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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Azerbaycan'ın bağımsızlığı hakkında yapılacak referandumu izlemek üzere TBMM'yi tem-

silen gözlemci olarak bu ülkeye gidecek olan milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk ve 28 arkadaşının, ihracatın dünkü ve bugünkü ya
pısı ile sorunlarını ve hayalî ihracat iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergeleri (10/8) okundu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesi-
nin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'm Türkmenistan ile aktedilmesi öngörülen 1992 -1993 
Yılları Kültürel Değişim Programı görüşmeleri ile "Yunus Emre Günleri" ne katılmak üzere 
bir heyetle birlikte Türkmenistan'a yapacağı resmî ziyarete iştirak etmeleri uygun görülen mil
letvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Başkanvekilleri 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Adana Mil
letvekili Bekir Sami Daçe ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın önergelerinin öngörüşme-
lerinden sonra açılması kabul edilen dış politika konusundaki genel görüşme tamamlandı. 

26 Aralık 1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 20.38'de son verildi. 

Yıldıran Avcı 
Başkanvekili 

Işılay Saygın Ali Günaydın 
İzmir Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

— — • o - ; — ' • 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

26.12.1991 Perşembe 

Rapor 

- 1. — 2792 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik "Yapılmasına Dair 10.12.1991 Tarih ve 3764 
Sayılı Kanunun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/307).(S. Sayısı : 
l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 26.12.1991) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk ve 28 arkadaşının, ihracatın dünkü ve bugün

kü yapısı ile sorunlarını ve hayali ihracat iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner-
gesi(10/8) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.12.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

— o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER . 

1. — Türkmenistan'a gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'm dönüşüne kadar, Kül
türBakanlığına, Turizm Bakanı Abdülkadir Ates'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/229) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi var
dır; okutup, bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Haftasına katılmak üzere, 24 Aralık 1991 tarihinde Türkmenistan'a gidecek olan Kültür 
Bakanı D. Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Turizm Bakanı Abdülkadir Ates'
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
' , • . Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. —Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonu, Kuzey 
Atlantik Asamblesi, AGIK Parlamenter Asamblesi ve Parlamentolararası Birlikte TBMM'yi temsil ede
cek gruplar için siyasî parti grup başkanlıklarınca aday gösterilen asıl ve yedek üyelere ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/230) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bil
gilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu üyesi Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ıri 
istifa etmesi nedeniyle boşalan üyeliğe, Tekirdağ Milletvekili Fethiye özver; Türkiye - AT Kar
ma Parlamento Komisyonu Türk Kanadı üyesi Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan'ın istifa 
etmesi nedeniyle boşalan üyeliğe Kastamonu Milletvekili Nurhan Tekinel; ayrıca, bu grupta 
boş bulunan üyelik için Afyon Milletvekili Baki Durmaz ile Türkiye Büyük Millet Meclisini 
"Kuzey Atlantik Asamblesi", "AGİK Parlamenter Asamblesi" ve "Parlamentolararası Bir-
lik"te temsil edecek gruplarımızı oluşturmak üzere, siyasî parti grup başkanlıklarınca aday gös
terilen asil ve yedek üyelerin isimleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzen-
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lenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 
Hüsamettin Gindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubu Üyeleri 
Asil Üyeler : 
Şahin Ulusoy Tokat, Ali Dinçer Ankara, Nahit Menteşe Aydın, Kâmran İnan Bitlis, Fethi 

Akkoç Bursa, Beytullah Mehmet Gazioğlu Bursa, Mehmet Cavit Kavak istanbul, Güneş Taner 
İstanbul, Atilla MutmanJzmir, Oğuzhan Asiltürk Malatya, Ahmet Neidim Sakarya, Ali Eser 
Samsun. 

Yedek üyeler : 
Abdullah Ulutürk Afyon, Mustafa Balcılar Eskişehir, Abdullah Gül Kayseri, Cemal Öz-

bilen Kırklareli, İsmail Kalkandelen Kocaeli, M. Rauf Ertekin Kütahya, Rıza Akçalı Manisa, 
Tevfik Diker Manisa, Mehmet Cebi Samsun. 

Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyeleri. 
Ahmet Sayın Burdur, Hasan Korkmazcan Denizli, Nihat Matkap Hatay, İmren Aykut İs

tanbul, Aykut Edibali Kayseri, Kamer Genç Tunceli, Şinasi Altıner Zonguldak, Güneş Müftü-
oğlu Zonguldak. 

AGİK Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeleri : ' 
H. Uluç Gürkan Ankara, Bahattin Şeker Bilecik, Ahmet Küçükel Elazığ, Algan Hacaloğ-

lu İstanbul, Melike Tugay Haşefe İstanbul, Münif îslamoğlu Kastamonu, Şevket Kazan Koca
eli, Yusuf Bozkurt özal Malatya. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — 10/1 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun Baş
kan, Başkanvekili,, Sözcü ve Kâtip Üye seçimine ilişkin tezkeresi (3/231) 

BAŞKAN — 10/1 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonımun Başkan, Başkanve- , 
kili, Sözcü ve Kâtip seçimine dair bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını top
lumda layık oldukları statüye kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla, Ge
nel Kurulun 4.12.1991 tarihli 11 inci Birleşimde kurulan Meclis Araştırması Komisyonumuz; 
Başkan,BaşkanvekiIi, Sözcü ve Kâtip seçimini yapmak üzere 25.12.1991 Salı günü saat 14.00'te 
toplanmış ve yapılan seçim sonucunda, aşağıda isimleri yazılı sayın üyeler, Başkan, Başkanve
kili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

Baki Durmaz 
Afyon Milletvekili 

10/1 Esas Numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu Geçici Başkanı 
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Başkan : Baki Durmaz Afyon (9 oy) 
Başkanvekili : Ahmet Kabil Rize (6 oy) 
Sözcü ; Hasan Dikici Kahramanmaraş (8 oy) 
Kâtip Üye : İsmail Karakuyu Kütahya (7 oy) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştun 

IV. — ÖNERİLER 

A)\ DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — 31.12.1991 Salt ve 2,1.1992 Perşembe günleri Genel Kurul çalışmalarının yapılmamasına 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri vardır; ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 

31.12.1991 Salı ve 2.1.1992 Perşembe günleri Genel Kurul çalışmalarının yapılmaması hu
susunun, Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun görülmüştür.' 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Güneş Müftüoğlu Ülkü Güney 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Aydın Güven Gürkan Oğuzhan Asiltürk 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Ülkemizin iç güvenlik sorunları konusundaki gemi görüşmede, grupların, kendilerine ayrılan 
konuşma sürelerini isterlerse ikişer konuşmacı üe kullanabileceklerine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 

Danışma Kurulunun 26.12.1991 Perşembe günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Ge
nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı r 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Mahmut Alınak Oğuzhan Asiltürk 

öneri: Genel Kurulun 26.12.1991 Perşembe günkü Birleşiminde yapılacak olan "Ülkemi
zin tç Güvenlik Sorunları" konusundaki genel görüşmede, Grupların kendilerine ayrılan 45'er 
dakikalık konuşma sürelerini, isterlerse 2'şer konuşmacı ile kullanabilecekleri önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Danışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir. 
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B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİSİ • 
1. — 3764 Saydı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Da

ha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile 190 Saydı Genel Kadro ve Usulü Hakktnda Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapdmasınd Dair 434 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarıstntn gündeme alınmasına; ülkemizin iç güvenlik sorunları 
konusunda yapdacak olan genel görüşmenin bitiminde görüşmelerine başlanmasına ve görüşmelerin ta
mamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatdmasına ilişkin DYP ve SHP Grupları müşterek önerisi 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gruplarının, İçtüzüğün 
19 uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım : 

Buyurun. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

26.12.1991 Perşembe günü yapılan Danışma Kurulu toplantısında, gruplar arasında oybir
liği sağlanamadığından, gruplarımızın aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulma
sını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Güneş Müftüoğlu Mahmut Alınak 

DYP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Öneri: 26.12.1991 tarihli "Gelen Kâğıtlar "da yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan l'e 1 inci 

Ek Sıra Sayılı, 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçi
mi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10.12.1991 tarihli ve 
3764 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ile 25.12.1991 tarihli "Gelen Kâğıtlar"da yayımla
nan 5 inci sıra sayılı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun Hükmündeki Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanun Tasarısının gündeme alınarak, 26.12.1991 Perşembe günü (bugün) Ülkemizin 
İç Güvenlik Sorunları konusunda yapılacak olan genel görüşmenin bitiminde görüşmelerine 
başlanması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, önerinin aleyhinde söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Aleyhte, Sayın Kalemli; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepini

zi saygılarımla selamlıyorum. 
Bugün, Yüce Meclis özel bir gündemle; güvenlik konusunda genel görüşme yapmak üzere 

toplandı. Bu özel gündem Danışma Kurulunda görüşüldü, oylarınızla kabul edildi. Hal böy
leyken, bu özel gündeme yeni bir özel gündem ilave ediyoruz. Sayın Doğru Yol Partisi Grubu
nun ve sayın Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun önerileri bu mealdedir. 

Neden? Sebep ne? 2 tane sebebi vardır. Bir tanesi; "2972 sayılı Mahallî İdareler iie Mahal
le Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair" olan ve Sayın Cumhurbaşkanınca bir defa daha görüşülmek üzere Yüce 
Meclise geri gönderilen Kanunun, tekrar, ivedilikle görüşülmesidir. Diğer bir sebep de; 190 Sa
yılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair 434 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Ra
porunun süratle, ivedilikle Yüce Mecliste görüşülmesidir... (Bakanlar Kurulu sıralarından "Böyle 
bir usul yok" sesi) 
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MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Var efendim, yok demedim ki, önce bir dinleyin. 
Var, zaten yok demedim, öyle bir itirazda da bulunmadım. 

Sayın milletvekilleri, biz, 2972 sayılı Mahallî İdareler Seçimleriyle ilgili itirazlarımızı, bundan 
önceki oturumlarda, bu yüce kürsüden dile getirdik ve size, sadece bir tavsiyede bulunduk ve 
dedik ki, "bırakınız, Meclis kendi usulleri içerisinde bu kanun teklifini görüşsün, aceleye ge
rek yok." Bu önerimizin aksine karar çıktı, saygıyla karşılarız; normal prosedür devam ediyor. 
İtirazımız devam etmekle birlikte, bu konuda fazla bir şey söylemeyeceğim. Fazla bir şey söyle
memeyi, gündemi işgal etmemek bakımından uygun görüyorum. 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 434 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye gelince; bu tasarıda durumbiraz 
değişik : ' 

Bakınız, bu 434 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin genel gerekçesinde ne deniyor : 
"Bu Kanun Hükmünde Kararname ile il özel idareleri ve belediyelerde geçici olarak istihdam 
edilen işçilerin pozisyon sayılarının disiplin altına alınması, kamu personelinin kadro unvanla
rının standardının sağlanması bu şekilde unvan sayısında azalma ve sadeleştirme yapılması de
rece değişikliği işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması amaçlanmaktadır." 

Şimdi, yapılan işle, yani, Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirilen prosedürle, genel 
gerekçe ortadan kalkmış. Bu gerekçe yok. Gerekçe olmayınca, kanun hükmünde kararnameyi 
burada nasıl kanunlaştıracağız hususu bir soru olarak?karşımıza geliyor. 

Ben, Anayasa Mahkemesinin, bu kanun hükmünde kararnameye dayanak teşkil eden 3755 
sayılı Kanunla ilgili yaptığı işlemi burada konuşmuyorum; bu ayrı bir konu; orada bir iptal 
olayı var. Bu iptal olayına rağmen, bu 434 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi burada ka
nunlaştırmak için takip ettiğiniz yolun hukukî geçerliliğini sizin vicdanlarınıza tevdi ediyorum. 
O da ayrı bir konu. Hiç polemiğe girmiyorum o konularda. Onları ayrıca tartışırız; ama bakı
nız, komisyonda yapılan iş, 434 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin or
tadan kaldırılmasıdır. 2 nci madde ne diyor? Orası enteresan. 

Madde 2. — 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin 11 inci maddesinin başlığı "Sürekli ve Geçici İşçi Kadro ve Pozisyonları" olarak değiştiril
miş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"İl Özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselerde 30 işgü-
nünden fazla süre ile çalıştırılacak geçici işçilere ait geçici işçi pozisyonları her malî yıl itibariy
le İçişleri Bakanlığına vize ettirilir. Vize edilmiş bulunan geçici işçi pozisyonları İçişleri Bakan
lığı tarafından başka unvanlı geçici işçi pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. İçiş
leri Bakanlığı tarafından vize edilen geçici işçi pozisyonlarına ait vize cetvellerinin bir örneği 
Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Bu vize işlemi yapılmadan geçici işçi çalıştırılamaz 
ve herhangi bir ödeme yapılamaz." 

Plan ve Bütçe Komisyonu, bu maddeyi çıkarmış. Neden? Şimdi hemen diyeceksiniz ki : 
"Efendim, burada bir geçici madde var; 31.12.1991 tarihine kadar Bakanlar Kuruluna yetki 
veriyor ve eğer biz, bu değişikliği yapmazsak, 1.1.1992'de geçici 2 nci madde otomatik olarak 
yürürlüğe giriyor." Doğru. Siz bu otomatik olarak yürürlüğe girmeyi önlemek istiyorsunuz. 
Yaptığınız iş budur. Eğer bu otomatik olarak yürürlüğe girmezse, İçişleri Bakanının vize yetkir 
si ortadan kalkacak. 
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Ben şahsen, ANAP Grup Başkanvekili olarak da, Sayın İçişleri Bakanının engin devlet 
tecrübesiyle, sizlerden gelecek her türlü öneriyi, devletin menfaat süzgecinden geçirdikten son
ra, hiç bekletmeden gerçekleştireceğine inanan bir insanım; benim itimadım tam; sizin niye 
yok? (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Senin bize itimadın yok mu? 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Neyi İçişleri Bakanından kaçırmak istiyorsunuz? Ha
dise şu : Kurultay hesabı mı var? Belediyelere, istediğiniz gibi işçi mi alacaksınız; istediğiniz 
gibi sözleşmeli eleman mı istihdam edeceksiniz? Belediyeleri, birtakım insanlara, kadrolarını 
doldurarak, peşkeş mi çekeceksiniz? Bu sualler aklıma geliyor... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz yaptınız onu. 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla).— Çıkın burada deyin ki, "hayır, böyle bir şey düşün
müyoruz." Diyeceğiniz şey de gayet basit; adım gibi biliyorum : "Efendim, karda kışta kıya
mette kimseyi sokağa bırakmak istemiyoruz." Hiç de geçerli olmazsınız, hiç de inandırıcı ol
mazsınız. Usul bellidir: içişleri Bakanlığına sabahleyin müracaat eder, öğleyin vizeyi alırsınız. 
Sayın İçişleri Bakanımız, bunu yapacak bilgi ve dirayettedir, ben inanıyorum; ama, koalisyo
nun küçük ortağı, koalisyonun büyük ortağından bir şeyler kaçırmanın telaşı içindeyse, bunda 
yanılıyorsunuz, bunda zararlı olursunuz, bunda devlete zarar verirsiniz. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yapacağımız çok iş var, vaktimiz yok; vaktimizi 
almayın. ' < 

MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bakınız, biz, bu kanun hük
mündeki kararnameyi, belediyelerin sırtındaki fazla istihdam yükünü kaldırmak için getirdik 
ve şimdi sizler "belediyelerin borçları çoktur, belediyeler finansman bakımından zayıf durum
dadır; biz, onların sigorta borcunu dahi affettik" diyorsunuz. Bize göre, bu, devlet açısından 
yanlıştır; ama, doğru veya yanlış, bir iş yaptınız. Şimdi, bunları yapıyorsunuz, bir taraftan da 
belediyelerin sırtına, altlarından kalkamayacakları bir kadro sorunu getiriyorsunuz... Hem de, 
bunu, içişleri Bakanından saklayarak, gizleyerek ve kaçırarak getiriyorsunuz. Yanlış yapıyor
sunuz; bu yanlışınızı burada söylemek bizim görevimizdir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli. 
Lehinde, Sayın Müftüoğlu; buyurunuz efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Bugün özel gündemimiz var; ancak, daha sonra da çalışmalara devam etme yönünden Da

nışma Kuruluna bir öneri getirmiştik; ama, Anavatan Partili ve Refah Partili arkadaşlarımız 
bu öneriye karşı çıktılar; o nedenle önerimiz Genel Kurula, yüksek huzurlarınıza geldi. 

Değerli arkadaşlarım, önerimiz şuydu : Mahallî ara seçimlerin yılda iki kez yapılmasına 
dair kanun, Cumhurbaşkanımızca, Anayasanın 89 uncu maddesine dayanılarak, bir defa daha 
görüşülmek üzere Meclise iade edildi, bu kanun üzerindeki belirsizliğin bir an önce kalkmasını 
istiyoruz. , 

Biliyorsunuz, önümüzdeki ocak ve şubat ayında da birçok beldemizde mahallî seçimler 
vardır. Teşkilatlarımız "acaba seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı" diye büyük bir be-
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lirsizlik içindeler, tşte, bu kanun, bir an önce yasalaşsın ve bu konudaki belirsizlik ortadan 
kalksın diye bugün gündeme getirdik. 

İkinci önerimiz ise, 434 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgilidir. Sayın Kalemli buna 
niye karşı çıkıyorlar bir türlü anlam veremiyorum? 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Hâlâ anlayamadınız mı? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Biliyorsunuz, 26 Mart 1989 mahallî seçimleri ön

cesinde de gazetelere büyük boyda ilanlar vermiş ve belediye başkanlarının ellerini ayaklarını 
bağlamıştınız. Bu tabloyu, 26 Mart 1989'dan sonra da devam ettirdiniz ve belediye başkanları
mızı güçlük içinde bıraktınız. Biz, şimdi, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
olarak ne yapmak istiyoruz; belediye? başkanlarımızın ellerim, ayaklarını çözüyoruz, onlara yetki 
veriyoruz, onların istedikleri şekilde işçi almalarını temin ediyoruz. Sayın Kalemli, buna niye 
karşı çıkıyorsunuz? Buna karşı çıkmanın bir anlamı yok. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Bakan sizin, belediye sizin... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bağladığınız belediye başkanlarımıza serbestiyet 

tanıyoruz, onları güçlendiriyoruz. Buna nasıl karşı çıkabiliyorsunuz? (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) • 

Sayın milletvekilleri, getirdiğimiz öneri; bu iki teklifin, genel görüşmeden sonra Genel Ku
rulumuzda görüşülmesi ve kabul edilmesi yolundadır. 

önerimizi destekleyeceğinizi umuyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Aleyhinde, sayın Mustafa Baş; buyurunuz efendim. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu kanun, daha önce Par

lamentoda görüşüldü. Biz, o zaman, Refah Partisi Grubu olarak "yeterli inceleme ve hazırlık 
yapılmadı, yeteri kadar görüşmeye açılmadı" diyerek görüşlerimizi beyan etmiş ve ret oyu ver
miştik. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yani, Cumhurbaşkanının keyfine göre mi yasa çıka
racağız? 

MUSTAFA BAŞ (Devamla) — Çünkü, bu kanun Parlamentoya teklif olarak geldiği za
man birçok bölgede adaylar belliydi; bazı adaylar memurdu, istifa etmişlerdi, yani seçim tak
vimleri yürürlükteydi. Halk seçimi beklerken seçimi ertelemek doğru olmazdı. Nitekim, bu kanun 
bu Parlamentodan çıktı, Sayın Cumhurbaşkanı kanunu tekrar Parlamentoya gönderdi. 

Bu tereddütler içerisinde ne oldu?.. Seçime katılma oranının büyük bir ölçüde düştüğünü 
gördük. Parlamento ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki bu tereddütler halka da yansıdı ve seç-: 
menlerin çoğu seçimin olup olmadığını bile bilmiyordu. Bendeniz Bakırköy seçimlerine katıl
dım, iki gün dolaştım. Orada ki müşahedem 4e, seçmenin çoğunun seçime hazır olmadığı ve 
seçim var mı yok mu, tereddüt içerisinde olduğu yönünde idi. 

Şimdi konu yeniden Parlamentonun önüne geliyor; özel bir gündemin arkasından, gece-
yarısırida, burada alınacak bir kararla, âdeta bir baskın kararla çıkarılmak isteniyor. Yine ye
terli araştırma, inceleme yapılmamıştır. Dolayısıyla, bu kanunu böyle özel bir gündemin arka
sından, bu Parlamentoda görüşme değil, sırası geldiği zaman görüşme ve halkı da ikide bir 
seçim olacak, olmayacakşeklinde mütereddit bir durumda bırakmama açısından, biz, bu ka
nunun sırası geldiği zaman görüşülmesinden yanayız. 
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Grup adına bu görüşümüzü beyan ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (RP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehte, Sayın Gürkan; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; iki ko

nu üzerinde, Yüce Meclisimize görüşlerimizi sunmak üzere Grubum adına söz aldım. Saygıy
la, değerli milletvekili arkadaşlarımızı selamlıyorum. 

önce, Sayın Kalemli'nin, içişleri Bakanlığı vizesini kaldıran yasa düzenlemesiyle ilgili gö
rüşlerine kısaca yanıt vermek istiyorum : Anavatan Partisi İktidarının dünya görüşünü ve yö
netim anlayışını anlamakta ve kavramakta gerçekten güçlük çekiyorum. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Doğrudur. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bazen çağın gereklerine uygun düzenlemeler 
yaptıktan için, kendilerinin, Türkiye siyasal yaşamında saygın bir yer alacakları inancını taşı
yorum, bazen de bununla o kadar çelişkili tavırlar ve düşünceler geliştiriyorlar ki, gerçekten, 
kendi içlerinde var olan bulanıklığın, sisin ve belirsizliğin Türkiye'ye yansımasından endişe 
ediyorum. 

Yerel yönetimler, dünyanın her yerinde, güçlendirilmesi gerekli yönetim birimleridir, özellikle 
Türkiye gibi, gerektiğinden çok fazla merkezî yapıya sahip ve bundan zarar gören bir ülkede, 
yerel yönetimlerin güçlendirilmesinde demokrasinin gelişmesi ve Türkiye insanının sorunları
na yanıt bulunabilmesi açısından kaçınılmaz zorunluluklar vardır. Zaten bunu kendileri de bil
dikleri için, eksik olmasınlar -önemli bir gelişme sayıyorum- yerel yönetimleri maddî bakım
dan ve yetkiler bakımından güçlendirici küçük bir adımı, küçümsenmemesi gereken küçük bir 
adımı attılar; doğrudur, iyi yaptılar. Şimdi, bunu yapan insanların, bugün, halka karşı sorum
lu, bütçesi belirlenmiş, ihtiyaçları belirlenmiş, oradaki insanlar tarafından çok sıkı bir biçimde 
denetlenen bir belediyenin işçi alıp almayacağı konusunda İçişleri Bakanlığından ille de vize 
alması gibi bir anlayışı burada savunmaya kalkmalarını anlamak ve kavramak gerçekten mümkün 
değildir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Geçici işçi, geçici işçi... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Efendim, geçici-düzgün, önemli bir şey değil. 
Sevgili Kalemli, yani, şu mantık çok önemli: "Burada oturan İçişleri Bakanı, burada oturan 

İçişleri bürokratı, orada seçilmiş belediye başkanından daha sorumlu bir varlıktır; o, ülkeyi 
sömürür; o, sorumsuz; o, yanlış yapar; o, yetkilerini kötüye kullanır; ama, İçişleri Bakanı doğ
ru yapar, İçişleri bürokratı doğru yapar" yaklaşımı, yanlış ve aşılması gerekli bir yaklaşımıdır. 

Şimdi, bunca yetkiyi devrettiğiniz bir yönetimin ve daha çok yetki devretmek zorunda ol
duğumuz bir yönetim biriminin, bir belediyenin, geçici işçi alınması konusunda İçişleri Baka
nından vize almasını, siz gerçekten, yerel yönetim ihitiyaçlarıyla, demokrasi ihtiyaçlarıyla, ye
rinden yönetim ihtiyaçlarıyla bağdaşır sayıyor musunuz? Lütfen buna yanıt veriniz... Bu doğ
ru değildi ve kaldırdık. 

Kaldı ki, yerel yönetimler, istihdam açmak için, kurultay için adam alacaklar vesaire... 
Bunlar muhayyel; ama, yaşanmışlar var. Her seçimde, merkezî hükümet, o yörede seçimi ka
zanabilmek için, istihdam vaat ederek seçime girdi. Geçmiş dönemlerde bütün yerel yönetim 
seçimlerinde, bugün kendisine yetki devretmek istediğiniz merkezî hükümetin, önseçimleri kaza-
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nabilme konusunda halka vaat ettiği birinci şey, "oyunuzu verin, adam alacağız" idi. tŞte, bu
gün Hükümetin kadrolarda çözmek zorunda kaldığı nitel düşüklük ve nicel şişkinliğin nedeni, 
bugün yetki devretmeye çalıştığınız merkezî hükümetin bu anlayışıdır. Yerel yönetimler, bütçe
lerini eğer yanlış uyguluyorlarsa; kanalizasyona, suya, parka ve bahçeye ayırmak zorunda ol
dukları parayı eğer geçici işçi, lüzumsuz işçi alımına ayırıyorlarsa, bırakın, halk onun hesabını 
görün Siz bu yetkiyi, merkez bürokratına, İçişleri Bakanına vermeyin; bırakın, halkla yönetim 
bu hesaplaşmayı kendi içinde yapsın. Yanlışlık yapan, bütçeyi yanlış kullanan, orada seçimleri 
kaybeder. . . . • ' • " / 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bakırköy'de yaptı. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Burası takip etmek zorunda; halk onun hesabını 

gördü. 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Halk yaptı zaten, İstanbul'da yüzde 18'e indiniz. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Mesaj veriyorsunuz burada. 
BAŞKAN — Lütfen, konuşmacının sözünü kesmeyelim. 
Sayın Gürkan, devam edin lütfen. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Geçmişte söylediklerinizle tutarlı değil... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Tutarlı, tutarlı. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Yerel yönetimlerin güçlenmesi konusunda, geçmiş 

tavırlarınızın aksine, tutucu bir tavır içine girmeyiniz lütfen, yerel yönetimleri elbirliğiyle güç
lendirelim. 

Seçimlerle ilgili olarak şunu söylemek istiyorum : Refah Partili arkadaşımın söylediği sa
kınca gerçekten doğru; ama, bunu sonuçlandırmamız lazım. Bu meseleyi uzattığımız sürece 
şu oluyor değerli milletvekili arkadaşlarım : Yüksek Seçim Kurulu, bugünkü yasa gereği, ken
disine verdiğimiz görev doğrultusunda, durmadan yeni seçim tarihleri koyuyor ve durmadan 
yeni seçim dönemlerini başlatıyor ve bu da, sonu alınmayan bir süreci beraberinde getiriyor. 
Biz, erteleme kararını vermiş bir Parlamentoyuz, ertelemek istiyoruz; ertelememekte yarar gör
müyoruz; fakat, bunu geciktirdiğimiz sürece birbiri ardına seçimler sarkacak... Şimdi şubat 
ayına sarktı. Eğer Parlamento tereddütlü haline devam ederse, yani, bu yasayı bir an önce so-
nuçlandırmazsa, seçimler belki önümüzdeki mart ayına da sarkacak ve biz, seçimleri erteleme 
iradesini verdiğimiz halde, gecikme nedeniyle, bu seçimleri ertelemeyi bir türlü beceremeyece
ğiz ve asıl bu zarar verecek; çünkü, geciktikçe yeni seçim takvimleri ilan ediliyor ve bunun so
nunu alamaz hale geliyoruz. 

Şimdi, ben beklerdim ki, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı, bu ihtiyacı görerek, 
iki satırlık bir yasayı, imza konusunda gereksiz yere üç gün, dört gün, beş gün sumen altında 
tutmaz ve gerçekten, Türkiye'nin ihtiyacı olan açıklık ve berraklığı bir an önce ortaya çıkar
mak için imzasını ya verir ya vermezdi. Oysa, Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı muhtemelen 
bilinçli gecikme, muhtemelen kasıtlı gecikme; ki, Bakırköy seçimlerinde, gerçekten, katılımın 
düşük olmasına sebep olmuştur. . 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Gerekeni yaptı. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)— Cumhurbaşkanını itham etme burada. 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Geçen dönem niye Anayasa Mahkemesine gittiniz? 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — İstediğinizi yapsa iyi olacaktı... 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Bu nedenle Yüce Meclisten istirham ediyorum 
ki, bu yerel seçimlerle ilgili bulanıklığı ve sisi bir an önce ortadan kaldıralım ve eğer, yerel se
çimlerin ertelenmesinde ve yılda iki defa yapılmasında yarar görüyorsak, bu işi sallantıda bı
rakmayalım ve Meclis iradesine uygun kararımızı bir an önce verelim. Karar Meclisindir tabiî. 
Eğer seçimlerin Türkiye'de her hafta yapılmasını uygun görüyorsa, doğru görüyorsa, böyle bir 
karar verir, buna da itirazımız yok; ama, aksini düşünüyorsa, bunu bir an önce yapmasında 
ve Türkiye'de, önümüzdeki haftalarda seçim olup olmayacağı konusunda kararını ve iradesini 
belirtmesinde sonsuz yarar vardır. 

Bizim talebimiz, ertelensin veya ertelenmesin değildir. Bizim talebimiz, Meclis bir an önce 
iradesini belli etsin, Meclis bir an önce kararını versin ve oradaki seçmen ve adaylar, seçim 
yapılıp yapılmayacağı konusunda düzgün ve doğru bir düşünceye sahip olsun. 

Danışma Kurulunda uyuşma sağlanamayan ve Doğru Yol Partisi ve SHP Grup Başkanve-
killerinin imzasıyla getirilen önerinin amacı yalnızca bundan ibarettir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
DYP ve SHP Gruplarının getirdikleri müşterek öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak" işler kısmına geçiyoruz. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 

T. —• iç güvenlik sorunları konusunda, Doğru. Yol Partisi Grup Baskanveküleri Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş-
kanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup Baskanveküleri Bayburt Millet
vekili Ülkü Güney ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Refah Partisi Grup Baskanveküleri Ma
latya Mületveküi Oğuzhan Asütürk ve Kocaeli Mületveküi Şevket Kazan üe 13 arkadaşının önergeleri 
üzerine açılması kabul edilen genel görüşme (8/3) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 17.12.1991 tarihli 16 ncı Birleşiminde alınan karar gereğince; 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ye Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın 
Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve 
Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Milletveki
li Oğuzhan Asiltürk ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile 13 arkadaşının; ülkemizin iç gü
venlik sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca, 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerine, Genel Kurulun 19.12.1991 tarihli 18 inci 
Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Hazır. 

içtüzüğümüze göre, genel görüşmede ilk söz hakkı, genel görüşme önergesi sahibi siyasî 
parti grubu veya gruplarına aittir. Daha sonra İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre siyasî parti 
grupları adına birer üye ile hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz verilecek ve bu suretle genel 
görüşme tamamlanmış olacaktır. 
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Konuşma süreleri, alınan karar gereğince Hükümet ve Gruplar için 45'er dakika, şahıslar 
için 20'şer dakikadır, önerge sahibinin süresi 10 dakikadır. ~\ 

Sayın milletvekilleri, konuşmacıların, verilen sürelere riayet etmelerini bilhassa istirham 
ediyorum. Bu bir Genel Kurul kararıdır. Süreye uymak, Genel Kurul kararına uymaktır. Za
manın suiistimal edilmesi halinde, Genel Kurul kararına istinaden, konuşmaları keseceğimi Genel 
Kurula arz ediyorum. (Alkışlar) 

Bu hususta vatandaşlardan gelen uyarılar vardır, TRT'nin programı, da aksamaktadır. 
önerge sahibi olarak konuşmak isteyen?.. Yok. 
tik konuşma, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Gazioğlu'nun. 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Doğru Yol Partisinin Grup Başkanvekilleri Sayın Zonguldak Milletvekili 
Güneş Müftüoğlu, Sayın Bursa Milletvekili Turhan Tayan; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili Sayın tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan; Anavatan Partisi Grup Başkanve
killeri Sayın Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Sayın Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli; 
Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Sayın Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, Sayın Koca
eli Milletvekili Şevket Kazan ve 13 arkadaşı tarafından verilen, ülkemizin iç güvenlik sorunlan 
konusundaki genel görüşme üzerinde, Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzu-
rularınıza gelmiş bulunuyorum. 

öncelikle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19.12.1991 tarihli 18 inci Birleşiminde yapılan 
öngörüşmeler sonucunda, genel görüşme yapılması hakkında karar veren Büyük Millet mecli
sinin sayın üyelerine şükranlarımı sunuyorum. 

Bizi, şu anda, Türkiye'nin bütün köşelerinde, televizyondan izleyen ve izlemeyen bütün 
sevgili vatandaşlarımıza, Yüce Meclisin muhterem milletvekillerine partim ve şahsım adına saŷ  
gılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bölücü teröristlerin, Şırnak'ta bir karakola, Nusaybinde ise bir köye 
yaptıkları kanlı baskın sonucunda, 3 subay ile 6 erimiz şehit olmuş, iki vatandaşımız ölmüş 
ve 1 subayımız da maalesef İcaybolmustur. Îstanbul-Bakırköy'de, bir grup bölücünün korsan 
gösteri tertipleyip, günahsız 11 vatandaşın yanarak ölümüne ve ayrıca hiçbir günahı bulunma
yan 30 vatandaşımızın yaralanmasına sebep olduğu olayları, devleti hedef alan ve masum in
sanların canına kıyılan bir vakıa olarak nitelendiriyor, bu hain çetelerin son eylemlerini de, 
Grubum ve şahsım adına şiddetle, nefretle kınıyorum. (Alkışlar) 

Elemimiz sonsuzdur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, Silahlı Kuv
vetlerimize ve tüm milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, salı, çarşamba günleri ve bugün, yani üç günden beri, bu zeminde, 
bu kürsüde, milletimizin ve memleketimizin en önemli üç meselesini görüşmekteyiz, tik günkü 
görüşmeler, o gün saat 21.00-22.30 arasında, bir saatlik bir zaman içerisinde paket yayın halin
de ve son iki günkü görüşmeler de, canlı yayınla halkımıza ulaşmaktadır. 

Televizyon, demokrasinin bir parçası haline gelmiştir. Artık, dünyanın her tarafında, hal
kın en meşru hakkı olan doğrulan öğrenme hakkını gerçekleştirme vasıtalarının başında tele
vizyon gelmektedir. Büyük Millet Meclisi ile, yani milletin Parlamentosu ile halkı birbirine bağ
lamanın en güzel yolu televizyondur. Burada olup bitenlerin, iyisiyle kötüsüyle millet tarafından 
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bilinmesinde herhangi bir zarar olduğunu savunmak da, herhalde mümkün değildir. Acaba, 
bu Mecliste konuşulan şeylerin vatandaşa intikal ettirilmesinde ne mahzur olabilir?.. 

IBRAHÎM HALtL ÇELİK (Şanlıurfa) — Onu, Genel Başkanına sor. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Millet/burada olanları rivayet şek

linde, havadis şeklinde, dedikodu şeklinde duyacağına, bunları görürse, kendi kulağı ile duyar
sa, değerlendirmesi tabiî ki daha sağlıklı olur. Bu canlı yayını takdirle karşılıyorum, vesile olan
lara, Grubum ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan evvelki dört yıl boyunca, 
biz, bunun çok sıkıntısını çekmiştik; bu zeminde, birçok Meclis araştırması/memleketin çok 
önemli birçok meselesi, gensorular gündeme gelmişse de; bir yılda, parti gruplarına, sadece 
iki saat, bütçe görüşmelerinde, canlı yayında konuşma yapabilme imkânı tanınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, temsili sistemin işlemesinin birinci şartı, Meclisin vatandaştan ko-
parılmamasıdır. Vatandaşın, mümessillerinin, temsilcilerinin neler yaptığını görmek, tetkik et
mek ve gözlemek en birinci hakladın Vatandaşın televizyonda kendi temsilcisini görmekten 
duyduğu haz, fevkalade büyüktür; çünkü, vatandaş, o anda kendisini bizzat Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bulmaktadır. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Konu ile ne alakası var şimdi bunların? 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Şova hiç lüzum yok; 30 tane adam öldüğü halde şov 

yapıyorsunuz. Konuya gelelim. 
BAŞKAN — Sayın Orhon, lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisince tam bir mutabakat içerisinde ele almış bulunduğumuz çalışmaların ga
yesi, Türkiye'deki terör ve anarşinin hukukî, sosyal, idarî ve iktisadî tedbirlerinin araştırılması 
ve çarelerinin bulunmasıdır. 

önergenin, Parlamentoda grubu olan bütün partilerin grup başkanvekillerince imza altı
na alınıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmesinden çıkardığımız mana ve an
lam; anarşi, terör, yıkıcılık ve bölücülüğün devlet ve millet meselesi olduğunun anlaşılmış ol
ması, iç politika malzemesi olmaktan çıkarılması, iç politika malzemesi olarak kullanılmama
sı gerektiğinin anlaşılması ve bu konuda fikir birliğine varılmış olmasının anlaşılmış olmasıdır., 

Ancak, 19.12.1991 tarihinde burada yaptığımız.öngörüşmeler sırasında, gerek Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti sözcüsünün, gerekse Refah Partisi sözcüsünün sergiledikleri karamsar ve 
umutsuz tablo sebebiyle üzüntümü buradan zikretmeden geçemeyeceğim. Sözcülerin anafikir 
olarak belirttikleri husus; bu konu, Mecliste konuşulacak, tartışılacak ve neticede, konuşulan
lar zabıtlarda kalacak, fikirler, görüşler teati edilm'eyecek, herhangi bir değerlendirmeye tabi 
tutulmayacak, kale alınmayacak şeklinde idi. 

MUSTAFA PARLAK (Rize)—Kandırmak işi değil; kandırmayalım... 
BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri bizler politi

kacıyız politika, umutsuzluğu hiçbir şekilde kaldırmaz. Politika bir inat işidir. Politika bir inanç 
işidir. Politika bir moral işidir. "Ben, bu işin üstesinden gelemeyeceğim" diyenin, o işi başar
ma ihtimali zaten söz konusu değildir. Meseleler tartışılmadan, irdelenmeden, fikirler çarpış
madan gerçeklerin bulunması zaten söz konusu değildir. 

Değerli arkadaşlarım, öngörüşmeler o gün saat 19.30'da bitti, evlerimize gittik. Ertesi gü
nü saat 10.00'da, bir gün önce yapılan öngörüşmelerin zabıtlarını almak için Grubuma gitti-
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ğimde, zabıtlardan birer nüshanın başbakanımız Sayın Süleyman Demirel ve İçişleri Bakanı
mız Sayın İsmet Sezgin tarafından alınmış olduğunu ve incelemeye tabi tutulduğunu sevinerek 
tespit ettim... 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — Hikâye anlatma, sadede gel. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Aradan üç saat gibi bir zaman geç

tikten sonra da, Başbakanımız Sayın Süleyman Demirel, benim buradaki konuşmalarımı tet
kik etmiş ve görmüş olacaklar ki, bana, güzel olan yerlerde iltifat, eksik olan yerlerde ne yap
mam gerektiği hususunda talimatlar verdiler. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Size şunu arz etmek istiyorum ki, burada yapılan bütün araştırmalar, bütün çalışmalar, 
bütün işlemler nazarı itibara alınacaktır ve değerlendirilecektir. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Terörü hallettin, şimdi konuşmana devam et bakalım. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, takdir eder

siniz ki, bu konularda öngörüşme açılmasını isteyen de bizzat Hükümettir, bu öngörüşmeler 
bizzat Hükümet tarafından Meclis zeminine getirilmiştir. 

OSMAN CEYLAN (İstanbul) — 55 milyon insan kan ağlıyor. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Şov yapmayın, açıklayın; 34 tane adam öldü, sen şov 

yapıyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Orhon, Grubunuzun sözcüsü fikirlerini buradan ifade edecektir, lüt

fen, siz, oturduğunuz yerden karışmayınız. Lütfen... 
Sayın Gazioğlu, devam edin lütfen... < 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Gündeme gelsin efendim. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Çünkü şu anda Türkiye'nin en 

önemli meselesinin, milletimizin hayatî sorunu halinde ortada duran terörün önlenmesi, ka
nun ve nizam hâkimiyetinin sağlanması, huzur ve sükûnun yeniden tesisi, vatandaşın en kutsal 
hakkı olan korkusuz yaşama hakkının devletin teminatı altında bulunması ve bunun sağlan
masıdır. 

Değerli arkadaşlarım, terör ve anarşi bir millî faciadır. Bu facia karşısında, devletimizin 
bütün organları ve anayasal kuruluşlarımız, milletimizin bütün fertleri beraberce dikilerek meşru 
yollardan giderek, meşru zeminlerde kalarak, meşru güç ve yetkilere dayanarak, bu büyük afet 
tesirsiz hale getirilmelidir. Toplumun huzurunu bozmaya yeltenenlerin karşısına, bütün gücü 
ve teşkilatı ile devlet dikilmelidir; dikilecektir. Bundan, Türk Milletinin aşırlar süren birlik ve 
beraberliğini bozmaya, güzel vatanımızı bölmeye cüret eden bedhahların asla şüphesi de olma
malıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması konu
sunda kendine düşen görevi süratle ve layıkıyla yerine getirmeye de hazırdır. 

Sayın milletvekilleri, devleti yaşatabilmenin iki şartı vardır; istikrar ve huzur. İstikrarı, Par
lamentonun içerisinden çıkarabileceğimiz güçlü bir hükümette aramalıyız. Ne mutlu bize ki, 
bugün, Türkiyemiz böyle güçlü bir Hükümete sahiptir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — İnanmıyorsun sen de Sayın Gazioğlu. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Hükümetin şu Parlamentonun yüzde 

48 desteğine sahipliği söz konusudur; bu vardır; bunun aksini iddia eden var mıdır? Bu Hükü
met yüzde 48 parlamento desteğine sahiptir. Ayrıca daha da ileriye gideceğim; yapılan kamuo
yu araştırmalarına göre de, halk nezdinde Hükümet desteği yüzde 70'lere varmaktadır. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 
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A. MESUT YILMAZ (Rize) — Yanlış diyorsun. 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Hadi, erken seçim yapalım ö zaman. (ANAP sıralarından 

gürültüler) 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, genel görüş

menin öngörülmelerinde ben bu konuya değinmiştim; Anavatan Partisinin Sayın Grup Baş-
kanvekili itiraz etti: Yüzde 48 parlamento desteğini inkâr etmeniz mümkün değildir; eğer he
sap bilmiyorsanız, bunun hesabını yapabilirsiniz. Yüzde 70 halk desteği ise, yapılan kamuoyu 
araştırmalarından çıkmaktadır. Siz, her zaman, çifte standart kullanıyorsunuz. 

.'• TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Nasıl olur Sayın Gazioğtu?.. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Yanlış o hesap. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Kamuoyu araştırmaları bütün olay

ları, bütün neticeleri ile durumu tam olarak ortaya çıkarmıştır. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, lütfen, Yüce Meclise hitap ediniz. 
MAHMUT ORHON (Yozgat)— 30 tane şehit verilmiş, sen hâlâ rey hesabı yapıyorsun. 

Allahtan kork!.. • 
BAŞKAN — Sayın Orhon, lütfen efendim... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Bu araştırmalar işinize geldiği za
man kabul, işinize gelmediği zaman gayri kabul şeklinde bir tavır sergileyemezsiniz ve yapılan 
araştırmaların neticeleri de tam olarak, isabetli şekilde bugüne kadar hep çıkmıştır. / 

Sayın milletvekilleri, huzurun şartı ise, halkın rahatını bozanların karşısına, devletin bü
tün gücü ve müesseseleriyle karşı koymasıdır. Bu, bir manada, anarşinin, idarî, siyasî, adlî hiç
bir himaye görmemesinin sağlanması demektir. 

BÜLENT ATASAYAN (Kocaeli) — Nereden görüyor? 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Bir başka manada da, anarşinin, 

bir hükümet meselesi olmaktan çıkıp, devlet ve millet meselesi olduğunun kabulü demektir. 
Değerli arkadaşlarım, himaye görmeyen bir anarşinin yaşama şansı yoktur. Anarşi bir mil

letin kaderi olamaz, olmamalıdır. Devletçe ve milletçe üzerine varılan bir anarşinin de ayakta 
durması söz konusu olamaz. 

Sayın milletvekilleri, devletin en önemli görevlerinden birisi, hiç şüphesiz, milletinin can 
güvenliğini sağlamaktır. Sağlayıp sağlamadığı da olaylarla anlaşılır. Eğer, bir memlekette cina
yet, gasp, hırsızlık gibi suçlar işlenmiyor veya işlenemiyorsa, can güvenliği sağlanmış demektir. 
Aksi, yani, bu nevi suçlar her gün işleniyorsa, devletin, can güvenliğini sağlayabildiğini iddia 
etmek de tabiî ki mümkün değildir. 

1984 senesinden bu yana, Türkiye, hiçbir döneminde görülmediği ölçüde güvenlik güçle
rinin öldürülmesine şahit olmuştur. Çünkü, terörün hedefi, güvenlik güçleridir; devletin aske
ridir, subayıdır, polisidir, yanı sıra da bölge halkıdır. 

Terörizm ve teröre başvuran teröristlerin amaçları, toplumda korku, dehşet, kargaşa ve 
yılgınlık havası yaratmaktır. Bu sebeple, teröristler, riski az; fakat sansasyonu çok, etkisi çok 
olan olayları yapmayı tercih ederler. Eylem kadar propagandaya da ehemmiyet verirler. Çün
kü, teslimiyet psikolojisinin halk arasında yayılmasını isterler. Bu sebepledir ki, terörün pro
pagandasına mümkün olduğu ölçüde meydan vermemek gerekmektedir. Bu konuda, bugüne 
kadar, devletin aldığı güvenlik tedbirlerinin iyi sonuçlar verebildiğini savunmak, maalesef 
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fevkalade zordur. Devlet, caydırıcı olamamıştır; suçların faillerini maalesef yakalayamamıştır. 
Yalnız, tabiî, burada önemli bir olay var. Bu olayları yapanlar, uçlardır, piyonlardır; esas Olan 
beyinlerdir. Beyinleri bulup çıkarmadıkça, onları tesirsiz hale getirmedikçe, piyonlar her za
man bulunabilecektir. Piyonları yakalamakla mesele bitmez, bitmeyecektir; beyinleri bulup, 
onları tesirsiz hale getirmek lazımdır. Bu, istihbarat meselesidir. Konuşmamın bir yerinde is
tihbarat konusuna biraz uzunca tekrar değineceğim. 

Sayın milletvekilleri, tabiî ki, burada devletin kusurlarını meydana çıkarmaya uğraşıyor 
falan da değiliz. İstediğimiz, devletin gerekli tedbirleri alarak cinayetler zincirini kurmasıdır, 
cinayetlerin faillerini bulmasıdır. Burada -evvelki dönem- 1980 öncesi siyasî kadrolarına sata
şılmasından çok bıktık, çok usandık; biz, aynı şeyleri yapmayı zül addederiz. Ancak, Sayın 
özal Başbakan iken, bu kürsüden sık sık, 12 Eylül öncesinin siyaset kadrolarını, terörü önleye-
memekle suçladı. Bunu, kamuoyunda da, maalesef, şantaj vasıtası yaptı ve de kendisinin, o 
devrin bürokrasisinde en ağır sorumluluk taşıyan Başbakanlık Müsteşarı olduğunu da hiç ak
lına da getirmedi. Halbuki, Başbakan olduğu dönemde, güneydoğu, maalesef, terörle kavrul
du, nice canlar toprak oldu; asker, polis, subay, profesör, gazeteci, teröre kurban gitti. 

