan dev ülkelerle, tek başlarına rekabet edemeyeceklerini, 
başa çıkamayacaklarını görünce, dünyada, bir bölgeler ekonomisine gidiş eğilimi başlamıştır. 
Asya'da bunun ilk belirtilerini görüyoruz ve Avrupa Topluluğuyla bir ölçüde bütünleşme ola
nağı da, ancak bu bölgeler ekonomisini oluşturmakta başarılı olan ülkelere açılacak gibi görü
nüyor. Bunun son somut örneği, Avrupa Topluluğuyla EFTA arasında yapılan anlaşmadır. 

Bizim bu açıdan, aslında, önümüze geniş olanaklar açılmış bulunuyor. Bölgemizdeki son 
değişikliklerin Türkiye'ye sağladığı geniş olanaklar ve Türkiye'ye yüklediği büyük görevler vardır. 
Hükümet bu sorumluluklara hazır mıdır, bu görevlere hazırlıklı mıdır; bundan çok kuşkulu
yum. Bu kuşkum, özellikle programı okuduktan sonra keskinleşti. 

Neden kuşkuluyum Hükümetin bunlara hazırlıklı olduğundan bir somut örnek vereyim: 
Bildiğiniz gibi, Yugoslavya, bölünmenin eşiğinde; aylardan beri trajik bir iç savaş yaşıyor. Haf
talardır hepiniz evinizde televizyonu açtığınız vakit CNN'in, BBC'nin veya TRT'nin haber bül
tenlerine baktığınız vakit, genellikle birinci sırada Yugoslavya olaylarını görüyorsunuz; fakat, 
Hükümet Programınızı açın, Yugoslavya'dan bir kelimeyle söz edilmiyor. Sanki, Türkiye Me
rih'te yaşıyor, sanki Türkiye bir Balkan ülkesi değil, bir Avrupa ülkesi değil. "Bu ihmalciliği, 
bu unutkanlığı anlamak bence olanaksız. 

Yugoslavya, Avrupa Topluluğunun... 
BAŞKAN — Sayın Ecevit, süreniz doldu... 
KAMER GENÇ (Tunceli) —Sayın Başkan, bu çatı altında beni 15 dakika konuşturmadı

nız, sayın konuşmacı yarım saattir konuşuyor. 
BAŞKAN — Hayır, yarım saat değil. 

Sayın Ecevit, sürenizi geçtiniz... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu çatı altında bütün milletvekilleri eşittir; beni 15 dakika 

konuşturmadınız... 
BAŞKAN — Siz 19 dakika konuştunuz Sayın Genç. 

Yeni gelen arkadaşlar, tabiî, Sayın Genc'i pek tanımazlar. Sayın Genç, daima kürsüye iti
raz eden bir arkadaşımızdır. (Gülüşmeler) 

Siz 19 dakika konuştunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani, şu hareketinizden utanmıyor musunuz? 

—• 210 — 



T.B.M.M. B : 8 2 8 . 1 1 . 1 9 9 1 0 : 1 

IV. — DİStPLİN CEZALARI 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'e uyarma cezası verilmesi 

BAŞKAN — Size uyarma cezası veriyorum Sayın Kamer Genç. 

III. — HÜKÜMET PROGRAMI (Devam) 

1, — Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi 
(Devam) , 

BAŞKAN — Program üzerindeki görüşmelerimize devam ediyoruz. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın arkadaşlar, Yugoslavya ciddî bir bölünme süre

cinde... 
BAŞKAN — Sayın Ecevit, lütfen bitiriniz... Reaksiyonu görüyorsunuz; lütfen bitiriniz... 
BÜLENT ECEVtT (Devamla) — Bitirmeye çalışacağım efendim. 
BAŞKAN — Efendim^ çalışmayınız da, bitiriniz lütfen. 

. BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın Başkan, arzu ederseniz ineyim şu anda... 
BAŞKAN-—Hayır efendim, öyle söylemedik; ama... 
BÜLENT ECE VtT (Devamla) — Ben burada polemik yapmıyorum... 
BAŞKAN — Zatıâliniz Başbakanlık yapmış... 
BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — ...ciddî bazı devlet sorunlarına somut olarak değiniyo

rum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Evet, güzel; ama, zatıâliniz... 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bu arada, benim sürem 15 dakikayla sınırlıysa... (DSP 

ve ANAP sıralarından "oylayalım" sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, bu bir oylama meselesi değil; bu bir prensip meselesidir. Çok rica 

ediyorum... 
BÜLENT ECEVİT (Devamla)— Bundan, dünyanın en adaletsiz seçim sistemi sorumlu

dur; ama, "in*' derseniz, şu anda keser, inerim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, eğer, siz nizamlara riayet etmesini seven, saygı duyan -benim 
tanıdığım kadarıyla- bir Ecevit'seniz... 19 dakikadır konuşuyorsunuz. 15 dakika süre vermiş
tim, 19 dakika oldu. (DSP ve ANAP sıralarından "konuşsun" sesleri, gürültüler) 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Biraz izninizi rica edeceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen, telhis ediniz. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Makedonya'nın Bosna-Hersek'in, 

Kosova'nm; ayrıca, Arnavutluk'un güvenebileceği tek devlet Türkiye. Türkiye'ye heyet üstüne 
heyetler gönderiyorlar. Bu ülkelerle ilgili olarak coğrafyanın ve tarihin üstümüze yüklediği gö
revler, sorumluluklar var; ama, Hükümet Programında Yugoslavya'nın adı bile geçmiyor. 

Yugoslavya sorunları, Avrupa Topluluğunda Dönem Başkanı olan Hollanda'nın Başkenti 
Lahey'de görüşülüyor. 

Geçen gün bir Yugoslav gazetesinde bir karikatür gördüm; Yugoslav öğretmen, öğrencisi
ne "Yugoslavya'nın Başkenti neresidir?*' diye soruyor, öğrenci "Lahey" yanıtını veriyor. 

Oysa bugün, Türkiye isterse, Yugoslavya'da, Ankara Lahey'den çok daha etkili olabilir; 
fakat, Hükümet bunun farkında değil gibi görünüyor. 
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Eğer biz, Yugoslavya'daki sorunları ihmal edersek, Türkiye yeni ve çok ağır bir göç akı
nıyla da karşılaşabilir. Bu göç akını şimdiden başlamıştır/Hükümeti bu konuda dikkatli dav
ranmaya çağırıyorum. 

Türkiye Bosna-Hersek Cumhuriyetini ihmal ederken, tranlı mollalar Bosna-Hersek'te ci
rit atmaktadır. Bunu da hatırlatmak isterim. 

Biz dünyadaki gelişmeleri önceden gördüğümüz için, daha 1987 bildirgemize yabancı ül
kelerdeki Türklerle ilgili bir bakanlık kurulması önerisini koymuştuk; buna da maalesef önem 
verilmemiş Hükümet Programında. Biz bununla, sadece başka ülkelerin vatandaşı olan Türk
leri kastetmiyorduk; aynı zamanda kendi yurttaşlarımızı da kastediyorduk. Oysa, Avrupa'da 
yaklaşık 3 milyon Türk bulunduğu halde, Hükümet Programında, bu yaklaşık 3 milyon Türk'
ün sorunlarına çok sudan iki cümleyle temas edilmiş. Oysa, yeni bir olgu var. Avrupa'daki 
Türk işçileri arasında. Yeni bir girişimciler kuşağı yetişti Almanya'daki Türkler arasında. Türk
lerin Almanya'da yaklaşık 30 bin işyeri var; yaklaşık 10 milyar marklık yatırımı var ve bunlar 
şimdi Doğu Avrupa'ya açılma gayreti içindeler. Türkiye'den birazcık destek, birazcık yol gös
tericilik bekliyorlar. Biz, büyük bir sorumluluk anlayışıyla, son Kurultayımızda bu konuyla 
ilgili özel bir karar çıkardık; fakat, Hükümet böyle bir sorunun ve olanağın varlığından bile 
habersiz görünüyor. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, lütfen toparlayınız. 
BÜLENT ECEVtT (Devamla) — Toparlamaya çalışıyorum efendim. 
Bir başka bağışlanmaz unutkanlık, Irak'taki Türkmenler veya daha doğrusu Türkler. Tek 

bir cümleyle onların sorununa değinilmemiş Hükümet Programında. 
Irak sorunu çok önemli. Programda buna bir cümleyle değiniliyor, o da çok ilginç: "Irak

la ilişkilerimizin normalleştirilmesi koşullarının kısa zamanda oluşturulmasını diliyoruz" de
niliyor. Yani, koşulların bizim irademiz ve katkımız dışında oluşturulması beklenecek!.. Oysa, 
bu konuda öncülük görevi Türkiye'ye düşer. 

Kuzey Irak'taki otorite boşluğunun Türkiye açısından tehlikelerine de, benim daha önce 
yaptığım uyarılara karşın, hiç değinilmemiş. 

Değerli arkadaşlarım, oysa, sorun kapımıza gelip dayanmış durumda. Türkiye, Irak'a karşı 
üs olarak kullanılmayı kabul etmişti. Bu, Meclisten alınıp Hükümete devredilen bir yetkiyle 
olmuştu. Türkiye'nin bir üs olarak kullanılmak üzere Batılı müttefiklerine verdiği iznin süresi 
aralık sonunda doluyor, ingiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, şimdiden, "bu süreyi uzatın" 
diye yeni Hükümete baskılara başladılar. Hükümet ne yapacak; soruyorum. Dün televizyonda 
Japon Parlamentosundaki olayı izlemişsinizdir. Japon parlamenterleri bu gibi konulardaki yet
kilerine sahip çıkmak için nasıl çırpınıyorlar görmüşsünüzdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bu konudaki yetkisini Hükümete kaptırmıştı. Biraz önce Sayın Güven Gürkan'ın SHP adına 
yaptığı konuşmayı dinlerken, çok onayladığım bir bölümü tespit ettim. "Büyiik Millet Mecli
sinin bu gibi konulardaki haklan Meclise geri verilmelidir" diyordu, bu anlamda sözler söylü
yordu. Şimdi SHP ve Doğru Yol Partisi iktidarda ve Meclisin bu yetkileri Hükümete devretmiş 
olmasından, bundan birkaç ay önce şikâyet ediyorlardı, o yetkileri Hükümet Meclise geri vere
cek mi, yoksa vermeyecek mi? (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, lütfen bitiriniz, lütfen. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Efendim, burada sanırım Hükümet Programında dev

letimizin esenliği bakımından tespit ettiğim bazı ciddî boşluklara değiniyordum, maalesef hepsini 
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tamamlama olanağı bana verilmedi, bu da yürürlükteki adaletsiz seçim sisteminin, nasıl, mil
yonlarca oy almış bir partinin Meclis kürsüsündeki söz hakkını kısmak gibi sonuçlar doğurdu
ğunu gösteriyor. Bunu da Yüce Meclisin takdirine saygılarla sunuyorum. (DSP, ANAP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Te§ekkür ederim Sayın Ecevit. 
Muhterem arkadaşlar, Riyasetimiz, Meclis kürsüsündeki söz hakkını hiçbir zaman kısıt

lamak temayülünde, arzusunda ve düşüncesinde değildir. Sayın Ecevit de çok iyi bilirler ki, 
bu karar Yüce Meclisin kararıdır. Bu kararı Yüce Meclisiniz almıştır. Ben de sizlerin aldığı ka
rarı tatbik ediyorum. Danışma Kurulu önerisi Meclisin onayından geçmiştir, Meclisin tasdi
kinden geçmiştir ve şahıslar adına konuşma süresi 15 dakika ile sınırlandırılmıştır. Bizim, hiç
bir kimsenin söz hakkını kısıtlamaya hakkımız yok. Biz bir kararı tatbik ediyoruz. 

Hükümet adına, Başbakan Sayın Süleyman Demirel, buyurun. (DYP sıralarından ayakta 
alkışlar, "Bravo" sesleri, SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA BAHRÎ KİBAR (Ordu) — Sayın Başkan, saate bakar mısınız? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
5 saat 5 dakikadan beri burada arkadaşlarımız konuşuyorlar ve vatandaşlarımız da bizi 

5 saat 5 dakikadır dinliyor. Bu konuşmaları, büyük bir ilgiyle, Hükümet olarak takip ettik; 
buraya gelip düşüncelerini söyleyen değerli sözcülere, huzurunuzda, konuşmamın başında, şük
ranlarımı sunuyorum. 

20 Ekim seçimleriyle parlamentosunu yenileyen ve büyük bir olgunlukla ve hiçbir olaysız, 
dünyaya emsal teşkil edecek şekilde hareket etmiş olan milletimizi de tebrik ediyorum. Şimdi, 
buraya her gelene bir saat yetmedi; çünkü, seçim meydanlarından geliniyor; herkes fırından 
çıkmış gibi sıcak, henüz terler soğumamış; bana da yetmeyecek bir saat. Yalnız, benim bir tek
lifim var. Şimdi, şöyle diyorum ben: Türkiye'nin sorunları konuşulmalıdır; daha çok konuşul
malıdır. Yalnız, şimdi televizyon 6 saat,l7 saat eğer bu Meclisi takip ederse, belki takip»edenler 
bıkabilir. Az konuşuldu çok konuşuldudan ben de şikâyetçi oldum; şimdi de şikâyetçiyim. Keşke, 
konuşanlar ikişer saat konuşsaydı; ama, yarın sabaha kadar konuşulurdu, televizyon da bunu 
vermezdi. Bu Meclis halka açılmalıdır. Bizim dört duvar arasındaki konuşmalarımız burada 
kalıyor, zabıtta kalıyor; (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Onun için, ben, birinci teklif ola
rak şunu getiriyorum: Her ay, Mecliste grubu bulunan bulunmayan, Mecliste temsil edilen par
tilerin liderleri ve Hükümet, televizyonda iki saat, ikibuçuk saat bir tartışma yapmalıdır. (Al
kışlar), 

Her ay, yine Mecliste grubu bulunan veya temsil edilen partilerin yöneticileriyle, yine bir 
açıkoturum televizyonda yapılmalıdır. Binaenaleyh, ayda iki defa, Türkiye, bu Mecliste temsil 
edilen partilerin siyasî sohbetine veya siyasî tartışmasına veya siyasî fikir alışverişine şahit ol
malıdır. Ben başka teklifler de getiriyorum huzurunuza. Hükümet güvenoyu alır almaz ve Mec
liste komisyonlar teşekkül eder etmez, önünüze 3 tane genel görüşme getireceğiz. Bunlardan 
bir tanesi anarşiyle ilgili olacak, bir tanesi ekonomiyle ilgili olacak, bir tanesi de dış politikayla 
ilgili olacak. Binaenaleyh, burada düşüncelerini söyleyemeyen arkadaşlarımızın hepsine yeni 
konuşma imkânları açılmalıdır. Biz, bu Meclisin değerli üyelerinin -muhalefete mensup olsun 
veya koalisyon kanatlarına mensup olsun- söyleyeceği şeylerden endişe etmeyiz; onları arıyo
ruz, biz doğruyu arıyoruz. Binaenaleyh, eleştirilerinizden kesinlikle rahatsız olmayız, üslubu 
ne olursa olsun, dozu ne olursa olsun, bundan rahatsız olmayız; onun için de, "Acaba söylenmek 
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istenen neydi" diye ararız. Bizim hedefimiz ülkeye hizmettir, hepimizin hedefi ülkeye hizmet
tir. Biz, ülkeye hizmet için, bu Meclisteki zihinlerden ülkeye yararlı fikirleri çıkarmak istiyo
ruz. Bir yeni yaklaşımdır, bunu ısrarla deneyeceğiz. 

Bana göre, 20 Ekim öncesindeki tartışmaları bir kenara bırakmak lazımdır; yalnız, "Bı
rakmak lazımdır" derken, şunları vaat ettiniz vesaire; onları değil, onların takipçisi olun, her
kes olsun. Netice itibariyle, biz verdiğimiz sözleri tutamazsak, gayet tabiî ki, halk bize menfi 
puan verir, hiç bunda düşünecek bir şey yok; arria siz bizi zorlar da, biz bunları tutarsak, biz 
gene kârlı çıkarız o işten. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Söylediklerinizin en ufak ayrıntısından yararlanacağız; ondan emin olun. Tabiî ki, bir sa
at zarfında, beş saat söylenen sözlerin her kelimesine temas edecek vaktim yok; ederdim, çok 
da severdim etmeyi; ama, ben genellikle genel şeylerle iktifa edeceğim. 

Evet, burada söylenen şeyler içerisinde birçok doğru var; ama, her söylenen doğru değil; 
bazı yanılgılar var, bazı yanlış anlamalar var, bazı da siyasî maksatlarla şu veya bu istikamete 
sevk edilmiş düşünceler var. Bunların hepsini kabul ediyorum; yani, iyi niyetle söylendiğini, 
her şeyin iyi niyetle söylendiğini kabul ediyorum. 

Tabiî, huzurunuza gelen Hükümet programı, beş yıllık plan değil; yani, böyle, iki bin say
fa, üç bin sayfa bir dokümanda aranan şeyleri burada aramayacaksınız. Eğer bunun içinde 
her şeyi bulamadıysa değerli arkadaşlarımız, bunun tabiatından dolayıdır, doğasından, cibilli
yetinden dolayıdır, İşte bunlara bu kadar sığıyor, buraya bu kadar sığıyor. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Yeni öğreniyoruz, yeni görüyoruz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Burada, bu kürsüde bu tartışmalar 

ilk defa yapılıyor da değil; zabıtlara bakarsanız, hep, bunlar söylenegelmiştir. Bunları önemse
miyor değilim, önemsiyorum; yalnız, bundan daha hacimli bir tartışmayı burada yapmak im
kânı yoktur. Nihayet şunu da söyleyelim ki, koalisyon partileri olarak, bizim partilerimizin prog
ramları var, koalisyon olunca bu programları atmış değiliz. Ne yaptınız? Biz yine o programla
ra angajeyiz. Nereye angajeyiz? Taraftarlarımıza ve halka angajeyiz. Bizim, seçim meydanla
rında söylediklerimiz var, biz onlara da angajeyiz. Nereye angajeyiz? Bizim taraftarlarımıza 
veya bütün halka karşı angajeyiz. Yalnız, bir de bizim koalisyon protokolümüz var. Binaena
leyh, şimdi bu koalisyon protokolü, artık, bizim milletle olan mukavelemizdir. Yani, bir koa
lisyonu... 

FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — O eskisi bitti mi? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Efendim, müsaade buyurun, bir din

leyin bakalım ne söyleyeceğiz. 
Bu koalisyon protokolü, bizim partilerimizin programlarının tümü, seçim beyannameleri

mizin tümü ve meydanlardaki beyanlarımızın tümü olacak idiyse, biz tek parti hükümeti dur
duk. Gelin, işi ayıralım. Biz bir koalisyon hükümetiyiz. Ne Doğru Yol Partisi, ne Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti, tek başına hükümet kurma imkânları vardı da bunu ellerinin tersiyle itti
ler ve geldiler koalisyon oldular!.. Böyle bir şey yok; koalisyon bir mecburiyettir. Bir mecburi
yettir ve açıklıkla şunu söyleyelim ki, eğer, Doğru Yol Pratisiyle Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
20 Ekim tablosunun içerisinden bu Hükümeti çıkaramasaydı Türkiye'nin işi zordu ve Türkiye 
yeni bir seçime gitmeye bile zorlanabilirdi. 
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CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Daha iyi olurdu. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — "Daha iyi olursa" bunun hiç zor
luğu yok. Getirin önergenizi... önerge verecek kadar sayınız var; getirin... (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) Eğer bıkmadıysanız seçimden, gelin hemen yarın seçime gidelim. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

AZİMET KÖYLÜOGLU (Sivas) — Yenilen pehlivan doymazmış.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Daha önce de söyledim ya, mey
danlardan geliyoruz. Meydanlardan gelince, ufunetimiz var -şöyle var, böyle var- umduğumu
zu bulmadık; ama, millet bu kadar verdi. Biz, şimdi çare müessesesiyiz, değerli milletvekilleri; 
bu müessese çare müessesesi. Burası bulacak çareyi. İşi yokuşa süremezsiniz... Olumsuzluk çare 
değildir. 

örneğin, huzurunuza geldik; biz, kimsenin elinden Hükümet falan da almadık. Yani, bi
risi şurada oturuyordu, "kalkın buradan, biz gelip oturacağız" deyip, oturanların yerine de 
oturmadık. 

Evet, bu iki partinin arkasında yüzde 48 oy vardır; hiç küçümseyemezsiniz, kimse küçüm-
seyemez bunu. Efendim, karşısında da yüzde 52 vardır... Eğer o 52 kabilicem olsaydı, yani top
lanabilir olsaydı, burada, biz değil, siz otururdunuz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu çeşit beyanları yapmak usuldendir; onu da söyleyeyim size. Ben işin gerçeğine 
dokunmak istiyorum. Netice itibariyle, şuraya geliriz: Eğer değerli parti yöneticileri ve değerli 
gruplar mutabıksa, hemen gelecek haftanın içerisinde veya ondan sonraki hafta bu televizyon 
konuşmalarını yapalım. Halkın önünde halka açık, buradaki tartışmaya orada devam edelim 
ve yapılacak olan genel görüşmeleri de yine televizyona açık yapalım; halk burayı görsün. 

Değerli milletvekilleri, bu müesseseyi çok daha itibarlı hale getirmeye mecburuz, bu mü
esseseyi aranır hale getirmeye mecburuz, bu müesseseyi halkın gözbebeği haline getirmeye mec
buruz. Bu müessese halktan koparılmıştır, şu veya bu şekilde ve çok tartaklanmıştır ve bu mü
esseseyi gerçek halk devletinin, gerçek cumhuriyetin kalbi olan bir müessese haline getirmeye 
mecburuz. Bunu bir şartla yapabiliriz : Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız, bu ülkenin çeşitli kö
şelerinden gelmişiz ve bu kürsüden herkesi dinlerken benim duyduğum hazzı size tarif ede
mem. Ne söylerseniz söyleyin, yeter ki bu kürsü hür olsun; yeterki... (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) Gelin bunu yaşatalım... İşte, olay bu... Onun içindir ki, milletvekillerinin ve on
ların teşkil ettiği bir müessesenin halka çok daha fazla sahip olması lazımdır. Herkese birden 
söylüyorum : Halksız bir demokrasi olmaz, halksız bir cumhuriyet de olmaz.. Nasıl belli ede
ceğiz halka sahip olduğumuzu?. Burayı boş sıralarla; açık söyleyeyim, boş sıralarla halka inti
kal ettirdiğiniz zaman, halk bu müesseseden ümidini kesiyor. Burayı daha cazip hale getirelim. 
Yardımcı olun, Tüzüğü değiştirelim ve Hükümet gelsin, haftada üç gün çalışılıyorsa, haftada 
iki gün birer saat, sözlü sorularınızı getirin, burada sorun, buradan cevap verilsin, 768 tane 
sözlü soru ile kapanmış bir Meclis olmaz değerli arkadaşlarım. Kimse savunamaz bunu, hiç 
kimse savunamaz. Gelin, birbirimizle olan farklılıklarımızı şöyle veya böyle gideririz veya gi
dermeyiz, önemli olan bu müessese üzerindeki konsensüsümüzü, fikir birliğimizi hep beraber 
devam ettirelim. 
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Evet, ülkenin pekçok meseleleri var. Tabiî, bir koalisyon Hükümeti... Koalisyon Hüküme
ti, iki partinin teşkil ettiği Hükümettir; ama bir hükümettir. Bunun yumuşak karnı da koalis
yondur; yani, çizgisidir. Bu Hükümeti eleştirirken, genellikle, siyasetçi, bu yumuşak karnın
dan işi koparmaya çalışır. Nasıl koparacaktır? işte, koalisyon ortaklarından birine şunu diye
cektir, öbürüne bunu diyecektir... Bunlar denenmemiş şeyler değildir, denenmiştir. 

Bu koalisyon bir görev Hükümetidir; yani 32 tane sandalyeyi paylaşan bir Hükümet de
ğil, bir görev yapmak üzere 32 tane sandalyeyi dolduran bir hükümettir. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

Bu, bir bölüşme hükümeti değil; kolu senin, bacağı benim, kulağı senin değil. Onun için
dir ki de, bu Hükümet suijeneris bir şekilde kurulmuştur. Evvela ne yapacağını tespit etmiştir 
ve bu Hükümet 13 günde kurulmuştur. Başka ülkelerde, en uygar ülkelerde bile koalisyon hü
kümeti kurmak zaman alıyor, aylarca sürebiliyor. 

Koalisyon bir uygar işidir; onu da söyleyelim. Hele Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti gibi kitlelere, senelerce birbirine şartlandırılmış -ki, genellikle o şartlandırmaları 
biz yaptık geliyoruz; halin icabı öyleydi- bu kitleler, "Hadi bakalım, şimdi birbirinizi hoşgö
rün, ülkenin sorunları etrafında toplanalım" dedik. Devir değişmiştir, siyaset de değişmiştir. 
(DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Eğer biz çok partiyi yaşatacaksak -ki, yaşatacağız- sanıyorum ki hepimiz birbirirriize kar
şı düşüncelerimizi de değiştireceğiz. Yani, siz bildiğinizi okuyun, başkası bildiğini okusun; ama, 
Ülkenin büyük sorunları geldiği zaman, gelin bunun etrafında beraber olalım. Şimdi, ben size 
o büyük sorunları getireceğim. 

Ülkenin bir demokratikleşme sorunu var mı? Var. Gelin bunun etrafında olalım. Hiçbiri
niz reddedemezsiniz. Siyaset üstüdür diyemiyorum, siyasetin konusudur; ama, siyasetin ortak 
hedefidir. Öyleyse, gelin, bu Mecliste, bugünkü Anayasayı değiştirecek bir komisyon teşkil edelim, 
hep beraber, bu Anayasanın tartışmasını yapalım ve düzeltebildiğimiz kadarki kısmını düzelte
lim. "Efendim, tutturmuşsunuz bir Paris Şartı, tutturmuşsunuz bir Helsinki Şartı, tutturmuş
sunuz bir Avrupa Topluluğu..." diyorsunuz. "Biz bunların içinde yokuz" diyemezsiniz. 

Değerli milletvekilleri, çağın dışında kalamayız; çağla beraber nefes almaya, çağla bera
ber nefes vermeye mecburuz, öyleyse, gelin, çağı yakalayalım; çağ atlamak falan değil de, çağı 
yakalayalım. 