12 Eylül ihtilalinin başı Evren, meydanlar dolusu insanlara kendini anlatmakla, kendini 
methetmekle, savunma imkânı olmayan insanlara hücum etmekle terörü hallettiğini zannetti. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 12 Eylül öncesini karalamaktan, o devrin güvenlik güçleri
ni beceriksiz, başarısız, memeleketi iç harp noktasına getiren kişiler olarak göstermekten çe
kinmedi. Halbuki, tenkit ettiği dönemin Genelkurmay Başkanı, bizzat kendisi idi. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Burada onlar yok. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Bugüne gel, bugüne... 
BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Devamla) — ^pılmadığını ileri sürdüğü şeyleri 

yapmakla mükellef olan bizzat kendisi idi. 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — O zaman, Genelkurmay Başkanlığı Başbakanlığa bağlı idi. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Ancak, onun için o günlerde mem

leket yanmış, memleket kavrulmuş, 3 bin kişinin hayatı heba olmuş hiç önemli değildi, hedef 
ve gaye Reisicumhurluk makamına varmak idi, onda da maalesef muvaffak oldu. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) ANAP sıralarından "bugüne gel, bugüne gel" sesleri) 

Sayın milletvekilleri, terör dünyanın meselesidir. Demokratik hukuk devletinin imkânları 
içerisinde terör mutlaka önlenmelidir. Burada devletin ve rejimin işlemesi söz konusu olmak
tadır. Devlet işlerse, zaten birçok bunalım kendiliğinden çözülür. Hür ve korkusuz ortam işin 
başıdır. Devletin ve rejimin amacı hukuka dayalı, işte bu hür ortamı bulmaktır, hür ortamı 
yaşatmaktır. Bu ortam sağlanırsa, terör, korku salma amacını sağlayamaz. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Gazioğlu, brifing veriyorsun. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Tedbirlerini söyleyin. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Terörün, yöneldjği kişiyle sorunun 
olup olmaması da hiç önemli değildir; gayesine hizmet edeceğine inandığı herkes, terörün he
defidir. Onun içindir ki, terör konusu milletin meselesidir; herkesi alakadar eder. İşte, dünkü 
olaylar da "bunun en büyük örneğidir. Hiçbir günahı olmayan, terörle hiçbir ilişiği olmayan, 
teröristlerin o andaki komplosu neticesinde, günahları sadece orada bulunmak olan 11 kişi 
maalesef hayatını yitirmiş, 30 kişi de yaralanmıştır. 
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Hemen hemen bütün terör örgütlerinin esas gayesi, halkla devleti birbirinden kopartmak
tır, devletle halkın ilişkilerini bozmaktır; vatandaşı devletin, canını, malını koruyabileceğinden 
şüpheye düşürmek, vatandaşı devlete karşı güvensiz kılmak, halkın devlet dışındaki terör odak
larına yanaşmasını sağlamaktır. 

KEMAL NAÇt EKŞt (İstanbul) — Bunları biliyoruz... Tedbirlerini söyleyin. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Baskıdan bıkan insanların devlet

ten kopmasını sağlayıp, güvencenin kendi yanlarında olduğu kanaatini yaymak istemektedirler. 
Sayın milletvekilleri, bugün güneydoğuda yapılan da budur. Terör örgütü PKK, halkı kor

kutmak, halkı yıldırmak, devletten umudunu kestirmek için, güya haklarını savunduğunu ile
ri sürdüğü Kürt vatandaşlarımızın köylerini basmaktan, evlerini yakıp yıkmaktan, kadın, er
kek, çoluk çocuk ayırımı yapmaksızın canlarına kıymaktan, toplu katliamlar yapmaktan, ma
alesef çekinmemektedir. Anarşi ve terör ortamının oluşmasında büyük payları bulunan örgüt 
ve grupların tamamının dış bağlantılarının olduğu da bizim tespitlerimizin içerisindedir. Bu 
dış güçler, Türk yıkıcı unsurlarına ideolojik destek vermektedirler, maddî destek vermektedir
ler. Silah ve patlayıcı madde desteği vermektedirler, kaçma, kurtulma, barınma imkanı sağla
maktadırlar, eğitim ve eylem birliği desteği vermektedirler. Bu durumda, güneydoğu meselesi
nin halledilmesinde bizim dış politika konumuzun da önemi büyük bir açıklık ve özellik ka
zanmaktadır. Esasen güneydoğuda yaşanan da, artık terör ve anarşi boyutlarını fevkalade aş
mıştır. Olay, bölücülüktür, devleti parçalama faaliyetidir, çok büyük boyutlara ulaşmıştır, fa
cia halini almıştır ve maalesef halkın devlete olan güveni de bir ölçüde sarsılmıştır. 

Halkın mutlaka devletin yanında olması sağlanmalıdır. Güneydoğu, kanamalı bir hasta 
durumundadır. Bu kanama, mutlak surette dindirilmelidir, yoksa neticeleri çok vahim olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bölgenin ekonomisi ölmüş haldedir. Sulu tarım yapabilme imkânları 
son derece kısıtlı; yaygın içme suyu problemi vardır, tşsizlik oranı fevkalade yüksektir ve bu 
da, bu bölge insanını kaçakçılığa itmektedir. Genç kuşağın teröre kayışının, teröre sıcak bakı
şının sebebi işsizliktir; aşırı nüfus artışı da maalesef işsizliği körüklemektedir. Bölgenin en önemli 
gelir kaynaklanndân biri olan hayvancılık bitmiştir. Fiyat politikası yüzünden, İran'dan 10 bin 
liraya et getirilip satılmakta ve Erzurum'da bile, maalesef, Avrupa'nın eti satılmaktadır. 

OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Yani, suçlu devlet mi oluyor? 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Güneydoğuda, şu anlattığım prob

lemlerin birçoğunu ortadan kaldıracak olan GAP, maalesef, fevkalade gecikmiş; on yıl gecik
miştir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Ne zaman başladı da on yıl gecikti? 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Günde 2,5 milyar lira gidiyor oraya. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — On yıldır, Güneydoğu Anadolu'

ya, halkın gelirini artırmak için... 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — İstismar etmeyin. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — ... günlük hayatı düzeltmek için, 

bu bölgedeki üretimi artırmak için, maalesef, hiçbir şey yapılmamıştır. (ANAP sıralarından, 
"Ayıp, ayıp" sesleri, gürültüler) Eğer, 12 Eylül yapılmamış olsaydı, GAP şimdiye çoktan bit
miş olurdu. v 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Günde 2,5 milyar gidiyor oraya. 
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BAŞKAN — Sayın Aksoy, lütfen, karşılıklı konuşmayalım. 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Anlatacağım; o projenin temeli' 'dağı 

değil, çağı deldik" sevinci ve huşuu ile atılmıştır. (DYP ve SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, 
alkışlar) O günün Başbakanı temel atarken, sevinçten gözyaşlarını tutamamıştır. (ANAP sıra
larından, "Allah, Allah" sesleri) Fakat, on yıl sonra 1986 senesinde gidip daha hiçbir şey yapı
lamadığını görünce, bu kere de üzüntüden maalesef gözyaşı dökmüştür. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Şapka çıkardı orada, şapka. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sayın Başkan, ANAP'a bir hal oldu. 
BAŞKAN— Sayın Yılmaz... 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — 1981 yılında, yani, ihtilâl ertesinde 

Konsey Başkanı Evren'e, projenin başına geçip hiçbir maddî talep beklemeksizin 4 yıl içinde 
bu projeyi bitirme teklifi de, gene bugünkü Başbakanımız Sayın Süleyman Demirel tarafından 
teklif edilmiş, ancak, ne sebeptense, o zaman için mahzurlu bulunup bu talep de reddedilmiş
tir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Parası yoktu, küçücük kredisi bile yoktu. 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Dikkat et kardeşim, dikkat et! 
Şimdi, o günün şartlarıyla 250 milyarlık bu proje, bugün 50 trilyona baliğ olmuştur. (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — 50 trilyonu ANAP buldu. 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Para basa basa, Türk Milletinin, 

Türk Devletinin parasını ne hale getirdiğinizi görün. "Günde 3 milyar lira gönderiyoruz" diye 
övünmelerinizin hiç yeri yoktur; 3 milyar, 1980'in 75 milyonudur. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, karşılıklı konuşmayalım... Meclise hitap edin lütfen. 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Sizin yaptığınız çalışmalarla bu pa

rayla 40 senede bu projenin bitmesi de söz konusu olamaz. (ANAP sıralarından, "Güvenliğe 
gel, gündeme gel" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, GAP entegre bir projedir; üniteleri Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli
dir. Urfa Tünelinden çıkan suyla 5 milyon dönüm arazi sulanacaktır; eğitim tesisleri yapıla
cak, sağlık tesisleri yapılacak, şehirleşme gerçekleştirilecek, sanayileşme kurulacak, altyapı, 
yollar, demiryolları, havameydanları yapılacak, güneydoğuya bu proje hayat verecektir. İnsan
larımızın birçok şikâyetleri bu sayede ortadan kaldırılacaktır. (DYP ve SHP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — O zaman oralarda insan kalmaz. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Hükümet programını oku. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, güneydoğuda 

bir facianın yaşanmakta olduğu bir vakıadır, ortak kanattir. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — İstanbul'da mı Atatürk Barajı yapacağız? İstanbul'la 

yapalım, tstanbül'a(!..) 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Çalışmamızın ana sebebi de, olay

ların sebepleri nelerdir, fareleri nelerdir, bunları görüşmektir. 

• " . - • • s 
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Değerli arkadaşlarım, buralara gönderilen personel deneyimsizdir, cezalıdır, sürgündür, 
bölgenin adamıdır. Yetkiyi elinde bulunduran valiler ya çok genç ve tecrübesiz ya da çok yaşlı 
ve küskündürler. Halbuki, gönüllü, eğitimli personel, aşkla şevkle çalışacak, tevrübeli ve en 
az üç yıl çalışacak valilerin gönderilmesinde zaruret vardır ve buraya gidecek valiler devletçe 
özendirilip, bilahara da taltif edilmelidirler. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Devlet memurlarına hakaret edemezsin oradan, memur
lara hakaret edemezsin, bu Parlamentonun saygınlığı var. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın-lütfen. 
BUYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Hakaret falan söz konusu değil, 

birtakım eksiklikleri söylüyorum Sayın Seçkiner. . • ' • ] • ' . - . . 
- • ' • . ' ' . ' 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Devlet memurlarına hakaret edemezsiniz. 
BEYTULLAH MEHMET -GAZİOĞLU (Devamla) — Etmiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Seçkiner, lütfen... 
YÜCEL SEÇKlNER (Ankara) — Hakaret ediyorsun. O valilerin saygınlığı var. Onlar dev

letin valisidir. 
BAŞKAN — Sayın Seçkiner... 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Hakaret etmemiz söz konusu de

ğildir. Birtakım eksiklikleri, yapılması gerekenleri söylüyoruz. 
YÜCEL SEÇKlNER (Ankara) — Hakaret ediyorsun işte. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, olayların sü

rüp gitmesinde temel eksiklik, haber alma ve alınan bilgilerin değerlendirilmesindeki eksiklik
tir. İstihbarat, devlet güvenliğinin en önemli unsurudur. İç ve dış kaynaklara dayanan istihba
rat, her türlü tehdit ve tertibe karşı devleti korur. 

Ülkemiz, dünyada en çok güvenlik kuruluşu bulunan ülkelerden biridir. MİT vardır, Em
niyet Genel Müdürlüğü vardır, Jandarma Genel Komutanlığı, orman muhafaza, sicil muhafa
za, zabıta vesaire gibi güvenlik kuvvetlerimiz vardır. Ancak, bu güvenlik örgütü bolluğuna 
rağmen, haber alma işimizin çok iyi gittiğini ileri sürmek mümkün değildir. Burada çalışanlar 
fevkalade iyi niyetli ehliyetli, faziletli, feragatli insanlardır; ancak, onların canları pahasına top
ladıkları bu bilgileri sundukları kuruluşlar arasında işbirliği maalesef sağlanamamış, bilgi akım 
sistemi kurulamamıştır, koordinasyon eksikliği vardır, istihbaratçıya verilen imkânlar fevkala
de azdır. Bu konu çok ciddî şekilde ele alınmalıdır. Devletin güvenliği bu haberleri sağlıklı de
ğerlendirerek gereğini isabetle yerine getirmekle sağlanır. Türkiye, devlet idaresinde ihmal ve 
dikkatsizliği affetmeyecek bir zamanı yaşamaktadır. 

Karakollar son derece iptidaidir. Sınırda yol yok, bina yok, imkân yok, ışık yok... Bu se
beple, sınır hâkimiyeti maalesef elimizde değildir. Kullanılan araçlar fevkalade eskidir. Devle
tin, kendisine ulaşamadığı, devletin kendisini koruyamadığı endişesi halkı PKK'ya itmektedir. 
Bu sebeple, devleti güçlü kılmak, vatandaşın yanında olduğunu kanıtlamak zorunluluğumuz 
söz konusudur. 

Süratle, komlar, mezralar, küçük köyler kaldırılmalı, devletin gücünün dağılması önlen
melidir. 

Buralara yapılan teşviklerin yerine gitmediği bilinmekte fakat kontrolü de çok iyi şekilde 
yapılmamaktadır. 
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Suriye uyruklu, tran uyruklu, Irak uyruklu birtakım kişiler, maalesef PKK'ya hizmet et
mekte, hatta liderlik yapmaktadırlar. 

Terörizmin anası Suriye'dir. Türkiye, Suriye'ye karşı mutlak bir tavır Sergilemek zorundadır. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)— Bunu Amerika'dan mı alıyorsunuz? 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Sağlık hizmetleri bölgede yetersiz

dir. Ebe, doktor sıkıntısı çekilmektedir. Ulaşım çok zordur. 3 500 kilometrelik yol ağından an
cak yüzde 20'si stabilize, yüzde 5'i de asfalttır. 

Adalet mekanizması, maalesef iyi işlememektedir. Hâkim, karar verirken korkmaktadır. 
Anarşinin artma sebebi, adliye mekanizmasının görevlerini layıkı veçhile yapamamasından mü
teşekkildir. 

CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli) — Eskişehir Cezaevini boşalttınız... 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Bu, vatandaşları suç işlemeye teş

vik etmekte ve suçluya da cesaret vermektedir. 
Terörü maddî bakımdan destekleyen, ferrokrom tesisleridir. Bu tesislerden krom çalınıp 

İskenderun'da satılmakta ve buradan elde edilen kazançlar da pay edilmektedir. Teröristler, 
eğitim görmüş profesyonel kişilerdir, bölgeyi iyi tanımaktadır; ölümü bile göze almış kişiler
dir, ölümü bile göze almış kişiden korkunç daha büyük bir unsur düşünülemez. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Eskişehir Cezaevini onun için mi boşalttınız; onun 
için mi Türkiye geneline yaydınız? , 

BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, lütfen... 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Güvenlik kuvvetleri bu işi çözecektir. 
Sayın milletvekilleri, karşı propagandamız fevkalade eksiktir. Bu bakımdan, TRT'de, ba

sında, teröre karşı bir toplumsal bilinç oluşturmak zaruretimiz vardır. Belgesel filmlerle, açık 
oturumlarla, piyeslerle, televizyon oyunlarıyla bu yolda faaliyet göstermek zarureti hâsıl olmuştur. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Çare nedir, ne yapmak lazım, ne yapıldı? Sayın Ga-
zioğlu, muhalefete tavsiyede bulunuyorsunuz sanki... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Basın-yayın organlarının, tedhişe 
karşı güvenlik kuvvetlerinin yanında yer alıp, desteklemesinin de sağlanması lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü genel görüşmeyi terör ve yıkıcılık konusunda ve karşısında 
bir ortak davranış olarak gördüğümüz için, bu konuda gelecek günler için endişeli değiliz. Mem
lekette asayiş ve huzuru bozanların, silahlara dayanan eylemlere başvuranların, terörle müca
deleyi sabote etmek isteyenlerin yakasına devletin pençesi er geç yapışacaktır. 

Bir yeni dönem açılmıştır. Bu yeni dönem şefkat dönemidir, sevgi dönemidir. Halk ile devlet 
kucaklaşacaktır. Devletin ve milletin güvenliği mutlaka sağlanacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, genel görüşmenin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diler, şah-
sim ve DYP Grubu adına sevgili vatandaşlarımıza ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın 
üyelerine saygı ye sevgilerimi sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) — Genel Başkan gibi konuştun; bravo! 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Gazioğlu. 
Grup adına başka konuşmacı?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Anamuhalefet Grubu olarak biz tez

keremizi gönderiyoruz; fakat takdir buyurursunuz ki, bir siyasî nezaket gereği, anamuhale-
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fet partisi grup başkanının grupları adına yapılacak son konuşmayı yapması Meclisimizin bir 
geleneğidir. Dikkate alınmasını Yüce Meclise ve size arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli. Yalnız, ben, bana gelen müracaatları derhal 
değerlendirmek mecburiyetindeyim. Şu ana kadar başka bir müracaat olmadığı için... 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, ben konuşacağım. 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mesut Yılmaz; buyurun efendim. (ANAP 

sıralarından "bravo" sesleri ve alkışlar) • 
ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; iç güvenlik konusunda verilen ve Yüce Meclis tarafından geçtiğimiz hafta kabul edilen 
genel görüşme önergesi üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini ifade etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Sözlerimin başında, şahsım ve Grubum adına, dün ve önceki gün meydana ge
len elim ve vahim olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize ve masum vatandaşlarımıza 
Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, iç güvenlik sorununun günümüz Türkiye'sinin en öncelikli sorunu 
olduğu doğrudur. Ancak, bir diğer doğru da, Türkiye'nin iç güvenlik sorununun, geniş ölçüde 
bir terörle mücadele sorunu olduğudur. Aslında, terörü dışarıda bırakırsanız Türkiye, asayiş 
yönünden dünyanın en güvenli ülkelerinden birisidir. Uluslararası istatistikler bu gerçeği açık
ça ortaya koymaktadır. . 

Gelir dağılımındaki dengesizlikler, yüksek işsizlik oranı, hızlı toplumsal değişim gibi çe
şitli faktörlere rağmen, toplumca yaşadığımız bu durum, ancak, Türk Milletinin geleneksel 
ahlakî değerlerine bağlılığı ile açıklanabilir. Ancak, ne var ki, ülkemiz uzun yıllardan beri te
rörün pençesinden kendisini kurtaramamıştır. 1970'li yılları ideolojik terörün baskısı altında 
geçiren ve 1980'de demokrasisi teröre yenik düşen Türkiye, 1980*li yıllan da yeni bir terörün 
tehdidi altında yaşamıştır. Terörün yeni kisvesi bölücülüktür ve günümüzde devletin bir numa
ralı düşmanı bölücü terörizmdir. Bu noktada hemen ifade etmek durumundayım ki, Anavatan 
Partisi olarak, bu meseleye, her türlü parti mülahazasının dışında, partilerüstü, hatta siyase-
tüstü bir mesele olarak bakıyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Demokratik hukuk devletinin kuralları içerisinde bu meselenin kökten çözümü için, Hü
kümete, ihtiyaç duyduğu, talep ettiği her türlü desteği vermeye hazırız. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri^ alkışlar) 

Sayın Başbakanın, Hükümet Programın üzerinde yapılan müzakereler sırasında; bu me
selenin, Mecliste bir genel görüşmede ele alınarak, çeşitli siyasî parti gruplarının görüşlerinin 
ortaya konmasını önermesini memnunlukla karşıladık. 

Sayın Başbakan, görevi kendisine devrettiğim görüşmemizde, bana bu konuyu tekrar açınca, 
kendisine, "eğer bu genel görüşmeden, Hükümetin politika oluşturması için bir katkı bekleni
yorsa, bu görüşmenin bir kapalı oturumda yapılmasının daha yararlı olacağı" görüşümü ifade 
ettim. Amacımız, görüşlerimizi halkımızdan gizlemek değildir, asla değildir. 

SAMİ SÖZAT (Balıkesir) — Dün, "az geldi" diye bağınyordunuz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, kabul edersiniz ki, devletimizin 

düşmanlarının önünde önereceğimiz çözümler, daha o andan itibaren geçerliliğini kaybede
cektir. Onun için, bu genel görüşmede yeni bir politika tespiti yönünde katkıda bulunabilme-. 
miz mümkün değildir. Meselenin bütün veçhelerini, özellikle dış bağlantılarını burada rahatça 
dile getirebilmemiz mümkün değildir; mümkün olmadığı gibi, zararlı olduğuna inanıyorum. 
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Ayrıca, Sayın Hükümetten beklerdik ki, böyle bir genel görüşmede, bizim tercihimize gö
re kapalı oturumda yapılması gereken bir genel görüşmede, geçen dönemlerde olduğu gibi, bu 
konuyla ilgili devlet kuruluşlarının yetkileri buraya gelsinler ve Yüce Meclise , meselenin bilin
meyen yönlen konusunda, bilgi versinler. Hükümetten, bunu sağlamasını beklerdik, özellikle, 
Millet Meclisinin dörtte üç oranında yenilendiği bir dönemde buna mutlak ihtiyaç olduğu inan
cındayız. 

' Sayın milletvekilleri, biraz önce konuşan Doğru Yol Partisinin Sayın Genel Başkanının 
bu konuşmasında kullandığı üslubu ve ifadeleri meselenin önemiyle mütenasip bulmadığımı 
ifade etmek zorundayım. (DYP sıralarından "grup sözcüsü" sesleri, gürültüler; ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, sözcü... '. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Grup Başkanvekilinin..! Özür diliyorum. (DYP sıra

larından "uyan uyan" sesleri, gürültüler) Düzeltiyorum... Düzeltiyorum... özür diliyorum. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, görüştüğümüz konu hayatî bir konudur. Sayın grup sözcüsünün, da
ha önceki bir konuşmasından dolayrSayın Başbakan tarafından nasıl "aferin" ile ödüllendi
rildiğini buradan anlatmasına müsaade etmeyecek kadar hayatî bir konudur. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Görüştüğümüz konu, hepimizi aynı ölçüde ilgilendiren, birbirimizi suçlamakla hiçbir çö
züme varamayacağımız önemde bir konudur. 

Sayın grup sözcüsü, "Anavatan Partisi döneminde bu yöreye eksik hizmet götürüldüğü
nü, yörenin nispî olarak geri kalmışlığının, bugün karşılaştığımız terör olaylarının belli başlı 
nedenlerinden birisi olduğu" görüşünü ifade etti. Aslında, bu iddia, yani güneydoğu sorunu
nun temelinde bu bölgemizin ekonomik açıdan geri kalmışlığının yattığı iddiası, geçmişte çok 
tekrarlanmış bir iddiadır. Ancak, bölgedeki temel altyapı yatırımlarına baktığımız zaman, bu 
iddiaya itibar etmek mümkün değildir. Olağanüstü Hal Bölgesindeki 13 ilde 1980 yılı sonuna 
kadar sadece 710 köye elektrik verilmişken, 1981-1990 yılları arasında elektriğe kavuşan köy 
sayısı 4 150'dir. Aynı 13 ilimizde, 1983 yılı sonu itibariyle, yani cumhuriyetin 60 yılında toplam 
13 046 kilometre yol tesfiyesi yapılmışken, 1983'ü izleyen 7 yılda 12 077 kilometre tesfiye çalış
ması tamamlanmış ve 1991 yılı programına da 795 kilometre tesfiye alınmıştır. 1983 yılı sonu
na kadar toplam 11 340 kilometre stabilize kaplama çalışmasına karşılık, 1990 yılı sonuna ka
dar geçen 7 yılda 9 953 kilometre stabilize kaplaması tamamlanmış, 1991 yılı programına da 
1019 km. stabilize kaplama alınmıştır. Yine, 1983 yılı sonuna kadar yapılabilen 209 kilometre 
asfalt kaplama çalışmalarına karşılık, son 7 yılda 727 kilometre asfalt kaplama tamamlanmış, 
1991 yılında da 117 kilometre programlanmıştır. 

Temel altyapı yatırımlarından köy içme sularında ise, bu 13 ilimizde, 1983 yılı sonuna ka
dar 5 165 ünite işletmeye açılabilmişken, bizim dönemimizde 5 232 ünite tamamlanmış, 541 
ünitede 1991 yılı programına alınmıştır. 

Haberleşme alanında, telefon hizmetlerinde, televizyon yayınlarında gerçekleştirilen atı
lım, saydıklarımdan daha büyüktür. 

Diğer bir örnek olarak, bizim dönemimizde, bu bölgeye, yani Olağanüstü Hal bölgesine 
devletin, sağlık harcamalarında kişi başına yaptığı artış, Türkiye ortalamasının 3,5 katıdır. 

Burada, bölgenin kaderini değiştirecek olan, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük bölgesel 
kalkınma projelerinden birisi olan ve bugüne kadar toplam 30 trilyon lira harcadığımız GAP'ı 
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uzun uzun anlatacak değilim. Vurgulamak istediğim nokta, bölgede son yıllarda bölücü terö
rün tırmanmasını ekonomik gerekçelerle izah etmenin mümkün olmadığıdır veya ekonomik 
gerekçelerin geçmişe oranla çok daha az geçerli olduğu bir dönemde bu olayların tırmanma 
gösterdiğidir. 

Sayın milletvekilleri, "bölücü terörün Türkiye'de demokratik sistemin işleyişindeki bazı 
eksikliklerden kaynaklandığını" iddiası da bir başka saptırmadır. Sorunun, demokratik rejim 
içerisinde çözümlenmesi gerektiği ne kadar doğru ise, daha çok demokrasi ile kendiliğinden 
çözümleneceği düşüncesi de, o ölçüde yanıltıcıdır. 

Eğer aksi doğru olsaydı, en azından bugün, olaylar, bu noktada olmazdı. Bugünkü Koa
lisyon Hükümeti, kuruluş aşamasında, sanki demokrasiden nasibini alamamış bir ülkeye, de
mokrasi getireceği izlenimini yaratmaya çalışmıştır. Henüz, bu konuda hiçbir şey yapmış değil
dir, ne yapacağı da belli değildir. Belki de tek amacı, Anavatan İktidarının, bu alanda, geçtiği
miz dönemde yaptığı büyük atılımları gölgeleyebilmektir. 

Biz, 1983 yılı sonunda, tüm illerde sıkıyönetim uygulanan bir Türkiye devraldık. Üç yıllık 
bir askerî yönetimden devraldığımız bu ülkede, 2 genel seçim, 2 ülke çapında yerel seçim, 2 
referandum ve sayısız ara seçim, en demokratik biçimde yapılmıştır. Demokrasinin temeli sa
yılan mahallî idarelere en geniş yetki devreden, en çok imkân sağlayan iktidar biziz. Türkiye'
de, bugünkünden çok daha özgürlükçü bir anayasanın uygulandığı ve bugünkü Başbakanın 
işbaşında bulunduğu yıllarda dahi kaldırılamayan yasakları biz kaldırdık... (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Kaldırmadınız; yasakları savundunuz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Düşünce özgürlüğü, vicdanve inanç özgürlüğü üze

rindeki yasakları, günümüzdeki demokrasi şampiyonlarının el atmaya cesaret edemedikleri bütün 
yasakları biz kaldırdık. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Daha önce imzalanamayan uluslararası anlaşmaları biz imzaladık... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Siz, ihtilal ürünüsünüz. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın, lütfen... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekili, biz, ihtilal ürünüysek, ihtilal de 

sizin ürününüzdür. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri; alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, demokratikleşme yolunda, bu Hükümetin daha ileri adımlar atma

sı, bizim tarafımızdan engellenmek bir yana, bize, ancak memnunluk verir ve bizden destek 
görür. Ancak, bölücü terör sorununu, demokratikleşmeyle bağlantılı düşünmek, yapılabile
cek en yanlış değerlendirmedir; yoksa, eğer aksi olsaydı, dünyanın en ileri demokratik ülkele
rinde bu tip terör olaylarına hiç rastlanmazdı; eğer, aksi olsaydı, böyle, demokrasi havarisi bir 
hükümet kurulunca ve Sayın Başbakan, daha önce söylediklerinden farklı yeni bir yaklaşım 
ortaya koyunca, bölücü terör, bıçak gibi kesilirdi; ama, olayların gelişimi hiç de böyle olmadı; 
bu sıcak yaklaşıma, terörün cevabı, olayları daha da tırmandırmak oldu. 

Bakınız, Hükümetin kuruluşunu takip eden bu son bir ay içinde, Olağanüstü Hal Bölge
sinde meydana gelen olay sayısı 248, ölü sayısı 53, yaralı sayısı 95'tir. Ama, daha önemlisi, 
son günlerde, ülkemizin değişik köşelerinde meydana gelen olaylar, mahiyeti itibariyle ilk defa 
rastlanan olaylardır. Eşkiya, artık, bir ilçemizin girişinde kimlik kontrolü yapabilmekte ve bu
nun fotoğrafları, günlük gazetelerde yer alabilmektedir. En büyük kentimizin merkezinde bir 
iş merkezine bombalı saldırı düzenlenip, yaşlı, çocuk demeden, masum insanlar öldürülebil-
mektedir. 
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Bu boyuttaki olaylar karşısında, bir Başbakanın, kendisini temize çıkarmak isteyen bir 
itfaiye müdürü gibi, "yangın benden önce başlamıştı" demeye hakkı yoktur. (ANAP sırala
rından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — ttfaiye müdürü sensin! Ayıp, ayıp! (DYP sıralarından gü
rültüler) 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale)— Başbakanlık yapmış adamsın; yakışıyor mu? 
MEHMET ÇEBt (Samsun) — Baban bekçiydi senin. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, olayların arkasındaki gerçek ne
denler konusundaki görüşlerimizi ortaya koymaya çalışıyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Dilini düzelt. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bölücü terörün, bugün ulaştığı boyut, ne ekonomik 
nedenlere bağlanabilir ne de siyasî nedenlerle izah edilebilir. Bugün, bölücü terörün arkasın
daki en önemli destekçinin dış mihraklar olduğuna inanıyoruz. Konuşmasındaki katılmadığım 
bütün unsurlara rağmen, Doğru Yol Partisi Grup sözcüsünün biraz önce bu kürsüden aynı gö
rüşleri dile getirmiş olmasından memnunluk duydum; ama ne var ki, koalisyonun diğer ortağı 
olan Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilinin, geçtiğimiz hafta bu genel görüşme
nin öngörülmeleri sırasında yaptığı konuşmada, bu görüşe katılmamasını, dış mihraklar ko
nusunun artık bir açıklığa kavuşturulması talebini de aynı ölçüde şaşkınlıkla karşıladım. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Türkiye'de, bölücü terörün hangi ülkede melce bulduğu, hangi 
ülkede eğitim yaptığı, hangi ülkeden destek gördüğü, artık sokaktaki her vatandaşımızın bildi
ği bir gekçektir. (ANAP sıralarından alkışlar) Esasen, eğer dış destek olmasaydı, PKK tipi bir 
örgütün uzun süre yaşayabilmesi mümkün değildi. Bu destek bazen para şeklinde vardır, ba
zen eğitim şeklinde vardır, bazen lojistik malzeme desteği şeklinde vardır; ama, bazen de meş
ruiyet ve moral destek şeklinde vardır. 

Daha önemli olan husus şudur: Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanlar vardır, Türk
iye'nin hızını kesmek isteyenler vardır, Türkiye'nin tam ortasında yer aldığı, dünyanın en stra
tejik üçgenlerinden birinde, Türkiye'nin gücünü bölmeye, yani Türkiye'yi bölmeye özenenler 
vardır. Maalesef, bu konuda, bizim bazı müttefiklerimizle, bize düşman ülkelerin menfaatları 
çakışmaktadır. Burada, bir açık görüşmede bu konuyu ancak bu şekilde ele alabilirim; ama, 
eğer bu konuyu, Hükümetimiz uygun görür, parti gruplarımız da katılırsa, önümüzdeki gün
lerde bir kapalı oturumda tekrar görüşürsek, bu konuda size aktarabileceğim, belki yararlı bil
giler bulunabilir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Görüşünü yazılı ver. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, eğer bölücü terörün, esas itiba
riyle dış mihraklardan beslendiğini ve dış desteklerle tırmandığını kabul edersek, eğer elimiz
deki verileri bu yönde değerlendirirsek, bunu takip eden en önemli soru şudur: O halde, bu
nunla nasıl mücadele edilecektir? Yani, bölücü terörün dış kaynakları nasıl kurutulacaktır? 
Veya siz haklı olarak bana diyebilirsiniz ki, senin de Başbakanlık yaptığın Anavatan İktidarı 
bu alanda niye yeteri kadar mücadele etmedi? 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Hakkımız değil mi? 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu soruyu soracağınızı biliyordum. 
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Bakınız, sayın milletvekilleri, bu konuda, konunun her veçhesini bilmeyen sayın milletve
killeri çok cazip bazı öneriler üretebilirler; ama sorumluluk mevkiine gelenler, bu mücadelenin 
o kadar kolay bir mücadele olmadığını çok kısa sürede idrak ederler. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Senin idrak ettiğin gibi. 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Ahmet Sayın... 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Saygısız Sayın. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Maalesef, bölücü terörün dış destekçileriyle yapılan 
mücadele, geniş ölçüde uluslararası konjonktüre bağlı bir mücadeledir. Biz, Türkiye'nin bütün 
kozlarını azami ölçüde kullanarak bu mücadeleyi yaptığımız kanısındayız/Nitekim, 1988 ve 
1989 yıllarında bölgedeki terörist eylemlerde hissedilir bir azalma kaydedilmişti; ama 1990 yı
lında, artık soğuk savaşın tamamen sona ermesi, Sovyetler Birliğinin parçalanmaya gitmesi, 
Batı için bir tehdit oluşturmaktan kalkması, Türkiye üzerindeki hesapları da değiştirmiştir. 
Türkiye, bugünkü konjonktürde, bu mücadeleyi çok daha güçlükle yürütmektedir. O bakım
dan, bu Hükümetin, bu mücadeleyi yapmaktaki bütün güçlüklerinin de idrakindeyiz. 

Şimdi, burada, milletimin huzurunda meseleyi bu şekilde ortaya koyduktan sonra, mese
leyi bu hükümete bırakıp gidemem; çünkü, başta söyledim, meseleyi, bir parti meselesi olarak 
görmüyorum, bir Hükümet meselesi, bir siyasî iktidar meselesi olarak görmüyorum, bu mese
leyi, kendi meselem olarak, hepimizin meselesi olarak görüyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Onun için, Hükümete somut öneriler yapma zorunluluğunu duyuyorum. Şu 
genel görüşme önergesinde de yüzde yüz katıldığım ifadeler var. "Teröre karşı yürütülen mü
cadelede devletin ve toplumun tüm unsurlarının yerine getireceği görevler ve katkılar vardır" 
ifadesi var. "Bu sorunun çözümünün, ancak devletin ve toplumun tüm unsurlarının belli bir 
uzlaşma çerçevesinde üstlerine düşen görevleri bilmeleri ve bunları, yerine getirmeleriyle 
olanaklıdır" ifadesi var. "Terör karşısındaki en güçlü silahın, meşruiyetçi güçlerin aralarında
ki diyalog, dayanışma ve terör karşısındaki direnme kararlılığı" olduğu ifadesi var. 

Sayın milletvekilleri, demek ki, meselenin en önemli noktası, böyle bir uzlaşmanın sergi
lenmeğidir. Bu konuda bir millî mutabakatın, bu toplumda yaşayan bütün kurumlar arasında; 
sadece siyasî partiler değil, devletin bütün kurumları arasında bir asgarî müştereğin, teröre karşı 
direnme kararlılığının ortaya konmasıdır. 

Şimdi, bu işe de bu Meclisten başlamanın zamanıdır. Burada parti grupları var, ben o 
gruplardan bir tanesi adına konuşuyorum. Açık seçik söylüyorum; böyle bir uzlaşmaya bütün 
gönlümüzle, bütün kararlılığımızla kaülmakta hiçbir zorluğumuz yoktur. Anavatan Partisi, böyle 
bir millî mutabakatın mutlaka içinde olacaktır. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — tşte, biz de onu arıyoruz. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ama, bunu aramak yetmiyor sayın milletvekili. Bu 
uzlaşmayı güçleştiren ne var? Böyle bir uzlaşmayı imkânsız kılan, böyle bir uzlaşmaya rağmen 
topluma yanlış mesajlar veren bir görüntümüz var, onu ifade etmek istiyorum. 

Burada daha önce de ifade ettim; hiç tepkilere aldırmadan tekrarlamak zorundayım, bu, 
benim millî görevimdir. Bu kürsüye çıkıp, bu devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü 
üzerinde milletvekili andı içerken başka bayraklar taşıyamazsınız. (ANAP ve DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

SIRRI SAKIK (Muş) — Bayrak yok, bayrak yok. 
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A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekili, tepkilerinize aldırmayacağımı ba
şında söyledim. Bu, benim millî görevim. Siz de gelin burada söyleyin. (ANAP sıralarından 
"Bravo" seslen, alkışlar). 

SIRRI SAKIK (Muş)— Sayın Yılmaz, siz yanlış tanımlıyorsunuz, halka yanlış mesaj veri
yorsunuz. Siz, karıştırıyorsunuz. . 

BAŞKAN-T-Karşılıklı konuşmayın lütfen... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Ben isterim ki, siz de aynı şeyi söyleyin; uzlaşma öyle 

olur. 
SIRRI SÂKIK (Muş) — O, bayrak değil, güneyde yasaklanan bir renktir. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bakınız sayın milletvekilleri, bu koalisyonun proto

kolünde, "Devletin bayrağından, üniter yapısından hiçbir şekilde taviz verilemeyeceği" yazılı
dır. Yürekten katılıyoruz; ama koalisyon protokolünde yazılı olan o hususlar, eğer, bu Hükü
mete güvenoyu vermiş bazı milletvekilleri, gidip bir partinin kongresinde, bir eşkiyanın anası
nın elini öperlerse, sadece kâğıt üzerinde kalır. (ANAP ve DYP sıralarından "bravo" sesleri, 
alkışlar) Bu şekilde o protokolleri hayata geçirmek mümkün olmaz, bu şekilde bölücü teröre 
karşı bir uzlaşma, bir dayanışma sergilemek mümkün olmaz ve neticede, bölücü teröre karşı 
mesafe almak mümkün olmaz, mücadele etmek mümkün olmaz. Çünkü, orada eli öpülen ana, 
o teröristlere karşı bu devleti, hepimizi savunurken can veren Mehmetçik'in anası değildir... 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Evvela, böyle bir uzlaşmaya var olduğumuzu 
söylüyorum. Böyle bir uzlaşmaya, her türlü parti mülahazasının dışında, her türlü kişisel bek
lentinin dışında ve buradaki 115 arkadaşımın hepsinin teker teker adına konuşarak bütün des
teğimizi vereceğimizi söylüyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, kimseyi rencide etmek istemiyorum, herkesi uzlaşmaya çağırıyorum, 
herkesin menfaatinin uzlaşmada olduğunu söylüyorum. Sadece uzlaşma da yeterli değil, aynı 
zamanda, siz en doğru politikaları tespit etseniz, koalisyon protokolünüze en parlak cümleleri 
yazsanız, neticede bu politikaları uygulayacak olanlar, o bölgede kellesini koltuğa alıp görev 
yapan devlet görevlileridir. Onları yıldirmamamız lazım; devlet olarak, onlara yanlış mesaj ver
memeniz lazım. Onlar görevlerini yaparken, milletvekili sıfatınızla onları engellememeniz la
zım. Aksi takdirde, bu politikaları uygulamak mümkün olmaz; aski takdirde, bu meselede ne
tice almak mümkün olmaz... 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — 1990'da onlara parayı siz verdiniz. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hükümetin iyi niyetine yüzde yüz eminim. Hüküme

tin, bu meselenin üstesinden gelmek azmine de inanıyorum; .ama bu söylediğim unsurlar ger
çekleşmeden, yani en azından bu Mecliste, bu konuda bir uzlaşma kurulmadan ve bu uzlaş
maya dayalı politikaları, o bölgede bütün riskleri göze alıp uygulayacak olan devlet görevlileri
ne moral verilmeden, güç verilmeden, şevk verilmeden o politikaların başarılı olması mümkün 
olmaz. 

Eskişehir Cezaevi ile ilgili kâran, Hükümet Programının görüşmeleri sırasında burada eleş
tirmemizin nedeni budur. Bu kararın, hiçbir esaslı incelemeye dayanmadan alınmış, sadece ka
muoyuna dönük bir karar olduğunu biliyoruz. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)— Yanlış... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bu kararın, orada görev yapan devlet görevlileri üze

rinde ne kadar olumsuz etki yapacağı hususunu bu kürsüden dile getirdim. Bu konudaki endi
şemi tekrarlıyorum. 
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Hükümeti, bölücü terörle mücadele konusunda, iyi niyetle giriştiğine inandığımız müca- , 
V 

delesini, bu tür davranışlarla gölgelememeye davet ediyorum; bu tür davranışlarla, kamuoyu
na yönelik bu tür gösterilerle neticesiz kılmamaya çağırıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bizim bölücü terörle ilgili olarak yaptığımız tespitler ve Hükümete 
getirdiğimiz öneriler esas itibariyle bunlardır. / 

Peki, bu siyasî iktidar geçmişte terör meselesine nasıl baktı, bölücü teröre nasıl baktı; ya
ni, onların yerinde biz otururken, bölücü teröre karşı mücadeleyi devletin hükümeti olarak biz 
yürütürken, bize ne ölçüde yardımcı oldular, huzurunuzda müsaadenizle onu da ifade etmek 
zorundayım. 

SIRRI SAKIK (Muş) — Siz ret ve inkâr ediyordunuz. 
BAŞKAN — Sayın Sadık, lütfen.... 
MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, bakiniz, 4 Aralık 1989 tarihinde bugünkü Sayın 

Başbakanın beyanatıdır : "Söndürün, o iç ve dış mihrakları. Sizden istenen şey; halka bu afe
tin kaynağını söylemek değil, kaynağı kurutmaktır. Suriye ise Suriye, Irak ise Irak, Iran ise 
İran; neresi ise, "Biz bilgi aldıkj teşekkür ederiz" diyecek durumda değilsiniz. Hükümetler 
de halka bilgi verme yeri değil, tedbir alma yeridir. Artık dökülen kanların tümüyle vebali bu
günkü siyasî iktidarın üzerindedir." Yani bizim üzerimizdeydi, 1989 yılında, bugünkü Sayın 
Başbakanın bölücü terör meselesine bakışı budur, yani meselenin bir siyasî iktidar sorunu ol
duğunu vurgulamıştır. 

Aradan iki sene geçtikten sonra, 23 Eylül 1991'de aynı meseleye Sayın Başbakanın yakla
şımı şudur: "Güneydoğu sorunu devlet sorunudur, siyasî iktidar sorununu aşan tarafları var
dır. Sana göresi bana göresi olmayan siyaset üstü bir konudur. Siyasî iktidar kim olursa olsun, 
hangi parti olursa olsun, durması, durdurulması gereken bir olaydır. Tabiî, siyasî iktidar devle
tin sürükleyici gücüdür; ama devletin tümü değildir, uzuvlarından biridir. Devletin tümü der
ken, bütün kurumlarının tümünü kastediyorum; yasama organını, tümüyle yargı organlarını, 
tümüyle tüm kamuoyunu, kamuoyunu oluşturan tüm basını düşünüyorum. Bu ülkede birta
kım yerlerde devletin yokluğu anlamına gelen bir durum, hüzün vericidir. Bu yer, topluiğne 
başı kadar bir yer olsa bile, devlet için büyük yaradır. Bu nedenle, güneydoğuda kan dökülme
sinin önlenmesi için bir uzlaşma, bir fikir ve hareket birliği şarttır. 

Bu konu çok tartışıldı, ben Hükümet programı tartışılırken söyledim; ne istiyorsunuz? Ka
nun mu? Var... Yoksa, getirin... Güneydoğuda kan dökülmesini önleyecek, hukuk dışına çık
mayan, zulme varmayan, işkenceye varmayan, devlet otoritesini hâkim kılacak ne istiyorsanız 
Parlamentoya getirin, çekinmeyin. Para mı yok? Para yokluğundan şikayetiniz yok. Adam mı 
yok? Adam yokluğundan da şikâyet yok. Hiçbir devirde, Türkiye'de, siyaset," parlamento ve 
kamuoyu bu kadar beraberlik içinde olmadı. Türkiye'nin eksiği, bence siyasî iktidardır. 

Devletin bütün organları beraber hareket halinde olup, hukukun içinde kalarak masum 
sivil halkı devletten soğutmadan, aksine, devlete ısıtarak ve böyle bir olayın kimseye yarar ge
tirmeyeceği hususunda ikna gücü kullanarak, devletin caydırıcılığını kullanarak, böyle bir ha
reketin taban bulmasını önleyerek, güneydoğu sorunu çözülmelidir. 

Bu hareketin, bulduğu kadarıyla tabanını da tesirsiz hale getirmek lazımdır. Devlet güç
süz değildir. İktidardan beklenecek şey, siyasî direktiftir. Eksik olan siyasî direktiftir. Bu siyasî 
direktif, hukukun içinde kalmak şartıyla bu meseleyi çözecek hertürlü tedbiri, talimatı kapsa
yan bir direktiftir." 
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Şimdi, Sayın Başbakana huzurunuzda ifade ediyorum; ne eksiğiniz varsa getirin; kanun 
istiyorsanız, kanuna destek veririz, tedbir istiyorsanız tedbire destek veririz, eğer siyasî direktif 
eksikliği ile bizi suçlamışsanız, siyasî direktifinizi açıklayın, ona da destek veririz. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, yüzyıllarca birlikte yaşamış, bu vatanı kurtarmak için birlikte savaş
mış, şehit ve gazi olmuş, bu devleti birlikte kurmuş bütün insanlarımızın huzur içinde birlikte 
yaşamalarını, ferdî hak ve hürriyetlerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü içinde 
kullanmalarını önlemeye hiç kimsenin, hiçbir partinin, hiçbir grubun hakkı ve yetkisi yoktur. 
Herkesin şunu kafasına nakşetmesini istiyorum ki, bu ülkenin her köşesine, doğusuna, batısı
na, kuzeyine,, güneydoğusuna, en iyi hizmeti, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da an
cak ve ancak Türkiye Cumhuriyeti götürür. Hiç kimsenin, Türkiye Cumhuriyetinden daha iyi 
hizmet götürmesi mümkün değildir. 

Teröristlere arka çıkanlar, PKK'ya alkış tutanlar, bu ülkenin, bu milletin dostu değildirler. 
PKK bayrağını taşıyanların, eşkıyanın anasının elini öpenlerin, gaflet ve dalalet içinde olduk
ları muhakkaktır. " • ' • . . • 

Bunlar tamamdır; ama, acaba hükümet nerededir? Hükümetin bu konulardaki yaklaşımı 
nedir? Hükümetin tepkisi nedir? 

Bu ülkenin bir tek bayrağı vardır. Bu ülkenin sınırları bellidir ve kimseye verecek zerre 
kadar toprağımız yoktur; hiç kimsenin gücü de bu ülkeyi bölmeye yetmez. (ANAP, DYP ve 
Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Sayîn milletvekilleri, herkes şunu çok iyi bilmelidir : Güneydoğu Anadolu Bölgesinin eko
nomik kalkınması için en büyük hamleyi nasıl Anavatan Partisi yapmışsa, o bölgede yaşayan 
insanlarımızın demokratik haklarının geliştirilmesinde en büyük hamleyi Anavatan Partisi yap
mışsa, Türkiye'yi bölmek isteyenlere karşı, en kararlı mücadeleyi de yine Anavatan Partisi ya
pacaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu genel görüşmede, ancak sınırlı fayda sağlanacağı görüşümü daha önce ifade ettim. Bu 
sınırlı faydanın, ancak bu Meclisin bütün siyasî parti gruplarıyla bölücü terör karşısındaki ka
rarlılığını, bölücü terör karşısındaki birlikteliğini ortaya koyacak bir uzlaşma, bir dayanışma 
sergilemek olduğu görüşünü ifade ettim. Şimdi, sözlerimin sonunda bu konuda Anavatan Partisi 
olarak Yüce Meclisin huzuruna bir karar teklifi ile geldik. Müsaadenizle, karar teklifini oku
yorum : 

' "Siyasî parti gruplarının mutabakatıyla, sunulan genel görüşme önergesi ve bugün yapı
lan genel görüşme ışığında Türkiye Büyük Millet Meclisi aşağıdaki kararı almıştır : , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve üni-
ter karakterini, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü muhafazaya ve idame ettirmeye azimli ve 
kararlıdır. 

Bu bütünlüğe karşı girişilecek her türlü hareket, Parlamentoyu, Büyük Türk Milletini, bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarını karşısında bulacaktır. Büyük Milletimiz kendi varlığı ve bütün
lüğüne yönelik haince hareketlerin neticesiz kalacağından müsterih olmalıdır. 