Kendi millî varlığımızı, millî değerlerimizi, millî ahlakımızı, millî kişiliğimizi, muhafaza 
edelim ve bunları Üniversal değerlerle zenginleştirelim. Üniversal değerlere, size ters düşmeyen 
üniversal değerlere, insanlığın yarattığı değerlere sırtınızı çeviremezsiniz; kimse çeviremez; aksi 
halde, yaşayamazsınız, (ANAP sıralarından "Programda yok" sesleri) 

Programa gelince: Eğer şu protokolda var da programda yoksa, o, diğerini tamamlar; her 
ikisinde de yoksa, burada söylediğimiz şeyler onu tamamlar. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar, ANAP sıralarından gülüşmeler) 

Değerli milletvekilleri, niye tartışıyoruz; birbirimizden bir şeyler öğreneceğiz. Siz burada 
boş yere mi nefes tükettiniz, söylediğiniz şeyler boşa mı gitsin istiyorsunuz? tşte biz onlardan 
yararlanacağız. Bunu söylüyoruz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Olay şudur: Değerli bir partinin değerli bir sözcüsü arkadaşımız, geldi, bana döndü; "bi
raz daha adil davransaydın" dedi ve beni adaletsiz davranmış olmakla suçladı; sonra da, 
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"Sayın inönü'nün altına TÜBİTAK, Türk Standartları Enstitüsü yahut neyse, dört beş tane 
kuruluşun bağlandığını" söyledi ve "görüyorsunuz, ne kadar önem verilmiş" gibi bir fikri or
taya attı. O değerli arkadaşımla ben gene geçmişte beraber çalıştım. Kendisi Başbakan Yardım
cısıydı ve... 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Aynı kazığı ben de yemiştim. (RP sıralarından gü
lüşmeler) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla.) — 21 Nisan 1975 tarihinde -ki, bu Hü
kümet 31 Martta kurulmuştu- güvenoyu aldıktan sonra, Devlet Bakanları ve Başbakan yar
dımcıları arasında görev taksimi yaptım. Şimdi -tarihi de burada, isterseniz herkese de verebilirim-
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Necmettin Erbakan'a bağlı tek birim var; o da 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar, gülüşme
ler) Kendisini mahcup etmek istemezdim; ama, işi ters yerden tuttu. (Gülüşmeler) 

Değerli arkadaşlarım, bizim tatbikatımızda, Başbakan Yardımcısı -bilhassa koalisyonlarda-
koordinatördür ve Başbakan Yardımcısı -eğer uyum isteniyorsa- Başbakanın bildiği her şeyi 
bilmeye ve bir şey icra edilecekse, Başbakanın onunla istişare ederek, onları icra etmesine yara
yan fevkalade değerli bir yerdir. Onun içindir ki, genellikle, Başbakan yardımcılarının altında, 
ünite olmaz; çünkü, ünite olursa, o zaman bu fonksiyon işlemez. Binaenaleyh, hiç kimsenin 
diyeceği bir şey yok. Açıklıkla söyleyelim; iki siyasî parti, şu veya bu şekilde kendi zorluklarını 
yenmiş ve bir program etrafında bir araya gelebilmiştir. Açıklıkla söyledik. 

Gayet tabiî ki, "Ülkenin büyük sorunları" dediğimiz zaman -bize yöneltilmiş suallere de 
cevap vereceğim- ülkenin büyük sorunlarını huzurunuza getirmezsem, bu toplantı hedefine var
maz. Ülkenin birinci büyük sorunu, kan dökülüyor... Mesele ciddidir ve her birimizi alakadar 
eder. Kan dökülüyor... "Efendim, biz önleyemedik, siz önleyin" yahut "bir haftadır Hükü
metsiniz, hâlâ niye önlemediniz" gibi sözlerin, bence geçerliliği yoktur. Gerçekten içinizde bu 
işi bir hafta zarfında önleyebilecek, durdurabilecek birisi varsa, gelin bir hukukî şekil bulun, 
ben hemen bu akşam görevimi ona devredeyim. (DYP sıralarından alkışlar) Fevkalade ciddî 
bir olaydır. "Ben bunu bir hafta içinde yapabilirim" diyen kimse varsa, "bir ay içinde, üç ay 
içinde yapabilirim" diyen varsa, ben görevimi devire hazırım. Bize Türkiye lazım; bize koltuk, 
makam vesaire lazım değil, bize bu ülkede huzur lazım, güven lazım. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, geçen 11 ay zarfında anarşi tablosu 402 kişidir ve bunun hemen 
hemen 300'e yakını devletin güvenlik kuvvetleridir; askerdir, subaydır, generaldir, polistir, kay
makamdır ve geri kalanı da masum vatandaşlardır; çoluk çocuktur, ihtiyar kadındır, ihtiyar 
adamdır. Günahtır... 1984 yılından bu yana geçen 7 sene zarfında 2 500 kişi hayatını kaybet
miştir. Bu 2 500 kişinin de 1 000'e yakını gene güvenlik mensubudur. Yurdumuzun bir aziz 
köşesinde fevkalade büyük bir rahatsızlık vardır ve yurdumuzun bu aziz köşesinde devlet fev
kalade büyük yara almıştır; halkla devlet arasına da mesafe girmiştir. "Halkın tümü" demiyo
rum... Halk vatanperverdir... Halk korku içerisindedir... Halk, devletine, milletine bağlıdır; 
ama, ne yapsın ki, akşam olunca eğer devlet el değiştiriyorsa, bu insanların -can bu; can her 
şeyden aziz- birtakım korkular içerisinde olması kaçınılmazdır. Yedi senedir bu iş yapılama
mıştır. Siyasî tartışmalarda "niye yapamadınız" gibi sorular yine sorulur da... Şimdi gelin de 
bunu nasıl yapacağımızı bir konuşalım. Biz sizin önünüze gelelim. Olayı anlatalım... "Ben bun
dan ne siyasî fayda çıkarırım" diye düşünenleriniz de olabilecektir; ona da bir şey demiyo-
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rum; ama gelin, bize değil, devlete yardımcı olun, Türkiye Cumhuriyeti Devletine yardımcı olun. 

Sadece o bölgenin vekillerine değil, milletin vekilleri olarak hepinize sesleniyorum; hem 
halkı devletle ısıtmanın, devletle yeniden kucaklaştırmanın yollarını arayalım hem de kurşun 
atan elleri kıralım. (DYP sıralarından alkışlar) İnsanları öldürmenin hiçbir gerekçesi olamaz. 
insanları öldürme, ne kalkınmanın tedbiridir, ne hür olmanın tedbiridir, ne şunun, ne bunun 
tedbiridir; hiçbir şeyin tedbiri değildir. Terör, fevkalade yanlış bir şeydir; ama, var!... öyleyse, 
Türkiye bu dertten kurtulmadıkça, başka şeyleri yapamaz. Bu, büyük şehre sıçramıştır. 9 mil
yon nüfuslu büyük şehir İstanbul, Türkiye'nin bir sorun şehri haline gelmiştir. Üzülerek söyle
yelim ki, devletimiz, bu büyük şehrin sorunlarını zamanında anlamakta gecikmiş ve gerekli 
tedbirleri de alamamıştır, öyleyse, yine, "niye alamadınız" diyenleri muaheze edebiliriz, -o 
da çözüm değil çünkü- fakat ondan evvel geleni, gelin buralara çözüm getirelim, çözümler, 
mutlaka demokratik olsun, mutlaka hukukun içinde olsun, mutlaka hukukun üstünlüğüne da
yansın. Çünkü, burada hukuk devleti, demokratik otoritesini ispatlamak mecburiyetiyle karşı 
karşıyadır. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti olarak otoritesini ispatlamaya hukukun üstün
lüğünü, zulme kaçmadan, zorbalığa kaçmadan, haksızlığa kaçmadan, adaleti koruyarak ve hu
kukun içinde kalarak gücünü ispatlamaya mecburdur. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hu
kuk devleti olarak kalabilecekse -ki, kalması lazımdır- "Olmuyor işte bu, demokraside 
yapılamıyor" dedirtmemesi lazımdır. Bu müessesenin işidir; en önemli olay, bu müessesenin 
işidir. Gelin, bunu önünüze getirelim, bunu konuşalım ve önyargısız konuşalım, husumetsiz 
konuşalım, bundan evvelki zihnimizdeki bütün düşüncelerimizi bir kenara atalım, bir de öyle 
deneyelim; bunun içinden bir şey çıkaralım; çare çıkaralım. Bu olayın hükümetlerin işi olmadı
ğı meydana çıkmıştır, Çünkü, hükümetlerin işi olsaydı, bu zamana kadar yapılır gelirdi. Gelin, 
bunu devlet işi olarak, devletin bütün kurumlarına hareket verecek şekilde, onlara destek vere
cek şekilde, onlara cesaret verecek şekilde, moral verecek şekilde; ama, evvela buradan başla
yacak şekilde, bu olaya bir çare arayalım, bir çare bulalım. 

Tabiî, denilebilecektir ki, şunu yapın, bunu yapın, onu yapın... Türkiye Cumhuriyeti koa
lisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi okunalı bugün bir hafta oldu. Biz, bu bir hafta 

-zarfında devleti öğrenmeye, nerede ne var, onları bilmeye çalışıyoruz. Devlet zor iştir, dışarı
dan bakıldığı gibi değildir birçok şey; içine girdiğiniz zaman çok şeyler değişiktir. (ANAP sıra
larından gülüşmeler.) Ben bu sabah 54 trilyon bütçe açığıyla karşı karşıyayım; hadi bana 54 
trilyonu buluveriri. (ANAP sıralarından gülüşmeler) Ben bunu devralıyorum beyler. "Bul 
kendin" diyemezsiniz bana. Ben, size bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlatıyo
rum. 98 trilyonluk bütçe, fonlarıyla, şusuyla busuyla, aşağı yukarı 176 trilyona çıkmış; bunun 
54 trilyonu açık; ayrıca da, 5 trilyon, üreticiye para vermeniz lazım. Bize, şunu dediniz yapma
dınız, bunu dediniz yapmadınız, hadi yapın diyeceksiniz; biz de size döner deriz ki, peki, se
çim zamanı gelirken tütün piyasası ilan etmenin ne alemi vardı canım. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Bunları bilerek söz verdiniz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Tütün yoktu orta yerde, tütün. (DYP 

ve SHP sıralarından alkışlar). Ha, rey alacaktınız değil mi?.. Türkiye Cumhuriyetinde ne za
man ekim ayında tütün piyasası ilan edilmiş? Tabiî, bu bir siyâsî mücadeleydi. Binaenaleyh, 
bu siyasî mücadelenin faturasını öderiz, hiç kimse endişe etmesin; yalnız sizin vaatlerinizi ne 
yapacağız, sizinkileri ne yapacağız? Yani siz, 70 lira buğdaya, bilmem şu kadar şuna, bu kadar 
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buna; hepsini bırakmış gitmişsiniz, duruyor bunlar. Toprak Mahsulleri Ofisinin şu anda 1 tril
yon 175 milyar lira borcu var; ne yapacağız bunu? 

H. FECRÎ ALPASLAN (Ağrı) — Hükümet çare müessesesidir. 
DAŞDAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Tabiî, tabiî, hükümet çare müesse

sesi de, sizin tortunuzun da çaresini arıyor; onu demek istiyorum. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar). 

Şu konuda da beni iyi dinleyin lütfen. Şunu söylemek istiyorum: On sene devam eden yüzde 
60 enflasyon Türkiye'nin bütün vidalarını gevşetmiştir. Şunu yaptık, bunu yaptık, şu kadar 
icraat yaptık, şöyle parlak bir şeyler yaptık falan diyebileceksiniz; diyeceksiniz; çünkü, yoğur
dum kara diyen olmaz. Yalnız, bir gerçek var orta yerde; hakikaten, bu enflasyon on sene yüz
de 60 civarında olmuş mu? Olmuş. Buraya gelip diyebilirsiniz ki, yüzde 70 dediniz; ama, Öyle 
değil... Ya ne? Yüzde 66. Ne fark eder ki 70'le 66? Durada denen sözü söylüyorum. Efendim, 
toptan fiyatı 54 imiş, tüketici fiyatı da 66 imiş... Zaten, tüketici ölçülür; bu 12 aylık vasatidir. 
Diz devletin rakamlarını kullanıyoruz. Mutfağa girdiğiniz zaman, yüzde 100'dür o; mutfak yüzde 
100'dür. Binaenaleyh, canına okumuşsunuz, orta sınıf diye bir şey kalmamış. Orta sınıf diye 
bir şey kalmamış ki, bundan üçbuçuk dört ay evvel bu kürsüden konuşurken orta sınıfın can
landırılması gerektiğini Hükümet buraya getirdi. Diz de dedik ki, "bir zamanlar orta sınıf var
dı, ne oldu buna?" (DYP sıralarından alkışlar) Orta sınıfı canlandıralım diye buraya geldiğini
ze göre.ne yaptınız ki orta sınıfa, canlandıralım diyorsunuz? Orta sınıfın canına okunmuştur; 
köylüsü ile işçisi ile memuru ile esnafı ile şoförü ile emeklisi ile dulu ve yetimi ile. Yüzde 60 
civarında olan gayri safi millî hâsıla payı yüzde 30'a düşmüş. İstediğiniz kadar, şunu yaptık, 
bunu yaptık deyin... 

Dakınız, 1991 Kasımında Türkiye.;. Sayın Mesut Yılmaz'ın, "hükümet zor iştir ve her za
man zor iş olmuştur, şurada oturanların işi daha zordur" demiş olmasını takdirle karşılıyo
rum, yalnız, ondan sonraki cümlelerini hıfzederek. Ben de onun altına cümle ekliyorum; haki
katen bû Hükümetin işi zordur... (ANAP sıralarından "Vazgeçtin mi?" sesleri) Ben buradan 
arkadaşlarıma bakarken, kendim orada yokum ya, "bunların işi zordur" diyorum. Çünkü, 
hadi bakalım, 54 trilyon lirayı bulun da, bu borçları ödeyin bir ay içerisinde... (DYP sıraların
dan gülüşmeler) Hadi bakalım, bu yüzde 66 enflasyonu indirin aşağıya... Evet... Hadi baka
lım, milyonlarca işsize iş verin... "Canım, bu işin böyle olduğunu bilmiyor muydunuz, niye 
talip oldunuz buna" diyebilirsiniz. Ha, şimdi biz, bunları düzeltiriz diye talip olduk. (ANAP 
ve RP sıralarından "Ne zaman?" sesleri) Diz bunları düzeltiriz. Bakınız beyler, zaten, bunu 
birisi düzeltmeyecek mi? Düzeltecek. Yani, şu Parlamentonun içinden bir grup siyasî kişi çıkıp 
"biz bunu düzeltiriz" demeyecek mi? Demeyecekse, bu Parlamentoya gerek yok! Diyecek... 
Şimdi o, bugün biziz, yarın siz olursunuz, öbürgün öbür taraftaki arkadaşlar olur. Yeter ki bu 
yaşasın, yeter ki bu alterasyonu olsun, yeter ki bu böyle olsun. 