Devletimize ve demokrasiye yöneltilen tecavüzler neticesiz kalmaya mahkûmdur. Bu ko
nularda hiçbir taviz verilemez. Dış kaynaklı ve delâlet içinde bulunan bazı çevrelerin giriştiği 
insanlık dışı hareketler, bütün tarih boyunca olduğu gibi, Türk Milletini karşısında bulacaktır. 
Büyük Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır." (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Yüce Meclisin, karar teklifimize destek vereceğine inanıyor, karar teklifimizi muameleye 
koyması için Sayın Başkana arz ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına ilk konuşmayı Sayın Aydın Güven Gürkan, ya

pacaklardır. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin sayın üyeleri; Parlamentoda grubu bulunan siyasal partilerimizin, grup başkanvekillerinin 
imzasıyla ve onlara, Parlamentoda grubu bulunmayan kimi partilerimizin liderlerinin katılı
mıyla verilen önergenin verildiği tarihte, dün, önceki gün ve daha önceki gün yaşadığımız elim 
olayların, hüzün verici olayların olacağını düşünmemiştik. Oysa, dün, önceki gün ve daha ön
ceki gün, gerçekten, ülkemizin, İnsanlarımızın ve milletimizin yüreğini yakan acı olayları yaşa
dık; kimi görevli, kimi sade yurttaşımız olan 32 insanımızı anarşi ve terörün pençesine kurban 
verdik. Dolayısıyla, bugünkü Yüce Meclis oturumu, istenilmediği halde, öngörülmediği halde, 
olağanüstü duygu yüklü ve acılı. Bu son üç günde kaybettiğimiz 32 devlet görevlisinin ve yurt
taşımızın anılan önünde saygıyla eğiliyor ve yüce milletimize SHP Grubu adına taziyetlerimi 
ve acılarımı sunuyorum. Allah, milletimize ve devletimize ve topluluğumuza ve insanlarımıza, 
bundan böyle, bu boş kan dökülmesinin acılarını yaşatmasın; bunu diliyorum. Bunu sağlaya
bilecek güç ve siyasal iradeyse, bu Yüce Meclisin kararlılığında, Yüce Meclisin düşüncelerinde 
ve Yüce Meclisin görüşlerindedir. Eğer bu ülkede kan dökülüyorsa, eğer bu ülkede insanları, 
öldürüyorlarsa, bunu önlemek sorumluluğu her şeyden ve herkesten önce Yüce Meclise aittir. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, Sayın Yılmaz'ın konuşmasını özenle dinledim; içinde uzlaş
tığım noktaların yarlığını söylemekten mutluluk duyuyorum. Bunlardan bir tanesi, terörle, dış 
odakların ve dış dinamiklerin ilişkisi ve irtibatıdır. Gerçekten, eğer bugüne kadar terör karşı
sında kendimizi yeterince başarılı kılamadıysak, sanıyorum, bunun temel nedenlerinden biri, 
ülkemiz dışındaki odakları ve dinamikleri yeterince ağırlıkla değerlendirmemiş olmamızdır. Te
rörü, daha çok, polisiye ve güvenlik tedbirleri gibi iç tedbirlerle önleyebileceğimiz yanılgısına 
düştüğümüzü düşünüyorum. 

Şimdi, sayın Yılmaz'ın söylediği ve bizim önergemizde de yer aldığı üzere, terörün ve anar
şinin, büyük ölçüde dış gelişmelerden, dış ilişkilerden ve dış dinamiklerden kaynaklandığını 
tespit etmemiz ve bunun üzerinde uzlaşmamız, sanıyorum önemli bir aşamadır. Ancak, bura
da, sanıyorum Yüce Meclisin ve Hükümetin daha da somutlaşması ve Yüce Meclise önlemler 
sunması yükümlülüğü vardır. Çok eskiden beri, dış dinamiklerin, dış ilişkilerin ve dış odakla
rın, içeride terörü besledikleri, terörden yararlanmak istedikleri, terör ve anarşi kanalıyla 
Türkiye'yi kararsız kılmak istedikleri ve stabilize etmek istedikleri bilinmektedir ve söylenmek
teydi. Ancak, bu ülkelerin kimler olduğu, bu ülkelerin hangi amaçla bunları yaptığı, bu ülkele
rin hangi araçları kullandığı ve bunlar karşısında Türkiye'nin hangi önlemleri alabileceği yete
rince genişlikte ve derinlikte düşünülmedi ve söylenmedi. Yıllardır, belki de on yıllardır, sürekli 
bir biçimde dış odaklardan söz ettik; ama, bu dış odaklara karşı Türkiye'nin nasıl korunabile
ceği konusunda önlemler geliştirmedik. Burada, öngörüşmede, Anavatan Partisi Grubu adına 
konuşan sözcü arkadaşımın söylemiş olduğu sözleri biraz şaşkınlıkla izledim. Kendileri, "İşte 
söylüyorum Sayın Gürkan; Yunanistan var; işte söylüyorum Irak var; işte İran var, bazı batılı ül-
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keler var; işte söyledim size, hadi ne yapacaksanız yapın" dedi. Eğer söylediği bu ülkeler doğ
ruysa; yani, bu ülkeler anarşi ve terörü besleyen odaklarsa ve bunlar karşısında Türkiye'nin 
güçsüz olduğunu itiraf etmesi; doğrusunu isterseniz, Türkiye'nin hak etmediği bir aşağılama
dır. Eğer, bunlar, bu ülkelerse, ya da başka ülkelerse; her kimse ve her neyse, Türkiye, buna 
karşı önlemleri alabilecek güçte ve önemde bir ülkedir. Anarşi ve terörün dış mihraklarla ilişki
si konusunda Türkiye'ye başka bir gözlükle bakmamız gerektiğine inanıyorum/Türkiye, hiç 
kimsenin vazgeçemeyeceği kadar önemli bir ülkedir. Türkiye, eğer kendisi önlemler almak ister 
ve ağırlığını duyurmak isterse, kimsenin bu ağırlığı hissetmezlikten gelemeyeceği kadar ağır
lıklı ve önemli bir ülkedir. Üstelik, dünya konjonktürünün çok geliştiği ve değiştiği, Türkiye'
nin çok daha önemli bir hale geldiği bir dönemde; eğer, dost bildiğimiz, komşu bildiğimiz, 
doğal ilişkiler içinde olmayı istediğimiz kimi ülkeler, Türkiye'de istikrarsızlık yaratmak istiyor
larsa, Türkiye'de anarşi ve terörü beslemeyi kendi ulusal amaçları sayıyorlarsa, Türkiye'yi ka
rıştırmayı istiyorlarsa, Türkiye'nin buna vereceği yanıt vardır ve bulunmalıdır. Bu yanıtı yok •' 
varsaymak, bence Türkiye'yi, dış odaklardan kaynaklanan anarşi ve terör karşısında şimdiden 
yenik düşmüş saymak demektir; ben, bunu kabul etmiyorum. 

Onun için, Hükümetimizin, belki geçmiş hükümetlerden daha farklı olarak, bu konuda 
daha duyarlı, daha kararlı daha atik ve daha özgüvenli davranacağına inanmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri anarşi, terör ve demokrasi konusunda Sayın Yılmaz'ın söylediklerine 
katılmam mümkün değildir. Bence, anarşi ve terörün temel niteliği, temel hedefi ve temel özle
mi; bir devleti hukuk devleti niteliğinden, demokratik niteliğinden koparmak ve onu -neredeyse-
bir terör örgütünün keyfiliği içinde, hukuk aldırmazlığı içinde yönetilen, insan haklarına say
gısızlık açısından yönetilen bir düzeye indirgemektir. Anarşi ve terörü gerçekleştirenler, aslın
da, karşılarındaki gücün yenilebilir bir güç olmadığını çok iyi bilmektedirler, Peki, bu gücü 
nasıl yeneceklerdir? Bu gücü yenmede asıl hedefleri, ancak, "devlet" dediğimiz; hukuka de
mokrasiye ve insan haklarına bağlı meşru örgütlenmeyi demokrasiden, hukuk devletinden ve 
insan haklarından kopartarak, onu bu telaşa düşürerek, onun bu niteliklerinin yitirttirilmesi-
ne neden olarak; tıpkı onu da, kendileri gibi, meşruiyet dışı, teröre açık bir örgüt haline getire
bilmektir. Hedef işte budur. 

Bütün terör örgütlerinin amacı, devletin altındaki meşuiyeti, ona destek veren, ona top
lumsal destek sağlayan, insan haklarına, demokrasiye ve hukuka saygı niteliklerini koparıp al
maktır. Devleti telaşa düşürmek, devleti aceleye düşürmek, devleti paniğe düşürmek; bu acele 
ve bu panik içinde hukuk saygısızlığına, demokrasi saygısızlığına insan hakları saygısızlığına 
itmektir. Bütün terör örgütlerinin temel hedefi budur. 

Geçmişte yaşadığımız derslerden çıkartacağımız en temel sonuç, bence, ne pahasına olur
sa olsun, bu Yüce meclisin, bu Hükümetin, bu Parlamentonun ve bu toplumun; demokrasi
den, insan haklarından ve hukuktan asla ve asla vazgeçmeyeceğini, terör örgütlerinin bilincine 
büyük bir kesinlikle sokmaktır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Biz, ne zaman ki, "Canım, eşkıya insan haklarrmı dinliyor; canım, eşkıya demokrasiye 
mi aldırıyor" dersek ve devleti, aynen bunları yapmakla yetkili kılarsak, devletin bunlar kar
şısında tıpkı bir terör örgütü gibi davranabileceği şeklinde bir yanılgı içine düşersek, bence, 
anarşi ve terör ilk zaferini kazanmış olacaktır. 

Bu noktada, bütün açıklığımla ifade etmek istiyorum; Güneydoğu Anadolu'da yaşadığı
mız olay, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bundan birkaç yıl önce, hiç de bu ölçüde vahim bo-

. — 340 — ' 



T.B.M.M. B ; 21 2 6 . 1 2 . 1 9 9 1 0 : 1 

yutlarda değildi; orada mücadele götüren ayrılıkçı örgüt, orada yaşayan yerel halk tarafından, 
toplumun çok büyük kesiti tarafından bir terör örgütü olarak algılanıyordu. Bu mücadele için
de, yeterince hukuk devleti ilkelerini koruyamamamız, yeterince insan hakları ihlallerine karşı 
çikamamamız, yeterince demokrasiyi geliştiremememiz üzerine bu örgüt, açıkça itiraf edelim 
ki, bugün, küçüksenemez ölçüde kitlesel taban ve destek bulmuştur. Şimdi, bu olay ve bu olgu 
karşısında, "demokrasi önemsizdir, demokratik tedbirleri alsanız da, bu terörü ve anarşiyi 
önleyemezsiniz" demek bir yanılgı değil midir ve geçmiş beş altı yılda, bu bölücü örgütün, 
bu terör örgütünün almış olduğu mesafede, hiçbir demokratik tedbiri düşünmemiş olmamızın 
bir payı olmamış mıdır? Açıkça söylemek zorundayız ki, terör örgütlerini besleyen kitlesel des
tek olmazsa, bunlar, birçok Batı Avrupa ülkesinde olduğu gibi, bir müddet sonra sönerler. Ni
tekim, bugün büyük kentlerdeki anarşik nitelikli terör genişleyemiyorsa, ciddi taban bulamı-
yorsa ve Türkiye'yi tehdit edici bir boyuta ulaşamıyorsa, bunun arkasında kitlesel desteğin ol-
mamasındaridır; ama, eğer bölücü terörün, ayncılıkçı terörün arkasında da bir kitle desteğinin 
olmasını önlemek istiyorsak, buna izin vermek istemiyorsak, bunun arkasındaki insanların; 
terörle hiç ilgili olmayan, terörle hiç bir araya gelmeyen, terörle hiçbir biçimde ilişkilendirilme-
mesi gerekli kimi hak ve taleplerini görmezlikten gelmemeliyiz. Eğer bunu yaparsak ve bunu 
yapmakta ısrar edersek, korkarım ki, bölücü örgüt, terör örgütü bunları istismar ederek taban 
gücü oluşturacaktır. 

Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, önceki gün Cumhuriyet Gazetesindeki resme, Al
lah aşkına, dikkatle bir bakınız. O zaman, demokrasinin, insan haklarının ve Hükümetimizin 
vaat ettiği demokratik açılımların ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Üç 
gün önceki Cumhuriyet Gazetesinde yer alan o resimde, 8-9 yaşlarındaki çocuklar, o ayrılıkçı 
örgütün bayraklarını taşıyarak gösteri yapıyorlardı. O halde, bu çocukları dahi etkileyecek öl
çüde kullanabileceği motifleri, kullanabileceği ihtiyaçları, kullanabileceği talepleri, bu bölücü 
örgütün elinden almak ve devlet, Parlamento ve Hükümet olarak bu ihtiyaçları biz karşılamak 
sorumluluğu ve görevi altına girmek zorundayız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, duyarlı bir ortamda ve karmaşık bir olgu karşısında hepimiz hata 
yapıyor olabaliriz. Açıkça söylüyorum ki, HEP kongresinde, bir başka partinin kongresinde 
olanlar, birçok yurttaşımız gibi, elbet beni de rahatsız etti. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Bundan hoşnutluk duymamız ve onaylamamız, asla mümkün değildir... 

TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — Bakın çaresine. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ama, 32 kişinin öldürüldüğü üç günün sonun
da, çok önemli bir biçimde, anarşi ve terör olaylarını ve nedenlerini tartışırken, bunu, çok bü
yük bir nedenmiş gibi göstermek, bence anarşi ve teröre hak ettiği boyutta ve derinlikte yaklaş
mamızı engelleyici bir saptırmadır; kusura bakmayın. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul)— Küçük bir neden mi?.. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Onaylamıyorum, kabul etmiyorum, apayrı bir 
olaydır; ama, çok daha derin, çok daha geniş ufuklu, çok daha boyutlu ve çok daha sorumlu
luktu yanıtlar bulmak istediğimiz bir dönemde bunu ön plana çıkarmayı, olaya varmamızda 
engelleyici bir tavır olarak sayıyorum. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Hayır, çok küçük bir neden olarak, yanlış... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Öngörüşmede de söyledim; şimdi, böyle bir 

yaklaşım karşısında, biz şöyle bir yaklaşımı gösterirsek, uzlaşmaya nasıl varabiliriz?... Demek 
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istemiyorum, söylemek istemiyorum; ama, yaklaşımın yanlışlığını ifade etmek için de söyle
mek zorunluluğunu hissediyorum; yani, ben şimdi, dün ölen, Önceki gün ölen 32 kişinin mü
sebbibi, bundan önceki İktidarın Başbakanı Sayın Özal'ın desem; bu, hakça olur mu; bu, doğ
ru olur mu; bu yaklaşım, meseleyi çözen ve uzlaşmaları sağlayan bir yaklaşım olur mu?.. De
sem ki... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Onunla ne alakası var? 
AYDIN GÜVENGÜRKAN (Devamla) — Demiyorum efendim... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Desen de kimse inanmaz zaten. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Desem ki, Irak'taki bir bağımsızlık örgütünü, 

Talabani'yi ve Barzâni'yi muhatap kabul etmekle, Sayın özal, Türkiye'deki ayrılıkçı akımlara 
da meşruiyyet tanımıştır; bu hakça bir yaklaşım olur mu, doğru bir yaklaşım olur mu, söylen
mesi gerekli, yapılması gerekli bir yaklaşım olur mu? (SHP sıralarından alkışlar) Desem ki, 
Sayın Özal, daha kimse telaffuz etmeden, "pekala, Türkiye'de federal devlet de tartışılmalıdır" 
dediği için, önceki gün 32 kişinin kam dökülmüştür; hakça bir yaklaşım olur mu? (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) Demiyorum ve Sayın özal'a katılıyorum, Sayın Cumhurbaşkanı
mıza bu noktada katılıyorum; açıkça da itiraf ediyorum, katılıyorum. Federal devlet beni ilgi
lendirmiyor; ama, bu Parlamentoda ve Türkiye'de gerçekten bu soruna çözüm bulmak istiyor
sak, Sayın Cumhurbaşkanının da büyük bir sağduyuyla işaret ettiği gibi her şey açıkça tartışıl
malıdır, her şey söylenmelidir ve bu Hükümet, bu söylenen her şeyden ve bu açıklanan her 
görüşten bir ortalama çıkarma, bir doğru çıkarma görevini yerine getirmeli ve bu sorunu çöz
melidir. 

KEMAL NACİ EKŞt (İstanbul) — Bu doğru. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Saym Hükümetin ve Sayın Başbakanımızın söy

lediği -geçmişte söylediği, şimdi söylediği- "bu sorun, devlet sorunudur; bu sorun, bir toplum
sal sorundur" yaklaşımıyla, dün Hükümeti bu konuda eleştirmiş olması arasında da herhangi 
bir çelişki görmüyorum. 
, TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Ne görüyorsun? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Önergemizde de belirttiğimiz üzere, elbette bu 
sorun, bir toplumsal sorundur, bir devlet sorunudur; herkesin yapabileceği 'katkı vardır; üni
versitelerin vardır, yargı kuruuşlarımn vardır, emniyet güçlerinin vardır, basının vardır, hocala
rın vardır, sade yurttaşların vardır, Kürt kökenli insanlarımızın vardır, diğer insanlarımızın vardır; 
herkesin, herkesin, herkesin yapabileceği bir katkı vardır; bunda hiçbir tartışma yoktur; ama, 
sorumluluk yine elbette Hükümetindir. Sayın Başbakanın söylediğinde hiçbir çelişki yoktur. 
Eğer bunları yapamazsa, eğer bunları gerçekleştiremezse, eğer bu katkıyı, bu toplumsal çözü
mü oluşturamazsa, elbette ben yarın, üniversitedeki bir hocayı, ya da sade bir yurttaşımı, ya 
da herhangi bir üniversiteyi sorumlu tutacak değilim; elbette Hükümet sorumlu olacaktır, el
bette hesabım o verecektir. Yaklaşım elbette doğrudur; devlet sorunudur, toplum sorunudur, 
herkesin yapabileceği bir katkı vardır, hiç kimsenin kaçamayacağı sorumluluklar vardır; ama, 
bütün bunların koordinasyonunu yapmak da Hükümetin görevidir ve elbette sorumluluk ona 
aittir. 

KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — Aksini söyleyen yok. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN — Bugün başlayan bu ortamı, bugün başlayan bu söyleşi, 

bugün başlayan ortaklaşa çözümler arama süreci, bence çok hayırlı bir süreç olmuştur ve bü
tün duygu yüklülüğümüze rağmen, bütün üzüntümüze rağmen ve bütün -azıcık da pekişmiş- ön-
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yargılarımıza rağmen, eğer bugün, bu acılı günde dahi, anarşi ve terörü, bu soğukkanlılık için
de, bu serinkanlılık içinde tartışabiliyorsak; umuyorum, diliyorum ve inanıyorum ki, bunun 
köklerini kurutmayı da birlikte becereceğiz. 

Bence, hepimizin bir ortak sorumluluğu var. Geçmişte yaşadığımız terör ve anarşi olayla
rından daha ağırlıklı bir sorunla karşı karşıyayız. Türkiye'de şimdiye değin, etnik kökenli, bu 
boyutlu bir sorunu yaşamamıştık ve hepimiz itiraf etmek zorundayız ki, dinî inançlara, mez
hepsel inançlara ve etnik kökenlere ilişkin sorunlar, çok duyarlı sorunlardır. Pek çok ülke, pek 
çok toplum, esenliğini, mutluluğunu ve bütünlüğünü, bu sorunlara doğru yanıt verememiş ol
maktan ötürü kaybetmiştir; dünya tarihi bunun örnekleriyle doludur. Bu olağanüstü duyarlı 
konuda hepimizin son derece duyarlı davranması gereldidir. Hangi kökenden, nereden gelirsek 
gelelim, ne olursak-olalım; her birimizin, her söylenen sözde son derece duyarlı ve dikkatli 
olmak gibi bir sorumluluğu vardır. Yüce Meclisin, bugünkü bu duygu yüklü günde, bu acılı 
günde dahi bu konuda özen göstermiş olmasını ve bundan sonra da özen gösterileceği izleni
mini elde etmiş olmam, bana ulusal birlik ve bütünlüğümüzü mutlaka ve mutlaka koruyacağı
mız konusunda iyimserlikler ve umutlar verdi. Bu nedenle, Yüce Parlamentoyu bir kere daha 
içtenlikle ve saygıyla selamlamak istiyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, anarşi ve terör konusunda sanıyorum yaptığımız hatalardan biri, bi
zi 12 Eylül 1980'e götüren ortamı, koşulları, nedenleri, suçluları arayıp bulmamız olmuştur. 
Bir büyük badire yaşadık; bir toplumsal uzlaşma, bir demokratik uzlaşma çöktü ve onun yeri
ne bir askerî darbe oldu. Gerekçe, anarşi ve terördü ve gerçekten 12 Eylüle giden süreç içinde, 
Türkiye, anarşi ve terör konusunda, demokratik yollardan başarı elde edememiş bir toplum 
görünümünü veriyordu. Sonradan sivil ve demokratik rejime geçtik; ama, bu sivil ve demok
ratik rejime geçtiğimiz günden bu yana, hiçbir zaman bizi 12 Eylüle getiren koşulları, nedenle
ri, suçluları, dinamikleri aramadık, bunun neden olduğunu bir türlü bulmak istemedik; bunu 
yapmamakla, bence, toplumu anarşi ve terör konusunda bilgisiz bıraktık. Bence bu konuda 
daha fazla gecikilmemelidir. 

Sayın Başbakan ve başka pek çok insan, 12 Eylüle gelen süreç içinde imalarda bulundu
lar, 12 Eylüle gelen süreç içinde Örtülü suçlamalarda bulundular. Hatta, birçok insan, 12 Eylü
le gelen süreç içinde dikkate almak zorunda olduğumuz birtakım ihbarlarda bulundular. Şim
di, bir ülke, bundan on yıl önce demokrasisini yitirmiş, anarşi ve terör karşısında yenik düşü
rülmüş ve şimdi ise, sivil iktidar var, şimdi demokratik bir rejim var; ama, bizi o gün yenik 
düşüren koşulları, nedenleri ve suçluları ve zanlıları aramıyor, bulmuyor. Bu, bence, anarşi ve 
teröre bundan böyle de özgürlük tanıyan, serbestiyet tanıyan, rahatça gelişme şansı tanıyan 
bir büyük yanlışlıktır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Geçmişin bütün bilinmeyenlerini çözüme kavuşturmadan geçmişin, bizi anarşi ve terör kar
şısında yenik düşüren bütün nedenlerini ortaya çıkarmadan,-gelecekte anarşi ve teröre karşı, 
istediğimiz kesinlikte bir başarıyı elde etmemiz bence çok zor olacaktır. Onun için, ben diyo-
rum ki, Parlamento olarak, bir Meclis araştırması komisyonu kurup, bir araştırma yapmamız 
lazım; Türkiye, geçmişte ve şimdi, niçin anarşi ve teröre karşı yeterince dirençli değildir; niçin 
kurumları yeterince işlev görmemektedir; niçin bu sorun, bunca zamandır toplumun günde
minden bir türlü indirilememektedir; niçin devlet, anarşi ve terör karşısında yeterli ölçüde güç
lü gözükmemektedir? Bunların nedenlerini bulmak ve bu nedenleri gidermek zorundayız. 

CAVİT SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Nedeni senin gibiler. 
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KEMAL NACÎ EKŞİ (İstanbul) — Hükümet yapsın o işi. 
MUSTAFA ATEŞ AMİKLİOĞLU (Çorum) — Önce, bizim kararımızı oylayın. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla)— Güzel! 
Yüce Meclisin, bence, bugünkü müzakerelerde, topluma vermesi gerekli en önemli mesaj 

şu olmalıdır : Kimse, hiçbir terör örgütü, hiçbir anarşik güç; hiçbir iç ye dış odak şuna heves
lenmesin; Türkiye, hukuk devleti ilkesinden ayrılmayacaktır. Türkiye, demokrasiden ayrılma
yacaktır. Türkiye insan haklarına önem vermek yolundan ayrılmayacaktır. 

HALİL DUMANKAYA (İstanbul) — Bölünmeyecektir. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Kuşkusuz, bölünmeyecektir; bölünmemek için 

bunları yapacaktır. . 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Zorla söylemeyin, isteyerek söyleyin. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Yapmayın... İşte bu haksızlıklar, bu karşılıklı 

önyargılar toplumda anarşi ve terörü besliyor. Bunu söylemeyin.. Her ikimiz de ülkenin bölün
mezliğini elbette istiyoruz, bundan kuşku duyulmamalıdır. Eğer demokrasinin tehlikeye gire
bileceği, hukuk devletinden vazeçilebileceği, insan haklarının askıya alınabileceği duygusu, ül
kedeki anarşi ve terör gruplarınca algılanır ve hissedilirse, bunların saldırganlıkları artacaktır; 
çünkü, bunlar.devletle halkın arasının, ancak devletin hukuktan, demokrasiden ve insan hak
larından koparılmasıyla açılabileceğini çok iyi bilmektedirler. Anarşi ve teröre verilecek en önemli 
yanıt, demokrasi konusundaki kararlılıktır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bu açılara; geçtiğimiz üç günün, 32 tane kayıp vermiş olmanın acısına ve onun verdiği 
hüzünlü ortama.rağmen, Hükümetimizin açıklamış olduğu demokrasi programını daha da hız
landırarak ve daha büyük bir kararlılık içinde götürmesini, SHP Grubu olarak rica ediyor ve 
kendilerinden bekliyoruz. 

Bütün dünyadaki anarşi Ve terör olaylarına baktığımız zaman, elbette devletin etkin bir 
güvenlik gücünün varlığı ve onun çalışması kadar, demokratik açılımlar da son derece önemli 
olumlu bir rol oynamıştır. Etnik sorunların olduğu bir çok ülkede çözüm, silahla ve sopayla 
bulunamamış, demokratik uzlaşmalarla sağlanmıştır. 

Şunu da söylemek zorundayım ki, kimi etnik hakların ve özgürlüklerin genişletilmesini 
isteyen güçler ve kişiler, mutlaka ve mutlaka terör yolunu onaylamadıklarını, teröre hiçbir bi
çimde ve hiçbir açıdan anlayışla bakmadıklarına toplumu inandırmak ve bunu kanıtlamak zo
rundadırlar. Eğer, demokratik yollardan, parlamenter yollardan ve siyaset yollarından hak ve 
özgürlüklerin daha çok genişletilmesi isteniyorsa, kimi baskıların ortadan kaldırılması isteni
yorsa, insan haklarına daha saygılı bir düzen kurulması isteniyorsa, bunu isteyen insanlar, bu 
ihtiyacı duyan arkadaşlarımız, gruplar, kişiler, kimliklerini mutlaka ve mutlaka demokrasiye 
olan bağlılıklarını ve anarşi ve terörden medet ummadıklarını topluma kanıtlamak, ülkenin 
demokrasi güçlerine kanıtlamak gibi yükümlülükleri ve sorumlukları vardır. 

' • / • 

Anarşi ve terörle, demokratik mücadele, birbiriyle bağdaştırılamayan iki ayrı eylemdir. 
Anarşi ve teröre, herhangi bir biçimde sempati ile bakanlar, demokratik yollardan açılımlar 
sağlamayı, demokratik kazanımlar elde edebilme yollarını peşinen kaybetmiş sayılmalıdırlar. 
Onun içini, demokrasi mücadelesini götüren insanların, bu yoldan hiç sapmamaları kayıt ve 
koşuluyla yüreklendirilmelerini; ama, anarşi ve teröre de, el birliği ile ve aynı kararlılıkla karşı 
çıkılmasının gereğini ifade etmek istiyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; güvenlik güçlerimizin, anarşi ve terör olayları karşı
sında, istenildiği ölçüde yeterli ve etkin olmamasının nedenlerini geniş düşünmek zorundayız. 
Sanıyorum ki, bu sorun, bir genel devlet sorunumuzdur. Bugün oluşturduğumuz devlet, çok 
fazla hantal, çok fazla merkeziyetçi, çok fazla kendi sorunlarına boğulmuştur; yeterince es
nek, yeterince güçlü, yeterince teknoloji ile, yeterince bilgi ile donatılmış bir devlet görünümü 
vermemektedir. Bu nedenle, birçok konuda -tıpkı enflasyon konusunda, tıpkı ekonomik kal
kınma ve gelişme konusunda- olduğu gibi, anarşi ve teröre karşı güvenlik önlemlerinin alınma
sı konusunda da, bu devlet yeterli olmamaktadır, bu devlet anlayışı yeterli olmamaktadır. Onun 
için, devlet anlayışımızın eksiklikleri ve noksanlıkları üzerinde elbirliği ile düşünmek, yeni, çağdaş 
ve modern bir devlet anlayışı Türkiye'ye getirmek zorundayız. Ben bu sorunu, KİT sorunun
dan ayrı bir sorun gibi de düşünmüyorum. Daha etkin, daha atak; ekonomide daha etkin, da
ha atak; güvenlikte daha etkin, daha atak; sosyal meselelerde daha güvenli, daha atak bir dev
let anlayışını Türkiye'ye taşımak zorundayız. 

Son günlerde yaşadığımız ziyaretçi akınında, insanların en doğal, en basit, en kolay çözü
lebilir ihtiyaçlarına dahi, oluşturduğumuz bu devlet yapısı ve onun kurumları içinde yanıt ve
remediğimizin acısını görüyorum. İnsanlar, en basit, en kolay, çözülebilir, en doğal haklarını 
alabilmek için dahi Ankara'da Parlamentonun kapısını çalmak zorunluluğunu, özel ilgi, özel 
yakınlık ve özel destek bulmak ihtiyacını hissediyorlarsa, bu toplum ve devlet yapısı önemli 
ölçüde eskimiş ve ihtiyaçlara yanıt veremez hale gelmiş demektir. Bu sorun üstünde de parla
mentonun elbirliğiyle düşünmesinin gerektiğine inanıyorum. ' . 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, konuşma süresini diğer arkadaşınızla paylaşmıştınız; hatır
latırım. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devam) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, anarşi ve terör, yaklaşık 

yirmi yıldır toplumumuzun gündemindedir. Sanıyorum, hiçbir demokratik ve uygar toplumda 
anarşi ve terör olayları, toplumun gündeminde bu ölçüde kalabilmeyi becerememiştir. Eğer Tür
kiye'de, bu kadar uzun süredir ve zaman zaman hepimizde derin kaygılar uyandıracak boyutta 
anarşi ve terör olayı sürüyorsa, meseleye bakış açımızda ciddî düzeltmeler yapmak ihtiyacı vardır. 
Eğer, yirmi yıldır anarşi ve terör konusunda toplum olarak kesin bir zafer kazanamışsak, bu 
meseleyi kökünden kurutamamışsa, yeni bakış açılarına, yeni görüşlere, yeni değerlendirmele
re, yeni açılımlara ve yeni değer yargılarına ihtiyacımız vardır. Bunlar, topluma, ancak Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden fışkırarak, oradan çıkarak yayılabilirler. 

önümüzdeki görev yapacağımız yıİIar içinde anarşi ve terör konusunda toplumu kesin bir 
zafere götürecek katkıları yapacağımız umudu içinde Yüce Meclisi saygıyla selamlıyor, çalış
malarında başarılar diliyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, kürsüyü terk etmezden önce, zatı alinizin bir hususu açıklığa 
kavuşturmasını istirham edeceğim : Devletin hantallığı ve ataleti hususundaki sözlerinizi tam 
anlamadım. Bü hususu lütfen tasrih etmenizi istirham edeceğim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın Başkanım, siz; bu konuda çok özel du
yarlısınız. Geçen gün de, Hükümetimizin söylediği, "yerel parlamentolar" lafını, bir milletve
kilimize, düzeltmesi konusunda uyarıda bulunarak mutabakat içende olmadığınızı ifade ettiniz. 
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Sayın Başkanım, benim söylediğim gayet açıktır, düzeltilecek hiçbir şey yoktur. Lütfen, 
meseleyi siz bir kere daha düşününüz; söylediğim söz gayet açıktır efendim. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Düşünmeme gerek yok, sizden duymam gerekir. Türkiye'de, Anayasamıza 
göre kurulmuş bir devlet vardır. (ANAP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, SHP Grubu adına konuşacak olan 
ikinci konuşmacıya ne kadar süre kaldığını söyleyiniz de, bir karışıklık olmasın. 

BAŞKAN — Söyleyeceğim Sayın Kalemli. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına şort konuşmayı yapmak üzere, Sayın Mahmut 
Alınak'a söz veriyorum. 

Sayın Alınak, 13 dakikalık konuşma süreniz vardır. 
Buyurun. 

SHP GRUBU ADINA MAHMUT ALINAK (Sımak) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; dün meydana gelen olaylarda can veren insanlarımızla ilgili acımızı belirterek konuşmama 
başlamak istiyorum. 

Parlamentomuzun akan bu kanları durduracağına inanıyor ve güveniyorum. Bu şiddet or
tamının ve akan kanların sona ermesinde tek seçeneğin demokrasi olduğuna ilişkin inancımı 
vurgulamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, burada, ülkemizin geleceğini tartışıyoruz; işsizlik, enflas
yon, ekonomik gerilik, sağlık, eğitim, kötü şehirleşme ve benzeri temel sorunlarımızla doğru
dan doğruya ilgili olan önemli bir sorunu tartışıyoruz. Bu Parlamento, bütün sorunların, akla 
gelebilecek bütün siyasal sorunların özgürce tartışılabileceği bir platform olmalıdır. Bu Parla
mento, çok aykırı bile olsa, çok uç bile olsa, akla gelebilecek bütün çözüm önerilerinin ortaya 
konulabildiği bir demokratik platform olmalıdır. 

Aksi halde, burada, bu kürsüde tartışılmasına fırsat verilmeyen sorunlar ve çözümleri, kah
vede, sokakta ve giderek başka'zeminlerde konuşulmaya başlanacaktır. Bu nedenle, Parlamen
tomuzun önündeki acil görev, bugüne kadar oluşan tüm önyargıları aşarak, tabuların üstüne 
gitmek ve her türlü tabuyu yıkmaktır. 

Bilindiği gibi, bu tabulardan birisi de Kürt sorunudur. Acıdır ki, bu soruna değinen kim 
olursa olsun, bölücülük damgası yemekten kurtulamamıştır; ama, Atatürk her fırsatta Kürt 
ve Türk kardeşliğinden bahsetmiştir. Nitekim, 17 Haziran 1919'da, Samsun'da, "ben Kürtleri 
ve hatta öz bir kardeş olarak tekmil milleti bir nokta etrafında birleştirmek ve göstermek karar 
ve azmindeyim" demiştir. Yine, 1 Mayıs 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden,, 
"Efendiler, Meclisi Âlinizi teşkil eden zat, yalnız Türk değildir, yalnız Çerkez değildir, yalnız 
Kürt değildir, yalnız Laz değildir" diyerek, gerçeği bir defa daha ifade etmiştir. 

Yine, merhum İsmet İnönü, Lozan Konferansında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti, Türklerin olduğu kadar Kürtlerin de hükümetidir" diyerek gerçeğin altını bir defa da
ha çizmiştir. Görüldüğü gibi, o dönemde bir tabu olmayan Kürt sorunu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünde ve uluslararası konferanslarda Atatürk ve merhum ismet İnönü tarafından 
tartışmaya açılmış ve sorunun adı da konularak, bu sorun açık açık konuşulmuştur. 

Bugün burada, güvenlikle ilgili genel görüşme yapılmaktadır. Ancak, hepimiz çok iyi biti
yoruz ki, gerçekte burada tartışılan, Kürt sorunudur. Kürt sorunu MİT'te tartışılıyor, Ge-
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nelkurmayda tartışılıyor, Millî Güvenlik Kurulunda tartışılıyor, hatta bütün dünyada tartışılı
yor; ama, asıl tartışılması gereken yer olan Parlamentoda, burada, konuşulamıyor... Oysaki, 
Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasal belgesi olan Amasya Protokolünde vatan, "Türk ve Kürt
lerin oturduğu arazi" olarak belirlenirken, Atatürk de 17 Eylül 1919 tarihinde Sivas'ta, Türk 
ve Kürt'ün yekdiğerindcn ayrılmaz iki öz kardeş olarak yaşamakta devam edeceği gerçeğini 
ortaya koymuştur; ama, Kürtlerden söz etti diye hiç kimse Atatürk'ü ya da merhum tsmet İnö
nü'yü bölücülükle suçlamayı aldma getirmemiştir. Bu nedenle, Parlamentomuzun öncelikle 
halkımızı da karanlığa boğan bu tabuyu yıkması ve bu sis perdesini yırtması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de Kürt sorunu bugün ortaya çıkmış bir sorun değildir; yet
miş yıldan bu yana uygulanan yanlış ve gerçekçi olmayan politikaların ürünü olan bir sorun
dur. Geçmişin hatalarını görmezlikten gelirsek, bugün daha da büyük boyutlara varan bu so
runa doğru teşhisler koyamayız ve bu nedenle, çözümler de getiremeyiz. 

Tarihin hiçbir döneminde, Kürt halkı, Türk halkının düşmanlarıyla işbirliği yapmamıştır. 
Türk halkı, yalnız ve sıkıntıda olduğu her dönemde, kendisine dostluk elini uzatan, yanı ba
şında, omuz omuza savaşan Kürt halkını bulmuştur. Ulusal Kurtuluş Savaşında, Kürtler, on-
binlerce insanını şehit vermekten çekinmemişlerdir. 

Nitekim, merhum tsmet İnönü, Lozan Barış Konferansında, yurdun kurtuluşu için Kürt 
halkının yaptığı hizmetleri ve katlandığı fedakârlıkları saygı ve hayranlıkla ifade etmiş; "Kürt
lerle Türkler tam bir işbirliği içinde çalışmışlardır" demiştir. 

Yine, merhum tsmet tnönü 31 Mart 1969 tarihli "Ulus" Gazetesinde yayımlanan hatıra
larında, "Sevr Antlaşmasıyla Kürtler, Türkler gibi vatanı tehlikeye maruz gördüler. Millî Mü
cadelenin devammca canla başla beraberlik gösterdiler" diyerek, Kürtlerin Türklerle olan ta
rihsel dostluğunu vurgulamıştır. Ancak, sonradan, en masum demokratik talepleri bile, "ül
kenin ve milletin bölünmez bütünlüğü" gerekçe gösterilerek bastırılmaya çalışılmıştır. Bu da 
yetmiyormuş gibi, sivil yönetimler işin kolaycılığına kaçarak, sorunun çözümünü askere hava
le etmişlerdir; ama, askerin bu işi çözümleyemediğini hepimiz yaşayarak gördük değerli millet
vekilleri. Çözümleyemez de... Tıpkı Polonya'da, Arjantin'de, İran Şahlığında, Peru'da, Nika
ragua'da çözümleyemediği gibi. Ülkemizde de, Parlamentonun sorunları çözmede acz içine girdiği 
gerekçe gösterilerek, 12 Eylülcü generaller yönetime el koydular. Peki ne oldu? Sonuç alınabil
di mi? Bugün akan kan nedir? Üstelik, bu işin faturası da halka ve demokrasiye çıkarıldı. As
kerî çözümün, çözüm değil, gerçekte çözümsüzlük olduğu, sorunu daha da karmaşık hale ge
tirdiği, 12 Eylül darbesiyle bir defa daha. ortaya çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, özellikle, 12 Eylül darbesinden sonra bölge insanı potansiyel suçlu 
olarak görülmüş ve Türk halkı da bu doğrultuda koşullandırılmaya çalışılmıştır. Siyasî partile
rin Kürt halkından söz etmeleri bile, bir kapatma gerekçesi olmuştur. Bugün, ülkede şiddet 
her geçen gün daha da tırmanıyor, evlatlarımızın kanları akıyor, Kürt ve Türk analarının göz
yaşları dinmiyorsa, sorumlu olan, işte bu mantıktır. Bu mantık, yalnız insanlara değil, doğaya 
ve hayvanlara da uygulanmıştır. Ormanlar yakılmış, katırlar katledilmiş, köyler boşaltılarak 
insanlar evsiz ve yurtsuz bırakılmıştır. Örneğin, sadece Şırnak'ta elliye yakın köy boşaltılmış, 
köylüler ahırlarda ve çadırlarda yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Evlerinden ve toprakların
dan uzakta, açlık ve sefalete terk edilen bu insanlar, devlete küskün hale getirilmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, bu insanlarla bu yaşam koşullarını bir gün paylaşmanızı isterdim. 
İnsanım diyen hiç kimsenin sessiz kalamayacağı bu manzarayı gördükten sonra, eminim ki, 
hepiniz yapılanların açık bir haksızlık olduğunu haykıracaktınız. 
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Üstelik, Kürt nüfusunun yüzde 50'sine yakınının İstanbul, tzmir, Adana^ Ankara, tçel ve 
benzeri illere göç etmiş olması, sonunu sadece bir Kürt sorunu olmaktan çıkarmış, bir Türkiye 
sorunu, Türk halkının .sorunu haline getirmiştir, örneğin, enflasyonun ana nedenlerinden bi
risi de bu sorunun çözümlenememiş olmasıdır. Olağanüstü hal uygulaması için, askerî araç 
ve gereçler, akaryakıt, özel tim, köy korucusu, istihbarat elemanı ücretleriyle, uçak, helikopter 
ve benzeri masraflar için trilyonlar harcanmaktadır. Bu para, sadece Hakkârilinin, Şırnaklı-
nın, Karslının ya da Diyarbakırlının cebinden mi çıkmaktadır? Elbette ki hayır. Karadenizli
sinden Trakyalısına kadar, Egelisinden Akdenizlisine kadar bütün halkın, bütün esnafımızın, 
işçimizin, köylümüzün, memurumuzun parasıdır, işçilerin, memurların emeklilerin, tarımsal 
ürün taban fiyatlarının düşük tutulmasının nedenlerinden birisi de, yine bu sorunun çözümle
nememiş olmasıdır. Çünkü, memura, işçiye, emekliye ve üreticiye ödenmesi gereken paralar, 
bu iş için askerî harcamalara ayrılmaktadır. ' 

Büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğu, çevre kirliliği, gecekondu, sağlık, eğitim, su ve ben
zeri sorunların üst üste yığılmış olmasının önemli nedenlerden birisi de yine bu sorunun çö
zümlenememiş olmasıdır. Çünkü, bugüne kadar uygulanan askerî politikalar sonucunda do
ğan baskı ve ekonomik gerilik, insanları kitleler halinde metropol illere göçe zorlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, asıl yanlışlık, sorunu yaratan nedenleri göz ardı ederek, sorunu orta
dan kaldırmaya çalışmaktır. Yanlışlık bu noktada toplanmaktadır. Teşhis ve yaklaşım yanlış 
ise, tedavi de, kaçınılmaz olarak, yanlış olacaktır. 

Sorunu yaratan asıl neden, düşünceyi suç kapsamına almış olmaktır. Düşünce, suç kapsa
mına alınmış, illegaliteye, yani yasa dışılığa itilmiştir. îllegalite, doğal olarak kontrol altına alı
namamış ve iş bu boyutlara varmıştır. Buna, hak arama özgürlüğünün kısıtlanması da ekle
nince, haksızlığa uğrayan insanlar, devlete olan güvenlerini yitirmiş, ihkakı hak, yani adaleti 
kendi elleriyle gerçekleştirme yolunu seçmişlerdir. Baskı... (DYP, ANAP ve RP sıralarından 
sıralara vurmalar, gürültüler) 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Yanlış anlama... İzah edeyim... tzah edeyim. îzah ede
yim değerli arkadaşlarım... (DYP sıralarından "İzah etsen ne olacak" sesleri) tzah edeyim... 
izah edeyim... (Gürültüler) tzah edeyim... izin verin... (Gürültüler) izin verin... tzin verin... 
(DYP, ANAP ve RP sıralarından sıralara vurmalar, gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, cezaevinde bir insanı düşünün, cezaevinde ağır baskılar gö
rüyorsa ve verdiği dilekçelere göre gerekli olan işlemler yapılamıyorsa ve bu insan da açlık gre
vine gitmek suretiyle sesini duyurmaya çalışıyor ise, bu da ihkakı haktır. Bu Mecliste, ihkakı 
hakkı, hukukçular çok iyi bilirler, ne demek olduğunu da anlarlar ve bu sözlerimin altında 
da hiçbir kastın mevcut olmadığını Parlamentonun bilmesini istiyorum ben. ihkakı hakkı, lüt
fen, hukukçularımızdan sorunuz. 

Baskı ve işekenceler de bardağı... 
BAŞKAN — Sayın Alınak, süreniz doldu, toparlayınız lütfen. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bitiriyorum Başkanım... 
BAŞKAN — Bitiriniz lütfen. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Baskı ve işkenceler de bardağı taşıran son damla ol

muştur. Soruna yaklaşımda bu üç gerçeği göz ardı ettiğimiz sürece, sonuç almamız mümkün 
olmayacaktır. Mümkün olsaydı, askerî yönetimlerle, sıkıyönetimlerle, 12 Eylüllerle, 
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olağanüstü hal uygulamalarıyla, köy koruculuğu ve özel timli uygulamalarla, Terör Yısası, sansür 
ve sürgün kararnameleriyle zaten bugüne kadar bir sonuç alınmış olacaktı; ama, alınamadığı 
ortada. Kars'ın Digor ilçesinin Dolaylı ve Arpalı Köylerinden, akraba olan, iki gencimiz, ça
tışmalarda can verdiler değerli arkadaşlarım... (ANAP sıralarından "öldürülenler ne olacak?" 
sesleri) 

BURHAN KARA (Giresun) —Sayın Başkan, yeter artık, yeter!.. 
Sayın Başbakan, kaçma!.. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Otuz gencimizin anası ağlamadı mı? (ANAP, DYP ve 

RP sıralarındaan sıralara vurmalar, gürültüler; DYP sıralarından kürsü önüne yürümeler) 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Dinleyin lütfen, izah etmeye çalışıyorum. (Gürültüler) 
Biri asker, biri de PKK'lıydı.... (Gürültüler) Biri asker, biri de PKK'lıydı... (Gürültüler) 

Düşmanlıkları mı... 
BAŞKAN — Sayın Almak... Sayın Alınak... (Gürültüler) 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sayın Başkan, bu sorunlar,.. 
BAŞKAN — Sayın Alınak, bitiriniz lütfen... ' 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Ben, konuşma meraklısı değilim Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Sayın Alınak, bitiriniz... 
MAHMAT ALINAK (Devamla) — Bu sorunlar, lütfen, burada tartışılsın... Meraklı deği

lim ben... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, zaman içerisinde tartışılsın... (Gürültüler) 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Ben amacımın dışına... (Gürültüler; DYP ve ANAP 

sıralarınadan "indirin onu aşağıya" sesleri) 
BAŞKAN — Hayır... Hayır... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Sayın Başkanım... (Kürsü önünde toplanmalar; DYP, 

ANAP ve RP sıralarından, sıralara vurmalar, gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Alınak... Sayın Alınak... (Gürültüler) 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Ben amacımın dışına çıkmıyorum... Ben amacımın 
dışına çıkmıyorum... Lütfen... 

(Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundukluoğlu hatip kürsüsüne çıktı) 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Yanlış Yapıyorsun... 
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU (Kırıkkale) — Ben sana bu kürsüden PKK'yı konuştur

mam. Bu kürsüden PKK'yı konuşamazsın... 
(Erzurum Milletvekili ismail Köse, İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve daha sonra 

bir grup milletvekili kürsüye çıktılar; tdare Amiri Samsun Milletvekili Nafiz Kurt da kürsüye 
çıkanları ve kürsüde meydana gelen olayları önlemeye çalıştı) 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Ben, konuşacağım... 
BAŞKAN — Sayın Almak, kürsüyü terk ediniz lütfen. 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Aşağı ineceksin, konuşmayacıksın! 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Lütfen bir dinleyin... 
TBMM İDARE AMİRİ NAFİZ KURT (Samsun) — Kürsüye çıkmayın... Kürsüye çıkma

yın... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen kürsüyü terk ediniz... Lütfen kürsüyü bırakınız... Kürsüyü terk edi

niz... Lütfen kürsüyü terk ediniz... (Gürültüler) 
Sayın milletvekilleri birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.48 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 18.20 

BAŞKAN : BaşkanvcMH Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

-o— :—— ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. / 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

A) GÖRÜŞMELER (Devam) 

1. — iç güvenlik sorunları konusunda, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilkri Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş-
kanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilkri Bayburt Millet
vekili Ülkü Güney ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Refah Partisi Grup Başkanvekilkri Ma
latya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile 13 arkadaşının önergekri 
üzerine açılması kabul edilen genel görüşme (8/3) (Devam) 

BAŞKAN — 8/3 esas numaralı genel görüşmeye devam ediyoruz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, bir önerimiz var, Yüce Başkanlık Di

vanına arz ediyorum. . 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun, gönderin Sayın Kalemli. 
Sayın Kalemli'nin bir önerisi var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Meclisin kürsüsünde biraz önce SHP Grubu adına yapılan konuşmada, şerefli Türk 
askeriyle terörist PKK'yı eşit tutan bir zihniyetin feryatlarını üzülerek dinledik. Bu çarpık zih
niyetin kelimelere dökülen bu ifadesinin zabıtlardan çıkarılmasını ve konuşmacının Başkanlık 
Divanınca bu davranışının kınanmasını..." arz ve teklif ediyorlar. 