Şimdi, daha işin başındayız, güvenoyu bile almamışız, bir haftadır da didiniyoruz, çırpı
nıyoruz. "Siz bu işi yapamazsınız" deniyor. Canım, biz bu işi yaparız diye çıktık orta yere. 
"Siz bu işi yaparsınız" demenizi de beklemiyoruz; ama, daha işin başında halkın moralini kır
mayın hiç olmazsa. (Gülüşmeler) Ama, gene deyin, gene deyin; yaparsak mahcup olursunuz. 
(DYP sıralarından alkışlar, gülüşmeler, ANAP sıralarından "Biz mahcup olalım" sesleri) 

Gerçekten, Türkiye, bu enflasyon işini halletmedikçe hiçbir şeyi halledemez. Enflasyon 
ile kalkınmış bir ülke yoktur. Den burada-kotasyonlar yapmak istemiyorum; yani, daha önce 

— 219 — 



T.B.M.M. B : 8 2 8 . 1 1 . 1 9 9 1 0 : 1 

söylenen sözleri getirip söylemek istemiyorum. Enflasyon, kaynak yaratmaz. Faizin de muhar
riki enflasyondur. Yalnız, dünyada bir nizam var; dünyadaki nizamı inkâr ederek bir yere var
manız da mümkün değildir. 

"Efendim bu kadar Batıcı olmayın vesaire" dendi. Biz Türkiye'nin Hükümetiyiz, Türki
ye için varız, Türkiye'nin onurlu bağımsızlığını koruruz, menfaatlarını koruruz. Bu demek de
ğildir ki, herkesle itişelim kakışalım... Hayır. Bunu uygar bir biçimde koruruz. Herkesle dost
luk yaparak koruruz, barış içinde koruruz. 

Herkes şundan emin olmalıdır ki, zorluklarımız içerisinde en önemli olaylardan birisi de 
dış borçtur. Yalnız, gelin şu enflasyon işini biraz tartışalım. Biz burada enflasyonun sebebini, 
kamu borçlanma gereksiniminin -dilim de dönmüyor ya o lafa- nispetinden dolayı alıyoruz... 
(Gülüşmeler) • 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ortağının terimi. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yani, yüzde 10-12, eğer bu kamu 

borçlanma gereksinimi oluyorsa, işin içinden çıkamazsınız. Ne olacak?,. İndireceksiniz bunu, 
indireceksiniz! Nereye indireceksiniz? 4'e, 5'e; daha sonra 2,5'e 2,5'ten yukarıçıkarmayacaksı-
nız. Yalnız, bakın bakalım bu ihtiyaç nereden geliyor? Bu ihtiyaç iki yerden geliyor; bir tanesi 
devletin konsolide bütçe açıklarıdır, bir tanesi de KİT'lerden geliyor. 

Şimdi, KİT'ler... KİT'leri ne yapalım? 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Satın! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Çok büyük fonksiyon görmüştür 

KİT'ler; Türkiye'de sanayileşmenin önderliğini yapmıştır; bugün, 650 000 kişiye hizmet ver
mektedir; üretimin de önemli bir kısmını yapmaktadır. Yalnız, KİT'ler bir sorundur, KİT'lerin 
sorun olmadığını kabul eden kimse yok, sorun değildir diyen yok. Yalnız, hadi bakalım, bu 
sorunun içinden nasıl çıkalım?.. Özerkleştirelim yahut özelleştirelim, yani bunları satalım... 
Satalım... Hadi alıcı bulun!.. Bunlar satılabiliyordu da, bizden evvelki hükümet niye satmadı? 

KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul)— Satılmayı durdurdunuz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Çünkü, onlar da biliyordu mesele

nin şeyini... Hiç elinizi açmayın beyler; yani, satılabiliyorduysa, satmanız lazımdı...Satabildi
ğiniz, 1 milyar dolarlıktır, hepsi ondan ibarettir; onda da çok büyük tartışmalara sebep olun
muştur. 

Evet, bunları özelleştirelim... Hay hay... Yalnız, nasıl özelleştireceğiz, kim alacak bunu? 
Bunu alan yok ki... Kamu hizmeti görenlerin dışında olanları söylüyorum. Öyleyse, bir, ara 
program takip etmek lazım. Bunların özelleştirilmesine koalisyon partileri karşı çıkmıyor ve 
burada yazılmıştır... Bunları nasıl özelleştiririz?.. özelleştiririz... Şöyle özelleştiririz: Belki grup-
landırırız, düzeltiriz, ondan sonra Özelleştiririz. "Bu çare değildir" diyenlere sesleniyorum: Gelin 
söyleyin, ne yapalım? Sorun, benim sorunum değil; hükümetler gelir, hükümetler gider, yarın 
buraya başka bir hükümet gelir oturur; onların da sorunu. Keşke sadece hükümetlerin sorunu 
olsa; sorun milletin sorunu, devletin sorunu... • .- . " 

İşte, Hükümet önünüze geliyor, diyor ki, şöyle bir solüsyon getiriyoruz, bunu beğenmi
yorsanız, beğendiğiniz bir şeyi söyleyin; o zaman yapıcı olur iş. Yani, bunu da kerhen yapma
yın, kerhen söylemeyin; "Mademki yükü aldın, altında kal" diyemezsiniz. Çünkü, bizim al
tında kalmamızla mesele bitmiyor. 

Bu yüzde 60 enflasyonu Türkiye durdurmaya mecbur; bir millî mesele haline gelmiştir; . 
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senin, benim, onun meselesi değildir, hepimizin meselesidir.'tşte bu, orta sınıf diye bir şey bı
rakmamıştır. Gelir dağılımını berbat etmiştir ve aşağı yukarı 40'a yakın ilimizden göçe sebep 
olmuştur. Kalkınmakta gecikmiş yöreler veyahut da kalkınmada öncelikli yörelerin sayısı 48'e 
çıkmış; 48 il, bugün, kalkınmada gecikmeli yöre. Hatta bunun ucunu biraz açsan 60'a, 70'e 
falan da çıkacak. Türkiye'nin 4 ili, gayri safi millî hâsılasının yüzde 42'sini yapıyor; İstanbul, 
Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa'yı da katarsanız içerisine, Adana'yı da katarsanız, 6 ili yüzde 
50'sini yapıyor. Oralarda toplanırız, ülkenin başka köşelerini boşlatırız. Onun için, İstanbul'a 
her sene 300 bin, 400 bin göç oluyor, kendi nüfusu da artıyor; hadi çıkın meselenin içerisin
den... Küçükçekmece mıntıkasında 600 bin nüfus var, 60 jandarma asayiş görevi yapıyor... Ya
ni, bu sıkıntıların içerisine Türkiye itilmiştir. Bu sıkıntıların içerisinden Türkiye'yi çıkaracağız; 
hep beraber çıkaracağız. (ANAP sıralarından "aaa..." sesleri, gürültüler) 

Haa, "Siz çıkarın" diyorsanız, "madem ki meseleyi bize bırakıyorsunuz, madem ki me
selenin ucundan tutmuyorsunuz, öyleyse, biz de, "çıkarmıyoruz" demeyiz, bütün gücümüzü 
kullanırız açıkça. Ben size bir yeni yaklaşımla yaklaşıyorum ye diyorum ki: "Gelin beyler, yar
dımcı olun, bu işin içinden çıkalım." Yüzde 2,5 nüfus artışı, yüzde 2,2 kalkınma, yüzde 66 
enflasyon... İşte buyurun, Kasım 1991... Nüfus artışından daha az kalkınma, fukaralaşma de
mektir. 

50 milyar dolar borç... Efendim, 50 değil, 43... 43 olsun; orada görünmeyenler var, FMS 
borcu var, şu var bu var; yine 50 milyara gelir o. 

' GÜNEŞ TANER (İstanbul) — FMS içinde, 43 milyar. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Kalkamayız bu kadar büyük bor

cun altından. 86 trilyonu bulmuş iç borç ve mevduatlarınızın tümünü; yani yüzde 60'ını devlet 
emiyor ve böylece de kalkınmaya falan para kalmıyor. "Efendim, özel teşebbüs yapsın bunu..." 
Özel teşebbüse siz kaynak bırakmıyorsunuz ki... Borsa... Borsanın imkânlarını devlet yemiyor. 
Merkez Bankası... Onun imkânlarını da devlet yemiyor. Devlet, hesabını yitirmiş. Binaenaleyh, 
devletin hesabını yeniden bir araya getirmeye mecburuz. 119 tane fon... Bunların içinden bir 
kısmı lazım. Mesela, Savaş Sanayi Fonu lazım, birtakım fonlar lazım; ama, diğerlerinin hepsi
ni bütçede giderler bunlardır, gelirler bunlardır diye muhasebe tekniğini sağlamamız lazım. Başka 
türlü, bütçe disiplini falan getiremeyiz. Yani, dağıtmışız şeyi... Dağıtanlara falan da; gene söy
lüyorum, bir eleştiri yöneltmiyorum, gerektiği zaman yöneltirim de... Demek istediğim şey, ge
lin bunları toparlayalım. 

Nihayet, sanayileşme... Bu kitabın bir yerinde "sanayileşme hemen hemen durmuştur" 
yazıyormuş, bir yerinde "ivmesini kaybetmiştir" yazıyormuş, bir yerinde de "sanayileşmede 
Türkiye mesafe almıştır" yazıyormuş... Bunların musahhih gibi okunmasına gerek yok. Her 
şey orta yerde, durum orta yerde. Sanayileşme; bilhassa imalat sanayii her sene yüzde 5 geriye 
gitmek suretiyle, yüzde 60 geriye gitmiştir. İmalat sanayiine yapılan yatırım orta yerde. İmalat 
sanayiine devletin yaptığı sabit sermaye yatırımları içerisinde miktar yüzde 20'lerden 5'e düş
müş, özel teşebbüsün yaptığı miktar da yüzde 35'lerden yüzde 25'e düşmüştür. Budur hadise. 
Bugün, Türkiye'nin satacak malı yok ve dış pazarlara satılabilecek malı yok; çünkü, geçen beş 
sene zarfında, Türkiye, imalat sanayiine iyi-kötü yapabildiği yatırımların çoğunu dış pazarlara 
satılabilir mal olarak yapmamış da, daha çok iç pazarlara giden mal olarak yapmış. Öyle ise 
sanayileşme olayına yeniden bir bakmamız lazım. Millî bir sanayi yapalım; yalnız değerli mil
letvekilleri, bu, dünyayla kucaklaşma olayını, yani küreselleşme, evrenselleşme olayını küçümse-
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meyin; bunlar, böyle, alaya alınacak konular değil. Alışveriş yapıyorsunuz dünyayla; yapmaz
sanız o alışverişi, batarsınız. Mal satacaksınız ve yatırım yaptıracaksınız, çıktığınız piyasalarda 
rekabet gücünüz olacak. Yaptığınız malın rekabet gücü yoksa, o piyasalarda bir şey yapamaz
sınız. Çalışan nüfusun yüzde 50'si maişetini hâlâ tarımdan tedarik eden bir Türkiye'desiniz. 
Bu nispet Amerika'da yüzde 3, Ortak Pazar ülkelerinde de yüzde 7,5 - 8. Ortak Pazar olayını 
gözardı edemeyiz. Ortak Pazar olayı sadece bir Ortak Pazar olayı değn\ bir Avrupa komünitesi 
olayı değil. Avrupa'nın her şeyine imza koymuşuz. Paris Antlaşmasına devletin angajmanı var; 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin. Devlette mütemadiyet var. Neyin altına imza koymuş? İnsan 
Haklarının altına imza koymuş, tnsan hakları, Türkiye'de, dışarıdaki insanların hoşuna git
mek için değil, kendi insanlarımız için lazım. 

Değerli milletvekilleri, bu işkence olayını falan kimse yadırgamasın. \ani, işkenceden kim
senin tüyleri diken diken olmasın. Türkiye'de işkence varsa, bu ayıptır, insanlık ayıbıdır; kö
künden kazınmalıdır; herkes bu noktaya gelmelidir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Çün
kü, kime yapıyorsunuz işkenceyi? Kendi Vatandaşınıza. Suç işlemiş adam; suçun karşılığında 
bir ceza yok mu? Eğer verebiliyorsanız, onu verin, onu vermeyi başarın ve ona ilave ceza vere
mezsiniz, onun dışında da ceza veremezsiniz. 

Hapishaneler... Bu hapishanelerle de -açık söylüyorum- dünyanın önüne çıkamayız. Bu 
da dünyanın önüne çıkmak için değil... Adam kaza kader kurbanıdır... Kısasa kısas devri çok
tan kapanmıştır. Modern hukukta, ceza, ibreti müessiredir; ceza, nedamet getirtecektir; ceza, 
ıslaha yarayacaktır. Eğer bir adam bir suç işlemişse, o zaman ona dayak atın, bir şey yapın... 
Böyle bir şey yok! Öyle ise, cezaevine koyduğunuz adam da sizin vatandaşınızdır. Allah kimse
nin başına iş vermesin, öyle ise, ona, insan gibi muamele edeceksiniz. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) tnsan gibi muamele, insanlık hakkıdır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Bir 
adamın başına bir şey gelmiş olması, onun insan gibi muamele görmesini engellemez. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) Ne yapalım yani, adamı başımızın üstüne mi çıkaralım? Hayır!.. 
Onu diyen de yok size. öyle ise, gelin, dünyanın değerlerini, dünya ile bölüşmeye mecburuz; 
ama, kendi değerlerimizi yaşatmak şartıyla. Kim diyor size "yozlasın" diye... Yozlaşmayalım; 
ama, uzlaşalım. Olay oraya gelmiştir. 

Şimdi, burada çok şeyler söylendi. Bence, bu kitap iyi okunursa görülecektir ki, öyle de
ğil. Efendim, burada orman bilmem nesi yok... Var! Niye olmasın?.. Burada sanayileşme yok... 
0 da var! Burada aile yok... O da var! 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Başörtüsü yok. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — O yok; doğru. 
Burada çok yanlış anlaşıldığı için bir şeyi izah etme durumundayım, o da şudur: Türkiye'

nin sanayileşmesinde, bir zamanlar, "Türkiye, ithalat ikamesi yolunu denedi" diye kıyamet 
koptu. Ne yapacaktı Türkiye?.. Türkiye'nin bir rehabilite meselesi var; bugün de çözülmüş değil. 

"Size 12,5 milyar dolar rezerv bırakıyoruz;,vaktiyle 70 senti arayanlara; Lüksemburg'tan 
1 milyon dolar alanlara..." "Kini, devlet şimdi, Lüksemburg 1 milyon dolar verince almıyor mu? 
Elinin tersiyle mi itiyor? (ANAP sıralarından "İstemiyoruz" sesleri) 

Ne istemiyorsunuz... Her sene 4-4,5 milyar dolar taze para bulmaya mecbursunuz. Başka 
türlü götüremezsiniz. \ 

• " " TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — O zaman alamadınız... 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bakınız, gene beni dinleyin, sonra 
bildiğiniz gibi karar verin. Türkiye'nin elinde 12,5 milyar dolar rezerv olması iyi, çok sevinile
cek bir şey; yalnız, karşılığında da 50 milyar dolar borcu olması kötü. 

Bu rezervi nasıl yapmışız?.. Kendi paramızla mı yapmışız?.. Yani, Türkiye dışarıya ihracat 
yaparak, oradan kazandığı paralarla rezerv mi yapmış?.. Yok; şöyle yapmış: 

Türkiye, geçen yedi sene zarfında, yani 1984-1991 arasında, 100 milyar dolarlık ithalat yap
mış, 42 milyar dolarlık borç ödemiş (142 milyar dolar) 10 milyar dolar da rezerv yapmış; 152 
milyar dolar... Bu 152 milyar doları nereden bulmuş? 70 milyar dolarını kendiyi kazanmış, 80 
milyar dolarını ödünç almış. Bu 80 milyar doların 42 milyar dolarını geriye ödemiş, 10 milyar 
dolarını da rezerve koymuş, geriye 35-40 milyar dolayında bir borç kalmış; 10-12 milyar dolar 
da öncesinden varmış, bulmuş 50 milyar doları. Bu rezerv, bizim kazandığımız bir para değil. 
Bu rezerv, bizim yüksek faizle ödünç aldığımız bir para. Şunu söyleyelim... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Öyle hesap yok... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bakın, nasıl hesap yapılıyor; hesap 

bu işte. Şimdi, siz, Türkiye'de kuru reel kur tutacaksınız, faizi, reel faiz tutacaksınız ve dünya
nın faiziyle Türkiye'nin faizini denkleştireceksiniz. Bunu yapamazsanız, rekabet eden bir eko
nomi falan kuramazsınız. Şu planın getirdiği olay o. Katma değerden işçinizin aldığı da dünya
nın seviyesinde olacak. Bu üç şeyi yapamazsınız, globalleşme dediğiniz şeyi yapamazsınız. Ya
ni, kur reel, faiz reel ve katma değerden işçinizin aldığı da o istikamette olacak. Yüzde 60 enf
lasyonla bunları tutamazsınız. Yüzde 60 enflasyonunuz varsa, siz eğer kuru da yüzde 25'lerde 
tutarsanız, geriye yüzde 35 makas kalır. Gerçi giderayak makası biraz kapattınız, yüzde 8'e fa
lan indirdiniz; ama, bu arada da dünyanın parası dışarıya verilmiştir faiz olarak, öyle değil 
mi?.. Türkiye'ye gelen, sıcak paradır. Şimdi, bu makas çok kapandığı için, Türkiye'ye gelecek 
paraların bir kısmı azalabilir; çünkü, tatlı para bu. Dünyanın hiçbir yerinde yüzde 30-35 faiz 
verilmiyor. Ama bakınız, gayri safı millî hâsılasının yüzde 10'unu kamu açığı, gayri safî millî 
hâsılasının yüzde 10'unu iç ve dış faiz olarak veren bir memlekette hangi ekonomiden ve hangi 
zenginleşmeden bahsediyorsunuz?.. Edemezsiniz! Bunlar düzelecek, bunları düzelteceksiniz. 
Eğer biz bunları düzeltemezsek -biz, "düzelteceğiz" diye geldik- bunlar daha kötü olarak baş
ka bir hükümetin üstüne kalır. Bunları düzeltmenin de yolu, söylediğim gibi, bence -ideolojiyi 
bir kenara bırakacaksınız- akılcı ekonomik politikalardır. Bugün dünyada ve bugün ülkemizde 
yapılacak iş, bence -hangi siyasî görüşte olursak olalım, görüşlerimizi kendimiz yine muhafaza 
edelim- büyük olaylarda olayın içine girmek ve onun tedbirini bulmamız gerekecektir. 

Sayın Başkanım, kaç dakikam var? 
BAŞKAN — Efendim, normal süre olarak 20 dakikanız var. (ANAP ve RP sıralarından 

gürültüler) 

KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — Nerede 20 dakika var Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Ekşi, saate bakmadan niçin itiraz ediyorsunuz? Efendim, 20 dakika 

zamanı var, toleransı da var. Sayın Erbakan'a, Sayın Ecevit'e, Sayın Yılmaz'a tanıdığımız tole
ransı da var. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP ve RP sıralarından gürültüler) Alkışlanacak 
bir şey yok, biz realiteyi söylüyoruz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Tartışmaya gerek yok. Kaç dakika 
verirse, onu kullanacağım; yani, pazarlığım falan yok. 

Şimdi, bir eleştiri daha yapılıyor; ama, şu ithal ikamesi konusunu tamamlayayım. Dövizi
niz yok, size mal lazım... Ne yapacağız? Bu malı yapan fabrikaları yapalım... Yaptık! Bu 
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yaptığımız fabrikaların önemli bir kısmı 1980-1990 arasındaki döviz gelirlerimizi sağlamıştır. 
Olmasaydı neyle sağlayacaktınız? Sonra devir değişti, dünya da değişti; dünya bu defa açık 
rekabete gitti, dünya daha geniş ticarete gitti, ülkeler birbirlerine daha çok, sınırları kaldırma, 
sınırları fiktif vaziyette bırakma gibi durumlara gitti. Aslına bakarsanız, bu da, rekabet ola
yından insanlığın yararlanması içindir. Rekabet yoksa, kaynağınızı israf edersiniz. Hepiniz söy
lüyorsunuz; kaynak çok önemli bir olaydır. Yalnız kişi, kaynak elinde varsa, kaynağı ne yapa
cak? Amacı yoksa, projesi yoksa, yapacağı işi bilmiyorsa; kaynağı ne yapacak? İşte, onunla 
Cadillac alır, bilmem, saray yapar üstüne oturur, şu olur bu olur; petrol zenginlerinin yaptığı 
gibi. Bizim, cumhuriyetin başından beri fevkalade hırslı, fevkalade yüksek arzulu bir durumu
muz olmuştur. Biz, pahalılığı, yoksulluğu, çaresizliği, cahilliği ye perişanlığı ortadan kaldır
maya koyulmuşuzdur. İkinci Dünya Savaşına kadar, devlet, gücü yettiği kadar bir şeyler yap
maya çalışmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonunda da demokratikleşme olayı gelmiş, çok partiye 
geçilmiş ve reyle seçilen hükümetler gelmiş, reyle seçilen hükümetlerin üzerine reyin sahibi gel
miş ve Türkiye'nin üstündeki örtü kalkmıştır. O zaman, hadi bakalım, yol yapalım, su yapa
lım, elektrik yapalım, okul yapalım... Yapalım, her şeyi yapalım. Hep kaynaklarımız kıt ol
muştur ve nihayet bir agragen ekonomi, bir tarım ekonomisi... Tarım ekonomisinin sanayi eko
nomisine, onu hizmet ekonomisine ve enformasyon toplumuna çevirmek kolay mı? Fevkalade 
zor. Geçen kırk sene, elli sene, Türkiye, bu şeylerin içerisinde boğuşarak geliyor. Yalnız, şimdi 
bir yere geldik; önümüzdeki on seneyi kaybedemeyiz, önümüzdeki on seneyi kaybedersek, dün
yayı bir daha yakalayamayız. Öyleyse, dünyadaki gelişmelere paralel olarak ve dünyanın vazi
yetine paralel olarak, hem amaçlarımızı ortaya koymaya hem de kaynak bulmaya mecburuz. 
Perikles'in bir sözü var; der ki, "Fix your eyes on greatness" Yani, yükseğe bakın. Bunu iki 
bin sene evvel söylemiş. Eğer burada söylenen şeyler, şu programın içinde söylenen şeyler, Iü-
zumsuzsa, onu söyleyin. Lüzumlu; ama, bunun kaynağı yok... O zaman, gelin, hep beraber 
kaynak bulalım ve bir de takvim yapalım... (ANAP sıralarından gürültüler) Beğenmediniz mi 
yani sözümü? Peki, siz seyredin, biz yapalım. Olur mu? (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Yalnız, bize şunu söyleyin: "Bunlar lüzumsuz beyler" deyin. Gelin, Türkiye'yi büyütmeyi, 
Türkiye'ye yeni şeyler kazandırmayı lüzumsuz saymayın, kimse saymasın. 

Nihayet, kaynak nedir biliyor musunuz? Beş senede yapılacak şeyi on senede yaparsınız... 
(ANAP sıralarından "Ooo" sesleri) Ooo'luk nesi var bunun? Hiç düşünmezseniz, hiç yapa
mazsınız. Ha mı? (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Kaynak odur. 

Beri bu işin içinden geliyorum. Benim esas işim kalkınmacılık. İmar ve inşa olayı budur 
ve evet, kaynaklarınızı aşmayacaksınız; yalnız o bütçecüikte lazım; fakat, siyasî uf ka geldiğiniz 
zaman, büyük bakacaksınız: Böyle bir Türkiye olmaz... Bu kadar yaptık... Gene, böyle olmaz... 
Çok yaptık; az şey yapmadık, pek çok güzel şey yaptık, yani, her devir yaptı, her devir yaparak 
geldi. Birbirimizi acımasızca eleştiririz; ama, yapılarak geldi. Geldi de, Türkiye'ye yeniden li
manlar lazım. "Efendim, 5 tane liman yazdın, 2 tane buraya koydun." Canım, eksik kalanını 
da siz söyleyin, ilave edelim oraya. 

H. FECKİ ALPASLAN (Ağrı) — Nasılsa yapılmayacak! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Dur kardeşim!.. Bütün mesele şu

rada: Türkiye'nin limana ihtiyacı var mı?.. Var. Türkiye'nin tstanbulunda liman yok. Izmirin-
de... Adam, Urla'da boşaltıyor da Alsancak'a getiriyor, ondan sonra ve Antalyasında liman 
yok ve Mersin Limanında 15 tane gemi, işin iyi olduğu zaman, iki gün, üç gün, beş gün orada 
bekliyor. Liman lazım. Nereden itibaren? Rize'den başlayarak liman lazım. (Gülüşmeler, 
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DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Evet, evet... Eğer bir hareket olsa, o Karadeniz limanları
nın hiçbirisi yetmez; ne Trabzon yeter, ne Giresun yeter, ne Samsun yeter, ne Zonguldak yeter... 
Ama, gelin, "buna gerek yok" demeyin. (ANAP sıralarından, "gerek yok demiyoruz" sesle
ri) Canım, "neyle yapacaksınız?" demek, "gerek yok" demektir, odur o. 

Otoyollar... Otoyollar bizim 1979 programımızda vardır, 1977'de de vardır. 
NABt POYRAZ (Ordu) — Kaç kilometre yaptınız? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Biz mi? 40-50 kilometre yaptık; ama, 

otoyola gelinceye kadar, evvela İzmir'den Hopa'ya gidecek yol lazımdı, evvela Samsun'dan Ho
pa'ya gidecek yol lazımdı, evvela Ankara'dan Samsun'a gidecek yol lazımdı, Ankara'dan Zon-
guldak'a gidecek yol lazımdı... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sizin yaşınız müsait mi bilmiyorum; ama, hiç Yeniçağa'dan Zonguldak'a gittiniz mi? 
Ondan sonra, siz ne kadar yaptınız, biz ne kadar yaptık meselesi değil mesele. Yapılsın. 

Yalnız, yapılmış olan otoyolların yekunu 240 kilmotre; haziranda bunun 700 kilometreye çıka
cağı söyleniyor. Bu 240 kilometrenin her 10 kilometresinde de açılış yapılmıştır; hepsi bu. On 
senede 240 kilometre yaparsanız, 24 kilometre eder yılda, Küçümsemiyorum, gene iyi, yani 
fena değil. Yalnız, bunların bir an evvel tamamlanması, yeni otoyolların yapılması lazım. La
zım da... 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Para?!.. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Siyasetin vazifesi odur. Siyasetin va
zifesi, hedefi ortaya koyacaktır; parayı bulacak, düşünecek, siyasetin kadroları vardır; admi-
nistrâsyonun da kadroları vardır. Hiç para meselesi, kaygınız olmasın; zaten, olmazsa yapa
mazsınız. Projeniz varsa, parayı bulacaksınız. Biz, çok kere, projesizlikten para bulamadık, 
yani daha doğrusu, projemiz olmadığı için parayı kullanma durumunda olmadık. 