"Zabıtlardan çıkarmak" diye, usulümüzde herhangi bir şey yok Sayın Kalemli. (ANAP 
sıralarından, "Var, var" sesleri) 

Yok efendim... İçtüzüğe baktım... 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan... (DYP sıralarından ayağa kalkmalar, 
"Otur yerine, otur yerine" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Almak, lütfen oturunuz. 
Muhterem arkadaşlar, konuşmacının sözü bitmişti. 
Gruplar adına, Refah Partisi... (ANAP sıralarından, "Oylayın, oylayın" sesleri, gürültüler) 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, oylayın efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Kalemli, zabıtlardan çıkarılması oylanamaz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, bu şekildeki davranışı Başkanlık Di

vanı olarak kınamayacak mısınız? . 
BAŞKAN — Efendim, kınıyoruz... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Çok teşekkür ederim. Başkanlık Divanınca kınandı

ğını ifade ediniz efendim. 
BAŞKAN — Kınıyoruz efendim. 
MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, Sayın Erbakan; buyurun. 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya ) — Önce sükuneti temin edin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Temin ederiz efendim, önce siz buyurun, teşrif edin. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muhterem Başkan, Muhte

rem milletvekilleri, Hükümetin sayın üyeleri, İçişleri Bakanlığının kıymetli mensupları; hepi
nizi, Refah Partimiz Grubu adına hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 

Bugün (26 Aralık 1991) Yüce Mecliste Türkiye'nin iç güvenlik sorunlarını bir genel görüş
üme halinde görüşüyoruz. Bu görüşmenin bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Sözlerime başlarken, önce, bir temel meselenin üzerinde durmak istiyorum. 
Biz bu ülkenin 60 milyon evladıyız. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Hiçbir güç, bu ülke

nin evlatlarını bölemeyecektir, birbirine düşüremeyecektir. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
Hiçbir zaman terörün gerekçesi olamaz; biraz evvel burada konuşan arkadaşımız, zanne

diyorum ki, maksadıyla ilgili olmayan sözler ağzından kaçırdı. Çünkü, bir -ihkakı hak" sözü 
kullanıldı. Böyle, "ihkakı hak" olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, önce, şu ild günde hayatını kaybeden 32 kardeşimize Allah'tan 
rahmet diliyorum; birçok yaralı insan var, kendilerine geçmiş olsun diyorum; bütün aile efra
dına başsağlığı diliyorum. Bu bakımdan, hepimiz hüzünlüyüz. ' 

Bakınız, bugün gazetelerdeki resimleri gördük. Şu İstanbul'daki mağazada ild yaşında bir 
yavrucağız dumanlar içerisinde... Bomba atacaksınız, boğulacak ve bunun adı "ihkakı hak" 
olacak... (RP, ANAP, DYP ve DHP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Yanlış anlıyorsun; "ihkakı hak" ki yanlış anlıyorsun... 
(RP, ANAP, DYP ve DHP sıralarından "otur yerine" sesleri, gürültüler) 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bunun insanlıkla alakası olamaz. 
BAŞKAN— Sayın Milletvekilleri, lütfen, Sayın Erbakan'ı sükûnet içerisinde dinleyelim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Aynı şekilde, yine Güneydoğu Anadolumuzda-

ki köylerde yaşayan masum insanlarımızı, geleceksiniz, makineli tüfeklerle, roketatarlarla ta
rayacaksınız... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hoca, şov yapmadan konuş. 
BAŞKAN — Sayın Gökalp, lütfen, hatibin sözünü kesmeyiniz. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Şov yapmasın. 
BAŞKAN^ — Efendim, şov yapılmıyor burada, konuşuluyor. . < 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bunun adı "İhkakı hak" olacak... Böyle "ih

kakı hak" olmaz! (RP, ANAP, DYP ve DHP sıralarından alkışlar) 
Bu hangi inanış, hangi dinin inanışı? Müslümanlıkta böyle şey yok. (RP ve ANAP sırala

rından alkışlar) 
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Müslümanlık dininde insanlar birbirinin kardeşidir. Ne acıklıdır şu ülkemizin hali. Bütün 
dünya bu yılı "Yunus Emre Yılı" diye kabul etmiş; insanlığı, kardeşliği, sevgiyi bütün dünyaya 
öğreten bir milletin evlatlarıyız; şu yılı nasıl kapatıyoruz!.. 

Bu çeşit hareketlerin hiçbir şekilde tecvizi mümkün değildir. Bu yollardan da hiçbir neti
ceye ulaşılması mümkün değildir. Bu millet 60 milyonluk bir milettir, birbirinin kardeşidir. Bağ
larımız kuvvetlenecek, hiçbir şekilde bu milleti paraçalamaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu 
terör olaylarının hepsine de biz gelip geçici gözüyle bakıyoruz. Ülkemizde, mutlaka, hangi şe
kilde olursa olsun, en kısa zamanda huzur hâkim olacak, bu terörün ardı arkası ortadan kal
kacak, 60 milyon insan olarak bu ülkede hep beraber mesut insanlar olarak yaşayacağız. Te
mennimiz budur, inancımız da budur. Yüce Meclis, bu görüşmeleri, bu inancın, bu gayenin 
bir an evvel gerçekleşmesi için yapıyor. 

Evvelki gün Yüce Mecliste ekonomik konuları, dün dış politika konularını, görüştük, bu^ 
gün de güvenlik konularını görüşüyoruz. Bu önergeleri veren bütün arkadaşlarımıza huzurla
rınızda teşekkür ediyorum. 

Bugün konuştuğumuz konu, hiç şüphesiz, daha önce konuştuğumuz konulardan çok da
ha önemlidir. Çünkü, 60 milyon insan, bu memlekette, her şeyden evvel, huzur istiyor. Huzur 
olmadan, hiçbir gayeye ulaşılması mümkün değildir. Zaten, bütün devletlerin görevleri de, bil
diğimiz gibi daha ilk çağlarda bile devlet huzurunu temin etmektir. Bu, devletin en önemli gö
revidir. Elbette, devletimiz mutlaka bu işi başaracaktır ve ülkemizde huzur teessüs edecektir. 
Bunun meydana gelmesi için, olayı samimî bir şekilde teşhis edip, tedbirlerimizi, tekliflerimizi 
ortaya koymalıyız. Bu hususta, Hükümete, bütün partiler olarak, hep beraber yardımcı olma
lıyız. Çünkü, bu ülke hepimizin ülkesidir. Ülkemizde bir an evvel huzurun teminine elimizden 
geldiği şekilde yardımcı olmalıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, konu hakikaten mühimdir. Çünkü, ülkemizde ve bütün dünya
da 1968 yılından beri terör başlamış, 1980 yılına kadar tırmanarak devam etmiştir. Rakamlar 
incelendiği zaman, 1974-1978 arasında bir nispi huzurun bulunduğunu görürüz. Bunda da, Kıbrıs 
Barış Harekatının katkısı olabilir, o dönemdeki yönetimin davranışlarının da katkısı olabilir. 

19Ş0 yılında artan bu terörün durdurulması istendi, hatta bunun kökünün kazındığı söy
lendi; ama ne yazık ki, arkadan yaşadığımız olaylar terörün kökünün kazınmadığını gösteri
yor. Nitekim, kıymetli İçişleri Bakanlığı mensuplarımızın getirdikleri rakamlara tekrar tekrar 
baktığımız zaman, 1980 yılından önceki anarşide ülkemizde 5 388 kişinin anarşik olaylardan 
hayatını kaybettiğini görüyoruz. Kıbrıs Barış Harekâtında kaybımızın 500'ü bile bulmadığını 
düşünecek olursak, on misli fazla memleket evladı anarşik olaylardan hayatlarını kaybetmiş
lerdir. 12 Eylülden bugüne kadar geçen dönemde de 2 800 kişi hayatını kaybetmiştir. Bütün 
bu, hayatını kaybeden -başta güvenlik görevlilerimiz olmak üzere- memleket evlatlarımıza bir 
kere daha rahmet diliyorum. 

Ele geçen silahlara bakıldığı'zaman, yine verilen rakamlara göre, 320 bin mermi, 1 600 
havan mermisi, 1 200 uzun menzilli silah, 1 000 roketatar, 1 milyon kaçakçılıkta yakalanan 
mermi, 600 silah, 160 olay. Bütün bu rakamlar burada konuşuldu. Bütün bunlar, hakikaten 
ülkemizi huzursuz eden, gün geçtikçe tırmanan anarşik olayların ne kadar büyük ehemmiyet 
arz ettiğini açıkça göstermektedir. 

Şimdi, çok önemli olan diğer bir konu da şudur : Bugüne kadarki bütün hükümetler, hep 
bu anarşik olayların ortadan kaldırılmasını istemişlerdir iyi niyetle çalışmışlardır; ancak, 
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görülüyor, ki, bugüne kadar, bu konu ciddî bir şekilde başarılabilmiş değildir. Öyleyse, bir nok
tada, hakikaten, bunu önlemek için, hep beraber gücümüzü toplayalım ve bütün ciddiyetimiz
le bunu kaldırmanın gayretini gösterelim. Temenni ediyorum ki, bu toplantı buna vesile olsun. 

önce, yeni Hükümetten bir ricam var. Biz vaktiyle, 1974 yılında, Hükümetimizin içerisin
de, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve diğer, (bugün însan Hakları Bakanlığı var) ilgili ba
kanlıklardan müteşekkil bir komite kurmuştuk. Bu komite, o zaman anarşik olaylar yok dene
cek kadar az olduğu halde, olayları ciddî bir şekilde takip ediyordu. Onun için, Hükümetten 
rica ediyorum, bu noktayı lütfen bir tezekkür buyursunlar. İçişleri Bakanımıza ilgili bakanlar 
yardımcı oldukları,takdirde, ümit ediyorum ki, elbirliği ile bir komite çalışması halinde yapıla
cak olan çalışmalarla bu yolda daha müessir, daha süratli, daha verimli tedbirlerin alınması 
mümkün olabilecektir. Konu hakkında ilk ortaya koyacağım teklif budur. 

Şimdi, Sayın Hükümete yardımcı olmak üzere, iki ayrı nokta üzerinde durmak istiyorum. 
Bunlardan bir tanesi; evet, anarşiyi önlemek devletin, hatta bütün milletin görevidir^ Bu ülke 
hepimizin. Hepimiz bu huzursuzlukların ortadan kalmasını istiyoruz; ancak, unutmayalım ki, 
devletin de, milletin de bu huzura kavuşabilmesi için, merkez çark, icradır ve Hükümettir. Onun 
için, devletteki bütün organların görevlerini yapması mesuliyeti dahi, netice itibariyle Hükü
metin üzerinde bulunmaktadır. Bu itibarla, Hükümet, bu mesuliyetini müdrik olarak bütün 
bu tedbirlerin alınmasına gayret edecektir. * 

Burada konuşmalar yapılıyor -müsaadelerinizle burada bir noktayı daha belirtmek 
istiyorum- bu konuşmalarda iyi niyetle söylenen sözlere, bundan önceki yapılan ekonomi ve 
dışişleriyle ilgili müzakerelerde gördük ki, Sayın Hükümet üyeleri arkadan kalkıp buraya gel
dikleri zaman, sanki getirilen her teklife muhalif olmaları lazım geliyormuş gibi bir tavır takı
nıyordu. Halbuki, buradaki konuşmalar iyi niyetle yapılıyor ve Hükümet bu tekliflerden ya
rarlanmalıdır. O itibarla hepsine ille muhalefet etme psikolojisini bırakıp, hatta bu teklifi geti
ren grup temsilcisi arkadaşlarımıza teşekkür etmelidir; buna rastlayamıyoruz. Bunun yerine, 
bazı olaylar çarpıtılıyor. Misal olarak arz ediyorum ve arkadaşlarımıza samimi bir şekilde du
yuruyorum. Bendeniz dün "İslam birliğini kurmaya öncülük yapınız" dedim; Sayın Dışişleri 
Bakanımız buraya geldi "İslam birliği yok ki katılalım" dedi. Biz, İslam birliği var demiyoruz 
ki, kurmaya öncülük yapın diyoruz. (RP sıralarından alkışlar) > 

Söylenen sözü değiştirip, ille buna muhalif bir tavır takınmak uygun bir şey değildin 
"Irak'a uygulanan ambargoyu kaldırmaya siz inisiyatifinizi kullanın" diyoruz; "şartların 

düzelmesini bekliyoruz" diyorlar. "Müslüman ülkelerden ayrılıp İsrail'i desteklememelisiniz" 
diyoruz; Uganda'yı, Zambiya'yı misal gösteriyor, "6 tane üye de aleyhte oy kullandı" diyor. 
Uganda ve Zambiya bizim misalimiz olmaz. İşte, 25 tane, Suudî Arabistan'ından Körfez ülke
lerine kadar, bütün Müslüman ülkeler İsrail'in karşısında tavır almışlardır; ne yazık ki, biz bu
nun karşısında aldık. 

Söylemek istediğim şey, bu görüşmelerin memleketimize ve milletimize faydalı olmasıdır. 
Çünkü, görüyoruz ki, hakikaten, olay vahimdir, alev bacayı sarmıştır. Onun için, doğru bir 
teşhis koymamız ve Hükümetin öncülüğünde, devletin bütün organları içerisinde, bilgi, orga
nizasyon, inançlı kadro, disiplin, takip ve sonuçlandırma zincirinin kurulup çalıştırılması su
retiyle, geliniz bu meseleyi elbirliğiyle önleyelim, 60 milyon insanın duasını alalım. 

Bunu yapabilmek için, anarşiyi önleyebilmek için, elbette, ilk önemli konu doğru teşhiste 
bulunmaktır. Yıllardan beri anarşi tırmanmıştır, bütün gayretlere rağmen de önlenememiştir. 
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Sebep?.. Bendeniz inanıyorum ki, bunun 4 tane mühim sebebi vardır. Bir tanesi, elbette asıl 
muharrik, hareket noktası dış güçlerdir. (RP sıralarından alkışlar) Bu ülkeyi huzur içerisinde 
bırakmak istemiyorlar. Ancak, dış güçler bunu yapmak isteyebilirler; biz, buna zemin hazırla
yacak hataları yapmamalıyız. Onun için, eğer politikalarımızda yanlışlıklar varsa bunları dü
zeltmeliyiz. Bendeniz, yürütülen politikada bazı yanlışlıkların var olduğu kanaatindeyim. Bu
nu burada açıklamayı teşhis bakımından önemli bir görev sayıyorum. Sadece politika yetmi
yor, bir de uygulamada yanlışlıklar, hatalar söz konusudur. Uygulamada hangi hatalar yapılı
yor, bu husustaki inançlarımı da belirtmek istiyorum. Ondan sonca da önemli bir nokta üze
rinde durmak istiyorum; o da, bugüne kadar, bilhassa SHP Grup Başkanvekili arkadaşımız 
Gürkan Beyefendinin bu kürsüde, genel görüşme üzerindeki öngörüşme yapılırken belirttikle
ri gibi, bu konular çok konuşuluyor, ama, konuşulduğu yerde kalıyor. Bu konuşmaların fiili
yata intikal ettirilmesi lazım. Bugüne kadarki eksiklerimizden birisi de budur. Onun için, ben
deniz, anarşinin tırmanıp bugünkü noktaya gelmesinde dört ana grup sebep görüyorum : Bir 
dış güçler; iki, yanlış politikalar; üç, yanlış uygulamalar; dört, gereken tedbirlerin vaktinde ve 
yeterince alınamayışı. 

önce, dış güçlerin rolü hiç inkâr edilemez. Bunun hemen açık delillerini ortaya koymamız 
mümkündür. Şöyle ki, dün burada dış politikayı konuştuk. Bu dış politika, dış güçlerin gayesi
ni gösteriyor. Bugün, hakikaten, Türkiye, bütün dünyada daha önemli bir pozisyona kavuş^ 
muştur. Bu önem arttıkça, dış güçlerin buna mani olmak için faaliyetlerinin artması da çok 
tabiidir. Görüldüğü gibi, dünyada, hakikaten, bir emperyalizm, bir Siyonizm "tek bir dünya 
kuracağım, hepiniz benim kölem olacaksınız, sizi sömüreceğim" diyor. Buna mukabil, bugün 
şartlar öyle gelişiyor 'ki, eğer Türkiye bu fırsattan istifade ederse, yeni istiklaline kavuşmuş Müs
lüman ülkelerle de beraber, yeryüzünde hakkı üstün tutan, yeni bir medeniyetin kurulmasına 
öncülük yapabilir. 

Siyonizm neden Müslümanlığı istemiyor? Çünkü, hepimizin bildiği gibi, Müslümanlık, 
hakkı üstün tutuyor, sömürüye müsaade etmiyor ve "kimse kimseyi sömürmeyecek" diyor. 
Bunun için, Siyonizm Müslümanlığı ortadan kaldırmak istiyor. Bir Müslüman ülke olan Türk
iye'yi de, böylece rahatsız etmeyi, kendi planındaki büyük İsrail'i kurmak bakamından faydalı 
ve zarurî görüyor. 

İçimizdeki bu huzursuzluğu çıkarma olayları yeni değildir. Yakın tarihimize kısa bir göz 
attığımız zaman, dün de başka bir münasetle belirtmiştim, Osmanlı imparatorluğunu yıkan 
yabancı unsurlar, bizden gittiler, Amerika'nın ve Fransa'nın lobisi oldular. Bunlar, emperya
lizm ve siyonizmi yönlendiriyorlar, tkinci Cihan Harbinde ortaya atılan Wilsön prensipleri da
hi, inancımıza göre, Türkiye'den buraya gitmiş olan bu azınlıkların kurdukları lobilerin Os
manlı Devletini parçalamak için ortaya attıkları prensiplerdir. 

Ne dediler Wilson prensiplerinde : "Her topluluk, kendi kaderini kendisi tayin etmeli
dir." Ama, bu hakkı, Ermenileri tanıdılar. Şimdi, Kürt kökenli Müslüman kardeşlerimi uyarı
yorum : Sakın bu dış güçlerin tahriklerine aldanmasınlar. İşte o aynı Wilson, tatbikata geçtiği 
zaman, Ermenilere özgür bir devlet kurma hakkını vermedi; "kendi kendini yönetme imkânı
na sahip olmayan topluluklar ise, onlar, mutlaka vesayet altında bulunacak, manda altına 
girecek" dedi; Kürt kökenli Müslümanların bulunduğu bölgeleri İngilizlerin kontrolüne verdi 
ve onlara sadece zulmetti. Kürt ırkından olan kardeşim sakın ha, bu siyonizme, bu İngiliz'e, 
bu Amerikalıya, bunların tahriklerine aldanmasın. İşte tarih ortadadır. Bunu ilmî olarak 
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incelediğimiz zaman, onlar, sadece bizim Kürt kökenli kardeşlerimizi kendi menfaatlerine alet 
etmek istemişlerdir, tnsan hakları, özgürlük gibi konulara hizmet etmek lazımdır dedikleri halde, 
bunların hepsi vız gelmiştir; bugün bu maksat için böyle kullanmıştır, yarın tersini kullanmış
tır. Bunlara güvenilmez, bunlara aldanılmaz. Çok affınıza sığınarak söyleyeceğim. Domuzdan 
post, gavurdan dost olmaz. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Nitekim, Cihan Harbinin ar
kasından da, yine hep Kürt kökenli Ermenileri korumuşlardır, Müslüman oldukları için Kürt 
kökenli kardeşlerimizi ezmişlerdir. 

Bugün, eğer onlar, Kürt meselesi ile meşgul oluyorlarsa -ki görüyoruz, bu, sırf Türkiye'yi 
parçalamak için, büyük İsrail'i kurmak içindir- asla, Müslüman insanlara en ufak bir insan 
hakkı vermek için değildir; onlar, Osmanlıyı parçaladıkları gibi, Türkiye'yi parçalamak isti
yor; Türkiye'yi, parçalayıncaya kadar daha kolay sömüreyim diyor. Bunu ellerinde bir koz ola
rak kullanmak istiyorlar, alet olarak kullanmak istiyorlar. Bunların bu davranışlarına hiç kim
se aldanmamalıdır. Bu sebepten dolayıdır ki, biz, bu memleketin 60 milyon evladıyız; her şey
den önce Müslümanız, birbirimizin kardeşiyiz. Bugün, yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman, 
bir araya toplanmalı. 

Bakınız, bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor ve Batı Avrupa Birliği kuruyor. Bize 
gelince, Osmanlıyı parçaladığı yetmiyor, şimdi de Türkiye'yi parçalayacak... İşte çifte standart!.. 
Bunların hiçbirinde hak anlayışı yok; sadece kendi planlarını yürütmek için bunları yapmak
tadırlar. Size, sözü hiç uzatmadan, kendi ağızlarından, ne yapmak istediklerini, bir belge ile 
arz ediyem. 

Ne yazık ki, bizim Türkiye, Türkiye'yi tanıtsın -sözde- diye, bu kabil insanlara büyük pa
ralar ödüyor; Amerika'da lobi faaliyetini yapacakmış... Kim bu ?.. Richard Perle... Buna, Türk
iye'yi tanıtsın diye, çok büyük paralar ödeniyor. Bu adamın kendisi Yahudi üç sene evvel bura
ya geldi. özel münasebetlerle, Türkiye'nin tanıtılması hizmetini kendi üzerine aldı. Kendisi, 
International Adcisers Inc'in sahibidir. Bu şirketteki, Douglas Feith, Michael Mobbs, Mark 
Foldman ve Moris Amitay adlı birtakım Yahudiler, Siyonistler, şirketin sahibidirler. 

Şimdi, bu Moris Amitay, Türkiye'nin tanıtılması işinin, büyük paralarla kendisine veril
miş olan bu Amerikan şirketinin asıl fikir babası olan bu zat, Amerika'da çıkan, Washington 
Jcwish Weekly adlı dergide aynen şunları yazıyor : "Şelf determinasyon : Kürtler hâlâ bekli
yor"... Kürtlerin derdi, bu Yahudiye kalmış. Hale bakın siz! Amitay, yazısında şunları söylü
yor : "... Türkiye, Iran, Irak ve Sovyetlere dağılmış olarak yaşayan Kürtler, bağımsız devletleri
ni kurma imkânını bulamamışlardır; ancak, farklı olan millî kimliklerine sıkı sıkıya sarılmak
tadırlar. Kürtler, kendilerine tahakküm etmek isteyen acımasız baskılara cesurca direnmekte, 
en yeni silahları kullanan güçlü ordulara karşı yiğitçe mücadele vermektedirler. Kürtlerin dev
let olma iddiaları, Filistinlilerin bu yoldaki iddialarına kıyasla çok daha güçlüdür; ancak, Kürt
lerle kimse ilgilenmemekte, Filistinlilerle ise bütün dünya ilgilenmektedir." 

Bu Yahudi, bu sözleri niçin yazıyor; Kürtlere hizmet etmek için mi? El insaf!.. Bu adam, 
sadece, Müslümahı Müslümana kırdırmak, sadece ve sadece bize huzursuzluk çıkarmak istiyor... 

. KAMER GENÇ (Tunceli) — Paraları Özal verdi onlara... 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bugün... Bugün... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Tanıtma Fonundan paraları özal verdi onlara. 

— 355 — 



T.B.M.M. B : 21 26 . 12 . 1991 0 : 2 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bugün, en ufak bir fırsat bulsalar, hemen, Kürt 
kökenli Müslüman kardeşlerimizi ezmek için ellerinden geleni yaparlar. Bakın, Izak Şamir ne 
diyor : "Bu, kendi topraklarında bağımsız olmak isteyen bir halkın sorunudur." Türkiye'deki 
Kürt meselesini böyle kışkırtmak istiyor; devam ediyor, "... Kürt topraklarını işgal altında tu: 

tan ülkeler, hiçbir söz dinlemediklerinden, söz konusu halk, amaçlarına ulaşamamaktadır." 
Şuna bakın siz; David Levy; İsrail Dışişleri Bakanı da, ABD'njn, Kürtlere yiyecek yardımı yap
masının, Kürtlerin aç karnına değil tok karnına ölmelerine yarayacağını, Amerika Birleşik Dev
letlerinin, Kürtlere silah yardımı yapması gerektiğini söylüyor. 

İşte muhterem kardeşlerim, bütün bunların hepsi, açıkça göstermektedir ki, Türkiye'deki 
terörist olayların ve güneydoğudaki kardeşlerimizin huzursuz yapılmasının temeldeki sebebi, 
dış güçlerdir, emperyalizmdir ve siyonizmdir. Bundan kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. 
Nitekim, bu güçler, Türkiye'yi parçalamak için -hepimizin yaşı müsait- bundan yirmi sene ev
vel ne yaptılar; komünistleri kışkırttılar; onlara silah verdiler. O zaman, hiç Kürt meselesi yok
tu; ama rejisör yine aynıydı. Film aynı, tiyatro aynı; mesele, bizim bölünmemiz. Aslında, ba
haneler değişiyor, asıl gayeler ortada açık bir şekilde kalıyor. Komünizm çöktüğü için, bizi par
çalamaya başka bahane bulamayınca, şimdi, bu bahaneyi kullanıyor. Bunların hiçbirisine ina
nılmaz, bunların hiçbirisine aldanılmaz. 

Ne yazık ki, bunların, bu maksada ulaşmak için yaptıkları faaliyetlere de, bizdeki yöne
timler, bilmeden, yardımcı olup, alet olmaktadırlar. Mesela, Amerikalılar, bildiğimiz gibi, Ku
zey Irak'ta bir kontrolsüz bölge meydana getiriyor. Bu bölgeyi meydana getiriyor ki, Türkiye'
deki insanları tahrik etsin, terör olaylarını orada beslesin. Hepimiz gazetelerde okuduk; uçak
larla götürüp, silah atıyorlar. Bunlar, bu silahları, bu roketatarları nereden alıyor; çoğu, Ame
rikan silahları. Bu silahlarla, işte, israil'in de desteğiyle, bu olaylar meydana getirilmek isten
mektedir. Ne yazık ki, buradaki Çekiç Güç, aslında, bu faaliyetleri korumak için oluşturulu
yor. Bizim, Çekiç Güce ne ihtiyacımız var? (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ne ihti
yacımız var? Onlar, bu maksat için getiriyorlar ve üzülerek görüyoruz ki, bugünkü Hükümet 
de? inancımıza göre, konuyu yeterli şekilde inceleyemediği için, yanlış bir karar almıştır. Bakı
nız, işte, bizzat Apo söylüyor; "Çekiç Güç en çok bizim işimize yaradı; Kuzey Irak'a yerleşme
mizi sağladı" diyor, işte gerçekler bunlardır. 

Bu sebepten dolayıdır ki, önce dış güçlerin bu oyununu bimeliyiz. Bakınız, dış güçler, sa
dece bu siyasî olaylarla değil, ekonomik olaylarla da bizi yönlendiriyorlar, işte IMF; 24 Ocak 
kararlarını aldıkları zaman, IMF'nin bir numaralı maddesi, "bilhassa Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da ağırlığı bulunan ağır sanayi yatırımları tamamlanmayacak, tek bir kuruş para ver
meyeceksiniz. Verdiğimiz parayla Mersin'le izmir arasında otel yapacaksınız" şeklindedir. Bu 
şartlarla vermiştir. Onların maksadı var. Galbraith isimli ekonomist, "IMF, büyük sermaye 
sahiplerinin bir kuruluşudur" diyor, işte o büyük sermaye sahipleri, siyonizmin ve emperya
lizmin kontrolündeki o kuruluşları, bizi rahatsız etmek için yönlendiriyor; "buraya yatırmaya-
caksın, şuraya yatıracaksın... Aranızda huzursuzluk çıksın" diyor. Bu sebepten dolayıdır ki, -
her şey açıktır; dış güçlerin bu olayda rolü büyüktür. 

Ne yazık ki, bugün, isveç, Almanya ve ABD bu terörist faaliyetleri açıkça desteklemekte
dirler. Hatta, işin acıklı tarafı -ordumuzun mensupları mutlaka bunu çok iyi bilmektedirler-
bize silah verirken dahi "bu silahları teröristlere karşı kullanmayacaksınız" diyerek, silah ver
miyor, tahdit ediyorlar. Açıkça, buna yardım ediyor. Niçin? Bir dünya siyonizmi var, em-
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peryalizmi var; buralara kollarını atmış, büyük İsrail planını gerçekleştirmek istiyorlar da onun 
için. Bu gerçekleri görmezsek, o takdirde bu olayları önleyemeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada -bir kelimeyle de- elbette yine dış güçlerin bir faaliyeti 
olarak kontrgerilla sözü üzerinde durmak istiyorum. 

Bütün vesikalarla ortaya çıktı ki, Türkiye'de uzun yıllar önce özel Harp Dairesi adı altın
da bir kuruluş kurulmuş. Bu kuruluşun finansmanı Amerika tarafından yapılmış. Bütün bun
lar, yetkililer tarafından bir bir ortaya kondu. Ne yaptıkları belli değil. Ancak, ülkenin her ta
rafında birçok provokasyonlar yaptıkları belli. (RP sıralarından alkışlar) Gladio, bu organlar 
aynı şekilde İtalya'yı birbirine karıştırdılar, İtalya'daki terörizmi de bunlar destekledi; bütün 
vesikalarla da açıklandı. Belçika'da da aynı faaliyetleri yaptılar. Bizim ülkemizin yöneticileri 
bu dış güçlere karşı hassas olmalıdır. Biz müstemleke miyiz? Amerika nasıl oluyor da geliyor 
bizim içimizde teşkilat kuruyor, parasını da kendisi veriyor? Bütün bunlar maksatlı hareketler
dir. Bunlara karşı mutlaka uyanık olmak mecburiyetindeyiz. 

Bakın, uzun süre güneydoğuda bölge valiliği yapmış olan bir devlet görevlisi, hepimizin 
, takip ettiği gibi, "Güneydoğu ajan kaynıyor" diyor. Şu hale bakın; vatan bizim, memleket bi-
' zim* Ancak, güneydoğuda askerden çok ajan var diyor. Hepimiz biliyoruz; gazeteci edası al
tında geliyorlar ve teröristlerle işbirliği yapıyorlar. Hatta gelirken hiç çekinmeden, sözde bu 
teröristlere Avrupa'da kurdukları merkezlerden vize alıyorlar. Bu kadar küstahça hareketlere 
şahit oluyoruz. 

Çok önemli bir konuyu hepimiz biliyoruz; bu da BBC'nin neşriyatıdır. İngilizler nasıl vak
tiyle Osmanlı Devletini parçalamak için bir yandan Kürt kökenli kardeşlerimize gelmişler, öbür 
yandan, Osmanlıdaki diğer unsurlara, Araplara gelmişler. Kürt kökenli kardeşlerimiz asla baş-
kaldırmadı. Ta Araplara gittiler, Osmanlıyı parçalamak için onları tahrik ettiler. Aynı İngiliz, 
şimdi, dakikası dakikasına, BBC ile, bütün güneydoğuyu kontrol altında tutuyor. Ne yazık ki, 
bu bölgede bizim etkin bir tanıtma ve kültür faaliyetimiz olmadığı için, oradaki vatandaşımız, 
kardeşimiz, "acaba bu olay hakkında BBC ne diyor" diyerek onu açıyor, BBC ile yönlendirili
yor. Bölgeye giden arkadaşlarımız bunu çok iyi bilirler.-Kendi vatanımıza biz sahip değiliz, bi
zim insanımızı BBC yönlendiriyor. Bütün bunlar, bu faaliyetlerin,dışarıdan nasıl desteklendi
ğini açıkça göstermektedir. Diğer yandan, hepimizin bildiği bir gerçek de, yakalanan birçok 
teröristlerin içinde bir de bakıyoruz ki Ermeniler var. Bu Ermeniler, Kürt meselesi için mi çar
pışıyor? Hayır. Bunlar, Türkiye'yi bölmek için çarpışıyor. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
İşte cesetlerin içerisinde birçok sünnetsiz insanlar. 

Nihayet şu konuyu da arkadaşlarımıza ve milletimize duyurmak istiyorum. Emperyalizm 
bu faaliyeti sadece Türkiye'de yapmıyor. Bugün -buyurun- Libya'nın güneyinde bir Çad mese
lesini onlar aynı şekilde sunî olarak ihdas etmişlerdir. Sudan'ın güneyinde Güney Sudan mese
lesini onlar ihdas etmişlerdir. Hangi Müslüman ülkesine baksanız, o Müslüman ülkeyi rahat
sız etmek için aynı problemler mevcut. Geçen gün, Sudan Meclis Başkanı bendenizi ziyarete 
geldi; "yeni program yaptık; dört meselemiz var" dedi. Neymiş meseleler?., "önce huzur me
selesi, terör meselesi, iktisadî ve ekonomik mesele, demokratikleşme meselesi" dedi. "Deme 
yahu; bunlar bizim de meselemiz" dedim. Meselelerimiz niye aynı oluyor; rejisör aynı da onun 
için. (RP sıralarından alkışlar) 

Muhterem kardeşlerim; dış güçlerin bu faaliyetlerini hepimiz biliyoruz, arkadaşlarımızın 
da ifade ettikleri gibi, Sayın Gürkan arkadaşımız kaç defa "Kim bunlar?" dedi. Bunu, 
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bunların açıkça bilinmesi için, onlara duyurmak için soruyor tabiî, yoksa, bunu hepimiz bili
yoruz. tşte bunlar; emperyalistler, Siyonistler, ABD, arkasında tsrail; bunlar Suriye'nin yöneti
mini kullanıyor. Bunlar, gidiyor, Almanya'da, İsveç'te bunlara üs verdiriyor. Beynelmilel bir 
şebeke. Bütün bu faaliyetler, Türkiye'yi bölmek, parçalamak istiyor. Yazık oluyor, sonunda bi
zim masum memleket evlatlarımız bundan dolayı kurban oluyor ve ülkemizde huzur bırakmı
yorlar. Onun için konu açıktır. Bunun bilinmesinin faydası nedir; bütün bu ülkelerle münase
betler de bulunurken, elbette bu en önemli konumuz hakkında kendilerine karşı şahsiyetli bir 
politika yürütmeliyiz. Onlar, "terörizme karşı çok hassasız" diyor; ama, bize geldiği zaman, 
gene çifte standart... Bizdeki terörizmi onlar yönlendiriyor. Onun için, kendilerinin bu çifte 
standartlarının hesabını soracak şahsiyetli bir politika gütmeliyiz. 

Şimdi, peki dış güçler bunu yapıyor da biz ne yapıyoruz?.. Bizim de elbette politikaları
mızda birçok hatalarımız mevcuttur. Bakınız, başımdan geçen bir olayı çok samimi olarak du
yurmak istiyorum. Biz Teknik Üniversitede öğlen yemekleri esnasında -Bendeniz asistan iken, 
doçent iken- arkadaşlarımızla sohbet ederdik. Çeşitli düşüncede arkadaşlar vardı; ama hepi
miz birbirimizle samimiydik. Sol düşünceli bazı arkadaşlarımız gelip bendenize derlerdi ki, 
"Bak senin söylediğin bu adil düzen var ya, ben bu adil düzeni istemiyorum" "Neden istemi
yorsun bakalım bu adil düzeni?" dediğimiz zaman, "Ben komünistlik istiyorum" diyorlardı. 
Söylediklerini samimi olarak naklediyorum "Çünkü komünistlik gelirse millî'gelir düşer; ama 
ben bugün dört kadeh içeceğime iki kadeh içerim gene de içerim. Siz gelince içki içemeyeceğim 
diye korkuyorum" diyorlardı. Böyle samimi olarak bize, "Ben dört kadeh yerine iki kadeh 
alacağım, ohun için komünizm gelsin razıyım" diyorlardı; ama daha sonra seneler geçti, biz 
Sayın Demirel ile Hükümette beraberiz, anarşik olaylar görüşülüyor ve o esnada bizim Teknik 
Ünivetsitede çok kıymetli bir dekan arkadaşımız bir anarşist tarafından başına bir demir vu
rulmak suretiyle şehit edildi, Allah rahmet eylesin. Bu olay üzerine, o, konuştuğumuz fakülte
deki arkadaşlarım hepsi koştular geldiler, "aman aman, tövbeler olsun... Yani, biz, dört kadeh 
yerine iki kadeh içeriz diyorduk, ama meğer bundan daha mühim olan bir can güvenliği mese
lesi varmış. Aman kardeşim, şu adil düzeni bir an evvel kurun da, hiç değilse can güvenliğine 
kavuşalım" demişlerdir. (RP sıralarından alkışlar) * ' • ' . -

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hangi arkadaşın söyledi onu? 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu hatıramı niçin naklediyorum? Geliniz, ma

teryalizmi terk edelim, manevî kalkınmaya ehemmiyet verelim, insanımızı insan yapalım, in
sanların kalbine birer jandarma koyalım; dışarıdan konan jandarmayla bunu halletmek müm
kün değil. Bakınız, şu masum iki yaşındaki çocuğu bir insan bomba atar da öldürür mü Allah 
aşkına?.. Bu nasıl insan?.. Ama, bu insanın içerisine bir jandarma koymadığımız için bu kabil 
olaylar oluyor. Onun için, bir ülkede huzurun temel şartı manevî kalkınmadır. Biz şimdi, yıl-

• lardan beri manevî kalkınmayı ihmal etmemizin faturasını ödüyoruz aslında. Bu çektiğimiz 
acılar, bu çektiğimiz ıstıraplar, yıllardan beri manevî kalkınmanın ihmal edilmesinden ileriye 
geliyor, 

Diğer yandan, ikinci bir önemli noksanlığımız, devlet-millet kaynaşmasındaki eksiklikle-
rimizdir. İtiraf edelim ki, yıllardan beri, biz hep, "milleti biz yönlendireceğiz, biz istediğimizi 
yapacağız" tavrı içerisinde yönetildik. Milletin inancına saygı gösterilmedi. Hemen şunu ifade 
edeyim ki, güneydoğudaki Kürt kökenli kardeşlerimiz, ülkede bir umumî kontrol yaparsak, di
nine, Müslümanlığa herkesten fazla bağlı olan kardeşlerimizdir. (RP sıralarından alkışlar) 
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Çok tabiî olarak, ülkede, her inanan insan, bu yanlış tatbikat karşısında üzülüyor; ama, bu 
üzüntünün en büyük etkisi de haklı olarak, o bölgelerde oluyor; yani, bu kardeşlerimiz daha 
çok üzülüyor. Biz burada başörtüsü zulmü yapıyoruz, oradaki insanın devlete olan sevgisi aza
lıyor. Biz burada, ordumuzda "hanımı başını örtüyor" diye insanları tasfiye ediyoruz. Sayın 
Millî Savunma Bakanımıza teşekkür ediyorum; "Bizim ordumuzda, namaz kıldığı için kimse 
ihraç edilmemiştir" dediler; ancak ben bunu Hükümet Programı üzerindeki görüşmelerde de 
söyledim, daha sonra yukarıda odama çıktığım zaman, yarım saat içerisinde, İzmir'den, Balı
kesir'den, Edirne'den, sırf namaz kıldığı için ordudan atılan astsubay arkadaşlarımızın tel
graflarını buldum; daha buradan yukarıya çıkar çıkmaz... Kesinlikle biliyoruz ki, bu tatbikat 
yapılıyor..Sayın Savunma Bakanımdan rica ediyorum; ordumuzun kıymetli kumandanlarıyla 
bu konuyu bir kere daha görüşsünler. Hanımı başını örtüyor diye, hanımı baloya gitmiyor di
ye, vatanına, milletine bağlı insanları eğer ordudan çıkaracak olursak -ben, kesin böyledir de
miyorum; ama, bu insanları da bir dinleyin, bu çıkarılanları da bir dinleyin lütfen- elbette, 
arkadan bu acıları meydana getirir. (RP sıralarından alkışlar) 

İtiraf etmeliyiz ki, Türkiye'de laiklik bir bakıma din düşmanlığı gibi tatbik edilmiştir. Şimdi, 
bunun faturası önümüze geliyor. Şu memleketin evlatlarının bayram nutuklarında, "yaşa, va
rol, ne güzel devletimiz var..." demesi hiç mühim değil, önemli olan, 60 milyon evladımız, gü
neydoğudaki kardeşimiz de, "benim ne güzel devletim var" demelidir. İşte, bu devlet-millet 
kaynaşmasını mutlaka gerçekleştirmeliyiz. 

Diğer bir hatamız : Biz, ülkede -ekonomik konuları konuşurken de söyledik- faizle, ver
giyle 60 milyon insanı ezdik. Bu ezilenler arasında, en fazla ezilmiş bölge -kesinlikle ifade 
ediyorum- güneydoğumuzdur. Bakınız, bu güneydoğumuzda geri kalmışlık, açlık, işsizlik, ge
çim sıkıntısı had safhadadır. Size sadece bir misal olarak iki tane tablo göstereceğim, sadece 
göstereceğim', çünkü teferruatına girmemiz için vaktimiz müsait değil. Biz vaktiyle hükümette 
iken ağır sanayi hamlesi yaptık. Bu ağır sanayi hamlesinde, Türkiye'deki ağır sanayiinin yarısı
nı Doğu Anadolumuza koyduk. Sadece Sivas'ın doğusundaki ve güneydoğudaki vilayetlerimi
ze -bir fikir versin diye söylüyorum- 7 tane şeker fabrikası, 6 tane çimento fabrikası, 6 tane 
büyük gübre fabrikası, 11 tane Sümerbank fabrikası, 2 tane Ziraî Donatım fabrikası, 2 tane 
büyük ağır makine fabrikası, TAKSAN'ın 1 adet, TEMSAN'ın 10 adet, TESTAŞ'ın 2 adet ol
mak üzere 50 tane büyük, milyarlık tesisi biz Doğu Anadolumuza kurduk. Bunların büyük 
kısmını da kısa zamanda bitirdik. Yalnız, bu fabrikalar, içerisinde 50 bin kardeşimize iş bula
bilecek kapasitededir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O fabrikalar neredeyse bir gidip görelim yahu!.. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — öbür taraftan, bu bölgelerde 13 tane organize 
sanayi bölgesi ve 40'a yakın küçük sanayi sitelerinin kurulmasını programa aldık. 400 bin mem
leket evladına işyeri hazırlayacak yatırım yaptık. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Nerede şu fabrikalar Hoca?.. Şu milletin karşısında artık 
yalan söylemeyi bırakın... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Şimdi, bakınız, bir diğer misal daha veriyorum : 
Bundan önce, şu geçtiğimiz dönemde Kamu Ortaklığı Fonu ihdas edildi. Şu Kamu Ortaklığı 
Fonunun kullanılmasıyla ilgili bir tek rakamı söylüyorum : 30.11.1991 tarihi itibariyle, yani 26 
gün önce -Tabiî, şimdi bu Hükümet "Bana ait değil" diyecek, doğru ama, bizim ülkemize 
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ait, siz böyle yapmayın diye söylüyorum- Adıyaman, Ağrı, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakır, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Sımak, Tunceli ve Van için "geri 
kalmış bölgedir" deniyor; ama, bu illerimize yapılan finansmanın yekûnu 48 milyar lira. Buna 
mukabil, Kamu Ortaklığı Fonundan, toplam olarak, ikinci derecedeki öncelikli yörelere 410 
milyar, diğer bölgelere ise 163 milyar lira para veriliyor. Diyarbakır İlimize sadece 110 milyon 
liralık bir yardım yapılıyor. Bugün, 110 milyon liraya bir daire bile alınmaz, ismi var, cismi 
yok... Onun için, bu gerçeklerin üzerine eğilmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir önemli konuyu burada belirtmek ve bir gerçeği itiraf etmek 
istiyorum; bu gerçek de şudur : Yıllardan beri Türkiye'de -kelimelerimizi dikkatli kullanacağım-
ırkçı, inkarcı ve asimilasyoncu bir politika takip edilmiştir. (RP sıralarından alkışlar) Geliniz 
bu politikadan vazgeçelim. "İnkarcı" diyorum; çünkü, Kürt kökenli kardeşlerimizin kimlikle
ri inkâr edilmiştir; bunlar asimile edilmek istenmiştir. Halbuki, bir insan Kürt olsa ne olur 
Türk olsa ne olur; herkes kendi köküyle, kendi soyuyla övünür; ama, bu, birinin diğerine karşı 
üstünlük vasıtası değildir, önemli olan, bu insanların kardeş olmalarıdır -ki, bu kardeşliği de 
bizim inanç bağımız temin ediyor- saadet içerisinde yaşamamızdır ve düzenimizin adil olması
dır. Biz köle olduktan sonra ne fark eder? Her ekmek alırken, bin lira verdiğimiz zaman, 350 
lirasını dolaylı yoldan Amerika'daki Siyonist bankalara ödüyorsak, 350 lirasını da onların iş
birlikçisi bazı holdinglere Ödüyorsak bu kölelerden birisi Türk diğeri Kürt olsa ne fark eder? 
(RP sıralarından alkışlar) Gelin, şu adil düzeni kuralım, hepimiz refah içerisinde olalım. Bu
güne kadar bir ayırım yapıldı diye söylemiyorum bunları; söylemek istediğim, ırkçılığın kimse
ye bir fayda getirmeyeceğidir* Bu sebepten dolayı, ırkçılık yerine, geliniz 60 milyon kardeş ola
rak, elbirliği ile hepimizin saadeti için adil düzeni kurmaya çalışalım. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, temel.politika olarak bunlara işaret ettikten sonra, birkaç kelimeyle de, uygulama
daki hataları belirtmek istiyorum : önce, itiraf edelim ki, güneydoğudaki kardeşlerimize üçün
cü sınıf insan muamelesi yapıldı. İki demiyorum; çünkü yıllardan beri, elli yıldan beri, Türki
ye'de inanan insanlara ikinci sınıf insan muamelesi yapılmış; ama, güneydoğuda ise, o, bu se
fer üçüncü sınıf olmuştur. Bunu, inanan insanlar acı acı yaşamışlardır. 

Gene, güneydoğuda ve yurdumuzun her tarafında, bakınız, insanlarımız yıllarca kendi mu
kaddes kitabını dahi rahatça okuyamamıştır, anadilini konuşanlar cezalandırılmıştır ve Kürt 
soyundan olduğunu açıklamak suç sayılmıştır. Bunlar, insan haklarına aykırı davranışlardır. 
(RP sıralarından alkışlar) 

KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — Yakışmıyor bunlar sana Hoca. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bütün kardeşlerimizden rica ediyorum, "bun

lar olmamıştır" demekle hangi meseleyi çözeceğiz? Gelin itiraf edelim, "bu hataları yapanlar 
olmuştur; ama, bunlar, yapılması icap eden hatalar değildir; lüzumsuz şeylerdir, bunları terk 
edeceğiz ve bütün ülkemizde huzuru sağlayacağız" diyelim. ' 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Suudî Arabistan'dan gelen paralar ne oldu Hocam? 
AHMET SAYIN (Burdur) — Hepsi yanlış... 
MEHMET SEVEN (Bilecik) — Hepsi yalan. Ayıp oluyor Hocam. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu .söylediklerim sadece güneydoğuda değil ki, 

batıda da aynı şeyler yapıldı. Bunları terk etmemiz lazım. İlaç, insan haklarıdır; ilaç, 60 milyo
nun kardeşliğidir. 

KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — Kışkırtıyorsun Hocam, kışkırtıyorsun. 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakın, şimdi, size, tatbikattan bir misal verece
ğim : Yüksekova'da bir kardeşimiz samanını şehre indiriyor. Yolda bunun önü kesiliyor, "sa
manını yık bakalım, içerisinde silah arayacağız" deniliyor. Saf, Allanın bir köylüsü; yahu, şu 
insanın yüzünden belli; neden bunun samanını yıktıracaksınız? Öbür tarafta, samanını yıkı
yor... Bir kamyon geçiyor; "nerede sizin kasa fişiniz" diyorlar. Bunların hepsi vesikalarla te
spit edilmiştir, Çukurca yolunda yaşanmış bir olaydır. Köye geliyor; köyde, hanımlarının önünde, 
erkeklere hakaret ediyorlar, öbür taraftan, bizim bu Peşmerge kamplarımız var. Bakın, bizim 
Peşmerge kamplarının etrafı tel örgülerle çevrili. Halbuki, biz, Trakya'dan gelen kardeşlerimi
zi, çok haklı olarak, bağrımıza basıyoruz. Peki, bu Peşmergeleri niçin tel örgüler arkasında 
tutuyoruz? Neden dolayı, niçin?.. Bunlar da insan, bunlar da Müslüman, bunlar da kardeş. 
Üstelik, bunlar zulme uğramışlar, tıpkı Trakya'dan gelen kardeşlerimiz gibi. (RP sıralarından 
alkışlar) Ayrıca, bakınız, misal olarak söylüyorum; bu Peşmerge kamplarında yönetici olan 
insanlar geliyor ve diyor ki, "hanımlarınız gidecek, erkekleriniz dışarıya çıkarsa tehlike var, 
belki terör yaparlar. Hanımlarınız gidip ormandan odun toplayacaklar..." însaf edin, şu or
mandan odun toplanacaksa, bunu erkeğin toplaması daha uygun değil mi? Niçin "hanımları
nız odun toplayacak" diyorsunuz? Sayısız olaylar içinden sadece birkaçını mesele olarak söy
lüyorum. Teröriste niye yemek verdin diye baskı yapılıyor... Hadi, gel, sen verme de göreyim 
bakayım... Bak arkadan ne olacak!.. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Ne söylemek istiyorsan söyle... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bunlara karşı insanî davranmamız lazım. On
dan sonra, bu köye baskın yapılacak, sonra ne olacak? Bu misali geçen gün de söyledim; "kö
yü boşaltacaksınız" diyorlar. Köydeki bütün evleri, atasından kalan camii de yakıyor. Bütün 
bunlar, bizim devletimizin politikası değil. Demin de söyledim; devlet politikasındaki hataları 
ayırdım. Şimdi, burada, uygulamadaki hatalardan bahsediyorum, uygulamada da bu hatalar 
var. öyleyse, biz, bu bölgeye hizmet için gönderdiğimiz insanları mutlaka özel şekilde eğitme
liyiz. Bunlar oluyor, "Olmuyor" demekle sadece kendimizi aldatırız. Bugün, buyurun, hepi
miz biliyoruz, gelin, güneydoğuda bizim Muş İlimizin Ziyaret İlçesinin yanındaki Yaygın Kö
yüne gidelim bakalım. Köyü göremezsiniz? Neden? Çünkü, Yaygın Köyü yerin altındadır. Düz 
yolda yürüyorum zannedersiniz, burası bir bacadır. Böyle bir yerde, çok affedersiniz, koyunlar 
bile yaşamaz. Biz insanlarımızı böyle yerlere terk etmişiz. Hepimiz biliriz; meşhurdur, bakınız 
şu kadar yıllık bir devletiz; hâlâ Malazgirt yolu üzerindeki Gülkoru'da, köylü kardeşlerimizle 
hayvanların aynı su birikintisinden su içmelerini önleyebilmiş değiliz. (RP sıralarından alkış
lar) Ben, iki defa, hükümette iken, arabamı durdurdum ve "Şu aşağıda yaptırdığımız çeşme
nin pompasıyla buraya su basılacak, yoksa buradan gitmem" dedim, Taa YSE müdürünü Er
zurum'dan çağırttım, o bölgede bekledim, "mutlaka yapacağım" diye söz verdi. Tabiî, başka 
yerlerde de programlarımız vardı; bu, iki defa oldu. Biz, o programlara gitmek mecburiyetinde 
kaldık. Arkadan öğreniyorum ki, hâlâ şu köyün suyu gelmemiş... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunu doğru söylüyorsun. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Ağır sanayi yapacağına, çeşme yapsaydın!.. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — İnsaf ediniz. Tabiî, Güneydoğu ve Doğu Ana
dolu Bölgelerimizdeki evlerimizin pek çoğunun tuvaletlerinin bulunmadığını, tuvaletlerin bah
çelerde olduğunu hepimiz biliyoruz. Gelin, bu meseleleri, hakikaten ciddî bir çalışma ile orta
dan kaldıralım. Bizim meşhur sözümüzü hepimiz biliyorsunuz, ben bunu seçim konuşma-
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larımda da söyledim, dedim ki, "yanlış zihniyetli iktidarlar, bizim Doğu Anâdolumuza hapis
hane yapmışlardır, fabrika yapacaklarına." Bu sözüm bir gerçektir. Bu bölgede dolaştığımız 
zaman görüyoruz, tşte Bitlisimiz; Tatvan'a çıkarken bir defa şaşırdım, koskocaman bir bina... 
Vay canına, bunlar fabrika yapmazlar; ama, bizden sonra kim ne yapmış dedim. Bir de bak
tım ki, fabrika değil, meğer hapishaneymiş... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Okullarda kadrolar eksiktir. Daha önce de bir münasebetle söyledim; Doğu ve Güneydo

ğu Anadolumuz sürgün yeri olarak kullanılıyor. Buraya giden memurlar kendilerini oradan 
başka bölgelere aldırtmak için olumsuz davranışlar içerisine giriyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, işte, tatbikattaki bu aksaklıkları çok ciddî bir davranışla, orta
dan kaldırmazsak, bu konuşmaların hiçbir faydası olmaz. Sayın Aydın Güven Gürkan'a bir 
kere daha teşekkür ediyorum; çünkü bu önergeyi verdikleri zaman, ısrarla, "bu görüşmeler 
ciddî yapılsın ve tatbikata intikal etsin" konusu üzerinde haklı olarak durdular. Bunun için, 
bendeniz de, diğer bir eksiğimize, bu görüşülenlerin olduğu yerde kalması tehlikesine işaret 
ediyorum ve temenni ediyorum ki, bu meselelerde hakikaten ciddî bir adım atılsın. 

Bakınız, bu adımların atılması için, yeni Hükümetimiz kendi programında, "Biz, ekono
mik kalkınma yapacağız, dengesizlikleri gidereceğiz, işsizliği önleyeceğiz" gibi sözler söyledi. 
Evet, bu geçirilen 35 gün, fazla bir süre değil; ama, bu sürede 30 kişiye işyeri hazırladık mı? 
öbür taraftan, bütün bunları yapmak için dün akşam buraya bir bütçe getirildi ve siz, işbaşına 
gelir gelmez bütün yatırımları durdurdunuz; Doğu ve Güneydoğu Anadoluda dahil... 

KAMER GENÇ (Tunceli ) —Var mıydı Hoca? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — "Tasarruf", dediniz; "Hiçbir şey harcanmaya
cak", dediniz. Bu sizin icraatınız. Niçin buradaki yatırımlara hız vereceğiniz halde hepsini dur
duruyorsunuz; bir. Dün buraya bir bütçe getirdiniz, Bu bütçenin içinde gene yatırım yok; deve
kuşu gibi bir şey. Sadece memur maaşı... Bununla, bu dengesizlikleri gidermenin imkânı yoktur. 

öbür taraftan, "Hürriyet vereceğiz" dediniz, "kimliğinizi tanıyoruz" dediniz... Güzel şey 
bunlar. "Irak'ın şimalindekiler de kardeşlerimizin kardeşidir" dediniz. Bunların hepsi güzel. 
Ancak, sonra bir de bakıyoruz ki, bunların hepsi, meğer, zaten AGİK'te yazılan şeylermiş. Ya
ni, Batı böyle söylediği için bunlar söyleniyor gibi oluyor, oradaki vatandaşlarımız da bunu 
hissediyorlar. İçten gelerek değil, başkaları böyle söylüyorlar... 

Bu Hükümet Kurulurken gazetelerde okuduk; Amerikalılar geldiler, "Efendim, ekono
mik konulardan çok, insan hakları üzerinde durun" dediler. Maksatları nedir? Bu bölgede 
ayırım meydana getirmek, parçalanmasına hizmet etmek. Onların planı bu. Bu sebepten dola
yıdır ki, gelin, samimî olarak, bu bölgede yaşayan insanlarımızın, insan haklarını, onlar söyle
diği için değil, AGİK değil, Paris değil, biz, biz... Bin yıllık kardeş olarak, biz bunları içimiz
den gelerek temin edelim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, sözümü bitiriyorum. En önemli konu şudur : Bakınız, 
güneydoğudaki kardeşlerimiz kendilerini mazlum durumda hissediyorlar; haklı veya haksız, 
ben bir gerçeği söylüyorum. Şimdi, kendilerini böylesine mazlum durumda hisseden bu kar-
deşlerimiz bir kurtarıcı arıyor. Açıkça ifade edeyim, ortada bu kurtarıcıyı göremiyorlar. Silahlı 
PKK gelip, "ben sana iş vereceğim, ben senin Kürt kimliğini geliştireceğim" dediği zaman, 
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bu PKK'da bir şey var zannediyorlar. Halbuki, PKK dediğimiz şey, tamamen komünist zihni
yetti bir kuruluştur. Allah vermesin, bakınız gayet samimî olarak söylüyorum, bu bölgeyi ayır-
salar, bir Kürdistan kursalar ve bunun yöneticileri de bu PKK'cılar olsa, emin olun, buradaki 
insanlar dünyanın en bedbaht insanları olurlar. Bu sözlerin hiçbirisine kimse aldanmamalı; 
bu boş şeylerden kimseye bir saadet gelmez. Bu sebepten dolayıdır ki, geliniz, buradaki kar
deşlerimizin ümitleri devlete bağlansın, PKK'ya değil. Bugün, itiraf edelim ki, oradaki maz
lum insanlar, kurtarıcı olarak devleti görmüyor, öyleyse, önce tanıtmanıza önem verin, bura
daki halkı BBC'ye terk etmeyin. Bizim samimiyetimizi, bizim kardeşliğimizi kendilerine duyu
ralım; bekleyeceklerini bizden beklesinler. , 

Diğer taraftan, bakınız, asıl önemli olan konu, inanç bağıdır; bu mevcuttur ve buna önem 
verin. Eğer bu inanç bağını ortadan kaldırırsak... Çok açık olarak söylüyorum : Kürtçe tiyatro 
oynatacaksınız. Bu oynattığınız tiyatro içerisindeki fikirler, orada bir Kürdistan kurmak, ay
rılmak propagandasını yapacaksa, bu tiyatronun kime ne faydası olacak? (RP sıralarından al
kışlar) Tam tersine, kardeşliği pekiştirecekse, inanç bağımızı kuvvetiendirecekse, hangi lisanla 
yaparsanız yapın, faydalıdır. Bakınız, açıkça söylüyorum ve sizden rica ediyorum, etmeyin, ey
lemeyin, siz geçicisiniz, bugün varsınız, yarın gidersiniz; ama, Allah vermesin, eğer bu memle
ket bölünürse, o takdirde çok büyük bir hata olur. Bu, inşallah olmayacak. Hepimiz, bunun 
olmamasının bekçisiyiz; ama, siz, asıl bağı bırakır da,,bizim inanç bağımızı bırakır da, bu ma
teryalist zihniyetlerle oraya yardım ediyoruz derseniz, işte o zaman sizin bu tatbikatınız ayrıl
maya götürür. Asıl inanç bağıyla... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, süreyi çok aştınız; iki dakika sonra sözünüzü kesiyorum... 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu hürriyetlerin hepsinin verilmesine taraftarız; 
ancak, bunlar, kardeşlik, inanç bağı, vatanımızın, milletimizin bütünlüğü zihniyeti içerisinde 
verilmek şartıyla faydalı olur. Bu sebepten dolayıdır ki, geliniz, güneydoğudaki kardeşlerimi
zin insan haklarını noksansız bir şekilde tanıyalım, devlet-millet kaynaşması yapalım. Silahlı 
terörün tecvizi olmaz; buna karşı polis kuvvetimizi artırmak, modern silahlarla teçhiz edilmiş 
eğitimli timler... Bunlar için ne isterseniz, bütün Meclis size yardımcı olacaktır. Ondan dolayı, 
eğer, polis adedi kifayetsizse; hay hay, istediğiniz kadar polis, istediğiniz kadar silah... Yeter 
ki, şu huzuru temin edin. Ancak, sadece bunlarla huzur temin edilemez. Asıl, politikalarımızı 
düzeltelim, şefkat ve kardeşlik hissiyle, buradaki kardeşlerimize elimizden gelen gayreti göste
relim. tik yapılacak iş, bütün bu konuları dikkatle takip edecek bir organizasyon komitesinin 
kurulması, bu bölgeye ait, tanıtma dahil -buradaki kardeşlerimiz aldatılmasınlar- ciddî bir ça
lışmanın başlatılması lazımdır. 

Gelin, şu Irak ambargosunu kaldırın, bölgeye, önce, ekonomik bakımdan bir hayat gel
sin. Bundan başka, Kuzey Irak'taki Müslüman kardeşlerimize yardımcı olalım. Bu koruculuk, 
köylerin içerisinde sadece tefrikaya sebep oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, Sayın Genel Kurulun tahammülünü aştınız; istirham ediyo
rum... Ben, bir sayın genel başkanın sözünü burada kesmek istemiyorum. Lütfen... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, ya sözünüzü tutun ya da o sözü söy
lemeyin. - ' • . 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Tamam, Sayın Başkan, bitiriyorum. Sağ olunuz. 
Kamu görevlilerini özel eğitime tabi tutalım ve de bu konu, bir defa konuşulup, kalmasın; 

partiler arasında belli zamanlarda bu konuya mahsus toplantılar yapılsın. 
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60 milyon kardeşimizin saadet ve selamete kavuşması için, Cenabı Hakka niyaz ediyorum. 
Ülkemizin birliği ve bütünlüğünü korumakta kararlıyız. Bu anarşik olaylarda vefat eden gü
venlik kuvvetlerine ve bütün memleket evlatlarına bir kere daha rahmet dileyerek, Refah Parti
miz Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olunuz, var olunuz. (RP sıralarından 
ayakta alkışlar) 

BAŞKAN"— Sayın Erbakan'ın hoşgörüsüne sığınarak, adil düzen içerisinde, zaman ve 
saatin muhakkak ve mutlak olarak mütalaa edilmesi gereğine inanıyorum. 

KEMALETTlN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, her zaman böyle yapıyorsunuz, 
dürüst olun lütfen. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz, ben, bir istirhamda bulundum. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Dürüst davranın... 
BAŞKAN — Şimdi, şahısları adına söz alan sayın hatiplerin adlarını okuyorum : Sayın 

Bülent Ecevit, Sayın Alparslan Türkeş, Sayın Sırrı Sakık, Sayın Mahmut Kılıç, Sayın Mustafa 
Baş, Sayın Gaffar Yakın, Sayın Mustafa Dağcı, Sayın Ercan Karakaş, Sayın Kamer Genç, Sa
yın Mustafa Yılmaz, Sayın İbrahim Kumaş, Sayın Aykut Edibali, Sayın Oğuzhan Asiltürk. 

Sayın Alparslan Türkeş, Sayın Gaffar Yakın'la yer değiştirmişlerdir, bunu da Genel Kuru
la duyuruyorum. 

Şahısları adına ilk söz, Sayın Bülent Ecevit'in. 
Buyurunuz efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
Şahıslar adına söz süresi 20 dakikadır. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlar

ken, terör eylemlerinin kurbanı olan aziz şehitlerimizin ve yurttaşlarımızın acısını yüreğimizde 
taşıyarak konuşuyorum ve hepsine, Allah'tan rahmet diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin, sosyal yapıdan kaynaklanan bir güney
doğu sorunu vardır. O sosyal yapı, bölgenin tüm halkını ezer; Türk kökenlisini de, Kürt köken
lisini de, Arap veya Süryani kökenlisini de ezer. Ezenler, sömürenler de değişik kökenlerdendir. 
Bu çağdışı sosyal yapı, tüm teşviklere, hatta yatırımlara karşın, bölgenin gelişmesini de engel
lemektedir. Sevr'i diriltmek, Türkiye'yi bölmek isteyen yabancılar, güneydoğu sorunumuza öteden 
beri "kurt sorunu" derlerdi. Son yıllarda Türkiye'de de güneydoğu sorununu "Kürt sorunu" 
diye adlandırmak, bir entel çalımı oldu. Derken, Kürt sorunu Kürtçülüğe; Kürtçülük, bölücü
lüğe; bölücülük de şiddete dönüştü ve şiddet güneydoğudan istanbul'a kadar uzandı. Böylece, 
sosyal yapıdan kaynaklanan güneydoğu sorunu, son yıllarda güvenlik sorunuyla eşanlamlı oldu. 

Onun için, ben, bugünkü genel görüşmenin konusu olan güvenlik sorununu, bölgenin sosyal 
yapısı açısından çözümlemeye, tahlil etmeye çalışacağım. Bu çözümlemeyi de kendim yapma
yacağım, bir rapordan alıntılarla yapmaya çalışacağım, tşte, rapordan okuyorum : 

"Güneydoğuda bir feodal yapı vardır; toprak mülkiyeti, bu feodal yapının denetimi altın
dadır. Bölgedeki toprak mülkiyeti düzeni, üretici güçler üzerinde tutucu bir etki oluşturmak
tadır. O yüzden bölgede ulusal pazarla bütünleşmemiş kapalı ekonomi havzaları oluşmakta
dır. Sosyal yapının temelini aşiret yapısı meydana getirmektedir. Her bir aşireti veya aşiret ko
lunu idare eden büyük toprak ağalarının yeniliğe karşı muhafazakâr'davranışları, gelişme önün
deki en büyük darboğazı oluşturmaktadır. Bölge, nicel değişimler geçirmekle birlikte, etkisini 
sürdüren feodal ve sosyal kilitlenmenin baskısı altındadır. Feodal yapının ürettiği aşiret ilişki
leri, aşiretlerin, sosyal ve siyasal yaşama derin etkileri, toprak mülkiyetiyle birlikte çağdaş sü
reçlere dünüştürülmedikçe, kendiliğinden hiçbir gelişme fazla işe yaramayacaktır." 
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Rapor devam ediyor : "Bölgede üç yönlü bir tarihsel statüko oluşmuştur. 
1. Ekonomik yapılaşma yerine, idarî ve askerî kaygılar öne geçmiştir. 
2. Bölgeye tarihsel özelliğini veren feodal, ekonomik ve sosyal yapı bağlamında aşiret 

temeli, esas itibariyle muhafaza edilmiştir. 
3. idarî ve askerî öncelik tercihleri, bölgenin, geri üretim ve sosyal yapısını çözücü değil, 

güçlendirici bir rol oynamıştır. Sonuçta, tarihî durumu korumak, bölgeyi çağdaş parametre
lerde geliştirme zorunluluğunun önüne geçmiştir." 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar yaptığım alıntıları bir yabancı sosyal bilimci veya siya
set bilimcisi dinlese, bir solcu kuruluşun raporundan parçalar okuduğumu sanabilir. Oysa, gü
nümüz Türkiyesi bir çelişkiler ülkesidir. Günümüz Türkiyesinde, güneydoğu ile ilgili bu tür 
çözümlemeleri, irdelemeleri Demokratik Sol Parti dışında hiçbir solcu kuruluş veya topluluk 
yapmaz olmuştur; çünkü, günümüzde, DSP dışındaki çoğu solcular, güneydoğu sorununa, sosyal 
ve ekonomik yapı açısından değil, ırkçılık açısından bakar olmuşlardır üstelik, güneydoğu so
rununa ırkçılık açısından bakmayanları da ırkçılıkla suçlar olmuşlardır. Buna karşılık, son za
manlarda güneydoğu sorununa, solculardan beklenen ışığı, o bölgenin çağdaş düşünceli bazı 
özel girişimcileri tutmaya başlamışlardır. Nitekim, biraz önce okuduğum ve bir demokratik 
solcu olarak altına imzamı, atabileceğim cümleler de, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının 
yeni bir raporundan alınmıştır. 

Çok değil, bundan bir iki yıl öncesine kadar, hatta on ay öncesine kadar, bölgenin halkı, 
bölgenin köylüleri, gençleri, acaba güneydoğu sorununu nasıl görüyor ve açıklıyorlardı; şimdi 
bir de kısaca ona bakalım. 

Belki, yarı politikacı yarı gazeteci olduğum için, bazı gezilerimde, özellikle de Güneydoğu 
Anadolu gibi sorunlu bölgelere gezilerimde, kendim konuşmaktan çok, halkı konuştururum, 
1989 Ekiminde de Nokta Dergisi adına güneydoğuya yaptığım habersiz ve programsız bir gezi
de, kendim konuşmak yerine, her isteyene mikrofonu verdim ve söylenenleri teybe aldım; resmî 
brifinglere katılmak yerine, halkın brifinglerini dinledim, tşte, bundan iki yıl iki ay önce, Gü-
neydoğu Anadolu halkının teybe aldığım sözlerinden bazı tipik örnekler : 

Viranşehir'de bir köylü konuşuyor : "Bizi köyden kovalayıp, işlediğimiz Hazine arazisini 
ağaya verdiler. Ağalara karşı gücümüz yoktur. Adaletin önüne çıksak da hakkımızı savunama
yız." 

Silopi'de bir köylü konuşuyor : "Kocaman ovamız var; ama, çoğunu bir avuç ağa işlemekte." 
Yine Silopi'de bir başka köylü : "Bizim seçip Meclise gönderdiğimiz adamların hepsi ağa 

kökenlidir, ya da ağa desteğiyle Meclise girmiştir; onun için, bizim meselelerimiz halledileme-
mektedir. Mesela birisi...'" Köyle, burada, o birisinin adını da verdi; ama, sözüm Meclisten 
dışarı olsun diye ben adını söylemiyorum. "Meselâ birisi" diye devam etti Silopili köylü, "... 
kendisinin 40 köyü vardır, ondan hiç söz etmez; fakat onun gibiler, burada bir olay oldu mu, 
bizim zayıf tarafımızı yakalarlar, bazıları bizim din duygularımızı, bazıları millî duygularımızı 
sömürürler, dalkavukları vasıtasıyla da sömürürler. Asıl mesele ekonomiktir, fakat ona değin
mezler..." (DSP ye DYP sıralarından alkışlar) "... yani, bizim seçip gönderdiğimiz adam, bizi 
temsil etmez; buraya gelip bizim duygularımızı sömürür; oraya gidip kendi çıkarını kollar; 'İs
tanbul'da daha ne kadar apartman alayım? İzmir'de, Ankara'da daha ne kadar yatırım yapa
yım?' diye düşünür. Asıl sorun buradadır yani." 
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Şimdi, Silopi'deki köylünün sözlerine nokta koyup, yine Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Oda
sının raporuna dönelim : Raporda, devletin, güneydoğuya yatırım için bol teşvik sağladığı be
lirtildikten sonra şu sözler yer alıyor : "... Ancak, teşvik belgesi almak, yatırımın gerçekleşece
ği anlamına gelmiyor; çünkü, teşvikten yararlanan yatırım girişimlerinin çoğu, ya bir binadan 
ya tabeladan ibaret." 

1989 sonundaki gezimde, Diyarbakır'ın Ticaret ve Sanayi Odası yöneticisi girişimcileriyle 
de görüşmüştüm ve oralarda bu tür yatırımlara "hayalî fabrika" dendiğini onlardan öğren
miştim. Teşvikleri alıp, içi boş bir binayı güneydoğuda kuruyor, asıl yatırımı ise kalkınmış böl
gelere yapıyorlarmış. Yani, Şilopili köylünün sözlerini, Diyarbakırlı işadamları da doğruluyor
lardı; güneydoğu sorununu, bölgenin köylüsü de, çağdaş kafalı girişimcileri de aynı şekilde açık
lıyorlardı. 

ANAP İktidarı, sorunun ekonomiden veya sosyal yapıdan kaynaklandığını inkâr ederdi, 
son yıllarda en çok yatırımın bu bölgeye yapıldığını söylerdi. Rakamlara bakıldığında belki 
bu doğrudur, ama güneydoğudaki yatırımların bölgeyi neden kalkındıramadığım, yine Diyar
bakır Ticaret ve Sanayi Odası raporu çok iyi anlatıyor. Raporda belirtildiği gibi "Güneydoğu
ya son yıllarda yapılan yatırımların büyük çoğunluğu enerji yatırımlarıdır. Beşinci Plan döne
minde, örneğin Diyarbakır'a yapılan yatırımların yüzde 70'i enerji yatırımıdır. Bunlar hiç kuş
kusuz gereklidir; ama, bölgeye yararlı olmamaktadır. Güneydoğuda üretilen enerjiyle başka 
bölgeler kalkınmaktadır; çünkü, güneydoğunun feodal yapısı, bölgede üretilen enerjinin, böl
gede sınaileşmeye dönüşmesini önlemektedir. Nitekim, aynı dönemde, Diyarbakır'da imalat 
sanayiine yönelen kaynak, toplam kaynağın ancak yüzde 2,7'sinden ibarettir. Hiç kuşkusuz, 
bu oran, doğuya gittikçe daha da düşmektedir. 

Sonuç olarak, bölgenin sanayi ve kalkınma yönünde atılımlar yapması şöyle dursun, ku
rulu fabrikalardan bile çoğunun bacası tütmez olmuştur ve işsizlik, özellikle de okumuş genç
ler arasındaki işsizlik, feodal yapının kabuğunu bir ölçüde çatlatıp, kendilerine daha çağdaş 
bir yapıda yer arayan; fakat öyle bir yapı da oluşturulamadığı için boşlukta kalan onbinlerce, 
yüzbinlerce genç arasındaki işsizlik korkunç boyutlara varmıştır." 

ANAP İktidarı, "ben özel girişimciliği desteklerim, devlet olarak fabrika kurmam" de
miştir; ama, Türkiye Odalar Birliğinin, bu yılın başlarında bir güneydoğu gezisinden sonra 
yayımladığı rapordan görüyoruz ki, özel girişimciler, bu bölgede, fabrikaları, şimdilik, ancak 
devletin kurup işletebileceğim söylemektedirler. Odalar Birliği raporunda, zamanın Birlik Yö
netim Kurulu Başkanı aynen şunları söylüyor : "Buradaki yatırımları sadece ekonomik yatı
rım olarak görmemek lazım; bu yatırımları biraz da moral yatırım olarak görmekteyiz. Bu böl
gede, fabrikaları kapalı, bacaları tütmüyor görürseniz, bu bölgede insanların başka yatırım 
yapmasını beklemek fazla iyimserlik olur" diyor. "Biz, liberal ekonomiyi müdafaa ederiz ama" 
dedikten sonra, Odalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, güneydoğuda sanayileşmeye devletin 
öncülük etmesi gerektiğini savunuyor. 

Bundan iki yıl iki ay önceki gezimde, kendiliğinden oluşan toplulukların çoğunluğunu, 
her yerde, lise bitirmiş işsiz gençler oluşturuyordu. Yüzlerce gencin katıldığı toplantıların her 
birinde sorup yanıt almak istediğimde, bir işi olan genç ya hiç çıkmıyor ya da ancak bir -iki 
kişi çıkıyordu. O bir- iki kişi de ancak bazı politikacılara para yedirerek işe girebilmişlerdi. 

İşte, Urfa'nın Bozovasından, Hakkâri'nin Çukurcasına kadar süren gezimde, mikrofonu 
verdiğim gençlerin sözlerinden bazı tipik örnekler : Bir genç konuşuyor "fakirler ölecek, 
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geberecek, bitecek" diyordu. Bir başkası "fakirler ölür gider, zenginler daha da yükselir" di
yordu. Gezide doğuya doğru gittikçe, fakir-zengin karşılaştırması; ölmek gebermek sözleri yo
ğunlaşıyordu. 

Beytüşşebap'ta lise bitirmiş bir genç şöyle konuşuyordu : "köyde tek genç kalmadı artık; 
üretime katkıda bulunan, çalışma gücüne sahip genç, terörden kaçıp buralara geliyor, buralar
da da iş bulamayınca, bilinmeyen yolculuğa çıkıyor. Sabah biniyor arabaya, Siirt'e, Mardin'e, 
Diyarbakır'a, nereye gidiyorsa, artık, kimse bilmiyor; başıboş bir gitme var." 

Lise bitirmiş bir başka genç konuşuyor : "Biz okulda zevk için okumadık, kültürümüzü 
artırmak için okumadık. Bizim, zevke, kültüre ihtiyacımız yok. Ben kahvehanede otururken, 
kültür bana yardımcı olmaz; benim çay paramı ödemez kültür, tşi olmayan, parası olmayan 
ölsün daha iyi." 

Ben o günlerde, bölgedeki okumuş genç işsizliğini ve çaresizliğini, toplumun temeline yer
leşmiş bir dinamit olarak nitelendiriyordum ve okumuş genç işsizliği sorununa süratle çözüm 
getirilmezse büyük patlamalar olacağını söylüyordum. Nitekim, bölgede, iki üç ay geçmeden 
patlama ölçüsüne varan kitle eylemleri başladı. Köyündeki ağa baskısından, terör baskısından 
veya devlet baskısından bunalan okumuş gençler oralarda iş bulamayınca, kendi deyimleriyle, 
bilinmeyen yolculuğa çıkıyorlardı. O başıboş gitme sürecinde de, dayanılmaz bir çaresizlik ve 
umutsuzluk içine düşüyor ve "işi olmayan, parası olmayan adam ölsün daha iyi" diyecek nok
taya kadar geliyorlardı. Yani, ruhbilimde "ölüm özlemi" denilen sürece giriyorlardı. O nokta
ya geldiğinde de, bu gençlerin giderek artan bir bölümü, bölücü terör örgütünün öldürücü tu
zağına kolayca düşebiliyordu. 

Patlamalar, kitlesel eylemler başlayınca, işsizlik, yoksulluk, çaresizlik olgusunu nihayet 
devlet de fark etti; ama, fark etti de ne yaptı? iş yaratmak yerine, 90 bin kadro yarattı. Eski 
Bölge Valisinin açıklamasına göre de, daha ilk aşamada o 90 bin kadro için 390 bin başvuru 
oldu. Bu durumda, sanırım o kadrolar da pek dağıtılamadı. öte yandan, devlet, yüzlerce mil
yar lira ödeyerek, aşiret reislerinin emrindeki binlerce köylüye, yüksek aylıklarla ve çağdışı si
lahlarla köy koruculuğu görevi verdi. Böylece, bundan seksenaltı, yıl önce güneydoğuda, Ab-
dülhamit'in, aşiret reislerine kurdurduğu Hamidiye Alaylarının benzerleri cumhuriyet Türki-
yesinde de kurulmaya başlandı. O yüzden, feodal yapı güneydoğu büsbütün kökleşti. Yurt dı
şındaki akademilerde yıllarca eğitim görmüş ve modern silahlarla donatılmış militan gençlerin 
karşısına, okuma yazması olmayan köy korucuları ile çıkıldı. Koruculara ödenen paraların ne 
kadarı ağalara, ne kadarı PKK'ya gidiyor, orası da belli değil. 

Gezimde, köylülere, köy koruculuğu hakkında ne düşündüklerini de sordum, işte aldığım 
yanıtlara birkaç örnek : Silopi'de bir köylü konuşuyor : "Ağaların, aşiret reislerinin zaten ken
di aralarında kan davası vardır, kendi meselelerini bu ortamda giderirler. Bu önlemler uygun 
değildir; devlet, devletliğin gereğini yapmak gerekir." 

Çukurca'da bir köylü konuşuyor : "Bu ağalık, aşiretlik çıktıysa, demek ki, devlet, devlet-
liğini reddetmiş; oysa biz, devletin gücüne inanıyoruz." 

Akçakale'de bir köylü : "Bir ağanın desteği ile Kıbrıs alınamaz" diyor. 
Kurtalan'da bir köylü : "Bu aşiret reisleri, bu ağalar, kimleri silahlandırıp dağa çıkarıyor; 

yine benim gibi fakir fukaraları, ölürsem yine ben ölürüm, ağa ölmez" diyor. 
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Bundan daha bir iki yıl öncesine kadar, "Devlet, devletliğin gereğini yapmalıdır; biz, dev
letin gücüne inanıyoruz" diyen köylülerden, şimdi belki birçoğu, devlet gücüne inançlarını yi
tirince, bölücü teröristlere yer yer teslim olmaya başlamışlardır. Neden ve nasıl teslim olabile
ceklerini, Çukurcalı yaşlı bir köylüden dinleyelim : Günlerden bir gün, devlet yetkilileri, Çu-
kurca'nın bir sınır köyüne geliyorlar; köylüleri işbirlikçilikle suçluyorlar. Yaşlı köylü, yetkilile
re verdiği yanıtı -sözleri teybe aldım- bana şöyle aktarıyor : "Sayın valim, sayın komutanım, 
siz bu köylünün yerinde olsanız ve bir akşamüstü, değil PKK üyesi, 10 tane dağ eşkıyası gelip 
'Selamünaleyküm' dese ve ekmek istese, verir misiniz, vermez misiniz?" Yetkililer, "veririz" 
diyor; ama, yine de devletten aldıkları buyruk gereği, köylüleri işbirlikçilikle suçlayıp köyden 
ayrılıyorlar. 

Bu olaydan iki yıl sonra, şimdi ne durumdayız? Şimdi, Başkent Ankara'da, HEP kökenli 
bir milletvekili, kendi partisinden, SHP'den, Diyarbakır doğumlu Dışişleri Bakanını, "Türk
lerin işbirlikçisi" diye suçlayabiliyor ve suçlayan milletvekili ile suçlanan bakan, aynı partinin 
çatısı altında, iktidar ortağı olarak devleti yönetiyorlar... (ANAP, RP ve bağımsızlar sıraların
dan alkışlar) 

Bu durumda, bırakın güneydoğuyu, İstanbul'da, Ankara'da güvenlik sağlanabilir mi? 
Devlet yetkililerine göre, köy koruculuğu, bir istihdam politikası olarak sürdürülmeliy-

miş!.. Yeni Hükümet de, "sürdüreceğim" diyor, oysa, güneydoğunun bir kasabasındaki gen
cin uzattığım mikrofona söylediği gibi, köy korucularına ödenen paralarla fabrikalar kurulsa, 
o kasabalar -gencin deyimiyle- birer Paris olurdu. 

iki yıl önceki gezimde, yüzlerce genci, köylüyü konuşturdum; bir tek bile, Kürtçülükten 
veya ayrı bir millet olmaktan söz etmedi, hiçbir yerdve PKK bayraklarına raslamadım. Bundan 
on ay önce, bu yıl başlarında, Körfez bunalımı sırasında, bölgeyi yine aynı yöntemle dolaştım; 
yine halkı konuşturdum, yine Kürtçülükten, ayrı millet olmaktan söz eden olmadı; yine bir 
tek PKK bayrağı görmedim, ama şimdi, PKK bayrakları, Ankara'ya kadar geliyor. Meclisin 
Genel Kurul salonuna kadar giriyor ve yeni Hükümetini Başbakanıyla Yardımcısı, Güneydoğu 
Anadolu'ya gittiklerinde, PKK bayraklarıyla, Kürtçe ve Türkçe bölücü sloganlarla karşılaşı
yorlar ve kitlesel şiddet eylemleri Güneydoğu'dan İstanbul'a kadar uzanıyor. 

Peki, on ayda ne değişti? Bu on ayda, Türkiye'nin, Amerikan yönlendirmesindeki Körfez 
politikasının sonucu olarak, güneydoğunun zaten çok zayıf olan ekonomisi çöktü, işsizlik ve 
yoksulluk büsbütün yaygınlaştı. Sayın Cumhurbaşkanı, "tabuları yıkıyorum" gerekçesiyle, başka 
ülkelerin illegal bölücü örgütleriyle diplomatik ilişkiler kurup ve "federasyonu tartışmalıyız" 
deyip, bölücü akımlara siyasal meşruluk kazandırdı. Şimdiki Hükümetin Başkanıyla Başba
kan Yardımcısı da, daha muhalefetteyken, oy uğruna, bazı bölücü örgüt temsilcileriyle ilişki 
kurup, tabu yıkıcılığında Sayın Cumhurbaşkanından geri kalmadıklarını kanıtladılar. Böyle
ce, bazı yabancı kuruluşlardan ve devletlerden, belki de "aferin gülleri" aldılar. 

ANAP Hükümeti, Meclisin yetkisini kendine aktarıp, yabancı askerî güçlerin Güneydoğu 
Anadolu'yu bir üs durumuna getirmesine izin verdi. Böylece, Türkiye'nin aracılığıyla Kuzey 
Irak'ta "Güvenlik Bölgesi" adı altında bir otorite boşluğu yaratıldı. Bizim, aylar önce uyardı
ğımız gibi, bu otorite boşluğunda, PKK büyük yığınak yaptı, korunması çok zor olan Irak 
sınırından, rahatça yurdumuza sızmaya başladı ve üç-beş kişilik vur-kaç eylemlerinin yerini, 
yüzlerce kişilik saldırılar aldı. Ben, bunların olacağını, daha yaz başlarında açıklamıştım. 
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Derken, yeni Hükümet kuruldu. Bunun sakıncalarını göre göre, Meclise de danışmadan, 
yabancı askerî güçlere verilen izni altı ay daha uzatıp, Kuzey Irak'taki otorite boşluğunu büs
bütün pekiştirdi. Böylece, Bush'un, Major'un gönülleri hoş edilmiş oldu. 

Bu arada seçimler olmuştu. Seçimlerde, SHP, tabela partisi olmayayım diye, HEP'i sırtı
na alıp, bir grup oluşturabilecek sayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıdı, HEP'in arka
sında ise, PKK desteğinin bulunduğu belli idi. SHP, sırtındaki o yükle, hükümet ortağı oldu. 
Hükümetin SHP kanadı HEP'e teslim olurken, DYP kanadı da bu konuda, belli ki, SHP'ye 
teslim oldu veya teslim olma yolunda. Yeni Hükümetin dilinde bu teslimiyetin adı, "şefkat" 
oldu. Hükümetin "şefkat" dediği teslimiyetin sonucu ise, İstanbul'u bile kan gölüne dönüştü
ren bir yaygın şiddet oldu. 

İstanbul'un ortasında, dün, güpegündüz yer alan korkunç olay, habersiz değildi, habersiz 
gelmedi. Bu, çok ilginç sayın milletvekilleri. Bugünkü gazetelerden bazılarına bakarsanız, ey
lemcilerin resimlerini görürsünüz. Gazetelerin haberlerinde var, gazetelere önceden telefon edip 
bilgi veriyorlar, "biz, şu saatte, Bakırköy'ün falan meydanında, falan yerinde eylem yapacağız" 
diye; yani, duyurarak, ilan ederek, güpegündüz geliyor ve insanları öldürüyorlar. Nitekim, ba
şın, anı anına, o sayede eylemi izleyebilmiştir; ama, devletin eli kolu bağlı kalmıştır. Devlet, 
neden o duruma düştü İstanbul'da Nasıl düşmesin; Hükümetin başındakiler, PKK bayrakları 
karşısında konuşmayı, şefkatin ve demokrasinin gereği sayarlarsa, Ankara'da PKK bayraklı 
parti kongresi için ne düşündüğü sorulduğunda, Sayın Başbakan, basına, "bugün sormayın, 
yarın sorun" derse ve yarınlarda da bir türlü konuşmazsa, Hükümetin HEP destekli SHP ka
nadının başı ve Başbakan Yardımcısı zat da, olayla ilgili değerlendirmesi istenildiğinde, "be
nim değerlendirme yapmama gerek yok, başka bir partinin kongresi üzerine nasıl değerlendir
me yapabilirim; biz, SHP'liyiz" derse, bu durumda, terörün baş hedefi olan güvenlik güçle
rinde moral diye bir şey kalır mı; elleri kolları bağlanmaz mı? DSP, DHP, RP, ANAP ve DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İktidar ortağı bir parti, Meclise, terör örgütünün bayrağını ve sloganlarını getiren kendi 
milletvekilleri karşısında bile eli kolu bağlı kalırken, Dışişleri Bakanını, "Türklerin işbirlikçisi" 
diye suçlayabilen aynı partiden milletvekiline, disiplin işlemi uygulama cesaretini gösteremez
ken, böyle bir Hükümetin emrindeki güvenlik güçleri, toplumda nasıl asayiş sağlayabilir? (DSP, 
DHP, RP, ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Ülkede, demokratik hukuk devleti kuralları içinde güvenliğin sağlanabilmesi için, elbette 
birtakım teknik ve yönetsel düzenlemeler gereklidir; ama, bunlardan da önce, bazı gerçeklerin 
kabul edilmesi gereklidir; en başta da güneydoğu sorununa doğru teşhis konulması gereklidir. 

Bize göre, güneydoğu sorunu, Kürtlük-Türklük sorunu değil, feodal yapı sorunudur, o ya
pıdan kaynaklanan sömürü sorunudur, geri kalmışlık sorunudur, yoksulluk sorunudur, işsiz
lik sorunudur, topraksızlık sorunudur. (DSP ve DHP sıralarından alkışlar) 

Kürt ırkçılığı ne kadar çağ dışı ise, devletin zaman zaman" öne sürdüğü "hepimiz bir 
ırktanız" iddiası da, o kadar çağ dışıdır. 

Bu arada, dost ve müttefik bildiğimiz bazı ülkeler, Türkiye'yi, bir yandan, Tanzimat dö
nemindeki gibi, baskılar altına alarak, bir yandan da, en duyarlı bölgemizde, bizi bir otorite 
boşluğu bölgesiyle kuşatarak, ülkemizdeki yangına körükle gelmektedirler. Kendi ülkelerinde
ki, Türkiye'ye yönelik bölücü dernekleri, devlet ve kilise yardımlarıyla desteklemekte ve besle
mektedirler. Şimdi, bütün bunların üstüne de, teslimiyeti, "şeffaflık, şefkat, insan hakları" 
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gibi sloganlarla örten, eli kolu doğuştan bağlı bir Hükümet işbaşındadır. Bu Hükümetten, bu 
soruna çözüm beklenemeyeceği, maalesef, bir aya kalmadan belli olmuştur. 

Demokratik Sol Parti, çözümü, bundan dörtbuçuk yıl önce yayımladığı bir güneydoğu 
programıyla göstermiştir. Bu program, güneydoğunun güvenlik sorununu, gelişme sorunu ile 
bir bütün olarak ele almaktadır; ama, hükümetler de, Türkiye'deki ırkçı enteller de, böyle bir 
yaklaşımla ilgilenmemişlerdir. Biz, sorunun, bir ırkçılık sorunu değil, bir sosyal ve ekonomik 
sorun olduğunu söyledikçe, feodal güçlerle aynı paralele düşen birtakım sahte ilericiler, ırkçı
lık iddiası ile bizim üstümüze gelmişlerdir, Biz, Kürt kökenli yurttaşlarımızın hakça bir düzen 
içinde, baskılardan ve yoksulluktan kurtulmaları için somut önerilerde bulundukça, o çevre
ler, bizi Kürt düşmanlığı ile suçlamışlardır; fakat biz, hiçbir iftiradan yılmaksızın, doğru bil
diklerimizi söylemeye devam edeceğiz. Çünkü, bizim, güneydoğudaki feodal güçlere diyet bor
cumuz yoktur. İnsan hakları görüntüsü altında Türkiye'yi bölmek isteyen çevrelerden hiçbiri 

* karşısında da boynumuz eğik değildir. 

Hep söylediğim gibi, Türkiye bağlamında Türk adı, bir ırkın adı değildir; Türkiye Bağla
mında Türk adı, değişik ülkelerden ve ırklardan gelip bu topraklarda yüzyıllardır, ayırımsız, 
kaynaşmış bir milletin adıdır. Biz, o milletin birliğini ödünsüz savunmaya devam edeceğiz. Gü
neydoğudaki Türk kökenli yurttaşlarımızın da Kürt kökenli yurttaşlarımızın da özgürlüğünü, 
eşitliğini, mutluluğunu ve refahını, hepimizin en büyük gücü olan ulusal birlik içinde sağlama
ya çalışacağız. Tabuları yıkma bahanesiyle, devletin yıkılmasına da göz yummayacağız. 

Saygılar sunarım. (DSP, DYP, ANAP, RP ve DHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Hükümet adına, ilk olarak, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın İnönü'konuşa

caklardır. 
Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerde güneydoğuda ve İstanbul'da, terör olaylarında kay
bettiğimiz şehitlerimizin, vatandaşlarımızın hatıralarını saygı ile anarak; şehitlerimize, kaybet
tiğimiz vatandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet dileyerek; yakınlarına, ailelerine, bütün vatandaş
larımıza başsağlığı dileyerek ve hepinize saygılar sunarak sözlerime girmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, burada, güvenlik konusunda bir genel görüşme yapıyoruz; güvenli
ğin bütün boyutlarını ele alarak konuşuyoruz. Böyle bir genel görüşmenin, ülkemiz için son 
derecede gerekli ve güncel olduğu açık. Daha dün, İstanbul'daki terör olayı ile, küçük çocuk
ların, annelerin, masum vatandaşlarımızın feci bir yangın içinde hayatlarını kaybetmiş olma
ları, bütün ülkeyi İstıraba boğdu; hepimizi büyük bir duyarlılık, büyük bir tepki havasına sok
tu. Elbet böyle olur; masum insanlar, teröristlerin hunharca hareketleri sonunda bu kadar feci 
bir şekilde hayatlarını kaybederlerse "bu masum insanların başına gelen nedir, buna karşı ne 
yapılacak" diye, elbet herkes büyük bir tepkiye girer. 

Burada, bu terör hareketlerini yapanların maksatları da ortaya çıkıyor : Ülkenin huzuru
nu bozacak, kendi istedikleri değişiklikleri doğuracak bir panik havası yaratmak, insanların 
içinde bulundukları demokratik düzeni sarsmak... Bütün bunlara karşı, demokrasi içinde ça
reyi getirecek bir Hükümet olarak karşınızdayız. Bu genel görüşmeyi de o açıdan istedik. 
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Burada, her partiden arkadaşlarımızın, bu güvenlik konusunu bütün boyutları ile ele al
masını, Hükümeti isterlerse eleştirerek; ama, geçmişte olanları da hatırlayarak, bize kendi gö
rüşlerini söylemelerini istedik. Maksat, bir polemik yapmak değil. "Karşı karşıya bulunduğu
muz en önemli sorun, güvenlik sorunu, güneydoğudaki huzursuzluk, büyükşehirlere yayılan 
huzursuzluk ve her gün karşımıza çıkan terör olayları... 

Bakınız, 1 Ocak-25 Aralık 1991 tarihleri arasında toplum 430 vatandaşımız hayatını kay
betmiş; 17'si subay, 14'ü assubay, 171'i er, 44'ü güvenlik görevlisi, 8'i bekçi, 41'i korucu; hepsi 
şehit olmuş; 135 sivil vatandaşımız da hayatını kaybetmiş. Açıkça, bir güvenlik sorunu karşı
sındayız. Bu sorun yeni mi çıktı?1 Yedi yıldır, terör, ülkede vatandaşlarımızın hayatını alıyor, 
hepimizi ıstıraba gark ediyor. • • • . - < 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Yirmi yıl... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ben 

yedi yıl diyorum. Çünkü, bir ara dönem geçirdikten sonra, yeniden demokrasiye geçtiğimiz 
süre başından itibaren bu konuyu ele alıyorum. Tabiî, daha öncesini bilen arkadaşlarımız bu
rada, ben ona girmek istemiyorum. Şimdi karşı karşıya kaldığımız olay, son yılların bize getir
diği manzara... 

Burada yapılan konuşmalarda -çok tepkili bir hava içinde olduğumuzdan herhalde- ben
ce, konuya yarar getirmeyecek sözler, davranışlar da oldu; ama, önce olumlu taraf üzerinde 
duracağım, önce, her partiden konuşan liderlerin, sözcülerin, bu genel görüşme içinde bir top
lumsal mutabakat, bir ulusal mutabakat sağlayacak, zaten mevcut olan bir mutabakatın deva
mını sağlayacak sözler söylediklerini de, memnunlukla gördüm. Hatta, bizim partimizi insaf
sızca eleştiren liderlerin sözlerinde de bir ulusal mutabakatın izlerini gördüm. Onun için mem
nunluğumu ifade edfyorum; zaten, genel görüşmenin maksadı da bu. 

, Bu arada, Genel Başkanı olmakla kıvanç duyduğum partime de, partimin mensuplarına 
da gereksiz suçlamalar yapıldı, onlara cevap vereceğim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Başkanvekiliniz... İnsaf!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — El

bet, suçlamaları yapanlar, cevap vermemi de sabırla dinleyeceklerdir; ama, daha önce, nerede 
olduğumuzu iyice anlatmak için, Hükümetin kurulmasına yol açan koalisyon protokolünden 
bazı bölümleri okumak istiyorum. "Bunları zaten biliyoruz" diyeceksiniz. Birbirimizi biliyo
ruz; ama, zaman zaman öyle şeyler söylüyoruz ki, "birbirimizi unuttuk mu diye insan düşü
nüyor. Ben, değişmediğimizi, sizin bildiğiniz insanlar olduğumuzu, hem size hem bütün va
tandaşlarımıza bir daha anlatmak için bu koalisyon protokolünden bazı bölümleri okuyaca
ğım : 

"Güneydoğuda bir süredir yaşanan şiddet ve terör olayları, öncelikle ele alınması gere
ken, partilerüstü, çok önemli bir sorundur. Ülkenin birinci sorunu olduğunu başka yerlerde 
de söyledik..." Bu sorunun çözümü, ancak demokratik bir hukuk devleti içinde mümkündür." 