Demiryolu... Ne olurdu şu İstanbul-Ankara demiryolunu geçen on senede tamamlasaydı-
nız? Ama, buna lüzumsuz diyemezsiniz, 20 milyon insana hitap eden bir yol bu. Sürat demir
yolları bugün Avrupa'nın en önemli işi, Japonya'nın da en önemli işi; İspanya bile 10 milyar 
dolarla demiryollarını tamire gitti. 

Geçen on sene zarfında bir kilometre demiryolu yapılmamıştır Türkiye'de; mevcut demir
yolları da ıslah edilmemiştir; o yüzden de, demiryolları dünyanın zararını eder. "Dünyanın her 
tarafında-demiryolu zarar ediyor" denebilir; ama, bu kadar büyük zarar olmaz. İşte oradan 
geliyor; 11 trilyon KİT açığı var önümde, yani, 54 trilyon açığın 11 trilyonu KİT açığı. 

"Efendim, siz zam yapmayacağız dediniz, hadi bakalım, çıkın işin içerisinden." Zammı 
benim kucağıma koyduktan sonra, ha sen yapmışsın, ha ben yapmışım, ne fark eder?.. (Gülüş
meler) Bu şuna benzer: Yani, çocuk doğmuş, çocuğun babası meçhul; doğuran kadın, götür
müş cami avlusuna koymuş... Ondan farkı ne bunun? (Gülüşmeler, DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

Şimdi, Sayın Yılmaz, "Ah, beni bıraksaydınız da, size şu GAP'ı bir anlatsaydım" dedi. 
Gelin, onbeş gün sonra televizyona çıkalım sizinle, GAP'ı bir anlatın millete, bir de ben anla
tayım. (DYP ye SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Hatta müşavirlerinizle falan gelin. 
Yani, kimi istiyorsanız onunla beraber gelin; sıkı bir konudur. 

Bakınız, GAP dediğiniz olay şudur: GAP, Güneydoğu ve Doğu Anadolunun kalkınması
nı örttü. "Efendim Bitlis'e bir şey yapmadınız" dendiği zaman, "Canım GAP yapılıyor ya!... 
"Kars'a bir şey yapmadınız" dendiği vakit "canım GAP yapılıyor ya!." Şu, Kars'ın şeker 
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fabrikasını bitirseydiniz ne olurdu yani, ne olurdu canım? Bu kadar şeyi bize niye bıraktınız 
yani? (Gülüşmeler) 

Şimdi, GAP olayı şudur: 20 milyon dönüm arazi sulanacak. Dicle (yani Diyarbakır) Ova
sında, Dicle Nehrinin kollarından gelen sular üzerinde yapılan barajların şantiyeleri durmuş
tur ve sulama işleri de durmuştur; hepsi durmuş ve Devlet Su İşleri, Bayındırlık Bakanı arka
daşımızdan, ayın sonuna kadar ödenmek üzere 3,5 trilyon lira para istiyor. Beş aydır, altı aydır 
para alamayan adamlar var ve Urfa Tüneli inşaatı durmuştur. Yani, açmaya gelince hızlı hızlı 
gidildi; sevinilecek bir şey, gidilsin, millet duysun bunları da, yalnız hem birinci tünel açıldı, 
hem ikinci tünel açıldı; fakat, şimdi para yok. Adam 2 bin kişilik şantiyesini dağıtmış. Hükü
met Programında da yazılı o ve eğer, Atatürk Barajı zamanında dolarsa, Urfa Tünelinin içine 
su girecektir. Tünelin temelini ben attım. Binaenaleyh, tünelin içine su girecek; ama, o tünelin 
ucundan çıkan suyun ovada kanalı yoktur. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Var! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Dilimde tüy bitti, dört senedir bu

rada söylüyorum "şu kanalları yapın" diye. Urfa Tünelinin içinden çıkan... öyle, var demekle 
olmaz, ben senden iyi biliyorum o işi. (DYP sıralarından alkışlar) Gayet açık söylüyorum ya
ni... 

Şimdi, bakın, bir şey söylüyorum: Tünelin içinden 304 metremikap saniye su çıkacak; bu
nunla 4,5 milyon dönüm arazi sulanacak. Halen 1 milyon dönümlük şebeke yok ve o tarihe 
kadar da şebeke falan olmaz. Şebeke, çok zor bir iştir ve 1980'de ihale edilen Akçakale Kanalı 
dolmuştur, sonra yeniden temizlemişler. 

Ne.olurdu şu Şanlıurfa Havalimanını yapsaydınız. 1987'de de söyledim burada. O günkü 
Bayındırlık Bakanı değerli arkadaşımız Giray, burada, "Mevcut meydanı bırakacağız, Tektek 
Dağlarının eteğinde bir meydan yapacağız" dedi. Bakınız zapta, aynen böyle... Ama, mevcut 
meydanı ki 1 600 metre toprak pisttir, üzerine 20 santim beton-asfalt koymak, suretiyle yaptı
nız; fakat, 1 600 metreye uçak inmez ki!.. Yarın burada üretim meydana geldiği zaman, bu 
üretimi nereye koyacaksınız beyler, nereye koyacaksınız? 

. İBRAHİM HALÎL ÇELİK (Şanlıurfa) — Programda yeni havaalanı yok Sayın Demirel. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİERL (Devamla) — Vardır, vardır. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Yeni havaalanı yok. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Vardır. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İçme suyu projesi yok, eskiyi geliştirme vardır. 
BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyelim efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Urfa olayına ne kadar önem verdi

ğimizi bilirsiniz; eksik kaldıysa tamamlarız, oldu mu?.. (Gülüşmeler) 

Bakınız, gelin şu Harran Üniversitesini kuralım bir an evvel. Kanun çıktı... İyi de... Ka
nunla olmuyor iş. Bir ziraat fakültesi; oniki sene oldu... Bu bölgenin çocuklarına ilim ve bilgi 
•verin ve gelin, buralara ilim götürelim. Gaziantep Üniversitesi, 20 bin öğrencisiyle Adana Üni
versitesi pırıl pırı... Diyarbakır Üniversitesi; gelin bunu kuralım. Bu bir entegre projedir. Bu 
entegre projenin elektrik kısmını yapıyor, çıkıyoruz. Elektrik kolaydır. Çünkü, suyu topladım; 
türbin jenaratörü zaten başka yerde yapılıyor, getirir koyarsınız ve elektriği çıkarırsınız. Elek
trik değil aslolan ve onu da söyleyeyim, Türkiye 1996*da karanlıkta. Bu kadar övünmelere fa
lan gerek yok. Her sene Türkiye'nin 6 milyar kilovat/saat elektrik ihtiyacı var. Yapılmakta 
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olan tesisler bu ihtiyacı karşılayacak durumda değildir. Eğer, yeniden birtakım şeyler yapıl
mazsa, 1996'da Türkiye karanlıkta. Şunu da söyleyeyim: Elektrik şebekesinde Türkiye'nin yüzde 
18 zayiatı vardır; hiçbir ülkenin yüzde 18 zayiatı yoktur. Yani yüzde 18 zayiat, aşağı yukarı, 
7 ilâ 8 milyar kilovat/saat, 10 milyar kilovat/saat elektrik... Zayiat bu ve zayiat, normal olarak 
yüzde 5'i geçmez. Elektrik elektrik dediğiniz olay, o noktaya gelmiş. 

Türkiye bugün 100 milyar kilovat/saat elektrik kullanabilmeliydi. 1990'da 57 milyar/saat, 
1991'de de 60 milyar kilovat/saat elektrik kullanıyor Türkiye. Henüz, adam başına 1 000 kilo
vat/saat civarındayız. 

Burada bir hesap verildi "1983'te adam başına 1 450 dolar, 1991'de 2 600 dolar" diye ve 
2 600 dolar hesabını yaparsanız, 60 milyonla çarparsanız... "Acaba bu lira mıydı?" diye düşü-
nekaldım; çünkü,' Türkiye'nin millî geliri, bildiğimiz kadarıyla, 440 trilyon lira. 440 trilyonu 
beşe böldüğünüz, dörde böldüğünüz zaman, aşağı yukarı 100 milyar dolar eder. 100 milyar 
doları 60 milyon insana bölün, 1 500 dolar eder. Ha, p.p.p. hesabı ise (yani purchasing power 
parity/satınalma gücü ise) o biraz bundan yüksek; ama, netice itibariyle, /Türkiye'nin millî ge
liri 2 600 dolar değil de 2 000 dolar olsa veya 2 000 dolar değil de 2 600 dolar olsa, bu, ulaşma
ya çalıştığımız yerin çok gerisinde. Ulaşmaya çalıştığımız yer 15 bin dolar, 20 bin dolar ve Or
tak Pazar ülkeleri dediğimizin vasatisi 12 bin dolar. 

Yani, onun içindir ki, nasıl olacak? Yüzde 4,5 civarında bir kalkınma hızı sağlamışsınız, 
yüzde 2,5 nüfus artmış, geriye kalan yüzde 2 ile bu gelişmeyi sağlamışsınız... Bunlar mümkün 
değil. Zaten bizim devletimizin değil, başka devletlerin de beynelmilel müesseselerin de hesap
ları var; o hesaplara baktığınız zaman, o rakamlar doğru değildir. Türkiye, Avrupa'nın, adam 
başına millî geliri en az ülkesidir. 

"Efendim, komşularımıza bakın." Kime bakalım komşularımızdan, İran'a mı bakalım? 
Adam harp etti on sene; Irak'a mı bakalım, Suriye'ye mi bakalım; nereye bakalım komşuları
mızdan? Yunanistan'a bakalım; 5 bin dolar, 6 bin dolar gelir seviyesi. Bulgaristan'a mı baka
lım? Hayır, rejim değiştiriyor adam. Sovyetler Birliğine mi?.. Sovyetler Birliğinin adam başına 
gelir seviyesi 5 bin doların üzerindedir. Bugünkü sıkıntıları ayrı... (ANAP sıralarından gürül
tüler) Evet, evet, 5 bin doların üzerindedir adam başına gelir seviyesi. 

KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — Adam 10 dolar aylıkla çalışıyor... 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Başbakan, ne zaman yurt dışına çıkıp da bunla

rı Öğrendiniz? Sorunun cevabını verin. Onbeş senedir yurt dışına çıkmıyorsunuz. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Canım, bunları öğrenmek için yurt 

dışına çıkmaya gerek yok. Yurt dışına çıkarsın da binaları görürsün gelirsin, kafaya bir şey gir
mez. Anladın mı? (DYP sıralarından alkışlar) • ' . - . - * 

Evet, şimdi gelin, Türkiye'nin yeni projeler ve alanlarını yapalım; Doğu Anadolu kalkın
masına eğilelim, bu entegre projeyi tamamlayalım ve Orta Anadolu için yeni projeler geliştire
lim. 
. Sanayileşme... tkame sanayii mi kuracağız, yoksa ihracat sanayi mi kuracağız? İşte, laf 

oydu. Bu, "anlamadık" dediğiniz yer orası. Orada diyor ki, "tkame sanayii, ihracat sanayii 
diye ayırt etmeksizin, doğru olanı yap." Esneklik onu getiriyor. 

"Efendim, şu sanayii kurmayız, çünkü ikame sanayiidir..." Bir şey daha söyleyelim: "Biz 
hiç sanayi kurmayacağız..." Peki, Doğu Anadolu ne yapacak? Doğu Anadolu'da sanayii ku
racaksınız, kurduracaksınız da... Devlet olarak kuracaksınız ve kurduracaksınız. Binaenaleyh, 
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gidin bakın Erzurum'a, şu kışın ortasında, kaç kişi işsiz... Kaç kişi işsiz... Evet, hâlâ Doğu 
Anadolu,.. Bugün, İtalya'ya giderseniz, Güney İtalya'da devletin yaptığı fonksiyonları bizim 
Doğu Anadolu'da yapmamız lazım. "Her şeyi bıraktık biz..." Yani, "Müteşebbisler yapsın..." 
Yapmıyor adam. Ne yapacağız?... "Kardeşim, yapmıyorsa, sen de çobanlığa razı ol!.." Ço
banlığa razı; ama, bu defa o da gitti elinden; İran'dan geliyor hayvanlar, kesiliyor, bilmem Ro
manya'dan geliyor hayvan, kesiliyor; Erzurum'daki kombinalar dışarıdan gelen hayvanları ke
siyor... öldürmüşüz hayvancılığı... 

Öyleyse, yapılacak çok işimiz var: Gelin, köye, kente hizmet götürelim ve Türkiye'ye yeni 
bir altyapı yapalım hukuk devletini yaparken bir taraftan. 

Evet, bizim vaatlerimiz var; asgarî ücretten vergi almayacağız. "Ne zaman almayacaksı
nız, ne kadar almayacaksınız?" Ee canım, eğer kademeli dediğimiz zaman; altı ay, sekiz ay, 
on ay kademeli ise, bunda ne var yani? Çalışanlardan, 20 yılda, kadınlar emekli olacak yaşına 
bakılmaksızın, 25 yılda da erkekler emekli olacak. 

Evet, bu yeşil kart işleyecek beyler! (DYP sıralarından alkışlar) 
Bunun esprisi ne? Bunun esprisi şu: Hastane kapısına gelen adama, "kardeşim, eğer pa

ran yoksa öl" deniyorsa, devlet buna dayanamaz; çünkü, böyle devlet olmaz. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) Parası olandan para almayın diyen var mı size?.. Parası olandan alın. Bi
zim korumak mecburiyetinde olduğumuz parası olan değil, bizim korumak mecburiyetinde ol
duğumuz garip insan ve ücra köşedir, onu koruyacağız. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya).'— Böyle söylemediniz ama... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Sosyal devlet bu. Böyle söyledim... 