CAVÎT SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Biz antidemokratik miyiz? Hepimiz demok
ratik seçimle geldik. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Tür
kiye Cumhuriyeti, üniter bir devlettir. Bu devleti kuran ulusumuzun, cumhuriyetimizi ve de
mokrasimizi benimseme, sürdürme ve geliştirmede rıza birliği vardır. Bu rıza birliği, soru-
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nun çözümünü kolaylaştıracak en önemli unsurdur. Çağımızda, silahla, şiddetle, terör yoluyla 
hak elde etme dönemi kapanmıştır. (SHP sıralarından alkışlar) Günümüz koşullan, hakların 
elde edilmesi ve yaşatılması için, ortak, barışçıl kurallar ve kurumlar oluşturmuştur. Ülkemi
zin tümünde, insan hakları ve temel özgürlüklere dayalı bir hukuk devleti mutlaka kurulacak
tır. Bu hukuk devletinde, yurttaşların, kendilerine verilen hak ve özgürlükleri kullanmak ve 
geliştirmek istekleri de doğaldır. Ancak, bu istemlerin yerine getirilmesinde, hukukun izin ver
diği araçlar kullanılabilir. 

Devletin demokratik otoritesi ve yasalar çerçevesinde, tüm siyasal istekler, Parlamento, kitle 
x örgütleri, basın yoluyla tartışılabilir ve uygulamaya konulabilir. 

Şiddet ve terör yoluyla devletin varlığına ve demokratik otoritesine saldırı, insan hak ve 
özgürlükleri çerçevesine girmez ve kabul edilemez. Devletin görevi de, hukuka ve insan hakla
rına bağlı bir demokratik devlet anlayışını ödünsüz uygulamaktır. Böyle bir devlet anlayışı ve 
devlet yapısı, ülkenin vu yurttaşların tümü için önümüzdeki dönemde mutlaka ve eksiksiz ola
rak kurulacaktır. Yurttaşlarımız arasında kültür, düşünce, inanç, dil ve köken farkları olması 
doğaldır. Bunlar, başka ülkeler için de geçerlidir. Böylesine çeşitlemeler, demokratik ve üniter 
bir devlet için zaaf değildir. Bir üniter yapı içinde, çeşitli etnik; kültürel ve dile ilişkin kimlik 
özellikleri özgürce ifade edilebilir, özenle korunabilir ve rahatça geliştirilebilir. Bu, ulus ve dev
let birliğinin gücünü azaltmaz, aksine, pekiştirir. Türkiye'de yapılması gereken ve hedeflenen 
de budur. 

Ülkemizde, uluslararası anlaşmalarla kabul edilen, azınlıklar dışında hiçbir yurttaşımız 
azınlık sayılamaz. Türkiye'de herkes eşittir ve birinci sınıf yurttaştır. Herkesin, kendi anadili
ni, kültürünü, tarihini, folklorunu, dinî inançlarını, araştırması, koruması ve geliştirmesi te
mel insan hak ve özgürlüğü kapsamı içindedir. Bu haklar, yasalar çerçevesinde sağlanacaktır. 
(SHP sıralarından alkışlar) Ancak, devletin resmî dili, Bayrağı, simgeleri, sınırları ve Türkiye 
Cumhuriyetinin hükümranlık hakları her türlü tartışmanın dışındadır. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Terör ve anarşi yaratanlar ve şiddet kullananlar, hukuk içinde mutla
ka etkisiz hale getirilecektir." 

Sayın milletvekilleri, bu okuduğum bölümler, bu Hükümetin kurulmasına dayanak olan 
Protokolün, Güneydoğu ve terör konusundaki bazı bölümleri... Bunları, önümüzde, işaret olarak, 
hedef olarak, uygulayacağımız amaçlar olarak alıyoruz ve bugün karşı karşıya bulunduğumuz, 
burada konuştuğumuz sorunun çözümünü de işte bu esaslar içinde getireceğiz. 

* 
Terör konusu : Bütün vatandaşlarımıza açıkça ifade ederim ve herkesin bilmesini isterim 

ki, terör ile hiçbir sorun çözülmez. Teröre karşı durmak, devletin birinci görevidir, Hükümetin 
birinci ödevidir. Hükümet bunu yapacaktır. Bundan evvelki hükümetler tam manasıyla yap
madı mı? Herhalde tam manasıyla yapamadılar ki, bugün, bu sorun bizim karşımızdadır. Bun
dan evvelki hükümetler önlemler almadılar mı?.. Sayın Yılmaz, biraz evvel konuşmasında, bi
zim o zamanki konuşmalarımızdan örnekler verdi. Hükümete, muhalefet olarak yardımcı ola
cağımızı o zaman söylediğimizi ifade etti. Elbet yardımcı olduk; ama, Hükümetin aldığı ön
lemler yetmedi. Bugün, terör, karşımızda daha büyük bir boyutta bulunuyor. Ama, bu, terö
rün ne olduğu hakkındaki fikrimizi değiştirmez. Terör, çağımızın bir hastalığı olarak, insanla
rı öldürerek, insanların hayatıyla oynayarak, birtakım amaçlar güden, insanlık dışı bir hare
kettir. Bu harekete, devletin güvenlik güçleri en büyük etkiyle karşı koyacaktır, koymaya de
vam edecektir. 
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Bizim bazı sözlerimizin ya da Partimizden bazı arkadaşlarımın bazı sözlerinin... 
CAVİT SADİ PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Grup sözcüsü olarak konuştu... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Gü

venlik güçlerinin moralini bozduğu, böyle bozuk moralle güvenlik güçlerinin görev yapamaya
cakları ifade edildi. Onların moralini düzeltmek için yanlarına gitmek gerektiği söylendi. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet olarak, ilk yaptığımız gezilerden birisini güneydoğuya yap
tığımızı biliyorsunuz. Ben, muhalefette iken, zamanın Başbakanına, zamanın bakanlarına "gü
neydoğuya niçin gitmiyorsunuz, oradaki vatandaşlarımızı bu terör belasıyla niçin baş başa bı
rakıyorsunuz, niçin kendilerine, sanki yalnızmışlar, sanki çaresizmişler izlenimini veriyorsunuz, 
niçin oraya gitmiyorsunuz" diye çok söyledim ve Sayın Yılmaz'ı da, sanıyorum, hiçbir zaman, 
Başbakanken oraya bizim gibi götüremedim, gönderemedim; öyle bir gücüm yoktu; sözlerimi 
dinlemediler. Biz Hükümete geldiğimiz zaman, ilk yaptığımız şey güneydoğuya gitmek oldu. 
Orada vatandaşlarımızdan gördüğümüz çok sıcak kabul, orada güvenlik güçleriyle yaptığımız 
çok yakın temaslar, sanıyorum hiçbir şekilde moral gücünü azaltmak diye nitelendirilemez. 

CAVİT SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Çok iyi netice doğurdu... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bi
zim, yaptığımız, güvenlik güçlerinin görevinde başarılı kalmasını istemek, bizim yaptığımız va
tandaşların yalnız olmadığını söylemek, bizim yaptığımız vatandaşlarla güvenlik güçlerinin be
raber olmaları gerektiğini, güvenlik güçlerinin arkasında halkın olduğunu, halkın güvenlik güç
lerimize "onları koruyan insanlar" diye bakmalarını sağlamaktır. Biz oraya onun için gittik. 

Şimdi bana mütebessim bir şekilde bakan, muhalefet partisinde olan arkadaşlarım, sanı
yorum ki, bu tebessümlerîyle, tıpkı, biraz evvel konuşan arkadaşımızın istemeden uyandırdığı 
izlenim gibi; sanki bende, bizim oraya ziyaretimizin gülünecek bir şey olduğu izlenimini uyan
dırıyorlar. Böyle bir izlenim uyandırmaya hakları yoktur. Burada konuştuğumuz mesele; ülke
mizin bütünlüğünü ve ülkemizin bütünlüğü içinde her vatandaşımızın, hangi kökenden gelirse 
gelsin, hayatını, mutluluğunu ve dünyaya gelmesinin nedeni olan gelişme ve daha mutlu olma 
heveslerini korumaktır. Bunu yapmak için bu genel görüşmeyi yapıyoruz. O açıdan, bizim oraya 
yaptığımız geziye şimdi gülerek cevap veren arkadaşlarımızı, uyandırdıkları yanlış izlenim do
layısıyla, biraz daha ciddî olmaya davet ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Partinizden istifa istekleriniz vardı, ne oldu? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — 
Efendim?!. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Partinizden istifa istekleriniz vardı, ne oldu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Her

halde böyle karşılıklı konuşamayız, değil mi? Her zaman konuşmaya hazırım; fakat, izin verir
seniz konuşmama devam edeyim. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Yılmaz'ın başka bir sözüne daha değinmek istiyorum : Aslına 
bakarsanız, bizden evvelki hükümetlerin aldığı önlemlerin niçin yetersiz olduğunu burada uzun 
boylu irdelemek elbette gereklidir, o konuda söyleyecek pek çok şey var, pek çok eleştiriyi geç
miş hükümetlere yöneltebiliriz; ama, onları bırakalım şimdi, Fakat, bir şey söyledi Sayın Yıl
maz -ki, bence çok önemlidir- dış etkenlerden bahsederken dedi ki, bu dış etkenler, sorunun 
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çözümünü bazen kolaylaştırıyor, bazen zorlaştırıyor. Dış konjonktürün daha uygun olduğu bir 
dönemde -sanıyorum 1988 dedi- o zaman biz bu sorunu çözmeye başlamıştık. Sonradan dış 
konjonktür değişti, Sovyetler Birliğinde değişmeler oldu, bizim Batı ittifakı içindeki yerimizin 
değeri anlaşılmaz hale geldi ve onun üzerine biz bu sorunla baş edemez hale geldik... Ben bu
nu, çok yanıltıcı bir itiraf, herhalde, ciddiye alınmaması gereken bir değerlendirme diye gö
rüyorum. 

Bizim, ülkemizin bütünlüğünü korumamız; bizim, vatandaşlarımızın hepsini mutlu ya
şatmamız dış konjonktürlere bağlı bir olay mıdır? (SHP sıralarından alkışlar) 

Dışarda, bizimle hiç ilgisi olmayan bir devlette birtakım değişiklikler oldu diye, biz ülke
mizin bütünlüğünü koruyamayacak, ülkemizde terörü önleyemeyecek hale mi geleceğiz? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) - - Ama, 

Sayın Yılmaz'ın sözünden çıkan sonuç budur. (ANAP sıralarından gürültüler) 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, bana söz hakkı doğar... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — İşte, 

bunun için, bu konuya daha ciddî yaklaşmalarını istiyorum. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Anlamamışsın Sayın İnönü. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — İşte, 

bunun için, bu konu üzerinde konuşurken; sadece bir parti çıkarı elde etmek için, bir polemik 
yapmak için, konuya, gayri ciddî izlenimini veren yaklaşımlar yapmamalarını istiyorum. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Hiç anlamamışsın Sayın İnönü. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başbakan da söylüyor... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın milletvekilleri, bir taraftan ulusal mutabakata hazır olduklarını söylüyorlar, bir taraftan 
da sorunun çözümünü bizim dışımızdaki olaylara bağlıyorlar. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Ne alakası var. Bu kafayla bir yere gidemezsiniz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ha

yır sayın milletvekilleri, bizim yaklaşımımız böyle değil. Biz, Türkiye'nin bugün birinci sorunu 
olarak terör konusunu, Güneydoğudaki, oradan da bütün ülkeye yayılan huzursuzluğu görü
yoruz. Bunu, demokratik bir devletin, bir hukuk devletinin kendi demokratik gücünü göstere
rek çözçeceğine inanıyoruz; öyle yapacağız diyoruz. Halkımıza şefkatle yaklaşarak, bu şefkati 
hiçbir zaman teslimiyet diye anlamadan, halkımıza, içinde bulunduğu koşulların getirdiği güç
lüklere karşı yalnız olmadığını göstererek; hiç kusuru olmadan karşısına çıkmış bu terör olay
larından onu kurtaracak Hükümet yaklaşımını getirerek; bunu yaparken de hiçbir şekilde hu
kuk devleti kurallarının dışına çıkmadan, bu sorunu çözeceğimizi söylüyoruz ve bunu yapma
mız, bizim dışımızdaki ülkelerin geçireceği değişimlere falan da bağlı değil. Bu, bizim inanca 
miza, bizim yaklaşımımıza bağlı. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın İnönü, bu kafayla fizik problemi çözersin... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Biz 
bu gücü kendimizde görüyoruz. Onun için de bu çeşit yaklaşımlara değer vermek iste
miyorum. 
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GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın İnönü, bu kafayla çözsen çözsen fizik problemi çö-
zersin... (SHP sıralarından "dinle dinle" sesleri, gürültüler) 

RAŞICAN— Sayın Yakın, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; burada çok ciddî bir konuyu tartışıyoruz. 
CAVİT SADÎ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Deniz Baykal yiyecek seni. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu 

ciddî konunun çözülmesi için, hepimizin, bütün fikir, irade, inanç güçlerimizi seferber etme
miz şart. Bizim fikir gücümüz nasıl belli olur?.. Bizim fikir gücümüz, buraya siyasetçi olarak 
gelmeden önce, fikir gücü isteyen başka bir alanda basan sağlamakla belli olur. Ben buraya 
gelmeden evvel, fikir gücüne çok ihtiyacı olan bir alanda, bir bilim alanında, fizik alanında 
çalıştım. Şimdi bir milletvekili arkadaşım, bana, "Bu iş fiziğe benzemez" diyor. Tabiî benze
mez; ama, bu işi çözmek için de fikir gücüne ihtiyaç var. Siz eğer fikir gücünüzü daha evvel 
başka bir alanda göstermişseniz, o bir kazançtır, o bir kayıp değildir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bunu hatırlattığı için sayın milletvekilimize teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — O, sade işe yarar. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ama, 

değerli milletvekilleri, konumuz o değil. Burada kişilerin bundan evvel ne yaptıkları, şimdi hangi 
nitelikleri olduğu filan söz konusu değil. Burada yapmaya çalıştığımız şey; bu konuda zaten 
mevcut olan; ama birbirimize parti çıkartan açısından, sataşmak yüzünden kaybetmiş gibi gö
ründüğümüz ulusal mutabakatın devam ettiğini göstermek ve bu mutabakat içinde, bu ortak 
anlayış içinde, demokratik hukuk kuralları çerçevesinde bu konuyu çözeceğimize halkımızı inan
dırmaktır. Bu genel görüşmeden çıkması gereken sonuç budur. Ülkemizin bütünlüğünü koru
makta, hiçbirimiz ötekinden daha az inançlı olamaz. Hepimizin yaşamasına olanak veren, bu 
ülkenin bütünüğüdür bu ülkenin varlığıdır. Bu ülkenin varlığına yol açan kurtuluş mücadelesi, 
o mücadelenin dünya tarafından tanınmasına yol açan Lozan Antlaşması, hepimizin ve bizden 
sonra gelecek kuşaklann... , 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Lozan hezimet, hezimet... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — ... 

bu bütünlüğü nasıl koruyacaklarını göstermiştir. 
. İzin verirseniz, bunu da ekleyeyim : Birinci Dünya Savaşından sonra pek çok antlaşmalar 

yapıldı. Bunların hepsi, ondan sonraki uluslararası gelişmeler yüzünden, savaşlar yüzünden 
bozuldu; yalnız Lozan Antlaşması bozulmadı. Çünkü, Lozan Antlaşmasını yapanlar, Kurtu
luş Savaşından çıkan insanlar, bir ülkenin bundan sonra, bü dünya içinde kendisini nasıl koru
yacağını gayet iyi biliyorlardı. Deneyerek öğrenmişlerdi, savaşlardan öğrenmişlerdi; o savaşla
rı, Türk kökenli, Kürt kökenli, Laz kökenli, Anadolu'da yaşayan herkesin birlikte kazandığını 
bilerek öğrenmişlerdi. (SHP sıralarından alkışlar) O inançla, o fikir gücüyle, o antlaşmayı im
zaladılar. Biz, o antlaşma sayesinde, bugün burada rahatlıkla bu konuyu konuşuyoruz; ama, 
bizim istediğimiz, bugünkü terör ortamından, demokrasi içinde çıkmanın güvencini vatandaş
lara vermektir. Bunun için, elbet, birtakım yeni şeyler söylemek zorundayız. 

Bir milletvekilimiz, kendi yöresinden gelmiş olmanın baskısı içinde, hisleri içinde, bizden, 
benden, biraz farklı konuşabilir. (SHP sıralarından alkışlar) 

M. RAUF ERTEKlN (Kütahya) — Hâlâ konuşuyor!.. 

— 375 — 



T.B.M.M. B : 21 26 .12 .1991 0 : 2 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu, 
onun, milletvekili olarak, burada fikirlerini söyleme görevini yapmasından başka bir şey değil
dir. (SHP sıralarından alkışlar) 

CAVİT ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Grup adına konuştu... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu

na başka milletvekilleri karşı çıkabilirler. Pekala onlar da bunu yaparken bir tepki gösteriyor
lar; ama, işte Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun için var. Burada, milletvekillerimiz sıkıntı
larını anlatacaklar; kendi sıkıntılarını değil, vatandaşların sıkıntılarını anlatacaklar. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

CAVİT ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yaptığınız 
gibi yapıyorsunuz... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yaptığınızı yapıyor
sunuz... Hâlâ konuşuyorsunuz... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Siz 
bunu beğenmeyeceksiniz, siz tepkinizi göstereceksiniz... İşte bunu burada yapacağız, uygarca 
yapacağız; konuşma kesilse bile, yine devamını sağlayarak yapacağız. Biz böyle yapmazsak va
tandaşlarımızın birliğini koruyamayız. (DYP sıralarından gürültüler) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — İşte, bak da gör, dışarı çıkıyorlar. 
BAŞKAN — Sayın İnönü... Sayın İnönü... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Hiç 

yanlış anlamayın değerli arkadaşlarımı hiç yanlış anlamayın, hiç yanlış anlamayın... Ben, mil-
letvekillerimizin burada konuşma özgürlüğünü savunuyorum. Ben fikirlerimi söyledim. Size, 
koalisyon protokolünü okudum. Benim fikirlerimi biliyorsunuz, Hükümetin programını bili
yorsunuz. Hiç yanlış anlamayın. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sizin gayenizi iyi biliyoruz... 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Sayın Demirel'e acırım, sana acımam!.. 
BAŞKAN — Sayın İnönü, Hükümete ayrılan zamanı yalnız mı kullanacaksınız, Sayın Baş

bakana biraz zaman ayıracak mısınız? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın Başkan, ne kadar oldu? . * 
MUSTAFA ICALEMLİ (Kütahya) — 20 dakika kaldı efendim. 
BAŞKAN — 20 dakika oldu. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın Başkan 20 dakika konuştuğumu ifade ediyor. Konuşmamın ancak bir bölümünü yapabil
diğim halde, konuşmamı bitireceğim. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamı bitirirken, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, Hükü
metin bir ortağı olarak, ülkenin bugün karşılaştığı en önemli sorun olan terör sorununa, de
mokratik devlet kuralları içinde; ama, terör yapanların, hiçbir şekilde, bu yaptıklarını yanları
na bırakmadan, terör yapanları adalete teslim ederek, terör yapanları etkisiz hale getirerek ve 
vatandaşlarımızı koruyarak çare bulacağımıza inanmanızı bir defa daha söylüyorum. 

CAVİT ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Tasvip ediyor musunuz etmiyor musunuz? 
Senin sözcün "şehit" dedi. 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu 
olaylarda şehit olan Silahlı Kuvvetler mensuplarımıza Tanrıdan rahmet diliyorum. 

Bu ülkenin korunmasında, hiçbir kimsenin ötekinden daha az cesur olmadığına, ötekin
den daha az vatansever olmayacağına inanmanızı diliyorum. Ben bu inancı taşıyorum ve bunu 
bilmenizi istiyorum; Partim bu inancı taşıyor ve onu bilmenizi istiyorum. 

CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli) — Grup Başkanvekili tanı tersini söylüyor. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Sen hep kongreyi düşünüyorsun... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Par

timin milletvekillerinin zaman zaman yanlış izlenimler vermiş olmaları bir belirli olaydır. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Hep kongre için».. 
YÜCEL SEÇKÎNER (Ankara) — Sen hep kongreyi düşünüyorsun. 
BAŞKAN — Hatibi rahat bırakalım lütfen. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bah

settiğiniz kongrede milletvekillerimizin bulunması yanlış izlenimlere yol açmıştır. Bu yanlış iz
lenimler karşısında ben görüşümü söyledim; Parti Grubumuzda söyledim, burada tekrar ettim. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Görüşün, hep kongre için, kongreyi düşünme; bir tane 
oy alamazsın orada. 

CAVİT ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Baykal yiyecek seni. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Böyle 

yanlış izlenimlere yol açılmamalıdır. Tekrar etmeyeyim; ama tıpkı biraz evvel konuşan bazı ar
kadaşlarımızın uyandırdığı yanlış izlenimler gibi... Bunlar yanlış izlenimlerdir, bunlar geçer. 
Temel yaklaşım bizim hükümet protokolünde söylediğimiz yaklaşımdır; bizim yürüteceğimiz 
yaklaşım odur, Parti olarak ona bağlıyız, insan olarak, vatandaş olarak ona bağlıyız. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) —- Tasvip ediyor mesunuz? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın milletvekilleri, terör sorununu, demokrasi kuralları içinde, hukuk devleti kuralları içinde, 
demokratik devletin gücünü kullanarak çözeceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnönü. 
Hükümet adına, şimdi de, Başbakan Sayın Dernirel; buyurun efendim. (DYP sıralarından 

ayakta alkışlar) 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) —- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
beşbuçuk saate yakın zamandır televizyonları baş'ında bu müzakereleri takip eden değerli va
tandaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, üçüncü gündür Türkiye Büyük Millet Meclsinde genel görüşme yapılıyor. Bu ge
nel görüşmeler, Türkiye'nin üç önemli konusunu ele almıştır ve bu üç önemli konu; anarşi ve 
terörün önlenmesi, ekonominin düzgün hale getirilmesi ve dış politikada takip edilecek yoldu. 

Biz, bu üç önemli konunun önemini şimdi anlamış değiliz. Nitekim, şimdi görüşmekte 
olduğumuz önerge, dün, ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen, güneydoğuda ve İstan
bul'da meydana gelen olaylardan sonra verilmiş bir önergede değildir. 12 Aralık günü verilmiş
tir ve önergelerin her birinin bir hafta içinde konuşulacağı düşünülerek; üç gün arka arkaya 
televizyondan altışar saat yayın yapılmasının belki de birtakım mahzurları olabileceği düşünü
lerek; TRT bu müzakereleri telvizyondan birinci günü akşam 1 saat 20 dakika vermek su-
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reliyle aktardı. İkinci günü ve üçüncü günü, bu müzakereler, televizyondan altışar saat verildi. 
Bizim bu hususta eleştiriye maruz kaldığımız belli; ama, biz neden korkalım ki, neden kaçalım 
ki? Biz, sadece Türkiye'nin sorunlarını dile getirelim, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu ülke
nin en büyük kurumu, demokrasinin kalbi, halkın oylarıyla seçilmiş gelmiş değerli milletvekil
leri ve grupları, düşüncelerini dile getirsinler istedik. Bunda korkulacak ne var? Bunun nere
sinden korkalım? 

Netice itibariyle, bu görüşmelerde aradığımız şey uzlaşma idi. Bu kürsüden polemik yap
mak benim yıldığım bir iş değildir; severim de... Yalnız, acaba cinayetlerin, kân dökülmesinin 
önlenmesini sağlar mı veya enflasyonu, pahalılığı, yoksulluğu durdurur mu diye düşünürüm. 

Bu güzel kürsüden, bu büyük kürsüden düşüncelerini gelip söyleyen değerli liderlere ve 
sözcülere teşekkür ederim. Ben, bunların içerisinde -can kulağıyla dinledim- acaba, Türkiye'
nin içinde bulunduğu duruma yararlı olabilecek ne var diye aradım... 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Hiçbir şey yok! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) —• Hayır, öyle bir şey demeyeceğim; 

çok güzel şeyler var, birbirinden değişik şeyler var. Bunların içerisinden, dengeli ve işe yaraya
bilecek, yani daha doğrusu bizim tarafımızdan icra edilebilecek bazı şeyleri çıkarmamız müm
kündür. Bence, genel görüşmeler, hedefine-varmıştır, ülkeye yararlı da olmuştur. Türkiye Bü
yük Millet Meclisine de, bence, heves kazandırmıştır ve buraya gelip oturan arkadaşlarımızın, 
seçilip geldikten sonra bir işe yaramadıkları, boşu boşuna zaman geçirdikleri gibi bir düşünce
leri varsa, bunu geniş çapta silmiştir. Bu işi görenek haline, gelenek haline getirmekte de ülke 
bakımından yarar görüyorum. 

Bu müessese çok yara almıştır. Bu müesseseyi parlatmak ye hak ettiği yere oturtmak, sa
nıyorum ki bu parlamentonun en mühim görevidir. Binaenaleyh, gayet tabiî ki, parlamento
larda laf atmak, hatipleri rahatsız etmek veya hatiplerin şu veya bu şekilde fikir silsilelerini 
kesmek falan âdettir. Yani, bunların olmadığı yerde işin tadı tuzu olmaz; ama, bizim aradığı
mız şu : Olkede kan dökülüyor, Bu kan yeni dökülmüyor; bu kan uzunca zamandır dökülüyor 
ve bu kan, uzunca zamandır dökülmesine rağmen önlenemiyor. Efendim, senin hükümetin za
manında şöyle oldu benim hükümetim zamanında böyle oldu tartışmasının falan, bana göre 
yararı yok. Yararı olan şey, bu kan dökülmesini nasıl önleyeceğiz; gelin bunun çaresini bulalım. 

"Peki, bu Meclisten ne istiyorsunuz" dendiği zaman; para istiyorsanız para, kanun isti
yorsanız kanun, yetki istiyorsanız yetki verelim anlayışını gösteren değerli sözcülere, Hükümet 
adına huzurunuzda şükranlarımızı sunuyoruz. Yalnız biz, bunların hepsinden evvel, bir kon-
sansüs istiyoruz, fikir birliği istiyoruz; yani, bu anarşi olayını çözmede, halkın temsilcileri ola
rak, bu Meclisin topyekûn olarak, bu olayın arkasında bulunduğunu tespit etmek istiyoruz. 
Kendimiz için değil... Kendimiz için değil... (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) Bunu, 
şu anda, eksi 20 derecede görev yapan, bu ülkenin güvenlik kuvvetleri için, sıkıntılar içinde 
kıvranan halkı için, cinayetlere maruz kalan insanlar için istiyoruz. Binaenaleyh, bizim bura
daki meselemiz siyasidir ve siyasî sonuç almak istiyoruz. 

Huzurunuzda hemen şunu beyan edeyim ki, Parlamentoda grubu bulunan partilerin bir 
araya gelip bir önerge vermiş olmaları ve gerek bu önergede ve gerekse bütün bu konuşmalar
da geçen hususların ayıklanarak bir ortak fikre varabilecek düşüncelerin ortaya konulmuş ol
ması, Parlamentomuz bakımından şayanı tebrik bir olaydır. 
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Bakın, bu önerge ne diyor : "Türkiye, terörü mutlaka yenecektir..." Bu sesi istiyoruz. "Yen
mek zorundadır. Türkiye'de kaba kuvvet, şiddet ve saldırganlık mutlaka yenilecektir. Terörü, 
bir mücadele yöntemi olarak benimseyenler kavramalıdırlar ki, terörle, ancak ülkenin günde
mi bir süre işgal edilebilir; ama, terörle, hiçbir zaman, hiçbir kalıcı kazanım sağlanamaz. Terör 
karşısındaki en güçlü silah, meşruiyetçi güçlerin aralarındaki diyalog, dayanışma ve terör kar
şısındaki direnme kararlığıdır." 

tşte bunu istiyoruz. (Alkışlar) Bu ses, bu önerge, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili, ANAP Grup Başkanvekili ve Refah Partisi 
Grup Başkanvekili tarafından imzalanmıştır; yahi, şurada oturan bütün gruplar ortak bir gö
rüşe varmışlardır. Bunu anyörduk; bunu, bulduk. Bu, bugün teyit edildi. 

Bir şey daha söyleyeyim. Gayet tabiî ki, bugün, Türk kamuoyu, bu Meclisten beşbuçuk 
altı saatlik müzekcreden sonra bir şey bekler ve Anamuhalefet Partisi Başkanı Sayın Mesut 
Yılmaz tarafından yapılan teklife, koalisyon partileri de küçücük bir ek yapmak suretiyle -
sanıyorum ki Meclisimizdeki tüm partiler ona katılacaktır, koalisyon partileri de ona 
katılmaktadır- böyle bir beyanın kamuoyuna verilmiş olması, işte, görev yapanlara güçtür, si
yasî destektir; herkes, görevini çekinmeden yapabilmelidir, halka da "sizi, bu sıkıntılardan 
kurtaracağız" şeklinde bir ümidin verilmesidir ki, bunu, Parlamentomuz, biraz sonra karara 
bağlarsa, bu, beşbuçuk altı saatlik müzakereden istenilen sonuç çıkar; daha doğrusu, çok gü
zel bir sonuç çıkar. (Alkışlar) I 

Bugünkü tarihli şu gazetenin başlığına bakınız: "PKK'dan baskın : 9 şehit"... Şu başlığa 
da bakın : "İstanbul'da dehşet : 11 ölü" ve bir gün önceki gazetede bir haber; "Kulp'ta 10 
ölü"... Bu, zincirin bir halkası... Efendim, zincirin halkası diyerek geçmişi karıştırma deme
yin; niyetim, geçmişi falan karıştırmak değil; yapacağım şey, sadece bir tespit yapmaktır. 

Tespit şudur : Beş yıldır, Güneydoğu Anadoluda olağanüstü hal uygulaması var; ondan 
evvel de sıkıyönetim vardı. Beş yıl içerisinde, 612 güvenlik mensubu şehit olmuş, 1 228'i de 
yaralanmış; 688 vatandaşımız hayatını yitirmiş, 831'i yaralanmış. 1984 yılından bu yana, bu 
olayların yeniden canlanmasından veya yeniden sahneye konmasından bu yana, aşağı yukarı 
2 500 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunun yarısından fazlası da güvenlik kuvvetleri men
subudur. 

Olay budur; bunu durduracaksınız. Efendim, şimdi buraya gelip "bunu, bu Hükümet 
durduramaz" derseniz; Türkiye'nin şu anda da, bundan başka hükümeti yok. Bu, çare değil; 
çözümsüzlük. "Bunu, bu Hükümet durduramaz" diyerek, görev yapacak olanların elini aya
ğını soğutmaya ne gerek var?..#Ben, bundan da alınganlık duymuyorum; çünkü, muhalefete, 
birazda öyle alışılarak gelinmiştir. Biz, uçarak veya koşarak hükümet olmuş değiliz. Kimsenin 
elinden de hükümet almış değiliz. İşte, 20 Ekim tablosunun çıkardığı Hükümet bu. Bu Hükü
metin dışında da, hiç olmazsa bundan iki ay evveline göre, hatta şimdi, belki bir süre daha, 
yeni bir hükümet çıkmaz.1.. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Çare, seçimdir. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Daha seçimden yeni geldin karde

şim; dur bakalım. 
Ahali sana diyecek ki, "seçim meçim diyeceğine, sen, elbirliği yap da, şu işe bir çare bul." 

Bunu diyecek size. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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Bugün, siyasetin yöntemleri değişmiştir; bana göre, kalıpları da, yaklaşımları da değiş
miştir. Biz, şu sıralarda oturan değerli milletvekillerinin tümünü, hepinizi, hangi kanaatte olursa 
olsun; hangi fikirde, hangi siyasî partiye mensup olursa olsun, saygıyla kucaklıyoruz; bizim 
Hükümet anlayışımız bu. Biz, buraya, itişip kakışmaya gelmedik; yalnız, bazı büyük yanlışlar 
var. Bu büyük yanlışlardan biri şu : Biz, Hükümet olarak daha güvenoyu almadan, Millî Gü
venlik Kurulunu toplamak suretiyle, evvela bu anarşi ve terör işine el koyduk; geldik, burada, 
güvenoyu müzakereleri yaptık. Bizim söylediklerimiz henüz kulaklarınızdadır. Biz, şu proto
kole bağlıyız : Halkın ve sizin önünüzde, denetçi olan, bize güç veren Muhterem Heyetinizin 
önünde, şu protokole, iki parti bağlıdır. Biraz evvel, Sayın tnönü, buradan, bu protokolden 
okudu; binaenaleyh, partilerimizi ve Hükümeti bağlayan, Türkiye'nin, bir üniter devlet oldu
ğu, dilinin, sınırlarının, simgelerinin, bayrağının hiçbir şekilde tartışılamayacağı var bu proto
kolde. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın İnönü'nün söylemiş olmasına rağmen, ben, bunu, yanlış anlamaları ortadan kal
dırmak için teyit ediyorum; bizi bağlayan budur. Eğer bizim Hükümetimizi, bunun dışında 
bir şeyle görürseniz, gayet açıklıkla söylüyorum, yakamıza yapışın. Hadise bu... (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu kadar insan öldürülmeye devam ediliyorken biz, 6-7 Aralık günleri, yani bun
dan onyedi onsekiz gün önce, Hükümet güvenoyu aldıktan yedi gün sonra bölgeye gitmişiz. 
Zannedildiği gibi veya burada söylendiği gibi, güneydoğu halkı, bizi, PKK bayraklarıyla falan 

v karşılamadı; bu, bence, güneydoğu halkına bühtan olur. Öyle, Türkçenin dışında birtakım slo
ganlarla veya pankartlarla da karşılamadı. Diyarbakır halkını huzurunuzda saygıyla selamlı
yorum; Mardin halkını huzurunuzda saygıyla selamlıyorum; Şırnak halkını huzurunuzda say
gıyla selamlıyorum; akşamın geç saatinde cıvıl cıvıl Batman halkını huzurunuzda saygıyla se
lamlıyorum; yine bir öğleden sonra cıvıl cıvıl bizi kucaklayan Siirt halkını huzurunuzda say
gıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Eğer o meydanlar, Türkiye'yi yönetenlere sarılmaktan kopmuşsa, çok işimiz vardır. O mey
danlar, o şartlar altında, o fukara haliyle, o güzel insanlar devletine ve milletinin bölünmez 
bütünlüğüne sadakat emaresi vermişlerdir ve onu bütün televizyonlar da gösterdi. Sizi temin 
ederim, vatandaş bizden sadece hizmet istiyor; hak, hukuk, adalet olsun istiyor, yanlışlık ol
masın istiyor; devletin kapıları kendine açık olsun istiyor. Gayet tabiî, bunun yanında bayrak 
isteyenler de vardır, başka şey isteyenler de vardır. Dün de vardı, bugün de vardır, yarın da ola
bilecektir. 

Değerli milletvekilleri, huzurunuzda şunu söylemek istiyorum : Halkı, bu kan belasından, 
bu rahatsızlıktan kurtarmanın bir tek yolu var -iki yolu yok- halkı devletle kucaklaşmış tut-

- mak ve eşkiyanın taban bulmamasını sağlamaktır. Eğer halk şu veya bu sebeple -ırkçılık sebe
biyle, istismarlar sebebiyle, fukaralık sebebiyle, korku sebebiyle- devletten soğursa işimiz zordur. 

En büyük çare... Bakınız, "yedi senedir alınan tedbirler çare olmamış" diyoruz. Çok ted
bir düşünülmüş; onu da söyleyeyim. Bunlar icra edilmeye de çalışılmış. Açıklıkla söyleyeyim; 
oralarda, yani şimdi saydığım yerlerde devlet vardır; hem iyi vardır; askeriyle vardır, jandar-
masıyla vardır, polisiyle vardır, valisiyle vardır, kaymakamıyla vardır, her şeyiyle vardır ve bi
zim buralardan seslendiğimiz şekilde konuşmaktadırlar. Yani, halka şefkatle muamele etmek... 
Halka şefkatle muamele etmenin nesini küçümsüyorsunuz, onu anlamadım! Yani, "halka şid
detle muamele etmek" diyemeyiz ki!.. (ANAP sıralarından "öyle bir şey yok" sesleri) Halka 
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Halka şefkatle muamele edeceksiniz, adaletle muamele edeceksiniz; halka birinci sınıf vatan
daş olduğunu her zaman anlatacaksınız. Devletin kapıları, hastanelerin kapıları halka açık ola
cak; halkı kucaklayacaksınız ki... İşte, şefkat odur. Sonra... Halka hizmet vereceksiniz. 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Gayet tabiî. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Gayet açıklıkla söylüyoruz; bu mem

leketin bütün vatandaşları, doğulusu, batılısı, güneylisi, kuzeylisi, hepsi, birinci sınıf vatandaş 
olmanın keyfini sürecek. Bu ülkede vatandaş, belediye reisini kendisi seçmiyor mu; seçiyor. Muh
tarını kendisi seçmiyor mu; seçiyor. Milletvekilini kendisi hür iradesiyle seçmiyor mu; seçiyor. 
Bu ülkede kimden ne esirgeniyor? Binaenaleyh, eğer birlik ve beraberlik diyorsak -ki, diyoruz-
birlik ve beraberliğin muhafazası diyorsak, cumhuriyetin erdemi olan eşitliği, doğulu-batılı, 
kuzeyli-güneyli ayırımını yapmadan, bu eşitliği mutlak manada gerçekleştireceğiz; 

Benim söylediğim sözün mefhumu muhalifinden, yani karşı anlamından, kimse, öyle de
ğil mi gibi birtakım manalar çıkarmasın. Türkiye'nin doğusunda da, batısında da, güneyinde 
de, kuzeyinde de öyle olmayan haller vardır, öyleyse, gelin, devletle milletin kucaklaşmasını 
mutlaka sağlayalım. 

Şimdi, burada benim sizlerden ricam şu : Bakınız, devletin gücü vardır. Devlet, 1991 Türk-
iyesinde, Türkiye'nin birçok sıkıntılarına rağmen cumhuriyet tarihinin en güçlü olduğu zaman
larından birindedir. Devletin gücü var. Devletin tedbir alacak makamları da var. Bu iş niçin 
sönmemiş? Bu yangın niye sönmemiş? Yangının sebebi, öyle, zannedildiği gibi, sosyoekono
mik filan da değildir. Bugünkü yangının sebebi sosyoekonomik değil. Çünkü, sosyoekonomik; 
yani, insanları öldürmek suretiyle zenginleşmek mümkün değil ki. Yani, bu sosyoekonomiktir, 
fukaralık var... Fukaralık diz boyu; Erzurum'da da var fukaralık, utanılacak şekilde var. Rize'-. 
de de var fukaralık. Ağrı'da da var fukaralık. Türkiye'nin pek çok yerinde fukaralık var. Ha, 
yangın vardır!.. Demirel itfaiyeci falan değil; Demirel'in içi yanıyor. (DYP ve SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Binaenaleyh, gelin bu yangını söndürelim. Bu, sizi incitmesin. Yani, 
bizden evvel hükümet olanları incitmesin. Yani, biz muhayyel bir şey, hayalî bir şey söylüyor 
değiliz ki... Türkiye'de yangın yok da, bu rakamlar ne? Dün hayatını kaybeden insanlar ne? 
Bu bir zincir. Bakınız, bunları size teker teker okumaya vaktim yok. Bir sene zarfında 450'ye 
yakın vatandaş hayatını kaybetmiş; bunların içinde 175 tanesi er. Karakol basılıyor, pusuya dü
şürülüyor ve ülkenin çocukları oralarda can veriyor. Şimdi, teşhisiniz ne olursa olsun, bunu 
halledeceksiniz beyler. Ve bunu da, bu muameleye maruz bölgelerdeki halkla beraber hallede
ceksiniz. Devlet olarak, o halkı, mutlak anlamda yanınıza almadıkça, bu meseleyi halletmekte 
fevkalade güçlük vardır. Bu mesele, öyle, 4-5 bin kişilik PKK eşkiyasının meselesi değildir; me
sele, halkta taban bulmuş olmasıdır. Halk, bu korkudan kurtarılmalıdır. Halkı korkudan nasıl 
kurtaracaksınız? Mesele korucu meselesi de değildir. Halkı korkudan kurtaracaksınız. Korku
dan kurtarma, devletin otoritesindeki caydırıcılığı yeniden tesis etmekle mümkün olur. Bunu 
yaparken de, halkı incitmeden yapacaksınız. Halkı incitirseniz, halk o zaman öbürüne sığına
caktır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Siz yapacaksınız. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Siz yapacaksınız, biz yapacağız de

ğil mesele. Buraya gelip, hepiniz, "bu vatan hepimizindir" dediniz; evet, mesele odur. Evet, 
bu vatan, doğulusuyla batılısıylaj hepimizindir; ama, hepimizindir. Her şey hepimizindir. "Se
nindir benimdir" demeye kalkarsak, işte o zaman sıkıntıya gireriz. Her şeyiyle derken, yü-
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kümlülükleriyle hepimizindir, nimetleriyle hepimizindir, öyle ise, kardeşliğin esası da budur. 
Yalnız, bugün, bu kardeşlik olayı geniş çapta zedelenmiştir. Umarım ki, bizim gayretlerimiz, 
hepimizin gayretleri, bizi daha büyük acılara götürmeden netice verir. Sizleri temin ederim; 
bundan iki sene sonra bu mesele çok daha zordur. 

Efendim, ben, teşhislerinizi falan tartışmayacağım, yalnız bir şeyin üzerinde duracağım : 
"Efendim, dış kökenlidir..." Tamam, dış kökenli, yani dışarıdan destek görüyor; ama, işler 
burada oluyor... Yani, "dış kökenlidir" dediğiniz zaman, yine çözümsüzlük içindeyiz. Tfeni, 
Almanya, Yunanistan, Irak, Libya bu işi destekliyorsa -şimdi ben bunları söylüyorum ya, ya
rın elçileri gelir bana- bunlara savaş açmamız mümkün değil! Ben, size şunu söyleyeyim : Dün 
Irak elçisini davet ettim, geldi; kendisine dedim ki, "PKK'nın Bağdat Hükümetinden destek 
aldığı şeklinde bizim halkımızda şüphe var. Kuzey Irak'ta, Kürt kökenli, Türkmen kökenli, Arap 
kökenli 2,5 milyon insanı nisan ayında yerinden oynattınız. Yine o tarafa doğru yönelmiş bir
takım şikâyetler var, öyle birtakım kuşkular var." Bana söylediği şudur : "Sizin beyanlannıza 
çok büyük değer veririz; şimdi bunu Bağdat'a geçeceğim. Yalnız, böyle bir şey yoktur." 

A. MESUT YILMAZ (Rize) — Başka bir şey mi diyecek? Vır mı diyecek? 
. BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Efendim, ben, adamın söylediğini 

söylüyorum; "böyle bir şey yoktur" diyor. 
Şimdi, nasıl önleyeceksiniz bunu?.. Bunu bir şekilde önleriz. "Vani, ne Almanları hizaya 

getirmemiz mümkündür... Kaş çatarız, koparız da, münasebetlerimizi keseriz de... Değerli ar
kadaşlarım, bütün dünya ile uğraşmaktansa, şu eşkiyayı kendi ininde, kendi içimizde boğsak 
daha iyi değil mi? (DYP, SHP, ANAP ye DHP sıralarından alkışlar) Zaten, işin pratiği de o. 
Bakın, Hükümetin politikası ve strateji gayet açık; kim eşkıya ise, kim kurşun atıp bu ülkenin 
askerini, polisini, iki yaşındaki çocuğunu, İcadınım öldürüyorsa, şehit ediyorsa, onun eli kırı
lacaktır. (DYP sıralarından alkışlar.) Hükümet, bu!.. Hiç kimse bunun dışında bir şey arama
sın; ama, bunu yaparken de bir taraftan, başka yollardan halkın gönlünü alma, halkı korku
lardan kurtarma, halkı kuşkulardan kurtarma ve halkın devlete sarılmasını sağlamak gereke
cektir. Onun içindir ki, strateji budur; bu stratejide bir yanlışlık bulan var mı?.. Bizim aradığı
mız oydu; aslında mesele buydu... 

CAVtT ŞADt PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Bacağı topal... öbür bacağı topal, yürüyemi
yor da. ' 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Tabiî ki, teker teker, değerlendirme

lerinize muhatap olmam mümküq değil. Bacağım topal veya kolum çolak... Her neyse; buyuz; 
tamam mı? Ve bununla yapacağız. Ne bacağım topal ne kolum sakat; onu da söyleyeyim. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

Evet, huzurunuzda, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehitlerimize Cenabı Allah'tan 
rahmet; ailelerine, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Bir görevi daha 
yapacağım huzurunuzda; eksi 20 derecede Şırnak ile Van arasındaki 1 700, 1 800, 1 900 metre 
yükseklikteki dağlarda vatan bekçiliği yapan bu insanlar kahramandır. (DYP, SHP, ANAP, 
DHP ve DSP sıralarından alkışlar) Onlar, oralarda, o bölgenin güzel insanlarına eziyet etmek 
için bulunmuyor. Bizim askerimiz müstemleke askeri değildir, Türkiye Cumhuriyetinin askeri
dir. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) Oralarda, o insanların güvenliği için bu
lunuyor. . ' , ' - . ' 

! ' . • • • • '. 
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Silopi ile Cizre arasında bir karakola gittik. 20 hanelik bir köy var; 20 hanede 20 tane 
çocuk var, çocukların okulu var, öğretmenleri de İzmir'den gelmiş ve orada görevinin başında; 
1 binbaşı, 2 tane teğmen ve askerler var. Köylülerin dediği şu : "Eğer siz buradan gidecekseniz 
biz sizden evvel gidelim." Binaenaleyh, değerli arkadaşlarım, bu dağlarda, fevkalade az insanı 
bulunan, meskûn yerleri çok az olan, fevkalade çetrefil hayat şartları içerisinde bulunan bu 
dağlarda, bizim askerimiz ve polisimiz, sadece vatan bütünlüğünü korumak; bir de oradaki 
insanların huzurunu, güvenini, rahatını sağlamak için bulunuyor. 

' Aksamalar varsa düzelteceğiz. Açık söylüyoruz. Halkın şikâyetlerini duymazlıktan gele
meyiz. Nihayet halk da bizim halkımızdır, güvenlik kuvvetlerimiz de bizim güvenlik kuvvetle-
rim.izdir. Güvenlik kuvvetlerimiz itip kakmak için bulunmuyor orada; ama, gayet tabiî ki, eği
tim meselesi, başka meseleler, şunlar bunlar nazarı dikkate alındığı takdirde ve yanındaki ada
mın şehit olduğunu gören insanın, her şeyi nezaketle yapabildiğini de söyleyemeyiz; ama, bü
tün bunlara rağmen, halkımızın güvenlik kuvvetlerimizden, yani kendi kardeşlerinden, kendi 
çocuklarından gayet iyi muamele görmesini ta tabana kadar indirimsizdir. Bu zamana kadar 
kötü muamele görüyordu anlamına da kimse almasın; yapılacak işi söylüyoruz. 

Hükümet olarak ve şahsen benim hepinizden ricam var : Bu bölgelere gidin, bu bölgele
rin kıraathanelerine oturun, halkla konuşun. Halka oralarda yanlış şeyler söyleniyorsa, onla
rın yanlış olduğunu anlatın. Milletle devlet arasında köprüsünüz sayın milletvekilleri. Bu hiz
metiniz parti hizmeti de olsun; ondan sonra dönün "bize oy verin" de deyin. Bu, evvela devle
tin ve milletin bütünlüğüne bir hizmet olur. Benimki ricadır ve benim ricamı tutarsanız, önü
müzdeki zaman içerisinde çok değerli hizmetler görebiliriz. 

Hükümet olarak da biz buraya ayda bir defa gideceğiz; hizmet bakanları ve diğer arka
daşlarımız oralara gidecek, halkı toplayacak... Sizi temin ederim, seçim zamanındaki kadar 
kalabalık halk bizi karşıladı; genciyle ihtiyarıyla karşıladı. 

Evet, buraların en önemli meselesi işsizliktir, onu söyleyeyim. Nereden iş bulacağız?.. Eğer 
anarşi olayını kontrol altına alamazsak, oralarda kalkınma hizmeti yapmak da mümkün değil. 
Nasıl yapacaksınız?.. Ne müteahhit gider, ne mühendis gider; kimse gitmez. Anarşiyi kontrol 
altına alamazsanız, kimse gitmez. Bakınız, Şırnak Valisi bana ne dedi: "Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığından buraya 26 kişi tayin edildi, 3 kişi geldi." 

Şunu da söyleyeyim; devlet oraları tümüyle hizmetsiz falan da bırakmış değil; devlet elek
trik de götürmüş, elinden geldiği kadar yol da götürmüş, su da götürmüş, okul da götürmüş... 
Yalnız, okulunun öğretmeni yok; okul kapanmış; çünkü, öğretmen gitmiyor yahut köyler bo
şalmış, boşalınca okutacak çocuk kalmamış. İşte bunlardır sorunlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne getirdiğimiz sorun bunlardır. Bizim elimizde, şimdi, 
yetecek kadar kanun da var, yetecek kadar yetki de var; ama, bu kanunlar ve bu yetkiler yet
mezse, huzurunuza geliriz ve deriz ki, "şunları şunları uyguladık, şu eksiklikler var," Bütün 
bunları size açıkkalplilikle anlatırız; bu meseleler ne Doğru Yol Partisinin işidir, ne Sosyalde-
mokrat Halkçı Partinin işidir, ne Anavatan Partisinin işidir, ne Refah Partisinin işidir ve ne 
de Demokratik Sol Partinin işidir. Ya nedir?.. Hepimizin işidir. Her söyleyeceğinizi dinlemeye 
hazırız, her eleştirinizi dinlemeye hazırız; yalnız burada değil, buranın dışında da dinlemeye 
hazırız. Bu işe yararı olacak herhangi bir haberiniz, herhangi bir fikriniz veya herhangi bir 
düşünceniz olursa, hiçbir resmiyete gerek olmaksızın bize bunu intikal ettirirseniz memnun 
oluruz. 
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Bizim bu genel görüşmelerde aradığımız, ülkenin bu kanayan yarasını hep beraber düzelt-
memizdir, hep beraber onarmamızdır. Bunun yanında, bu kış kıyamette hizmet yapacağız diye 
uğraşan insanlara güvenlik getirelim, memleketimize huzur getirelim. 

İstanbul, ayrı bir olaydır. İstan bul, 7,5-8 milyon nüfusu ile -ki, hükümet programının gö
rüşmeleri esnasında da söylediğim ;*ibi- idare edilmesi fevkalâde zor hale gelmiş ve çok çetin 
sorunları olan bir olaydır. İsterseniz, bir gün onu da burada konuşuruz. 

Şimdi, Sayın Yılmaz'ın daha evvel bana söylemiş olduğu, "bu toplantıyı niye kapalı 
yapmadık" konusuna gelmek istiyorum. Kapalı yaptığımız takdirde dışarıda birtakım şüphe
ler uyandırırız diye düşündük; ne vardı da kapalı yaptılar diye düşünürler. Bu kadarlık kısmın 
dışarıdan bilinmesi lazımdı; yani, bizi dinleyen vatandaş bu kadarlık kısmını bilmeliydi, bu 
Meclisin kararlılığını bilmeliydi, bu 
tiplerin, değerli sözcülerin düşüncelerini bilmeliydi 

Mecliste temsil edilen partilerin siyasî kişilerin, değerli ha-

Şimdi, bir şeye katılmam; o'şuc.ur : "Efendim, daha evvel bu Meclise devletin yüksek me
murları geldi, buradan izahat verdi er" diyebilirsiniz; o yanlıştır; çünkü, devletin yüksek me
murlarının siyasî immünitesi, siyasî korunması yok; suya sabuna dokunmayan şeyler söylerler; 
bir. İkincisi, eğer suya sabuna dokunacak şeyler söylerlerse düşman kazanırlar. Onun içindir 
ki, bence, siyasî kişiliği olmayan, siyasî zırhı olmayan, siyasî iddiası olmayanları bu kürsüye 
çok çıkarmayın; tabiî, teknik meseleler hariç. Onun için getirmedik. Eğer bunun üstüne ilave 
bilgi isteniyorsa, hay hay; bir gün kapatalım Meclisi, Hükümet olarak, devlet olarak arşivimiz
de ne varsa -ki, biz de yeni öğreniyoruz zaten- onları söyleyelim; eğer, sizin söyleyeceğiniz bir 
şey varsa siz gene söyleyin. 

Sizlerden ricam şu : Bu zemini açık tutalım, bu zemini çalışır tutalım, siyasî farklılıkları
mız ne olursa olsun, birbirimizle konuşmayı başaralım, bu kürsüyü konuşur halde tutalım ve 
böylece, nasıl olsa, neticesine varacağız. 

Ben şunu söylemek istiyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın bu kötü şartları 
içerisinde, etrafında veya başka yerlerdeki ülkelerde, Türkiye'ye yöneltilmiş husumetlerin bu
lunduğu bir yerde, bu işin hakkından gelecektir. Husumetlerden şikâyetçiyim, Türkiye'ye karşı 
yapılan düşmanlıklardan şikâyetçiyim; yalnız, düşmanın merhametine sığınamayız. Biz ne ka
dar güçlenirsek, ne kadar kudret sahibi olursak, o düşmanlıkların eli kolu kırılacaktır. 

Buraya, Libya'nın bir Özel misafiri uçak işini izah etmeye geldi, ben kendisine, "bu işler
den çok rahatsızız" dedim, o da inkâr etti; ama, açıklıkla söyleyeyim, caydırıcılığımızı tesis 
etmeye mecburuz. Evvela kendi ülkemizdeki eski yaya karşı caydırıcılığımızı tesis etmeye mec
buruz; onu tesis ettiğimiz takdirde ve ülkemizde stabiliteyi, istikrarı sağladığımız takdirde ve 
demokratik hukuk devletinin kurallarını mutlak manada hâkim kıldığımız takdirde bu işi ba
şarabiliriz. Bakınız, biz bu işin içinden demokrasi ile çıkamazsak neyle çıkacağız? "Çıkama
yacağız efendim..." Hayır efendim, siyaset, yenilmeyi kabul etmez. Demokrasiyi yeni baştan 
yenilemeye muhatap kılanlayız, öyleyse, biz bu işin içinden demokrasi ile çıkacağız. 

"Efendim, bırakın demokrasiyi falan, bakın bu kadar insan ölüyor, siz buna mutlaka bir 
çare bulun. Demokrasi de, hukuk devleti de filan, bunlar ne oluyor" denildiği takdirde, yine 
kaosa gideriz. Kaosa gittiğimiz gibi -bu denenmiştir- bırakın demokrasiyi ve bu işi şöyle bir 
hizaya koyun, yumrukla koyun, bilmem ne ile koyun... Bu denenmiştir; yalnız, neticesi bu
dur... Binaenaleyh, gelin çareyi mutlak manada hukukun üstünlüğünde, çareyi mutlak ma-
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nada demokraside arayalım. Daha çok demokrasi çare değildir demek bence yanlıştır. (DYP 
sıralarından alkışlar) Şu bakımdan yanlıştır : Biz, daha az demokrasi daha çok demokrasi id
diasında değiliz. Biz, demokrasi iddiasındayız ve başka ülkelerde ne ise, o kadar demokrasi 
iddiasındayız. Demokrasiyi de, başkalarının hoşuna gitmesi için istemiyoruz, kendi vatandaş
larımız için istiyoruz. Hakkı, hukuku da bir lütuf olarak almıyoruz, onların hakkı olarak alı
yoruz. Eğer, bizim vatandaşlarımıza adaleti, refahı, hukuku, devlet kapılarını sonuna kadar 
açmayı ve devletin şefkatini, sevgisini, muhabbetini ulaştırabilirsek, bu meselenin içerisinden 
çıkabileceğimize kaniyim. 

Cenabı Allah bu kadar iyi niyetlerle yola çıkmış olanlara yardımcı olacaktır. Hep beraber 
başaralım, şerefi.hepimizin olsun. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından ayakta alkışlar; SHP ve ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Son söz, Sayın Alparslan Türkeş'indir. 
Sayın Türkeş, buyurun. (DHP sıralarından alkışlar) 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Yozgat).— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; altı saatten beri, 
memleketimizi yakından ilgilendiren iç güvenlik konusu üzerinde değerli konuşmalar dinledik. 
Konuşmacıların hepsi, memleketimiz için yararlı birçok görüşler ortaya koydu; ama, meseleye 
bakarken, memleketimizin tarihini özetleyerek konuya girmekte yarar görüyorum. 

Türkiye Devleti kurulalı -1071 yılından başlatırsak- bugün 920 yılını doldurmuş, 921 inci 
yıla başlamış bulunuyoruz. Bu 921 yılda, bu memleketin bütün insanları aynı dine mensup 
olarak, aynı kıbleye secde ederek, aynı Yüce Peygamberin ümmeti olarak, aynı kutsal kitaba 
bağlı olarak haşır neşir olmuş, yaşamışlardır. Bildiğiniz gibi, Müslümanlar kendi aralarında 
kız alıp kız verirler, evlenirler. 920 yıldır Anadolumuzda yaşayan bütün insanlarımız birbiriyle 
her bakımdan yoğrulmuşlardır, haşır neşir olmuşlardır ve memleketin düşmanlarına karşı, dev
letimizin düşmanlarına karşı beraber, vatan savunması için, tevhit için birbirlerinin kucağında 
şehit olmuşlardır. 

Milletimizin geçirdiği kültür tarihini de özetleyecek olursak; orada da dikkate değer hu
suslar vardır. Selçuklu İmparatorluğu kurulduğu zaman, devletin resmî dili yüzon yıl Arapça 
olmuştun Bütün kayıtlar Arapça tutulmuş, fermanlar Arapça yazılmıştır. Yüzonyıl sonra, Fars 
kültürünün cazibesine kapılan yöneticiler Arapçayı terk ederek, Farsçayı resmî dil yapmışlar
dır. Bütün kayıtlar Farsça yazılmış ve Farsça konuşulmuştur. Ta ki, Osmanlı İmparatorluğu
nun başlangıcına yakın dönemde Karamanoğlu Mehmet Beyin Konya'yı zaptederek, Farsçayı 
yasaklayıp, Türkçeyi devletin resmî dili ilan etmesine kadar... Ondan sonraki dönemde de, bu
gün Osmanlıca diye bahsettiğimiz, o günün aydınlarının ve devlet yöneticilerinin benimsediği 
dil kullanılmıştır. O dil de, bildiğimiz gibi, Farsça, Arapça ve Türkçe kelimelerden oluşmuş 
bir dildi. 

Cumhuriyet devrinden sonra, memleketimizin yöneticileri, kültürümüzü millileştirmek için, 
yabancı tesirlerden arıtmak için, birçok tedbirlere başvurmuşlardır. "Osmanlıca" dediğimiz 
dil, bahsettiğim gibi, Farsça, Arapça ve Türkçe kelimelerden oluşmuştu. Bugün, yurdumuzun 
doğu ve güneydoğu kesimlerinde, Kürt dediğimiz insanlarımızın, kardeşlerimizin bizden ayrı 
konuştukları dil, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre, bu üç dilin kelimelerinden oluş
muş, 8 200 kelime olarak tespit edilmiş bir diyalekttir. 
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Buna işaret ederek konuya girmek istiyorum; çünkü, yıllardan beri önümüze getirilen me
sele, vatanımızın bölünmesi, milletimizin bölünmesi meselesidir. Meseleyi iyi teşhis etmemiz 
lazımdır, tyi teşhis edersek, çaresini kolay bulabiliriz, tyl teşhis edemezsek, işte, yıllardan beri, 
bugüne gelinceye kadar geçirdiğimiz acı birtakım hadiseleri yaşamaya devam ederiz ve bu acı 
hadiseler her geçen gün devletimizi daha çok yıpratır. 

Memleketimizde terör her gün gücünü artırmaktadır. Yangın bacayı sarmıştır. Bunun ar
kasında, birçok konuşmacıların belirttikleri gibi, yabancı güçler, emperyalizm vardır. Türki
ye'den toprak koparmak, kendi millî çıkarlarını temin etmek maksadıyla milletimizin bölün
mesi için, vatanımızın parçalanması için, ustaca, ilmî esaslara dayalı bir plan uygulanmaktadır. 

Türkçemizde halk arasında birçok zaman söylenen bir söz vardır : "Bir insana kırk gün 
deli derseniz, deli olur" derler. Psikoloji ilminde de birtakım kurallar vardır. Bir memleketin 
insanlarını elde etmek isterseniz, karıştırmak isterseniz, sosyal ve psikolojik yönünü iyice ince
leyerek, analiz ederek, ona göre bir plan uygulama suretiyle, insanları kendi kardeşlerinden, 
kendi devletinden soğutabilirsiniz; kendi devletine karşı, kendi insanlarına karşı harekete geçi
rebilirsiniz. Bu bir bilimdir, bu bir sistemdir ve birçok ülkeye karşı kullanılagelmiştir, şimdi 
de Türkiye'ye karşı kullanılmaktadır. Halbuki, tarih özetinde bahsettiğim gibi, doğulusuyla, 
batılısıyla, memleketimizin insanları birbirinin kardeşleridir. Kürtçe konuşan kardeşlerimiz ne 
kadar Kürtse, biz de onlar kadar Kürtüz; biz ne kadar Türksek, onlar da bizim kadar Türk. 
(DHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Milletimizin gücü, devletimizin ayakta durması, her şeyden evvel, millî birliğimizin sağ
lam tutulmasına bağlıdır, tç güvenlik dediğimiz zaman, dış güvenlik bundan ayrılamaz. İç gü
venliği olmayan bir devletin dış güvenliği de olmaz. Onun için, memleketimizin dışa karşı da 
güçlü olabilmesi bakımından iç güvenliğimizin sağlam tutulması lazımdır. 

Şimdi, burada konuşan bazı değerli arkadaşlarımız, bu olayların arkasında haksızlıkların 
yattığından bahsettiler, bölgenin ihmal edildiğinden bahsettiler, vatandaşlarımızın birçok ihti
yaçlarının ihmal edildiğinden bahsettiler. Bazıları ise, adeta, bu terör cinayetlerine mazeret teş
kil edecek sebepler ortaya koymaya çalıştılar. Bunlar yanlıştır, söylenilenler de gerçeklere aykırıdır. 

Değerli milletvekilleri, söylediğim gibi, bunun arkasında, Türkiye'yi parçalamak isteyen, 
Türkiye'den parça koparmak isteyen yabancı güçlerin faaliyetleri vardır, suikastları vardır ve 
kandırabildikleri, aldatabildikleri insanlarımızı memleketimize zarar verici bu hareketlere sü
rüklemiş olmaları durumu vardır. 

Gerçeği olduğu gibi görmemiz lazımdır. Türkiye, bölgede nüfusu 60 milyona ulaşmış, 30 
kadar üniversite açmış, sanayileşme ve kalkınmaya çalışan güçlü bir devlet durumundadır. Bu 
durumdan hoşlanmayanlar vardır. Ortadoğu'yu pazar olarak, sömürge olarak kullanmak iste
yenler ve kullananlar bundan endişe duymaktadırlar. 

Ayrıca, güneydoğu bölgemizde -henüz bol miktarda çıkaramıyoruz ama- çok zengin pet
rol yatakları vardır. Petrol kokusu emperyalizmin ağzını sulandırmaktadır. 

Ayrıca, zamanımızda petrolden daha önemli olarak da su meselesi vardır. Biliyorsunuz 
ki, topraklarımızdan çıkan Fırat ve Dicle Nehirleri Suriye ve Irak olmak üzere iki ülkeyi mey
dana getirmektedir. Bu iki nehir olmasaydı bu iki ülke olmazdı. Bu iki nehir üzerinde inşasına 
başlamış olduğumuz GAP, güzel bir projedir. Bu projeyle, iki nehir ve bunların kolları olan 
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ırmaklar üzerinde 22 baraj inşa edilmektedir. Bu proje tamamlandığında, Türkiye'nin gelece
ğini refaha götürecek büyük imkânlar doğacaktır. Proje tamamlandığı zaman yılda 27,5 mil
yar kilovat ilave elektrik enerjisi kazanacağız. Bölgede, sulama kanalları ve 57 kilometre uzun
luğunda iki tünel hizmete açılmıştır. Sulu tarıma geçildiği zaman, Diyarbakır, Urfa ve Mardin 
ovaları yılda üç defa ürün verecektir. Bunlar da birçok dış güçlerin iştahını uyandırmaktadır. 

Bu bölgede kukla bir devlet kurdurarak, bunu istismar edip, kullanmak ve bu sulara el 
atıp, bu sulardan yararlanmakta olan Ortadoğu ülkelerini istedikleri gibi sömürmek, bu dış 
güçlerin iştahlarım kabartmış durumdadır. 

Bütün bunlara ilave olarak, Sovyetlerde yaşayan Türklerde büyük bir uyanış vardır. Türk 
cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bunların gözü Türkiye'dedir ve Türkiye ile 
yakın ilişkiler kurma çabası içindedirler. Gördüğünüz gibi, her gün bunların devlet adamların
dan birisi Türkiye'ye gelmektedir. Bunlarla olan münasebetlerimizin gelişmesi neticesinde, Türk 
Milletinin, Türkiye'nin daha güçlü hale gelmesi birçok devletlerin endişesine yol açmaktadır. 

Biz, bütün bu faktörlerin ışığında, güneydoğu topraklarımızda meydana gelen terörün dı
şarıdan beslendiği kanaatindeyiz; bunun delilleri de vardır. Kullanılan silahlar dışarıdan veril
mektedir. Bu terör çeteleri dışarıdan finanse edilmekte ve dışanda eğitilmektedirler. Ayrıca, 
faaliyetlerine arka çıkacak şekilde, dışarıdan yapılan propagandalarla da moralleri güçlendi
rilmektedir. Yapılan bu propagandalarda kullanılan esas unsurda, insan hakları konusudur. 

Demokrasi en iyi rejimdir. Hürriyeti ve hukukun üstünlüğünü esas alan demokrasi, şüp
hesiz, insanların tarih içinde geliştirebildikleri en yararlı, en iyi yönetim biçimidir; ama, insan
ları öldürmenin, çete kurmanın, terör olaylarına girişmenin, demokrasiyle bir alakası olamaz. 
Bunu hepiniz kabul buyurursunuz. Bugün karşı karşıya olduğumuz konu budur. 

Her gün insanlarımız katlediliyor, her gün devletimizin aleyhinde bu anarşik olaylar ge
nişliyor. Görüldüğü kadarıyla, anarşinin hedefi, memleketi halk ayaklanmasına sürüklemek
tir; bilhassa güneydoğu'da geniş bir halk isyanını başlatmaktır. Onun için, konu, milletimizin 
güvenliği bakımından, devletimizin yaşaması bakımından hayatî önem taşımaktadır. 

Bazı arkadaşlar, baskılardan, haksızlıklardan şikâyet ettiler. Şüphesiz, hepimiz baskılara, 
adaletsizliklere, haksızlıklara karşıyız; ama dışarıdan bir misal göstermek icap ederse, Ameri
ka Birleşik Devletlerini ele alalım. Amerika Birleşik Devletleri, yetmişten fazla milletin meyda
na getirdiği bir memleket, bir devlettir. Çeşitli etnik kökenli topluluklar vardır; Alman vardır, 
Fransız vardır, İngiliz vardır. Hintli vardır, Koreli vardır, Japon vardır, Çinli vardır; ama, hepsi 
Ingilizceyi temel alan Amerikan kültürü içindedirler, başka bir etnik kültür, etnik kimlik iddi
asında değildirler ve olamazlar. Milyonlarca Alman yaşar, milyonlarca İtalyan yaşar; ama, hepsi 
Amerikalıdır. 

Daha başka bir örnek sunmak istiyorum sizlere. İkinci Cihan Savaşında Japonlarla Ame
rika arasında savaş başladığı zaman, Amerika'da yaşayan 6 milyon Japonu, Amerikan Hükü
meti tel örgülerle çevrili esir kamplarına topladı, kapattı. Savaş bitinceye kadar, hiçbir suç işle
memiş oldukları halde, bu Amerikan vatandaşları, sırf Japon kökenli oldukları için ve Ameri
ka aleyhinde bir faaliyet yapabilirler endişesiyle tel örgüler arkasında tutulmuşlardır. Amerika 
dediğimiz devlet, demokrasinin kalelerinden birisidir. Demokrasi, insan hakları ve hukukun 
üstünlüğü, Amerika'-da kabul edilmiş olan uygulanan bir sistemdir. 
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Yani, demek istiyorum ki, eline silah alıp insanları öldürmeye girişen, kendi devletine kar
şı isyana girişen, vatan topraklarını parçalamaya girişen insanlar, artık, kanun dışına çıkmış
lardır. Kanun dışına çıkan insanlara karşı, devlet, güvenlik güçleriyle gerekli önleyici tedbirleri 
almak zorundadır. 

Sayın Başbakan çok güzel hususlara işaret buyurdular; dediler ki, "halkı kucaklamah
yız." Evet, halkı kucaklamahyız. O bölge halkıhı çok eskiden beri tanırım; çünkü, o bölgede 
yıllarca görev yaptım. Halkı kucaklamanın birinci şartı, bölgede, seksiz şüphesiz kanun hâki
miyetini ve hukukun üstünlüğünü tesis etmektir. Bölgede kanun hâkimiyeti yoktur, bölgede 
eşkiyalık hâkimdir. Halk, teröristlerin insafına kalmış durumdadır. Bu durumda, halk, mec
buren teröristlerle birleşir; başka türlü, çoluğunun çocuğunun hayatını koruyamaz. O bakım
dan, bu dertten memleketimizin kurtarılabilmesi için, mutlaka kanun hâkimiyetini kesin şekil
de kurmak lazımdır; hukukun üstünlüğünü kesin şekilde kurmak lazımdır. Bu yola gitmek, 
halka karşı sevgi beslememek anlamına alınmamalıdır; çünkü, zorbalığa kalkana, mutlaka, dev
letin, gerekli önleyici gücü göstererek, mani olması lazımdır. 

Muhterem milletvekilleri, bazı değerli konuşmacılar da bazı meselelerden bahsettiler ki, 
gerçeklerle bağdaşmıyor. Bölgede meydana gelen bu anarşik olayların sebebi olarak, Türk Mil
letinin asimilasyonculuk yaptığı, ırkçılık yaptığı, sözleri söylendi. Tarih boyu, Türk Milleti ka
dar hoşgörü sahibi, asimilasyonculüktan uzak, ırkçılıktan uzak bir millet gösterilemez. Türk 
Milleti asimile etmez, birçok ülkelerde kendisi asimile olur, olmuştur da. Yani, eğer bunu ek
siklik saymak icap ederse, Türk Milletinin böyle bir eksikliği var; başkalarını asimile etmez, 
kendisi asimile olur. Bunun örnekleri var. Bugün misal olarak elimize Suriye'yi alsak; Türkler, 
Anadolu'dan evvel Suriye'ye yerleştiler, ilk Türk devleti Suriye'de kuruldu. Bugün, Suriye'ye, 
"Arab-i müsta'ribe" deniyor. Bunun anlamı, kökeni Arap değil ama, Araplaşmış araptır. Ne
den Arab-i müsta'ribe?.. Çünkü, oraya yerleşen Türkler, zaman içinde Araplaşmalardır, kendi 
dillerini bırakmışlardır, Arapça konuşur hale gelmişlerdir. Başka ülkelerde de öyle olmuştur; 
Hindistan'da Çin'de, birçok yerde... Türk Milleti, başkalarını asimile edici huyda, özellikte bir 
millet değildir; ırkçı da değildir. 

Osmanlı döneminde, daha başka dönemlerde devletimizi idare edenleri düşünelim : Sad
razamların kimisi Rum, kimisi Ermeni, kimisi Arap, kimisi Fars, kimisi Arnavuttur; yani, mil
letimiz böyle bir ayırım gözetmemiştir. 

Bu bölgedeki insanlarımıza karşı da, milletimiz hiçbir zaman, "diskriminasyon" diyebi
leceğimiz, horlama, aşağı görme gibi bir hata işlememiştir, zaten işleyemez; çünkü, o gölgede 
yaşayan insanlarımız da, bizden farkı olmayan, bizim kendi insanlarımızdır. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulalı yetmiş yıl oldu; sekiz Cumhurbaşkanımız göreve geldi ve 
bunların dört tanesi doğuludur. Birisi, Merhum tsmet İnönü'dür ve biliyorsunuz, kökü Bit
lis'e dayanır, Kürümoğullarındandır. İkincisi, Cemal Gürsel Paşadır, Erzurum'un Hınıs İlçe-
sindendir. Üçüncüsü, Fahri Korutürk Paşa'dır, Erzincan'ın Kemahındandır. Dördüncüsü, şim
diki Cumhurbaşkanımız da, biliyorsunuz, Malatyalıdır ve yeri geldiği zaman da kendisi, "bende 
de Kürt kanı var" diyor. Yani, Türk Milleti böyle bir ayırım peşinde değildir; sekiz Cumhur
başkanının dört tanesini oradan almış, başına oturtmuş. 

O halde, bu bölücü terörün arkasında, "ırkçılık yapıldı, asimilasyoncu politika takip edil
di vesaire" sözleri, gerçeklere terstir. 
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Gerçeği olduğu gibi görmeliyiz. Gerçek şudur : Milletimiz bölünmek isteniyor, vatanımız 
parçalanmak isteniyor, topraklarımızdan yağlı parçalar koparılmak isteniyor; birkısım insan
larımız zorla, tedhişle, isteyerek veya istemeyerek koparılıp, bunlara kukla, ayrı bir devlet kur
durulmak isteniyor. Büyük Meclis, bunlara karşı gerekli tedbirleri alabilecek durumdadır mut
laka. Meseleyi, esas gerçeklere dayalı olarak düşünüp görerek tedbir bulmak zorundayız. Ted
bir ararken de, bu tehlikeye karşı global olarak bakmalıyız. Bununla şunu demek istiyorum : 
Mesele, iki ayrı bölümde cereyan ediyor. Birisi, bizim kendi sınırlarımız içindedir, diğeri de 
sınırlarımızın dışındadır. O halde, meseleyi ele alırken yalnız sınırlarımızın içini düşünürsek; 
odamıza, evimize dolan sivrisineklerle uğraşıp, dışarıda onları üreten bataklıkları ihmal etmiş 
gibi oluruz. (DHP sıralarından alkışlar) Bataklıklar kurutulmadıkça da, sivrisineklerle ne ka
dar uğraşsak, tüketemeyiz. 

Dışarıya savaş mı ilan edeceğiz? Hayır efendim, savaş ilan etmeyeceğiz; ama, diplomatik 
yollarla, siyasetle, finansman yollarıyla, aydınlatma faaliyetleriyle ilgili birçok tedbirler vardır, 
bunları almalıyız. 

Ayrıca, Türkiye'de bugüne kadar birçok iktidarlar tarafından ihmal edilmiş olan bir konu 
var, o da, dünya halkoyunu arkamıza alabilmek. Bugün halkoyunu kazanmak bir uzmanlık 
işidir, bunun uzmanları vardır. Bunu elde edebilmek için, uzmanlardan kurulu bir teşkilat mey
dana getirmeliyiz. Hatta, bunu iki bölümde düzenleyebiliriz : Birisi, Türkiye sınırları içinde 
kendi vatandaşlarımızı, halkoyunu daima aydınlatmak ve yönlendirmek, diğeri de, dünya hal
koyunu aydınlatmak, yönlendirmek, aleyhimizdeki birtakım yanlış bilgileri gidermektir. Hal
koyunu arkamıza alırsak, birçok dertlerimizi kolay çözebiliriz. 

Bizimle mücadele eden komşularımız, başka devletler, halkoyunu güçlü propaganda ağla
rıyla, istedikleri gibi yönlendirdikleri için, milletlerarası birçok toplantılarda, birçok teşekkül
lerde davalarımız anlaşılmıyor ve kayba uğruyoruz. Bu meselede de halkoyu çok önemlidir. 
Bizim insan haklarına bağlı olduğumuzun, demokrasiye bağlı olduğumuzun, hukukun üstün
lüğüne bağlı olduğumuzun, kimseye karşı düşmanlık beslemediğimizin, kendi insanlarımızı da 
sevdiğimizin, onlara karşı insan haklarında bir kusurumuzun olmadığım iyice anlatmamızın, 
devletimizin siyasetinin başarısı için çok yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Bu geç saatlerde sizleri daha fazla yormamak için, sözlerimi burada bağlayarak, Yüce Mec
lise saygılarımı sunuyorum. 

Sağ olun. (DHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkeş. 
Sayın milletvekilleri, genel görüşme tamamlanmış bulunmaktadır. İçtüzüğümüze göre ya

pılması gereken işlemler sonuçlandırılmış olmakla beraber, genel görüşme önergesinde imzası 
bulunan tüm siyasî parti gruplarının önergelerine ek olarak ve aynı mahiyette olan açıklama 
önergelerini okutup, bilgilerinize sunacağım, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki teklifimizin Yüce Genel Kurulun tasvibine sunularak, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi kararı haline getirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mesut Yılmaz Mustafa Kalemli 

Rize Kütahya 
Hüsnü Doğan Yusuf Namoğlu 

İstanbul İstanbul 
Cavit Kavak 

İstanbul 
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Teklif: / 
Siyasî parti gruplarının mutabakatı ile sunulan genel görüşme önergesi ve bugün yapılan 

genel göreşme ışığında Türkiye Büyük Millet Meclisi aşağıdaki kararı almıştır : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve üni-

ter karakterini, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü muhafazaya ve idame ettirmeye azimli ve 
kararlıdır. 

Bu bütünlüğe karşı girişilecek her türlü hareket Parlamentoyu, Büyük Türk Milletini, bü
tün kamu kurum ve ve kuruluşlarını karşısında bulacaktır. Büyük milletimiz kendi yarlığı ve 
bütünlüğüne yönelik haince hareketlerin neticesiz kalacağından müsterih olmalıdır. Devleti
mize ve demokrasiye yöneltilen tecavüzler neticesiz kalmaya mahkûmdur. Bu konularda hiçbir 
tâviz verilemez. Dış kaynaklı ve dalâlet içinde bulunan bazı çevrelerin giriştiği insanlık dışı ha
reketler, bütün tarih boyunca olduğu gibi, Türk Milletini karşısında bulacaktır. Büyük Ata
türk'ün kurduğu cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tç güvenlik ile ilgili genel görüşme sırasında ANAP Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz 

ve arkadaşlarının sunduğu karar tasarısındaki görüşler, gerek DYP-SHP ortaklık protokolün
de ve gerekse Hükümet Programında mevcut olmakla beraber, bu tasarının sonuna; 

' 'Güneydoğu'da ve ülkede yaşanan şiddet ve terör olayları, öncelikle ele alınması gereken 
partiler üstü çok önemli bir sorundur. Bu soruna demokratik hukuk devleti içinde çözüm 
bulunacaktır" paragrafının ilavesi suretiyle, teklifimizin birleştirilerek sunulmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Turhan Tayan Aydın Güven Gürkan 
DYP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tç güvenlikle ilgili genel görüşme sonunda, aşağıdaki bildirinin Yüce Meclise teklif edil

mesini arz ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk Şevket Kazan 
Refah Partisi Grup Başkanvekili Refah Partisi Grup Başkanvekili 

Bildiri: Türkiye Büyük Millet Meclisi, 60 milyonu kardeş sayan bir düşünceyle, bu görüş
menin sonunda, Türkiye'nin bölünmez bir bütün olduğunu, vatanımızın bir karış toprağını 
bile hiçbir kimsenin bölmeye gücünün yetmeyeceğini, bizi birbirimize bağlayan bağın ahlakî 
ve manevî değerlerimiz olduğunu, devlet-millet kaynaşmasının mutlaka gerçekleştirilmesi ge
rektiğini, bölge ihsanına hak ölçüleri içerisinde yaklaşmanın çok önemli olduğunu, kardeşlik
ten daha üstün bir eşitlik olmadığını bilerek, her türlü terör ve anarşinin kökünün kazınması, 
dış mihrakların bizi bölmek için yürüttüğü bu yangını söndürmekte azimli olduğumuzu, aziz 
milletimize ve bütün dünyaya ilan ediyoruz. 
~ BAŞKAN — Bütün Meclisimizin duygularını dile getiren önergeleri sizlere sunmuş bulu

nuyoruz. 
Böylelikle, genel görüşme tamamlanmıştır. 
CAVlT ŞADt PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, bir karar haline getirsek daha 

güzel olur. 
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BAŞKAN — Efendim, usul bakımından, bir karar haline getirmemize imkân yok. 
CAVtT SADÎ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Yüce Meclis her şeye kadirdir. 
M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — İtirazı olan var mı Sayın Başkan? , 
BAŞKAN — Efendim, Yüce Meclise, bütün partilerin müşterek bilgilerini, duygulaunı, 

hislerini dile getirdik; bir karar haline getirdiğimiz takdirde, onun icrası gerekir... 
CAVtT SADÎ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Başkanlık Divanı yayımlayacak, öyle mı? 
BAŞKAN — Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" 

kısmına geçiyoruz. 
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER ÎŞLER 
1. — 2972 Sayıît Mahallî Idarder ile Mahalle Muhtarları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 

Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapümasma Dair 10.12.1991 Tarih ve 3764 Sayılı Kanun 
ve Anayasanm 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve içişleri Komisyonu Raporu (1/307) (S. Sayıst : l'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlık
tan ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 10.12.1991 Tarih ve 3764 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu 
Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. ' 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun 

okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Kanunun tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Kalemli; buyu

run efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin değerli üyeleri; hepinizi saygılarla selamlıyorum. v 
2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak

kında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10.12.1991 Tarih ve 3764 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderilme Tezkeresi ve İçişleri Komisyonu Raporu üzerinde, Anavatan Par
tisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Bir daha görüşülmek üzere geri gönderilme tezkeresinin işleme konulmasından sonra, İçişleri 
Komisyonumuz, bir raporla Yüce Meclise, bu Kanunun aynen tekrar... 

İLHAN KAYA (İzmir) — Sayın Başkan, Hükümet yok. 
BAŞKAN — Burada efendim, burada... 
İLHAN KAYA (İzmir) — Yerine geçsin efendim. 
BAŞKAN — Sayın İnönü burada. 
Devam edin Sayın Kalemli. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — ... bu kanunun, Yüce Mecliste Tekrar kanunlaşması 

için, bugün Meclisin huzuruna geldiler. 

(1) 1 S. sayılı Basmayazı 10.12.1991 tarihli 13 üncü Birleşim Tutanağına, l'e 1 inci ek bas-
mayazı bu birleşim tutanağına eklidir. 
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Muhterem milletvekilleri, bu kanunun ilk görüşmeleri sırasında da, "komisyonlardan baş
layarak Yüce Meclis Genel Kurulunda devam eder" şekliyle, görüşme prosedürünün içtüzük 
hükümlerine uygun olmakla beraber, siyasî teamüllere uygun olmadığını, bu telaşın, bu acele
nin sonunda hiç kimseye bir şey kazandırmayacağını çok açık bir dille ifade etmiştik. Tavsiye
lerimize o zaman değer vermediniz ve kanun tasarısını çok süratli bir şekilde Meclisten geçirdi
niz. Daha sonra, devam eden anayasal prosedür içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanı, kanunu, 
bir defa daha görüşülmek üzere Yüce Meclise geri gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanlığı maka
mınca, geri gönderme tezkeresindeki ileri sürülen bütün gerekçelere yürekten katıldığımı, altı
nı çizerek belirtmek istiyorum. 

Onun dışında, yine devam eden yasal prosedür içerisinde, geçtiğimiz hafta mahallî seçim
ler yapıldı. Ne oldu? Bakırköy İlçemizde seçimi Anavatan Partisi kazandı; bir yerde SHP ka
zandı, diğer yerde de Doğru Yol Partisi kazandı ve bu seçimlerin sonunda, her parti, kendine 
göre bir yorum, getirdi., 

Gayet tabiî, biz, kendi açımızdan, Türkiye'nin en büyük ilçesinde ve en büyük seçmen 
yoğunluğu içerisinde yapılan seçimleri Anamuhalefet olarak almanın çok önemli olduğunu, 
hem kamuoyuna, hem de kendi seçmenimize çok açık bir dille ifade ettik; ama, o sınırlar içeri
sinde kaldık. 

Doğru Yol Partisi, çıktı, "bu işten en kârlı ben çıktım, o ilçede oyumu artırdım; ayrıca, 
diğer yerlerde yapılan seçimleri de kazandım. Onun için bu olay bana büyük prim ve puan 
kazandırdı" diyerek, kendi ölçüleri içerisinde, kendi seçmenine ve bütün kamuoyuna bu neti
ceyi ilan etti. 

SHP'ye gelince : Bu seçimlerin en büyük zararlısı olmasına rağmen, o da "Efendim, siz 
onlara bakmayın, ben oyumu orada muhafaza ettim, Lüleburgaz'da da şöyle bir netice aldım" 
diyerek, kendi kamuoyuna ve seçmenine kendi mantığı silsilesi içerisinde olayı izah etti. 

Gördüğünüz gibi, demokratik bir hareket oldu ve Türkiye'de kıyamet kopmadı; ama se
çimler yapıldı. Biz de zaten bunu vurguladık ve "bırakın, vatandaşın hür iradesine set olma
yın, hür iradesini engellemeyin. Seçim yapılsın" dedik. Kürsüye gelen grup sözcüleriniz, "efen
dim, karda kışta, kıyamette seçim yapılmaz. Siz, bunu bir defa getirmiştiniz, biz de sizin getir
diğiniz paralelde, hatta daha iyi şekilde düzelterek, Anayasa Mahkemesinin söylediği zararlı 
hususları da ortadan kaldırarak getirdik, gelin, buna 'evet' deyin" dediler. Biz de, eğer samimi 
iseniz, biz buna evet deriz -bu gerekçeleri biz de kullandık daha önce- yalnız, gelin, samimiye
tinizi ispat edin, şunun yürürlük tarihini 1.1.1992 yapın, önümüzde kalan onbeş gün içinde 
yapılacak dört beş yerdeki seçimleri, birtakım gerekçelerle engellemeye kalkmayın, Bakırköy 
seçiminden korkmayın. Onun neticesi bellidir, onu biz, zaten alacağız diye de burada açıkça 
söyledik; ama bunlara kulak vermediniz. 

Aynı gerekçelerle, biraz sonra grup sözcüleriniz belki çıkacak, "efendim, karda kışta kı
yamette seçim yapılmaz, insanları bir beklenti içine sokmayalım, bu seçimleri erteleyelim" di
yecekler. Ne olacak?.. Şimdi bu kanunu buradan alelacele, yine apar topar geçireceksiniz. Farz 
edilimki, bu akşam Cumhurbaşkanına tasdik ettireceksiniz; yarın imzalayacaklar -tabiî, o ira
denin ne olacağını bilemem; ama farzımuhal söylüyorum- sonra, cumartesi günü, seçimi en
gellemiş olacaksınız ve buna da, "millî iradenin yerel yönetimlerde tecellisi" diyeceksiniz... 
Bırakın milleti inandırmayı, önce kendinizi inandıramazsınız buna. 
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Geliniz, hiç olmazsa bu oturumda aklınızı başınıza alınız ve tavsiyemize kulak veriniz. 
Bakın, biz size yol da gösteriyoruz. Gayet kolay, "yürürlük tarihini 1.1.1992 yapın, bu konuda 
size yardımcı olalım" diyoruz, onu dahi yapmıyorsunuz. Kaderinizle başbaşa kalacaksınız. Hafta 
sonunda yine seçimler yapılacak, bu kanunun çıkması için burada mücadele veren; ama, gaye
siz, ilkesiz mücadele veren arkadaşlarımız, yine hayal sukutuna uğrayacaklar. 

Biz, uyarı görevimizi yapıyoruz, muhalefet olarak iyi niyetle gelip burada size söylüyoruz 
seçimden kaçmayınız, seçimden kaçmış olmanız size iktidar koltuğunda rahat oturma imkânı 
vermez. . 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli. \ 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Özbek; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Sayın Başkan, saygıde

ğer milletvekilleri; 2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 
Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10.12.1991 Ta
rihli ve 3764 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi nedeniyle, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
görüşlerimizi belirtmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi en derin saygılarım
la selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, değişiklik yapılmasına dair kanun hakkında, gerek daha evvel Mec
lisimizde, gerekse Anayasa ve İçişleri Komisyonlarımızda gerekli görüşmeler ve açıklamalar 
yapılmıştı. Esasında, komisyonlardaki tüm parti üyelerinin açıkladıkları görüşler, bu yeni dü
zenlemenin ülke menfaatları açısından çok olumlu olduğu şeklindedir. Ülkemizin devamlı se
çim ortamında bulunmasının mahzurlarını tüm arkadaşlar kabul etmektedir. Hepimizin gaye
si de, bu yüce çatı altında, ülke menfaatları doğrultusunda kararlar almak olduğuna göre, ge
lin, hep beraber belediye başkanlığı seçimlerindeki bu süre belirsizliklerini ortadan kaldıralım 
ve vatandaşlarımız da, Önümüzdeki, yapılması gereken seçimlerin yapılıp yapılmayacağını bir 
an önce öğrensinler. 

Daha önce ANAP Meclis Grubu tarafından hazırlanarak kabul edilen ve Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilen kanunla, huzurunuza gelen bu kanunun, seçimlerin sürelerinin 
yeniden düzenlenmesi gayesi dışında hiçbir benzerliği yoktur. Sayın Cumhurbaşkanının geri 
gönderme gerekçesindeki esas dayanak da, anladığımız kadarıyla, daha önce benzer kanunun 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olmasıdır. 

Sayın Cumhurbaşkanının Meclisimize geri gönderme gerekçesinin son paragrafını Yüce 
Meclisimize bir defa daha arz ediyorum : "3764 sayılı Kanun, belediye başkanlıkları seçimleri
ni makul olmayan süre dışına çıkarmak ve ilanı yapılmış seçimleri ertelemekle, vatandaşların 
sahip olduğu seçme ve seçilme haklarını, demokratik toplum düzeni gereklerine aykırı olarak 
sınırlamakta ve bu sınırlama, öngörülen amacı aşmaktadır. Bu bakımlardan, kanun hem Ana
yasanın 127 nci maddesinin esprisine hem açıklanan Anayasa Mahkemesi Kararına ters 
düşmektedir" diyorlar. 

' Tekrar ediyorum, huzurunuza gelen kanunla, daha önce Anayasa Mahkemesince iptal edilen 
kanun arasında benzerlik yoktur. Niçin yoktur? Müsaade ederseniz arz etmek istiyorum : 

Cumhurbaşkanımızın endişelerindeki "süreler makul değil" ibaresi, iptal edilen kanunda 
vardır, tptal edilen kanunda, bir seneden başlayarak, 34 aya kadar bir süre var. Yani, beş 
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sene için seçtiğimiz bir belediye başkanının, neredeyse görev süresinin yarısından fazlasına va
ran bir süre için İçişleri Bakanı tarafından -ki, gruplarımız daha önceki konuşmalarında şikâ
yetlerini haklı olarak belirttiler- Böyle bir tayinle atamasını yeni yasada ortadan kaldırıyor; 
seçimle gelen, halkın iradesiyle seçilmiş belediye meclisi Üyesi arkadaşların kendi aralarında 
seçecekleri bir üyenin sadece ve sadece 6 aya yaklaşık bir süre belediye başkanlığını vekaleten 
yürütmesini öngörüyor. Şimdi, bu iki kanunla, süreler endişesi bakımından bir benzerlik var 
mıdır sayın milletvekilleri? Bir seneden 34 aya kadar olan süre nerededir?.. Zaten, vekil olan 
arkadaşlarımızla bu işi 60 gün yürütüyoruz ve bu görevde olmasını mahzurlu görmüyoruz. Yük
sek Seçim Kurulu takvimi tarafından öngörülen sürede iki aydır. Yaklaşık bir iki aylık sürenin 
de, meclis içinden seçilmiş olan başkanvekilleri tarafından yürütülmesinin -iptal edilen kanunla-
süreler itibariyle benzerliği bahis mevzuu olabilir mi? 

Esasında, burada da çifte standart vardır. Hepinizin bildiği gibi, Sayın Cumhurbaşkanı
nın bu kanunu geri göndermesinin gerekçesinde, "Anayasa Mahkemesi kararları; yasama, yü
rütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar" ibaresini de ekle
miştir. Ancak, Sayın Cumhurbaşkanının daha önceki Başbakanlığı döneminde, yabancılara gayri
menkul satışı ile ilgili kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş; ama, yine, Başba
kanlığı döneminde, Anayasa Mahkemesinin iptal hükmü olmasına rağmen, kanunu aynen ge
çirmek suretiyle, şimdi gösterdiği hassasiyeti o zaman göstermemiştir. 

Burada hepinizin gördüğü gibi, değişikle ilgili kanun toplam birbuçuk sayfa dahi tutma
maktadır. Komisyonlarda sıhhatli bir şekilde görüşülen bu değişiklik ile ilgili kanun, genel ku
rulda da bütün parti grupları tarafından müzakere edilmiştir. 

Değerli sözcülerin daha önce burada açıkladıktan mahzurlar kısmî olarak varsayılabilir; 
ama, aslî görevimiz olan yasama hizmetlerini mi yürüteceğiz, yoksa, her hafta, ağır kış şartları 
altında seçimlere katılarak, bu seçimlerin tamamlanmasına mı çalışacağız? Gerek Anayasa, 
gerekse İçişleri Komisyonunda bütün arkadaşlarım bu durumun mahzurlu olduğunu, ülkenin 
menfaatına olmadığını zaten açıkça belirttiler ve bunda anlaşılmayan hiçbir şey yoktur kanaa
tindeyim. 

Bu duygularla, kanuna, Doğru Yol Partisi Grubu olarak kabul oyu vereceğimizi belirtir, 
hepinize en derin saygılarımı sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -~ Teşekkür ederim Sayın Özbek. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Çelik; buyurun efendim. (ANAP sıralarından, "cebin

de silah var" sesleri) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşla

rım; cebimde tabanca değil, kâğıt var; kâğıt, en büyük tabancadır. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen mevzu üzerinde kalalım. 
RP GRUBU ADINA İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — 2972 sayılı Mahallî İda

reler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanunun 29 uncu Mad
desinin Değişikliğine Dair Kanunun Sayın Cumhurbaşkanından geri gelmesinden sonra, Türk
iye'nin iç güvenlik sorunları Mecliste görüşülürken, Hükümet, bu kanunu gündemin arasına 
yangından mal kaçırırcasına sokmuştur. 

Sayın İsmet Sezgin Beyefendi İçişleri Bakanlığına atandığı günden bu yana, söz vermiş 
olmalarına rağmen, teamülleri çiğnemiştir. İnsan haklarından ve demokrasiden bahseden, 
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"şeffaflaştık, saydamlaştık, camlaştık" diyen Hükümetin icraatının şu an Van ve Urfa'daki 
göstergesi, huzursuzlukların ana kaynağı olmaktadır. Doğru Yol Partisinden meclis azalarını 
vekaleten atamışlardır. Evvela bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzurunda seçimden ka
çışın göstergesi olarak ilan ediyorum. 

M. VEHBİ DtNÇERLER (Ankara) — Refahtan üyeleri yoksa ne yapsınlar?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Refahlı meclis üyeleri 17 tanedir; yani, SHP'nin, 

Doğru Yolun, Anavatanın ve Halkın Emek Partisinin üyelerinin toplamından daha fazladır; 
ama, teamülleri ve yasayı çiğneyerek bu uygunsuz hareketi yapmışlardır. Erkekseniz, Refah Par
tisinden atayın, ondan sonra yasayı değiştirmeyi getirin. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çelik... Sayın Çelik... Bir dakika lütfen... 
Genel Kurulda yaralayıcı söz kullanmak yasaktır. Lütfen, sözlerinizi tartarak konuşunuz. 

(Gürültüler) 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devahıla) — Bu konuda kanuna saygılı olduğunuzu... Bakın 

sözümü tavzih ediyorum... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Biraz efendi ol... Nerede konuşuyorsun?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Kanuna saygılı olmak yürekliliğini gösterebili-

yorsanız... (DYP sıralarından "Sen kendine bak edepsiz herif* sesleri) 
Sevgili kardeşlerim, sözümü bilerek şunu söyleyeyim... Bakın, çarpıtmayın lütfen... (DYP 

sıralarından gürültüler) ' 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını izleyen halkımız biraz önce, Meclis kürsüsün-. 

de millî iradeyi temsil eden insanları konuşturmamak için hangi hareketleri yaptığınızı göre
rek, çok iyi puan vermiştir, Eğer siz, demokrasiye bu kadar inanıyorsanız, şu kürsüde konuşa
cak insanları susturmaya hakkınız yoktur. Bu konuda seçimden kaçıyorsunuz. (Gürültüler) Refah 
Partisi Grubu olarak bu kanuna ret oyu vereceğimizi beyan ediyorum. (RP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, oylamaya geçmeden önce, karar ye

tersayısı aramanızı talep ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Madem arzu ediliyor, arayacağım. 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

2972 Sayılı Mahallî İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No. : 3764 Kabul Tarihi : 10.12.1991 
MADDE 1. — 2972 sayılı Mahallî İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 

Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
a, b, c bentlerinde yazılı hallerde bu ilandan sonra gelen 60 inci günü takip eden ilk Pazar, 

(d) bendinde yazılı halde ise, bu ilandan sonra gelen Haziran veya Kasım ayının ilk Pazar günü 
oy verme günüdür. Ancak, (d) bendinde yazılı halde, ilandan sonra gelen Haziran veya Kasım 
ayının ilk Pazar gününe 60 günden az süre kalmış ise, seçim, sonra gelen Haziran veya Kasım 
ayının ilk Pazar gününde yapılır. Belediye meclisi üyelikleri ile belediye başkanlığının herhangi 
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bir nedenle boşalması halinde ise, belediye başkanlığı seçimi belediye meclisi üyelikleri seçim 
tarihine tabi olarak aynı tarihte birlikte yapılır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar 2972 sayılı Mahallî İdareler ile 

Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine gö
re yeniden seçim yapılmasına karar verilerek ilanları yapılan belediye başkanlıkları ile 30 Mart 
1992 tarihine kadar herhangi bir nedenle boşalacak olan belediye başkanlıkları için oy verme 
günü 1992 Haziran ayının ilk Pazar günüdür. 