Söyleyen benim; yani ben, Türkiye'nin zengin insanına da bu yeşil kartı versem, alırlar mı? 
(DYP sıralarından, "onlar alırlar" sesleri) 

Borçlar affolacak; ama, hepsi değil. Eğer devletin uyguladığı politikalardan dolayı Türk 
vatandaşı zora düşürülmüşse, küçük çiftçinin borçları affolacak; hayvancılık dahil... (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

"Ne zaman? Hadi şunu yapın..." Canım, bir oturalım bakalım yani. 
Bağ-Kur olayına bir çare bulunacak. Bağ-Kur, çok büyük sıkıntı. 
Peşin vergi de kaldırılacak; ondan emin olsun herkes. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Asker sayısı azaltılacak ve askerlik zamanı da azaltılacak; hem sayıyı azaltacağım, hem 
süreyi. 

Seçme yaşı 18'e indirilecek, seçilme yaşı da 25'e indirilecek; protokolde vardır. Gençliğin, 
kadının, üniversitenin siyasete katılımı sağlanacak. 

"Efendim, bunun içinde aile yok..." Kadın, aile ve çocuk sorunlarına bakan bakanlık kur
duk, içinde de var onun. 

Planlamadan yararlanmak istemeyen, yararlanmasın. Planlama bir olaydır. Bakınız, Türk
iye'de doğan her bin bebekten 66'sı. beş yaşına kadar ölüyor; öyle mi doktor? 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Evet, öyle. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Başka ülkelerde ne oluyor? 6'sı ölü

yor. Genç analara ve yuvalara el uzattım beyler. Vatandaş kaç tane çocuk yapmak istiyorsa 
yapsın; ama, bunu yaparken de, kadın, çocukları arkada yetim bırakıp gitmesin; odur mesele, 
ondan ibarettir. Yoksa, bunu alacaksınız; efendim, şuna mani oluyorlar, buna mani oluyor
lar... 
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Şimdi bakınız, birçok yerde devlet politikaları vardır; Çin'de bir çocuktan fazlasına mü
saade etmiyor adam şimdi. Burası Çin değil. Yalnız, bir ülkenin nüfusu yüzde 2,5 artarsa, bu 
yüzde 2,5 artış da yılda 1 milyon 250 bin kişi ederse, bu 1 milyon 250 bin kişi sizden iş isterse, 
1 milyon 250 bin kişi sizden okul isterse, 1 milyon 250 bin kişi sizden ev isterse, 1 milyon 250 
bin kişiye askerlik yaptırma durumunuz olursa ve siz ancak bunun yarısını yaparsanız, aç in
sanlardan, sefil insanlardan, işsiz insanlardan meydana gelen bir toplum çıkar orta yere. Ge
lin, tok insanlardan, işi gücü olan insanlardan, okuyabilen insanlardan, okutulabilen insan
lardan meydana gejen bir toplum yapalım. (DYP ve SHP.sıralarından alkışlar) Mutlu toplum 
o. Yani, benim vatandaşım istediği kadar çocuk yapmasın diyen yok. Zaten, ekonomik durum 
düzeldikçe çocuk sayısı da azalır; çünkü, çocuk, agragen toplumda (tarım toplumunda) sigor
tadır. (ANAP sıralarından, "Sayın Başkan, vakit doldu, büyülendin mi?" sesleri) 

BAŞKAN — Bakıyorum... Büyülenmedim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Hür üniversite olsun, yargı bağım

sızlığı olsun; bunların hepsini yapalım; özerk televizyon olsun ve özerk üniversite olsun. 
Değerli milletvekilleri, huzurunuzda bulunan Koalisyon Hükümeti, çok iyi niyetlerle, ül

kemizin bütün sorunlarını kucaklayarak, ülkemizde bize oy veren-vermeyen herkesi kucakla
yarak ve ülkemizin her köşesinin Hükümeti olma iddiasıyla, ülkemizde herkesin Hükümeti ol
ma iddiasıyla ve kapıları; devletin kapılarını herkese açmak, hastanenin kapılarını herkese aç
mak; devleti, halkın devleti; Meclisi, halkın meclisi; milletvekilini, halkın milletvekili; Hükü
meti, halkın hükümeti yapmak maksadıyla ve mutlaka insan haklarını en iyi şekilde ihya et
mek maksadıyla huzurunuzdadır ve hür basın, hür üniversite, hür sendika... 

FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Başkan, bir saat daha konuşma hakkı var mı? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Biraz evvel deseydin "konuşma" 

diye, konuşmazdım yani. 
...Velhâsıl, bu ülkenin insanlarının tümünün; doğulusunun, batılısının, kuzeylisinin gü

neylisinin, hepsinin birbirini kucakladığı, hepsinin birinci sınıf vatandaş olduğu ve hepsinin 
bu ülkenin imkânlarından eşit şekilde faydalandığı; koropsiyona, yani her türlü suiistimale ka
palı, her şeyin halkın gözünün önünde cereyan ettiği ve herkese -senden benden diye ayırmaksızın-
eşit muamele ettiği, her şeyi şeffaflık içerisinde götürdüğü; nihayet, devletin demokratik otori
tesini tahkim etmek suretiyle, hukuk düzeni içerisinde, hukukun yüksekliği, hukukun üstün
lüğü içerisinde bir gerçek demokratik devleti yapalım diye uğraşacağız. Niyet budur; buna kim
senin itirazı olabileceğini sanmıyorum. "Canım, nereden yapacaksınız bu kadar işi" dendiği 
takdirde, bize değil, bu hedefe itiraz edilmiş olur. 

Gelin, bu hedefi hep beraber benimseyelim. Eğer, sizin bildiğiniz daha iyi bir hedef varsa, 
siz onu söyleyin, onu hep beraber benimseyelim. Bu ülkede, değişik siyasî partiler olsak bile, 
hepimizin, örnek adam, örnek düşünce sahibi olmamız mümkün değildir; ama, bu demek de
ğildir ki, hiçbir fikirde beraber değiliz; böyle bir şey olmaz. Demek ki, Türkiye'nin bölünmez 
bütünlüğüne beraber sahip çıkmak, sosyal devlete, laik devlete beraber sahip çıkmak ve ülke
nin zenginleştirilmesine beraber sahip çıkmak, insan haklarına beraber sahip çıkmak, sanıyo
rum ki, siyasî farklılıklarımızı unutmamızı gerektirecektir; siyasî farklılıklarımızı, bunun dı
şında mütalaa edeceğiz. 

Onun içindir ki, ben, teker teker, burada konuşan değerli arkadaşlara cevap vermeye kalk-
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madım; daha çok, bir genel olayı, Türkiye olayını, sorunlu Türkiye olayını 1991 Kasımında 
huzurunuza getirmeyi, kendimin, başında bulunduğum Hükümetin ve Koalisyon Hükümetini 
teşkil eden partilerin hissiyatına tercüman olmak için burada söyledim bunları. 

Yalnız, bütün olay Parlamentoda bitmiyor; böyle bir büyük gayeye millet olarak yönelme
miz lazımdır. Büyük Atatürk'ün bize gösterdiği yol, "Çağdaşlığı yakalayın" yoludur, "aklını
zı kullanın" yoludur, "İlmin ışığında hareket edin" yoludur; ama, mutlaka birliğimizi, bera
berliğimizi koruyalım. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Köprü geçiş ücreti yarıya inecek mi? 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Siyasî fikir ayrılıklarından dolayı 

meydana gelebilecek kırgınlıkları yahut gelmiş kırgınlıkları bir tarafa atalım. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, eğer, büyük meselelerin etrafında -siz de getirin büyük meseleyi- toplanabilme-
yi başarırsa ve evvela kendisini parlatırsa -bu müessese kendisini parlatmak mecburiyetindedir-
rejimin kalbi haline gelirse, üstünlüğünü, süperioritesini koyarsa, sanıyorum ki, Türkiye'de çok 
büyük bir moral gelişme olacaktır; bunun meydana getireceği imkânlar, kaynaklar, aklımıza 
koyduğumuz her şeyi yapmamıza yetecektir. Hatta, bir gün gelecektir denecektir ki, büyük Türk
iye falan diye anlatılan bu laflar az bile kalmış, keşke daha çoğunu düşünseydik. 

Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. 
Bizi dinleyen vatandaşlarımıza ve hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. (DYP sı

ralarından ayakta alkışlar, SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Muhterem milletvekilleri, içtüzüğün 62 nci maddesine göre, "son söz milletvekilinindir" 

hükmüne uyarak, sıradaki bir milletvekili arkadaşıma söz vereceğim. 
Daha önce, Sayın ökkeş Şendiller'in muhalefete sataşmadan dolayı bir söz istemi vardır. 
Kendilerine sormak istiyorum, muhalefete sataşma nerede olmuştu? 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Genc'in konuşmasında sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Genc'in konuşmasında, sataşma, daha ziyade Anavatan Partisi Gru

buna olmuştur; oradan böyle bir talep vaki olmamıştır. Onun için, söz veremiyorum. 
. KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, ben muhalefete sataşmadım, Böyle, kendi ken

dinize hüküm vermeyin lütfen. 
BAŞKAN — Sayın Zeki Ergezen, buyurun efendim. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, 19 bağımsız milletvekili var 

burada, grubumuz yok diye cevap vermeyecek miyiz? Hiç olmazsa sataşmadan dolayı söz ve
rin bize. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüz, şu anda, söz vermemize ır.usait değildir. İçtüzüğü
müz bağımsız milletvekillerine söz verilmesine müsaittir; ancak, zamanında müracaat etseydi.-' 
niz konuşmanıza müsaade ederdik. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, hani demokratikleşecektik?.. 
Konuşmak demokratik bir haktır. 

BAŞKAN — Ökkeş Bey, zamanında müracaat etseydiniz, Sayın Genc'in yerine siz söz alır
dınız. 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Ecevit'e söz verdiniz ama? 
BAŞKAN — Sayın Ecevit de zamanında müracaat etmişlerdi. 
ÖKKEŞ ŞENDİrLHR (Kahramanmaraş) — Efendim, biz de zamanında müracaat ettik; 

grubumuza bir sataşma olmuştur ve ben, o grubun bir milletvekili olarak söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergezen. 
ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, Hükümetin muh

terem üyeleri; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlarım. 
ÖKKEŞ ŞENDÎLLER (Kahramanmaraş),— Sayın Başkan, zamanında müracaatımı yap

tım; 19 bağımsız milletvekilinin grubu yok diye sataşmadan dolayı söz vermeyecek misiniz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, ben muhalefet partilerine sataşmadım; böyle 

bir kelime kullanılmasın. (DYP sıralarından "Konuşmacı kim Sayın Başkan?" sesleri) 
BAŞKAN — Evet, buyurun, lütfen devam ediniz Sayın Ergezen. 
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Konuşmacı, Refah Partisi Milletvekili Zeki Ergezen'dir. 
Sayın Demirel Hükümetinin Programı ve koalisyon protokolü üzerinde Refah Partisi mil

letvekili olarak şahsî görüşlerimi açıklayacağım. 
Konuşmaya başlamadan önce, Sayın Başbakanımızın, Sayın Genel Başkanımızla ilgili, ce

binden, geçmiş koalisyona ait, bir belge çıkartarak, "Ona da işte bu kadar görev verdik" de
mesini bekliyorduk, bunu biz de biliyorduk zaten. Hocamız da, kendisine geçmişte bu adalet
sizliğin yapıldığını, aynı adaletsizliğin devam edeceğini tahmin etti. Sayın Başbakanımızın bu 
adaletsizliğe devam ettiğini anlayınca da, Sayın Erdal tnönü'ye yapılan adaletsizlikten dolayı 
meseleyi gündeme getirmiştir. 

ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Kabul etmeseydiniz o zaman koalisyonu. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Özgürlük olanaklarımı, özgürlük planaksızlıklarıyla al

mayın lütfen. 
BAŞKAN — Sayın Ergezen, lütfen, Hükümet Programı üzerinde konuşunuz. 
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Hükümet Programıyla ilgili konuşuyorum. Elbette, ken

disine saygı duyduğumuz, yıllardır bu memlekete ve millete hizmet eden birisi olarak saygı duy
duğumuz Sayın Başbakan, "ANAP döneminde GAP projesi ileri sürülerek Bitlis Vilayetine 
yapılan yatırımlar engellenmiştir" dediler. Dolayısıyla, ben de Bitlisli olduğum için, üzülerek, 
bir iki konuyu açıklamak ihtiyacını hissettim. 

6 defa indirilmiş, 7 defa işbaşına gelmiş Sayın Başbakanımızın, Başbakanlığı döneminde 
Bitlis Vilayetine ne yapılmıştı? (RP sıralarından alkışlar) 

Hizan'ın, Mutki'nin, Adilcevaz'ın, Ahlat'ın, Erciş'in, Van'ın karayolları, koalisyon döne
mindeki MSP'nin Bayındırlık Bakanı Fehim Adak tarafından başlatılmış ve 1980 yılında biti
rilmiştir. 

Yine kendisine saygı duyduğumuz... 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Demirel Hükümetiydi o, Fehim Adak hükümeti 

değildi. * 
ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) — Lütfen... Burası ilkokul öğrencilerinin olduğu yer değil

dir, Büyük Millet Meclisidir. Millet bizi televizyondan seyrediyor; saygıyla dinlemenizi arzu 
ediyorum. 