2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun 29 uncu maddesine göre yeniden seçim yapılmasına karar verilerek ilanları yapı
lan belediye başkanlıkları için; bu Kanunun yayımı tarihine kadar yapılmış bulunan bütün se
çim işlemleri ve bu işlemlerle kazanılmış haklar saklıdır. 

Yeni başkanın görevine başlamasına kadar geçecek süre içinde başkanlık görevini yürüt
mek üzere belediye meclisi, üyeleri arasından birisini başkanvekili olarak seçer. 

Belediye meclisi; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde başkanveki-
lini seçmek için vali tarafından toplantıya çağrılır. 

Subay ve astsubaylar hariç olmak üzere, birinci fıkrada gösterilen belediye başkanlığı ara 
seçimlerinde aday veya aday adayı olan Devlet Memurları ile diğer kamu görevlileri, aday veya 
aday adaylığından istifa etmeleri kaydıyla bu Kanunun yayımından itibaren bir ay içinde mü
racaat etmeleri halinde, kazanılmış hakları ile eski veya eşdeğer bir göreve dönebilirler. Aday
ları kesinleşmiş yerlerde adaylığı kazanamamış olanlar hakkında da aynı hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
, Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. . 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 3764 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme

sini arz ve teklif ederiz. 
Teklif : 
"Madde 2.—Bu kanun, 1.1.1992 tarihte yürürlüğe girer." 

Ekrem Pakdemirli Vehbi Dinçerler 
Manisa Ankara 

Yusuf Bozkurt Özal Mustafa Kalemli 
Malatya , Kütahya 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Katılmıyoruz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — önergemiz açık; söz istemiyoruz. 
BAŞKAN — Açık; söz istenmiyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
2 nçi maddeyi, okunduğu ilk şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde ka

bul edilmiştir. 
Oylamaya geçmeden önce, oyunun rengini belli etmek için söz isteyen sayın milletvekili 

var mı? Yok. ' , • -
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 190 Saytlt Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 434 Saytlt Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1%) (S. Sayıst : 5) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Daû- 434 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
nun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun okunmaması

nı kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mat

kap; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA NİHAT MATKAP (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygılarımla selamlarım, 
190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair 434 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname metniyle ilgili, Plan ye Bütçe Ko
misyonunun 24.12.1991 tarihli raporu üzerindeki Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun gö
rüşlerini belirtmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Yerel yönetimler karar organları, doğrudan halk oyuyla belirlenmiş ve yetki alanları için
de kendilerine verilmiş hizmet sorumluluklarını kendi öz gelir kaynaklarıyla gerçekleştirebi-
len, personel düzeyleri ve çalışma programları üzerinde tam ve kesin serbestiye sahip kamu 
yönetimleridir. 

Biçimsel demokratik görünümleri, olması gereken özelliklerin var olduğunu göstermesine 
karşın, ülkemizde yerel yönetimler, kendilerine verilen yetki, görev, sorumluluk, rol ve statüleri 
gereğince, yerine getirebilecek olanak ve koşullara kavuşmamışlardır. 

(1) 5 S. Saytlt Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Yerel yönetimlerin gelişme düzeyleri büyük çapta merkezî yönetimin istediği ve izin verdi
ği ölçülerde oluşmuştur. Oysa, yerel yönetimler, demokratikleşme sürecinin ülke tabanına yay
gınlaştırılmasında en kritik yararı sağlayabilecek bir araç olma özelliğine sahiptir. 

Yerel ölçekte gerçekleştirilebilecek güçlü ve sağlam bir demokratik yönetim ve kurumsal
laşma, aynı ölçüde, ülkedeki genel demokrasinin gelişmesine de yardımcı olacaktır. Buna ben
zer şekilde, kamu hizmetlerinde verimliliğin ve isabetliliğin artması da, büyük çapta, karar verme 
odağının gerçek gereksinmenin duyulduğu alanlara kaydırılması oranında gerçekleştirilebilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; koalisyon protokolü ve hükümet programında "ye
rel merkezî idareler ayırımındaki ağırlık yerel yönetimlere kaydırılacaktır" denmektedir. 

8.7.1991 tarihinde yürürlüğe giren 190 sayısı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 434 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 2 nci maddesiyle getirilen hüküm, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları 
birlik ve müesseselerde 30 işgününden fazla süreyle çalıştırılacak geçici işçi pozisyonlarının her 
malî yıl itibariyle İçişleri Bakanlığına vize ettirilmesini gerektirmektedir. 

Geçici statüde istihdam edilecek kadroların her malî yıl itibariyle vizeye tabi tutulması 
uygulamasının, mahallî idareleri hizmet ve işlemlerinde kısıtlamalar getireceği muhakkaktır. 
Bu hüküm, yerel yönetimlerin-gerçek işleyiş ve kendilerine verilen hizmet sorumluluklarının 
yerine getirilmesi hususlarında, kendilerini özerklikten merkezî yönetime teslime götürmekte 
ve de hükümet programındaki yerel-merkezî idareler arasındaki ağırlığın yerel yönetimlere kay
dırılması ilkesine ters düşmektedir. 

Bu hususlar göz önünde bulundurularak, Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen karar
namenin 2 nci maddesindeki, belediyelerin çalıştıracağı geçici işçilerle ilgili bakanlık vizesini 
gerektiren düzenleme, kararname metninden çıkarılmıştır. Bu düzenleme hem Hükümet pro
tokolüne uygundur hem de Sosyaldemokrat Halkçı Partinin yerel yönetim ideolojisine uygun
dur. Bu nedenle, Grubumuz, Plan ve Bütçe Komisyonunun kararnameye ait geçici 2 nci mad
desinin metinden çıkarılmasını uygun görmektedir. 

Yine, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda, aynı kararnameye ekli kadrolarda, unvan ve 
kadro standardı sağlamak amacıyla, personelin özlük haklarını değiştirmeyecek şekilde unvan 
değişikliği yapmaya yetki veren ve çerçeve 3 üncü maddeyle kararnameye eklenen geçici 8 inci 
maddenin yetki süresinin bitimine çok az süre kaldığı ve yeni bir yetki talep edilmediği için, 
metinden çıkarılmasını Grubumuz uygun görmektedir. 

Diğer yandan Grubumuz, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda belirtilen gerekçeler çer
çevesinde, kararnamenin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapan ve mevcut kad
roları birden fazla dereceyi kapsayacak şekilde değiştirmeye ve boş kadroları iptal etmeye Ba
kanlar Kuruluna yetki veren kararnamenin çerçeve 1 inci maddesinin aynen kalmasını, Anaya
sanın 91 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereği 434 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
çıkarılmasına dayanak teşkil eden yetki kanununun süresinin devam ettiğini belirten yeni bir 
metnin tasarıya geçici madde 1 olarak, eklenmesini; yine yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 
5 inci maddeler ise, yapılan düzenlemeler nedeniyle 2 ve 3 üncü maddeler olarak ve "Kanun 
Hükmünde Kararname" ibarelerinin "Kanun" şeklinde değiştirilmek suretiyle kabul edilme
sini ve son olarak da "Kanun Hükmünde Kararname" başlığının "190 sayılı Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 434 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun" olarak değiştiril
mesini uygun gördüğünü arz eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Kalemli; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bazı arkadaşlarım, çok sık çıkmamdan dolayı tak
dirlerini belirttiler; -kürsüye çıkarken duydum- kendilerine teşekkür ediyorum, çok sağ olun. 
(DYP sıralarından alkışlar) Gecenin bu saatinde fazla vaktinizi almayacağım; ama, bir iki ko
nuda endişelerimi, sizin de paylaştığınızı bildiğim endişelerimi Meclis zabıtlarına geçirmek ih
tiyacını duyuyorum. 

Oturumun açılışında ANAP Grubu olarak görüşlerimizi arz ettim, bir yanlış işlemin için
de olduğumuzu arz etmeye gayret ettim. 

Sayın milletvekilleri, kanun hükmünde kararname gelirken, gayet tabiî ki, komisyonlarda 
da Yüce Mecliste de her türlü değişiklik yapılır, her türlü işlem burada açıkça tartışılır, sonun
da bir karara varılır. Bunların hepsi normal işlemlerdir; ama burada yaptığımız iş biraz deği
şik. Onu açıklamaya gayret ettim, onu arz etmeye gayret ettim. Burada yaptığınız değişiklikle 
434 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesini kaldırıyorsunuz. Aynı zamanda 434 sayılı Kararna
me, 3755 sayılı Kanuna -ki, Anayasa Mahkemesi iptal etti- dayanılarak çıkarılmış bir kararna
medir. Eğridir, doğrudur; buna girmiyorum. Bizim zamanımızda çıkarıldı. Biraz önce de söy
ledim. O Anayasa Mahkemesinin kararını da burada irdeleyecek.değilim; Ama, bundan önce
ki dönemlerde de bu kürsülerden çok ifade edildi, çok söylendi, çok konuşuldu. Hukuka aykı
rı işlem yapıyorsunuz, yanlış işlem yapıyorsunuz, Anayasa Mahkemesinin kararlarını birtakım 
kurnazlıklarla aşmaya çalışıyorsunuz gibi ifadeler, sayın milletvekillerine aittir. Ben, bunları 
şu söyledi, bu söyledi havasına girmiyorum. Böyle bir irdeleme de yapmayacağım. 

Sayın milletvekilleri, 434 sayılı Kanun Hükmünde Kararname görüşülürken lehte ve aleyhte 
burada görüşme açılmış; SHP Grubundan iki sayın milletvekili o zaman -birisi şu anda Mecli
simizde değil, birisi Meclisimizde- söz almış, ANAP Grubundan da bir sayın üye söz almış, 
Doğru Yol Partisi Grubundan söz alan olmamış. O sözlerden bir iki satır okuyacağım. Arka
daşlarımı üzmemek için isim vermiyorum. Bakınız, o arkadaşlarım neler söylüyorlar; "özel 
gündemin de özeli -maalesef- içtüzüğü yapanlar tarafından şimdiye kadar düzenlenmemiştir." 
SHP Grubu söyledi bunu. Ben konuşmamın başında "bir özel gündemle toplanıyoruz, niye 
özeî gündem yapma ihtiyacı hissediyoruz" diye buna dayanarak söyledim. Sizin cümlenizden 
hareketle söyledim. 

Bakın, başka bir cümle daha var. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Kötü örnek olmuşsun. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Örnek olan sizsiniz Sayın Sayın. Sayın Sayın çok 

heyecanlısınız, takip etmiyorsunuz. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Takip ediyorum. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Oradan boyuna laf atmayı bir görev addettiniz, yanlış 

bir görev seçtiniz. Kendinizi yanlış görevle taçlandırıyorsunuz. Sabırlı olun efendim, sabırlı olun. 
Sizin eski tecrübeleriniz de var. Yanlış görevle kendinizi teçhiz etmeyin. Ne lüzum var bunlara? 
Hiç lüzum yok. 

Bakınız, bir cümle daha var : "Bu yetki yasasını böyle acele..." O zaman da yasama yılı
nın sonunda gelmiş, gene tatile giriyoruz. "... yasama yılının son günü, tatile girmeden bir gün 
önce oldubittiye getirerek, çıkarmamalıyız; ayrıca, işin ciddiyeti nedeniyle çıkarmamalıyız." 
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Yine SHP Grubundan başka bir değerli arkadaşımız da, bakın, ne diyor : "Yetki Kanunu 
Tasarısının bu şekilde öne alınmaya çalışılması, öncelikle Parlamentoyu dışlama amacına yö
neliktir. Parlamentoyu prestij kaybına uğratmaktadır. Parlamentonun saygınlığını korumak, 
halkın oylarıyla seçilen hepimizin ortak görevidir, kaçınılmaz görevimizdir." Bunları biz söyle
miyoruz. Yine aynı sözcüler devam ediyorlar : "Hukuk devletiyim, hukukun üstünlüğüne 
inanıyorum' diyen bir Hükümet, bir İktidar, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mah
kemesinin iki kez iptal ettiği bir yetki kanunu tasarısı ile bu yetkileri vermekte ısrar edemez." 
Bunları ben söylemiyorum, SHP Grubundan o zamanki sözcüler söylüyor, sayın sözcüleriniz 
söylüyor. 

Şimdi, böyle bir tasarı görüşülürken zabıtlara bakıp buraya gelseniz, Meclisin geçmişinde 
neler olmuş, bir araştırsanız, inanın bu kadar mücadele etmemize, bu kadar laf söylememize 
hiç gerek kalmaz; birbirimizi daha rahat anlarız, birbirimize daha nazik davranabiliriz. Bunla
rı bir tarafa bırakalım, bunlar usul tartışmalarıdır diyelim, hukuk tartışmalarıdır diyelim bir 
tarafa bırakalım ama, yarın belediye reisleri kapınıza gelecek. Niye?... Şimdi bu yetkiyi beledi
ye reislerine veriyorsunuz; İçişleri Bakanlığının vizesini kaldırdınız. Otuz günü aşan sürelerde 
geçici işçi çalıştırma müsaadesini vizeye tabi kılmıyorsunuz, İçişleri Bakanlığından aldınız, be
lediyelere verdiniz. Yarın hem merkezî siyasal baskılar hem de mahallî siyasal baskılar belediye 
reislerinizin üzerindedir. Bunu çok açık söylüyorum, zabıtlara da geçiriyorum. Hepiniz, şu adamı 
işe al bu adamı işe al diye belediye reislerine ricacı olacaksınız. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Siz de söylersiniz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Efendim, biz söyleriz söylemeyiz, ayrı konudur; ama, 

ben sizin açınızdan bakıyorum, belediyelerin çoğunluğu sizde. 
Belediye başkanları bu adamları işe almak zorunda kalırlarsa, yarın, belediyelerin parası 

yetmiyor diye bu kürsülere gelmeyin efendim. Belediyelerin finans sıkıntısı var, diye burada 
şikâyet etmeye hakkınız olmaz; o zaman, belediyeler yatırım yapamıyor, normal işleri göremi
yor, vatandaşa faydalı olamıyor diyemezsiniz. Ben bunların altını çiziyorum, bunları vurgulu
yorum. Bunun neresinde kötülük var, neresinde particilik var, neresinde polemik var? 

Şimdi, bütün bu sözlerimize rağmen, siz yine burada oylarınızla, yani kabili cem yüzde' 
48'le bu tasarıyı geçirirsiniz, kanunlaştırırsınız; ama, ondan sonra da "ah keşke yapmasaydık" 
dersiniz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, karar yetersayısı yok. 
BAŞKAN — Efendim, ben oylamayı bitirdim, bundan sonraki oylamada söyleyin lütfen. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 434 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

nin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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"Kanunlar ve andlaşmalar gereği yapılması şart olan veya önceden tahmin edilemeyen hiz
metlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların, karşılanması amacıyla tutulan veya boş olan kad
rolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya, mevcut kadroları birden fazla dereceyi kap
sayacak şekilde değiştirmeye ve boş kadroları iptal etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) -— Sayın Başkan, soru sorma imkânım var mı? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kumaş. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Kanun hükmündeki kararnamelerin kaldırılması için hü

kümet programında bir tarih verilmişti; fakat, burada tekrar kanun hükmündeki kararnamede 
bir değişiklik yapılıyor değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, sualinizi tamamlayın lütfen, ondan sonra ben Sayın Bakana söz 
vereceğim. 

' İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sualim : Bu konularda neden bir kanun yapmıyoruz da 
alelacele... 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, ben, size 1 inci madde üzerinde sual sormak için söz verdim. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Ben daha önce söz istedim, işaret ettim; ama siz görmedi
niz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, kendinizi, söz istiyorum diye belli etseydiniz. 
Sorduğunuz soru hükümet programıyla ilgili; ama, Sayın Bakan buna cevap verecek. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Efendim, biz kanun hükmünde karar
nameleri uzun süre Meclis gündeminde tutmaktan yana değiliz, süratle kanunlaşmasından ya
nayız. Gördüğünüz gibi, kanunlaşması için de gayret ediyoruz. 

Teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Soru soran?.. Yok. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Karar yetersayısını arayınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayacağız Sayın Orhon. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde l'i okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kamu Kurum, ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri ile Bunların 
Personelinin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin, Bakanlar Kurulu
na Verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 6.6.1991 Tarih ve 3755 sayılı Kanun
da belirtilen süre sonuna kadar devam eder. v 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum-: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü mad

de kabul edilmiştir. 
Madde üzerinde söz almak isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, alınan karar gereğince, 7 Ocak 1992 Salı 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.12 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkan vekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup Baş
kanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Kütahya Milletvekili Mustafa Ka
lemli, Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk 
ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile 13 arkadaşının; ülkemizin iç güvenlik so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca, bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerine, Genel Kurulun 
19.12.1991 tarihli 18 inci Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme (8/3) 

3 
S E C İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

m 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 38 arkadaşının, tüketiciyi 
korumak ve kaliteli mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, ülkemizde
ki özürlülerin problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya ko
nulacak yeni politikaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/3) 

3. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Güm
rük Bakanlığına ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve üretici 
birliklerine ait depolarda, geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiis
timalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek için gerekli ted
birleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

4. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının, 1990 yılma kadar 
hayalî ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, 
bu suretle yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini 
ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil edilebildiğini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 

5. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 25 arkadaşının, ülkemizin halen 
sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçları 
ile bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/6) 

6. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, bürokratik 
yapılanmadaki mevcut problemleri tespit etmek ve Devletin bürokratik yapılan
masının yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/7) 

7. — Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk ve 28 arkadaşının, ihracatın dün
kü ve bugünkü yapısı ile sorunlarını ve hayali ihracat iddialarını araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 
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1. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eskişehir E Tipi Cezae
vinin boşaltılmasından önce herhangi bir araştırma ve inceleme yapılıp yapılma
dığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2) 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Ankara Devlet Güvenlik Mah
kemesi Başsavcısı ile bu Mahkemede görevli bir savcı hakkındaki şikâyetlerle il
gili olarak idarî soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/3) 

3. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Dışişleri Bakanlığı eski Müs
teşarı hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) 

4. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çil-
ler'in, mal beyanı ile ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5) 

5. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde bulunan yabancı üs 
ve askerlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/6) 

6. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, faizsiz kredinin hangi kaynak
tan, kimlere ve nasıl verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/7) 

7. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa Millet
vekili Cavit Çağlar'ın, hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçlan 
bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8) 

8. — Edirne Milletvekili Erdal Kcsebir'in, öğretmenlerin özlük, ekonomik 
ve sosyal haklarında yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) 

9. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sana
yii Anonim Şirketine ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/10) 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendillcr'in, bir terör örgütü elinde 
esir bulunduğu iddia edilen bir astsubay ile bir erin kurtarılması için ne gibi ça
lışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/11) 

1 1 . — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 
tarihli toplantısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M, (S. Sayısı : Te 1 inci Ek) 

2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ih
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10.12.1991 Tarihli ve 3764 
Sayılı Kanun ve Anayasamn 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 

Tezkeresi ve içişleri Komisyonu Raporu (1/307) 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 18.12,1991 

Kan. Kar : 39-18/A-5-91-590' 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi: 11 Aralık 1991 tarih ve 100/649 sayılı yazınız. 
İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen 10.12.1991 tarih ve 3764 sayılı "2972 Sayılı Mahal

lî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" incelenmiştir. 

3764 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 2972 sayılı Mahallî İdareler ve Mahalle Muhtarlık
ları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 29 uncu maddesinin son fıkrasında de
ğişiklik yapılmıştır. 

Buna göre; mezkûr maddenin (a), (b), (c) bentlerinde yazılı hallerde ilandan sonra gelen 
60 inci günü takip eden ilk Pazar, (d) bendinde yazılı halde ise, bu ilandan sonra gelen Haziran 
veya Kasım ayının ilk Pazar günü oy verme günüdür." Ancak, (d) bendinde yazılı halde, ilandan 
sonra gelen Haziran veya Kasım ayının ilk Pazar gününe 60 günden az süre kalmış ise, seçim, 
sonra gelen Haziran veya Kasım ayının ilk Pazar gününde yapılacaktır. 

Yine bu maddede; belediye meclisi üyelikleri ile belediye başkanlığının herhangi bir ne
denle boşalması halinde ise, belediye başkanlığı seçiminin, belediye meclisi üyelikleri seçim ta
rihine tabi olarak aynı tarihte, birlikte yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Kanunun geçici maddesi; bu Kanunun yayımı tarihine kadar 2972 sayılı Mahallî İdareler 
ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine 
göre, yeniden seçim yapılmasına karar verilerek ilanları yapılan belediye başkanlıkları ile 30 
Mart 1992 tarihine kadar herhangi bir nedenle boşalacak olan belediye başkanlıkları için oy 
verme günü, 1992 Haziran ayının ilk Pazar günü olarak tespit etmiştir. 

öte yandan Geçici Maddenin 3 üncü fıkrasında, yeni başkanın göreve başlamasına kadar 
geçecek süre içinde başkanlık görevini yürütmek üzere belediye meclisinin, üyeleri arasından 
birisini başkanvekili olarak seçmesi öngörülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : l'e 1 inci Ek) 
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Kanuna dayanak yapılan gerekçeye göre seçimlerin sık sık yapılmasının mahzurları ortaya kon
muş ve iklim koşullarına göre en uygun zamanın İlkbahar ve Sonbahar ayları olduğu belirtilmiştir. 

Ne var ki, belediye meclisi üyelikleri seçimlerinin durdurulması düşünülmediğine göre, bu 
gerekçeler zayıf kalmakta, Kanun kendi içinde çelişki yaratmaktadır. 

Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasının 2972 sayılı Kanununun 29 uncu maddesinin 
(a), (b), (c) bentleri için yapılan düzenleme yönünden ve son cümlesi bakımından herhangi 
bir sorun yoktur. Fakat (d) bendi yönünden, yani belediye başkanlıklarında herhangi bir ne
denle boşalma durumunda, ilandan sonra gelen Haziran ve Kasım ayının ilk Pazar gününe 
60 günden az süre kalmış ise, seçim makul olmayan bir süre ertelenebilecektir. 

Örneğin; ilan Mayıs ayında yapılmış ise seçim Kasım ayında, Ekim ayında yapılmış ise 
takip eden yılın Haziran ayında yapılacaktır. 

Keza, geçici madde ile işlemeye başlayan seçim süreci durdurulmuş, Aralık, Ocak ve Şu
bat aylarında yetkili mercilerce yapılacağı ilan olunan toplam yirmi merkezdeki seçimler Hazi
ran 1992 tarihine ertelenmiştir. 

özetlemek gerekirse; Kanunun 1 inci maddesi ile belediye başkanlıklarındaki boşalmaların 
uzunca bir süre ve makul kabul edilemeyecek bir zaman içinde doldurulması sonucu doğacaktır. 

Ayrıca Kanununun geçici maddesi, seçim süreci başlatılan ve ilanı yapılan seçimleri Hazi
ran 1992 tarihine ertelemekle yetkili merciin ilanına güvenerek kamu görevinden istifa eden 
kişileri, bu tarihe kadar bekletecek, bu durum kamu görevlilerinin huzursuzluğuna, hukukî 
emniyetin bozulmasına ve daha da önemlisi, vatandaşların Devlete olan güven ve saygısını yi
tirmesine neden olabilecektir. : * 

Anayasanın 127 nci maddesinde; mahallî idarelerin, il, belediye veya köy halkının mahallî 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, 
gene kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri olduğu 
ve kuruluş ve görevleri ile yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzen
leneceği gösterilmiştir. 

Anayasanın 67 nci maddesi vatandaşların, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seç
me ve seçilme hakkına sahip olduğunu vurgulamış; 13 üncü maddesi ise, bu hakların sınırlan
masının demokratik toplum gereklerine aykırı olamayacağını ve öngörüldükleri amaç dışında 
kullanılamayacağını hüküm altına almıştır. 

öte yandan, demokratik toplumlarda mahallî idareler, büyük önemi haiz kuruluşlardır. 
Bir görüşe göre, demokrasi, mahallî idarelerde uygulama alanı bulur. 

Bu itibarla, mahallî idareler organlarında vaki boşalmaların, mümkün olan süratle dol
durulması esas olmak gerekir. Makul süreleri aşan ertelemeler, hem Anayasanın 127 nci mad
desinin ruhuna aykırı düşer, hem vatandaşların seçme ve seçilme haklarının demokratik top
lum düzeni gereklerine aykırı biçimde sınırlanmasına ve bu sınırlamanın öngörülen amacı aşan 
şekilde kullanılmasına yol açar. 

Nitekim, Anayasa Mahkemesi söz konusu Anayasa maddelerini aynı doğrultuda yorum
lamıştır. Gerçekten Yüce Mahkeme, 3420 sayılı "298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 Sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanunun Bazı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : l'e 1 inci Ek) 
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Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun" hakkında açılmış bulunan davada verdiği iptal 
kararında (14.6.1988 gün ve 1988-14; 1988-18 sayılı karar) özetle şu gerekçelere yer vermiştir. 

"... Böylece, her yerel yönetim biriminde ara seçime kadar geçecek seçimin aynı olmaması 
nedeniyle halkın yönetimdeki etkinliğini diğerinden farklı olacak, başka bir anlatımla demok
ratik katılım hepsinde farklı sürelerle askıya alınmış olacaktır..." 

"... Yerel yönetimlerdeki boşalmanın hemen doldurulmaması demokratik katılımın uzun
ca bir süre kesintiye uğraması sonucunu doğurmaktadır. Bunun Anayasanın 127 nci maddesi
nin birinci ve ikinci fıkrasında hükme bağlanan yerinden yönetim ilkesine açık bir aykırılık 
oluşturduğunda duraksamaya yer yoktur..." 

-"...İncelenen kural, çağdaş batı demokrasilerinin en güçlü niteliği olan katılımcılığın sü
rekli biçimde etkin olma öğesini önemli öcüde zedeleyerek bireyleri ve toplumu kamu işlerinde 
söz sahibi olmaktan uzaklaştırmaktadır. Boşalan organ, her zaman seçilmemiş üyelerle değil, 
seçilmiş üylerle de doldurulsa hukuken sakınca giderilmiş olmaz. Önemli olan, boşalan yerle
rin seçilmiş kişilerce rastgele doldurulması değil, seçmenin o yer için seçtiği kimseler tarafın
dan doldurulmasıdır..." 

"... Yeni düzenlemedeki amacın ne olduğu anlaşılamamakla birlikte, eğer amaç, kamuo
yunda sık sık seçim tartışmalarına yol açılmaması ise getirilen sınırlama, bu amacı aşmakta, 
siyasî hakların özüne dokunur bir nitelik kazanmaktadır. Kaldı ki, bu amacın kamu yararı dü
şüncesine dayalı olduğu da söz götürür. Çünkü, çağdaş demokrasilerde amaç, halkın kamu 
işlerinde etkinliğinin sağlanabilmesi için katılımın azaltılması değil, artırılmasıdır... Ülkemiz
de 1963 yılından bu yana yerel ara seçimler boşalmayı izleyen kısa bir hazırlık döneminden 
sonra hemen yapılagelmiş ve yeniden yönetim ilkesinin dayanağını oluşturan demokratik öğe
sinden ödün verilmemiştir, Şimdi bu gelenekten geriye dönülmesi düşünülemez..." 

"... Yerinden yönetim ilkesinde esas, halkın katılımının sağlanması olduğundan bunun doğal 
sonucu, organlardaki boşalmaların zaman geçirilmeden doldurulmasıdır..." 

Yukarıya aldığımız Anayasa Mahkemesi Kararında özenle vurgulanan husus ve hâkim ge
rekçe; yerinden yönetim ilkesinde esas olan, halkın katılımının sağlanması ve bunun doğal so
nucu, organlardaki boşalmanın zaman geçirilmeden doldurulmasıdır. 

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi kararları; yasama, yürütme ve yargı organlarını, ida
re makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar. 

Bir başka açıdan, 3764 sayılı Kanun, belediye başkanlıkları seçimlerini makul olmayan 
süre dışına çıkarmak ve ilanı yapılmış seçimleri ertelemekle, vatandaşların sahip olduğu seçme 
ve seçilme haklarını, demokratik toplum düzeni gereklerine aykırı olarak sınırlamakta ve bu 
sınırlama öngörülen amacı aşmaktadır. Bu bakımlardan kanun, hem Anayasa'nın 127 nci mad
desinin esprisine, hem açıklanan Anayasa Mahkemesi Kararına ters düşmektedir. 

Bu itibarla 10.12.1991 tarih ve 3764 sayılı "2972 Sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh- ' 
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun" Anayasanın 89 uncu Maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere 
iade edilmiştir. 

Arz olunur. .. 
Turgut Ozal 

Cumhurbaşkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : l'e 1 inci Ek) 



İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu 25,12.1991 
Esas No. :. 1/307 

Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
'2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hak

kında Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10.12.1991 tarih ve 3764 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek üzere Geri Gönderme Tezkeresi" Komisyonumuzun 25.12.1991 tarihli toplantısında Ada
let ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Cumhurbaşkanlığının 18.12.1991 tarihli iade yazısı, 3764 Sayılı Kanunla birlikte müzakere 
edilmiş ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. 

1. Cumhurbaşkanlığı, belediye meclisi üyelikleri seçimlerinin durdurulmamasını Kanu
nun kendi içinde bir çelişki olarak görmektedir. 3764 Sayılı Kanunla belediye meclisi üyelikleri 
seçimlerinin durdurulmaması bir çelişki değil, demokratik yaklaşımının bir sonucudur. 

2. Cumhurbaşkanlığı, seçim süreci başlatılan ye ilanı yapılan seçimleri Haziran 1992 ta
rihine ertelemekle yetkili merciin ilanına güvenerek kamu görevinden istifa eden kişilerin hu
zursuzluğuna, hukukî emniyetin bozulmasına, vatandaşların Devlete olan güven ve saygısını 
yitirmesine neden olabileceği görüşündedir. Oysa 3764 Sayılı Kanununun geçici maddesinin 
son fıkrasında geçen "belediye başkanlığı ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet me
murları ile diğer kamu görevlileri, aday veya aday adaylığından istifa etmeleri kaydıyla bu Ka
nunun yayımından itibaren bir ay içinde müracaat etmeleri halinde, kazanılmış hakları ile eski 
veya eşdeğer bir göreve dönebilirler. Adayları kesinleşmiş yerlerde adaylığı kazanamamış olan
lar hakkında da aynı hükümler uygulanır." hükümleriyle kamu görevinden istifa eden kişilerin 
anılan gerekçede belirtilen sıkıntıları giderilmektedir. , 

3. Geçmiş yıllarda çıkartılan 31.3.1988 gün ve 3420 Sayılı Kanun Anayasa Mahkemesi
nin 14.6.1988 gün ve 1988-14; 1988-18 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 3420 Sayılı Kanun ve bu 
Kanunu iptal eden Anayasa Mahkemesi Kararı gözönünde tutularak 10.12.1991 gün ve 3764 
Sayılı Kanunla yerinden yönetim ilkesi esas alınmış; halkın katılımının sağlanması ve bunun 
doğal sonucu olan organlardaki boşalmalar makul bir zaman içerisinde doldurulması öngö
rülmüş ve ayrıca yeni başkanın göreve başlamasına kadar geçecek süre içerisinde başkanlık gö
revini yürütmek üzere halkın iradesi ile seçilmiş olan belediye meclisi üyeleri arasından birisi
nin başkanvekili seçilmesi hükmü getirilmiştir. 

Böylece Demokratik yerel yönetim anlayışına, yerel yönetim karar organlarının seçimle 
oluşturulması ve yerel yönetimlerin yerinden yönetim ilkelerine uygun hareket'edilmiştir. 

4. 10.12.1991 gün ve 3764 Sayılı Kanunla belediye seçimleri ertelenmiş değil belediye baş
kanlığı seçiminin, yılda iki defa yapılması düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : l'e 1 inci ek) 



Yukarıda açıklanan nedenlerle Komisyonumuz Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisin
den geçtiği şekliyle aynen kabulüne karar vermiş ve Kanunun maddeleri ayrı ayrı görüşülerek 
daha sonra da Kanunun tümü oylanarak kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz; her hafta seçimlerin yapılması, ülke ve yasama organı gündemini işgal 
etmesi, seçim gibi demokrasinin en önemli kurumunu zedeliyeceğinden Kanunun biran önce 
yasalaşmasında yarar görmüş ve İçtüzüğümüzün 53 üncü maddesi uyarınca Kanunun Genel 
Kurulda öncelikle görüşülmesini kararlaştırmıştır. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
ismail Köse 
Erzurum 

Sözcü 
Ahmet Sezai Özbek 

Kırklareli 
Üye 

Timurçin Savaş 
Adana 

Üye 
Hasan Çaktr 

Antalya 
Çekinser 

Üye 
Nazmi Çiloğlu 

Bolu 

Üye 
Mehmet Özkaya 

Gaziantep 

Üye 
Abü Kıvrak 

Konya 
Çekinser 

Üye 
Mehmet Erdal Koyuncu 

Siirt 

Başkanvekili 
Nizamettin Tbğuç 

Batman 
Kâtip 

Kadir Bozkurt 
Sinop 
Üye 

Mustafa Dursun Yangın 
Ankara 

Üye 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
Çekinser 

Üye 
Mümin Gençoğlu 

Bursa 
Çekinser 

Üye 
ilhan Kaya 

İzmir 
Çekinser 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : l'e 1 inci ek) 



ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BÎR DAHA 
GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERİLEN KANUN 

2972 Sayılı Mahallî İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Kanun No. : 3764 Kabul Tarihi : 10.12.1991 

MADDE 1. — 2972 sayılı Mahallî İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri 
Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a, b, c bentlerinde yazılı hallerde bu ilandan sonra gelen 60 inci günü takip eden ilk Pazar, 
(d) bendinde yazılı halde ise, bu ilandan sonra gelen Haziran veya Kasım ayının ilk Pazar günü 
oy verme günüdür. Ancak, (d) bendinde yazılı halde, ilandan sonra gelen Haziran veya Kasım 
ayının ilk Pazar gününe 60 günden az süre kalmış ise, seçim, sonra gelen Haziran veya Kasım 
ayının ilk Pazar gününde yapılır. Belediye meclisi üyelikleri ile belediye başkanlığının herhangi 
bir nedenle boşalması halinde ise, belediye başkanlığı seçimi belediye meclisi üyelikleri seçim 
tarihine tabi olarak aynı tarihte birlikte yapılır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar 2972 sayılı Mahallî İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine gö
re yeniden seçim yapılmasına karâr verilerek ilanları yapılan belediye başkanlıkları ile 30 Mart 
1992 tarihine kadar herhangi bir nedenle boşalacak olan belediye başkanlıkları için oy verme 
günü 1992 Haziran ayının ilk Pazar günüdür. 

2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun 29 uncu maddesine göre yeniden seçim yapılmasına karar verilerek ilanları yapı
lan belediye başkanlıkları için; bu Kanunun yayımı tarihine kadar yapılmış bulunan bütün se
çim işlemleri ve bu işlemlerle kazanılmış haklar saklıdır. 

Yeni başkanın görevine başlamasına kadar geçecek süre içinde başkanlık görevini yürüt
mek üzere belediye meclisi, üyeleri arasından birisini başkanvekili olarak seçer. < 

Belediye meclisi; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde başkanveki-
lini seçmek için vali tarafından toplantıya çağırılır. 

Subay ve astsubaylar hariç olmak üzere, birinci fıkrada gösterilen belediye başkanlığı ara 
seçimlerinde aday veya aday adayı, olan Devlet Memurları ile diğer kamu görevlileri, aday ve
ya aday adaylığından istifa etmeleri kaydıyla bu Kanunun yayımından itibaren bir ay içinde 
müracaat etmeleri halinde, kazanılmış hakları ile eski veya eşdeğer bir göreve dönebilirler. Aday
ları kesinleşmiş yerlerde adaylığı kazanamamış olanlar hakkında da aynı hükümler uygulanır. 

MADDE 2. — h u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : l'e 1 inci Ek) 



İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2972 Sayılı Mahallî İdareler İle Mahalle Muhtarlıklan ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanunun 29 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

MADDE 1. — Kanunun 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Kanunun Geçici Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 .— Kanunun 2 nci Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanunun 3 üncü Maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : l'e 1 inci Ek) 





Dönem : 19 

T. B. M. M. 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 434 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/196) 

TC. 
Başbakanlık. * 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 8. X 1991 

Sayı : K.K.Gn.Md. 07/101-1/81/04699 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"190 Sayılı Genci Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" bu günkü Resmî Gazclc'dc yayımlanmış ve 
Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile il özel idareleri ve belediyelerde geçici olarak istih-' 
dam edilen işçilerin pozisyon sayılarının disiplin altına alınması, kamu personelinin kadro un
vanlarının standardının sağlanması, bu şekilde unvan sayısında azalma ve sadeleştirme yapıl
ması derece değişikliği işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Mevcut durumda memur kadroları 1 den 15'e kadar dereceler itibariyle tes-

bit edilmekte, kadro değişiklikleri ile kadroların merkez, taşra, il ve ilçeler itibariyle dağılımla
rı Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile uygunluk sağlandıktan sonra 
Sayıştay'a vize ettirilmekte bu durum ise özellikle kadro sayıları fazla olan Millî Eğitim Ba
kanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumlar ile vize işlemlerini yapan diğer kurumlarda işlemle
rin uzamasına ve iş yükünün artmasına neden olmaktadır. 

Bu düzenleme ile mevcut kadroların birden fazla derece ihtiva edecek şekilde değiştirilme
si böylece dağılım ve derece değişikliği ile ilgili vize süresinin kısaltılması ve iş yükünün azaltıl
ması amaçlanmaktadır. 

Bu madde ile ayrıca kurumların boş ve gereksiz olan kadrolarının iptal edilebilmesi için 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Madde 2. — İl özel idareleri ve belediyelerde geçici işçi çalıştırılmasını sınırlayan mevcut 

Yasama Yılı : 1 

(S. Sayısı: 5) 
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bir hüküm bulunmadığından, bu yerlerde malî güçlerinin üzerinde çok sayıda işçi istihdam 
edilmektedir. 

Bu durum özellikle belediyelerin, işçilerinin ücretlerini dahi ödeyemez duruma düşmeleri
ne neden olmaktadır. 

Yapılan düzenleme ile geçici işçi istihdamının disipline edilebilmesi için geçici işçi pozis
yonlarının sürekli işçilerde olduğu gibi her yıl içişleri Bakanlığınca vize edilmesi esası getiril
mektedir. 

Madde 3. — 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sonucu 
kadro unvanı sayısının yaklaşık 5000'den 1000'e indirilmesine rağmen bu konuda henüz isteni
len sonuca ulaşılamamıştır. 

örneğin "Genel Müdür" unvanı yanında "Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü", "Ko
ruma ve Kontrol Genel Müdürü" gibi 70 adet genel müdür unvanı bulunmaktadır. 

Aynı durum "Daire Başkanı", "Müdür" gibi birçok unvanda da kendini göstermektedir. 

Maaş ve özlük haklarında ve statülerinde bir farklılık bulunmamasına rağmen kadro un
vanlarının bu şekilde farklılıklar göstermesinin pratik hiç bir yararı olmadığı gibi kadro ve yük 
hesaplamalarında zorluklara ve kırtasiyeciliğe neden olmaktadır. 

Madde ile yukarıda belirtilen hususların giderilmesini temin için Bakanlar Kuruluna geçi
ci olarak (31.12.1991 tarihine kadar) dolu kadrolarda da unvan değişikliği yapabilme yetkisi 
tanınmakta olup halen görevde bulunan kişilerin görevleri ile malî haklarında herhangi bir de
ğişiklikolması sözkonusu değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 5) 



Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 24.12.1991 

Esas No. : 1/196 
Karar No. : 3 ' . - . - ' , 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA. 

6.6.1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
8.7.1991 tarihli ve 20923 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Anayasanın 91 inci maddesi hük
mü gereğince aynı tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunularak yürürlüğe gi
ren ve Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen "190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" 
Komisyonumuzun 24 Aralık 1991 tarihli 3 üncü birleşiminde, Hükümeti temsilen İçişleri Ba
kanı İsmet Sezgin'in başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Başba
kanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de 
katılmaları sonucunda görüşülüp incelenmiştir. 

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ve gerekçesi incelendiğinde; il özel idareleri ve 
belediyelerde geçici olarak istihdam edilen işçilerin pozisyon sayılarının disiplin altına alınma
sı, Kamu Personelinin kadro unvanlarında standardın sağlanması, unvan sayısında azalma ve 
sadeleştirme yapılması ile derece değişikliği işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılmasının 
amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

434 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Komisyonumuzdaki görüşmeleri sırasında ya
pılan açıklamalarda; il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müessese
lerde devamlı istihdam edilen personelin vize işlemlerinin öteden beri İçişleri Bakanlığınca ya
pıldığı söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile de 30 iş gününden fazla süre ile çalıştırı
lacak geçici işçi statüsündeki pozisyonların da 1.1.1992 tarihinden itibaren Bakanlık vizesine 
tabi tutulacağı ifade edilmiştir. 

Ayrıca, geçici statüde istihdam edilecek kadroların, her malî yıl itibariyle vizeye tabi tu
tulması uygulamasının mahallî idarelerin hizmet ve işlemlerinde kısıtlamalar getireceği, kaldı 
ki hükümet programında mahallî idarelere daha fazla yetki verilmesinin öngörüldüğü, bu se
beple geçici statüde çalışacak kadrolara getirilen vize işleminin kaldırılmasının yerinde olacağı 
belirtilmiş, yapılan bu açıklamalar sonunda, Komisyonumuzda Kanun Hükmünde Kararna
menin tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmesi kararlaştırmıştır. 

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında değişiklik 
yapan ve mevcut kadroları birden fazla dereceyi kapsayacak şekilde değiştirmeye ve boş kadro
ları iptal etmeye Bakanlar Kuruluna yetki veren kararnamenin Çerçeve 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiş, • 

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci mad
desinin başlığını değiştiren ve anılan maddenin sonuna il özel idareleri ve belediyeler ile bunla
rın kurdukları birlik ve müesseselerde 30 iş gününden daha fazla süre ile çalıştırılacak 
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işçilere ait geçici işçi pozisyonlarının her malî yılı itibariyle İçişleri Bakanlığına vize ettirilmesi 
hükmünü ekleyen çerçeve 2 nci maddesi mahallî idarelerin hizmet ve işlemlerinde kısıtlamalar 
getirdiği gerekçesi ile metinden çıkarılmış, 

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli kadrolarda unvan ve kadro standardı sağ
lamak amacıyla, personelin özlük haklarını değiştirmeyecek şekilde unvan değişikliği yapma
ya, yetki veren ve çerçeve 3 üncü madde ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 
geçici 8 inci madde yetki süresinin bitimine çok az süre kaldı'ğı ve yeni bir yetki talep edilmedi
ği için metinden çıkarılmış, 

Anayasanın 91 inci maddesinin 4 üncü fıkrası gereği 434 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin çıkarılmasına dayanak teşkil eden yetki kanununun süresinin devam ettiğini belirten 
yeni bir metin tasarıya geçici madde 1 olarak eklenmiş, 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeler ise yapılan düzenlemeler nedeniyle 
2 ve 3 üncü maddeler olarak ve "Kahun Hükmünde Kararname" ibareleri "Kanun" şeklinde 
değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin başlığı ise, "190 sayılı genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 434 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı" olarak değiştirilmiştir. 

Komisyonumuz ayrıca, 1992 malî yılının başlamasına çok kısa bir süre kalması nedeniyle, 
İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca'Kanun Hükmünde Kararnamenin Genel Kurulda önce
likle görüşülmesini istemeyi kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ilyas Aklaş . 

Samsun 
Sözcü 

Mahmut Oztürk 
Aksaray 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Hüseyin Batyali 
Balıkesir 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 
Kâtip 

Haydar Oymak 
Amasya 

Halil Demir 
Aksaray 

Melih Papuççuoğlu 
Balıkesir 

Necmi Hoşver 
Bolu 

/(Tümüne muhalifim) 
- Mustafa Çiloğlu Yılmaz Ovalı 
; /Burdur Bursa 

Nevfel Şahin • Adnan Keskin 
Çanakkale Denizli 

M. Halûk Müftüler Mahmut Uyanık 
Denizli Diyarbakır 
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Nihat Matkap 
Hatay 

Uli Aksoy 
İzmir 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Kamer Genç 
Tunceli 

Nami Çağan 
İstanbul 

Recep Kırış 
Kahramanmaraş 
Mustafa Ünal di 

Konya 
(imzada bulunamadı) 

Refaeddin Şahin 
Ordu 

Koray Aydın 
Trabzon 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı : KHK/434 
190 sayılı Genel Kadro ye Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik ya

pılması, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri ile Bunların personelinin Malî ve 
Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair 6.6.1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 5.7.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kanunlar ve andlaşmalar gereği yapılması şart olan veya önceden tahmin edilemeyen hiz
metlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların, karşılanması amacıyla tutulan veya boş olan kad
rolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya, mevcut kadroları birden fazla dereceyi kap
sayacak şekilde değiştirmeye ve boş kadroları iptal etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

MADDE 2. — ̂ sayı l ı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin 11 inci maddesinin başlığı "Sürekli ve Geçici İşçi Kadro ve pozisyonları" olarak değiştiril
miş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselerde 30 iş gü
nünden fazla süre ile çalıştırılacak geçici işçilere ait geçici işçi pozisyonları her malî yıl itibariy
le İçişleri Bakanlığı'na vize ettirilir. Vize edilmiş bulunan geçici işçi pozisyonları İçişleri Ba
kanlığı tarafından başka unvanlı geçici işçi pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. 
İçişleri Bakanlığı tarafından vize edilen geçici işçi pozisyonlarına ait vize cetvellerinin bir ör
neği Devlet Personel Başkanlığı'na gönderilir. Bu vize işlemi yapılmadan geçici işçi çalıştırıla
maz ve herhangi bir ödeme yapılamaz. 

MADDE 3. — 190 sayılı Gpnel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ye aşağıdaki geçici 8 inci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Unvan ve kadro standardı sağlamak amacıyla bu KHK'ye ekli 
listelerde yer alan dolu kadrolarda personelin özlük haklarını değiştirmeyecek şekilde unvan 
değişikliği yapmaya, 31.12.1991 tarihine kadar Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
masına Dair 434 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1.—Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev ve Yetkileri ile Bunların 
Personelinin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin, Bakanlar Kurulu
na Verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 6.6.1991 Tarih ve 3755 sayılı Kanun
da belirtilen süre sonuna kadar devam eder. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi 1.1.1992 tarihinden, 
inci ve 3 üncü maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

A. Mesut Yûmaz 
,. Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
E. Pakdemirli 
Devlet Bakanı 
M. R. Tasar 
Devlet Bakanı 

M. V Dinçerler 
Oevlet Bakanı 

/. Akü zum 
Devlet Bakanı 

S. Araş 
Devlet Bakanı 

M. Çevik 
Devlet Bakanı 

B. Sönmez 
Adalet Bakanı 

Ş. Şeker 
İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Â. Kahveci 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
H. Örüç 

Ulaştırma Bakam 
/. Özdemir 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Emiroğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
M. Arıcı 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
E Kurt 

Devlet Bakanı 
/. Aykut 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
•C. Tuncer 

Devlet Bakanı 
E. Koçak 

Devlet Bakanı 
E, C. Gülpınar 
Devlet Bakanı' 
A. T. Ozdemir 

Millî Savunma Bakanı 
H, B. Doğu 

Dışişleri Bakanı 
I. S. Giray 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
Y. Eryılmaz 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
/. Tuncay 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
R. K. Yücelen 
Kültür Bakanı 

G. Maraş 
Turizm Bakanı 

B. Akarcalı 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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