Y, FEVZİ ARICI (İçel) — Demirel Hükümetiydi o. 
BAŞKAN — Sayın Arıcı, lütfen, görüşmeleri uzatmayalım. 
ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) — Yine, Sayın Başbakanımız, doğudan bahsederken, Bitlis 

Vilayetinin Tatvan Kazasına yem fabrikası, Adilcevaz'a çimento fabrikası, Tatvan'a et ve 
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balık kombinasının o koalisyon dönemi zamanında yapılmış olduğunu söyledi. (RP sıraların
dan alkışlar) 

ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Demirci Hükümeti zamanında ama... 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) —- Sayın milletvekilleri, 65 sayfalık Program, 26 sayfalık pro

tokol, millî ve manevî değerlerden yoksun, müstehcenliği teşvik edici; mukaddes değerlerin çiğ-
neneceği, inancını yaşayanların daha çok ezileceği, dışa bağımlılığın daha çok artacağı... 

M. HALtT DAĞLI (Adana) — Bu sözleri Erbakan'a söyleyin. 
ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) — Lütfen dinleyin... 
...ayrıca, işsizlik konusunun ve hayat pahalılığının nasıl çözüleceğine dair açıklık getiril

meyen, klasik ifadelerle geçiştirilmiş, ancak uygulamalarla anlaşılabilecek kapalı bir program. 
Bu nedenle, bu Hükümet, yüzde 99'u Müslüman olan bu milleti memnun etmekten, prob

lemlerini çözmekten yoksun görülüyor. 
ALt YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Erbakan söyledi bunları, sen başka şeyler söyle. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Yeni kurulan Koalisyon Hükümetinden Amerika, Batılı 

diğer ülkeler ve onların içimizdeki uzantıları olan azınlık gruplarla işbirlikçileri memnun ola
caktır ancak. (RP sıralarından alkışlar) Zaten, bu Hükümeti dış güçler kurdurmuş ve onlar 
da yönlendirecek, yönlendirdikçe de iştahları artacaktır. 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Erbakan bunları söyledi, sen başka şey söyle. 
BAŞKAN — Sayın Öğütcan, lütfen efendim... 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Bugüne kadarki bütün uygulamalarda, Batılı ülkelerin, 

iflas etmiş, yozlaşmış, kuvveti üstün tutan uygulamaları ölçü alınmıştır. Bu Hükümet de Prog
ramında ısrarla aynı ölçüleri devam ettirmek niyetindedir. 

Bakınız, Programın dış politika bölümünde, Amerika'nın ülkemiz üzerindeki hâkimiyeti
ni kaldıracak, Ortadoğu'daki zulmünü azaltacak -imalı da olsa- hiçbir ifadeye rastlanmadığı 
gibi, Ortadoğu'yu, yandaşlanyla birlikte, ümmetin ortak malı olan petrol çıkarları uğruna kan 
çölüne dönüştüren; dullar, yetimler, işkenceler ve sakatlar diyarı haline getiren bu zalim ülke
nin bu zulmüne devam etmesini sağlayacak bir tutum sergilenmektedir. Programda, bu ülkeye 
aşırı iltifat eden ifadeler yer almakta. Korkaklığınız nedeniyle, Amerika'ya yaptığınız iltifatlar, 
bu milleti içinden çıkılmaz sıkıntılarla karşı karşıya bırakacaktır. Fakat, bin yıllık inanç bağı
mız olan, Kıbrıs çıkarmasında yanımızda yer alan, her sıkıntımızda bizi destekleyen İslam ül
keleriyle dostluğumuz ve işbirliğimiz, alışılagelmiş klasik cümlelerle kapalı bir şekilde ifade 
edilmiştir. Halbuki, Amerika için yazılan dostluk ifadeleri, çok fazlasıyla, İslam ülkeleri için 
söylenmeliydi. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Arıcı, lütfen efendim... 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Sayın milletvekili, ikimiz de milletin vekiliyiz; onun için, 

lütfen dinleyin, yüreğiniz atıyorsa buraya çıkın. 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Kendi fikrini söyle, yazıyı okuma. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Güneydoğu ve doğu meselesine her türlü tedbiri alarak, 

şefkatli ... 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Kendi fikrini söyle. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Beyefendi, senin kadar tücrübem var. 
BAŞKAN — Lütfen, Zeki Bey, karşılıklı konuşmayalım. 
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ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Saygılı olmaya davet ediyorum. Programda özgürlükten, 
insan haklarından, hukukun üstünlüğünden, demokrasiden bahseden Hükümetin üyeleri, şu 
anda programlarına uymuyorlar ve özgürlükten bahsediyorlar; yazıklar olsun. (RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ergezen, lütfen karşılıklı konuşmayalım. Devam edin efendim. 
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Güneydoğu ve doğu meselesine her türlü tedbiri alarak, 

şefkatli davranarak, korucu sistemini gözden geçirerek çözüm getireceklerini söylüyorlar, ön
ce Hükümeti oluşturan Doğru Yol Partisi ve SHP'nin, doğu, güneydoğu ve Türkiye'nin geri 
kalmış yörelerinden özür dilemeleri gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Ergezen, bir dakika müsaade eder misiniz? ' „ 
Sayın milletvekilleri, lütfen oturunuz. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Çünkü, SHP, yıllarca doğuyu, güneydoğuyu ve Türkiye'

nin geri kalmışlığını istismar etmiş; ayrıca laiklik ve benzeri gibi Atatürk ilke ve inkılaplarının 
arkasına sığınarak din düşmanlığı yapmıştır. Müslüman olduğu için dine yaptıkları düşman
lıktan dolayı da SHP'nin bu yörelerden özür dilemesi gerekir. (RP sıralarından alkışlar) 

Yıllarca ülkeyi idare ettiği halde, bu bölgelere gerekli yatırımları ve hizmetleri götürmedi
ği; ayrıca Müslüman görünümleriyle halkın dinini seçim meydanlarında istismar ettiği; ancak, 
Meclise geldikten sonra, azınlıkları memnun etmekten başka bir uygulaması olmayan Doğru 
Yol Partililerin de doğu, güneydoğu ve geri kalmış yörelerden özür dilemeleri gerekir. (RP sıra
larından alkışlar) 

Bu cümleden hareketle, asırlarca birçok milleti bir arada kardeşçe yaşatan ümmet ve kar
deşlik gibi inançları, uyguladığınız sakat, maddeci, şehveti teşvik edici, ırkçı, kendi ecdadına 
düşman, kendi inancına, insanına hor bakmayı hedefleyen eğitim politikanız ve yanlış uygula
malarınızla bu milletin kalbinden ve göğsünden söküp attınız. Çanakkale'de, Kafkaslarda, Al-
Iahüekber Dağlarında, vatan, din, millet, namus için omuz omuza, şahadet arzusuyla savaşan 
o insanların evlatlarını, laiklik gibi ilke ve inkılapların arkasına sığınarak, inançsız ve ırkçı yap
tınız; ayrıca, devletin nimetlerinden adaletiniz sayesinde mahrum bıraktınız, tşte, bu uygula
malarınız, ülkeyi bugünkü noktaya getirdi. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Protokolün ikinci sayfasında, "Türkiye, Birleşmiş Milletler ölçülerine göre insan hakları 
ve demokrasi değerlendirmesinde 66 ncı sıraya düşmüştür" diyorsunuz. 66 ncı sırada kaldığı
nıza şükrediniz. Bu uygulamalarınızla, yakında 106 ncı sıraya düşeceksiniz. O Birleşmiş Mil
letler değil mi, İsrail'in Filistin'e, Rusya'nın Afganistan'a, Hindistan'ın Keşmir'e yaptıkları in
sanlık dışı uygulamalarına seyirci kalan, beyazı siyaha üstün kılan, kuvvetliyi zayıfa hükmetti
ren zalim? Haksız, ırkçı devletlerin ölçülerini esas alırsan, yakında 106 ncı sıraya düşersen, şaşma. 
Hükümetlerimiz, bu zalimleri ölçü alacağına, kölesiyle deveye nöbetleşe binen, dağdaki çoba
nın keçisini kurt yerse, ondan kendini sorumlu hisseden Ömer'i, "Kölelere çocuklarınız, evlat
larınız gibi davranın" diyen Hazreti Peygamberi, "Savaşta çocukları, yaşlıları, silahsız kadın
ları öldürmeyin" diyen ilahi emri, aldığı cizye ile koruyamadığı ahalisinin cizyesini geri veren 
sultanları, savaşa giderken kopardığı üzümün bedelini yerine koyan, zarara uğrattığı tarla sa
hiplerinin ürünlerinin bedelini ödemeden geçmeyen Yavuzları örnek alsaydınız, o zaman Av
rupalılar bize karşı, insan haklarında kaçıncı sırada olduklarını araştırırlardı. (RP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Protokol ve Programda, "Türkiye'nin ihtiyacı olan Anayasa, çağdaş bir Anayasa olacaktır" 
diyorsunuz. Oldum olası bu anayasa tartışması var. Anayasalar hiç kimseyi memnun etmedi; 
yok baskı anayasası, askerî anayasa, 1963 Anayasası... Velhâsıl, suçlamalar hep anayasada dü
ğümleniyor. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — öyle bir Anayasa yok, 1961 Anayasası var. 
ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) — 1963 veya 1961 önemli değil. Anayasalardan şikâyetler var. 
Peki, bu anayasaları kim yapıyor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, ilerici, ay

dın, hukukun üstünlüğüne inanan ya solcu ya da sağcı aydınlarımız yapıyor; fakat, bu anaya
salardan hiç kimse memnun olmadığı gibi, halk da memnun değil. Peki, hiç düşünmediniz 
mi, bu kadar yanlışlık neden yapılıyor? Ne kadar anayasa yaparsanız yapınız, Allah korkusun
dan, Peygamber ahlakından ve islam bilgisinden mahrum insanların hazırlayacağı anayasalar
dan, bir müddet sonra hazırlayıcılar da, insan fıtratı gereği, memnun olmayacaklardır; çünkü, 
Hakkı üstün tutmayan zihniyetlerin yapacakları her şey, bir müddet sonra zulme dönüşecek
tir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Programınızda "Yargı, kanun olmadan kapatılan siyasal parti ve kuruluşların uğradığı 
haksızlıkların giderilmesi, yasakların kalkması, hakların iadesi yoluna gidilecektir" diyorsu
nuz. Ayrıca, Programın 48 inci sayfasında, sansürü kaldıracağınızı söyleyerek, bu milletin ya
pısına, inancına uygun olmayacak neşriyata müsaade edeceksiniz; yani, azınlıkların istekleri
ne boyun eğeceksiniz, partilerinizin uğradığı zararları geri alacaksınız. Bodrum'a gidecek tu
ristlere hemen havaalanı yapacaksınız; fakat, seçim meydanlarında, Sayın Başbakan DemireP-
in, "bu millet göğsünü gere gere ben Müslümanım diyecek" dediğini, Sayın Erdal Beyin de, 
"özgürlük, insan hakları, fikir hürriyeti" sözlerini adeta slogan haline getirdiğini hepimiz bi
liyoruz. 

Ayrıca, Programın birçok yerinde de, "özgürlük, insan hakları, hak, hukuk" sık sık tek
rarlanmıştır; fakat, başı örtülü olduğu için devlet dairelerinde huzursuz edilen, hatta başı ör
tülü olarak işyerine alınmayanların; başı örtülü fotoğraftan dolayı diploması verilmeyen, okul
larını birincilikle bitirdikleri halde, diploma törenine çıkarılmayan öğrencilerin; inancından dolayı 
ordudan atılan, madden ve manen mağdur edilen binlerce subayın haklarını iade edecek misi
niz? (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu insanlar, özgürlüklerine kavuşacaklar mı? 
Bunların hiçbirine Programda yer vermediğiniz gibi, yüzde 99'u Müslüman olan bu milletin 
inançlarıyla ilgili ifadeleri yine ya laiklik kelimesinin yanına ya arkasına sıkıştırarak, kâğıt üs
tünde bile dinî inançları kıskaca alarak, yine istismar ederek, birkaç kelimeyle Müslüman mil
leti kandırmaya, korkutmaya, sindirmeye çalışıyorsunuz. Bundan vazgeçecek misiniz? (RP sı
ralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Onu siz yapıyorsunuz, siz!.. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Türk Silahlı Kuvvetlerinde, üniversitelerde, işyerlerinde 

inananlara yapılan çağdışı, gerici, yobaz, hukuk dışı uygulamalara son verecek misiniz? (RP 
sıralarından alkışlar) Allah'ın dinini yaşayanlara yapılan zulmü önleyici hiçbir tedbir alma
dan, Programın sonunda, bu Müslüman milletin gözü önünde Allah'tan nasıl yardım talep 
ediyorsunuz? (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) İnsan haklarından... (DYP sıraların
dan gürültüler) 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Konuşmana dikkat et, dikkat! 
BAŞKAN — Sayın Üçpınarlar, lütfen... Sayın Üçpınarlar... 
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ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Yine bir şey söyleyeyim ve sözümü keseyim, merak etmeyin. 
İnsan haklarından, hukuktan, hukukun üstünlüğünden, özgürlükten bahseden Hüküme

tinizin huzursuzluğun büyük boyutlara ulaştığı güneydoğu ve doğudaki belediye başkanlıkla
rına yaptığı yanlış atamalarla ne kadar özgürlükçü, haktan yana olduğunuzu gösteriyorsunuz (!) 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Hangi hukuktan bahsediyorsun? 
BAŞKAN — Sayın Ergezen, lütfen karşılıklı konuşmayın. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Hepinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Bakanlar Kurulu Programı üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Güvenoylamasının, Anayasanın 110 ve İçtüzüğün 105 inci maddeleri gereğince, görüşme

lerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra yapılması gerekmektedir. Buna göre, güvenoyla-
ması, 30 Kasım 1991 Cumartesi günü yapılacaktır. 

Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu hakkında güvenoyla-
ması yapmak için, 30 Kasım 1991 Cumartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 20.45 
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Saat: 14.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

• 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının gö
rüşülmesi. 

3 
SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 




