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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Sanayi ve Ticaret Bakanının, kendisinin bakan

lığı dönemine ait yanlış bilgiler ve rakamlar vererek kamuoyunu yanılttığına ve görevden alı
nan veya istifa eden genel müdürler hakkında iftiraya varan beyanlarda bulunduğuna ilişkin 
gündem dışı konuşmasına Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse; 

Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek'in, demokratikleşmenin geciktiğine, TRT'nin tarafsı 
davranmadığına, muhalefetteyken eleştirdikleri hususları bugün iktidarın kendisinin tatbik et
tiğine ve TBMM Genel Kurulundaki açık oylamalarda, oylama esnasında Genel Kurulda bu
lunmayan üyeler adına oy kullanılmış olmasının, Parlamentonun saygınlığına gölge düşürdü
ğüne ilişkin gündem dışı konuşmasına da Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay; 

Cevap verdiler. 
Rize Milletvekili Mustafa Parlak, Çay-Kur'a ait fabrikalara işçi alımında usulsüz uygula

malar ve partizanlık yapıldığına; işçilerin, fabrikaların işçi ihtiyacına göre değil, fabrikaların 
bulunduğu yöredeki siyasî taleplere göre alındığına ve bu nedenle de, Çay Kur'un üretiminde 
herhangi bir artış meydana gelmediğine; aksine, fazla işçi alımıyla Çay-Kur'un zarara uğratıl
dığına ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

24.6.1992 tarihli "Gelen Kâğıtlar"da yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 118 Sıra Sayılı, 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tekli
finin, 48 saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer İşler" kısmının 11 inci sırasına alınmasına ve 23.6.1992 Salı günü alınan karar çerçevesin
de, görüşmelerinin, Genel Kurulun 25.6.1992 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına; Ge
nel Kurulun 26.6.1992 Cuma günü yapılacak toplantısında görüşülecek olan Olağanüstü Ha
lin Uzatılması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi ile, ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gü
cün görev süresinin 30 Haziran 1992 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına; çokuluslu 
gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silahlı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları 
statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün amaçlarına uygun biçimde kullanılma
sıyla ilgili bütün kararları almaya Bakanlar Kurulunun yetkili kılınmasına, Anayasanın 92 nci 
maddesi uyarınca izin verilmesine dair başbakanlık tezkeresi üzerinde gruplar ve Hükümet adına 
yapılacak konuşmaların 30'ar dakika olmasına ilişkinDanışma kurulu önerileri kabul edildi. 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen; 2802 sayılı Hâkimler ve 
Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcı- • 
lar Yüksek Kurulu Kanunu ile, 190 ve 270 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun (1/410, 3/480) (S. Sayısı: 114), üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 
kabul edildi. 

Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut ve Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sun
gurlu, bu kanunun görüşmeleri sırasında Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın kendilerine 
sataşması nedeniyle birer konuşma yaptılar. 

Grupların müracaatı ve mutabakatı üzerine, 26 HaziranT992 Cuma günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşime 23.16'da son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Halil Çullıaoğlu Işılay Saygın 
İzmir İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
26.6.1992 Cuma 

Rapor 

1. — Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/415) (S. Sayısı: 120) (Dağıtma tarihi : 26.6.1992) 
(GÜNDEME) 

Gensoru Önergesi 

1. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 20 arkadaşının, beyanat ve icraatları ile mil
letin temel değerlerine ters düşen davranışlarda bulunduğu ve Bakanlığıyla ilgili atama ve iha
lelerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uya
rınca Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/7) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.6.1992) 

I 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Halil Çulhaoglu (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Batman Milletvekili Abdulkerim Zilan'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ-
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 20 arkadaşının, beyanat ve icraatları ile milletin 
temel değerlerine ters düsen davranışlarda bulunduğu ve Bakanlığıyla ilgili atama ve ihalelerde usulsüzlük 
yaptığı iddiasıyla Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/7) 

BAŞKAN — Bir1 gensoru önergesi vardır; bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır; okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kültür Bakanı Fikri Sağlar göreve geldiğinden bu yana basına intikal eden beyanatları ve 
icraatları ile milletimizin temel değerlerine ters düşen davranışlarında ısrarcı olmaktadır. 

Millî kültüre karşı Bakanlık içinde alınan alenî tavır , Bakanlıkta başlayan kadrolaşma 
ve Bakanlıkta yapılan ihalelerdeki usulsüzlükler Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında Anaya
sanın 99 uncu maddesi ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca gensoru açılmasını zarurî hale 
getirmiştir. 

Gereğini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

İ. Melih Gökçek , Salih Kapusuz 
Ankara Kayseri 

Ömer Ekinci Hüsamettin Korkutata 
Ankara . Bingöl 

Abdulilah Fırat Abit Kıvrak 
Erzurum Konya 
Zeki Ünal Cevat Ayhan 
Karaman Sakarya 
Ali Oğuz , Ahmet Remzi Hatip 
İstanbul ~> ' Konya 
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Lütfü Doğan 
Gümüşhane 
İsmail Coşar 

Çankırı 
Bahattin Elçi 

Bayburt 
Abdüllatif Şener 

Sivas 
Mukadder Başeğmez 

İstanbul 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Musa Demirci 
Sivas 

Ahmet Arıkan 
Sivas 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

- V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — (11/7) esas numaralı gensoru önergesinin gündemdeki yer, görüşülme gün ve süresine ilişkin 
Danışyna kurulu önerisi 

BAŞKAN — Bu konuda bir Danışma Kurulu önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunaca
ğım : 

Danışma Kurulu Önerisi 

No. : 38 Tarih : 26.6.1992 

Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül
müştür. 

Fehmi Işıklar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili 

Güneş Müftüoğlu 
DYP Grup Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan 
SHP Grubu Başkanvekili 

Mustafa Kalemli 
ANAP Grubu Başkanvekili 

Şevket Kazan 
RP Grubu Başkanvekili 

Öneri 

26.6.1992 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan, bastırılıp dağıtılan ve okunmuş bulunan (11/7) 
esas numaralı gensoru önergesinin gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında 
yer alması, Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki 
görüşmelerinin Genel Kurulun 1.7.1992 Çarşamba günkü birleşiminde yapılması ve görüşme
lerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir.( > 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerin
de devam eden olağanüstü halin, 19.7.1992 günü saat 17.00'den itibaren dört ay süreyle yeniden uzatıl
masına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/519) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmının 1 inci sırasında, on ilde uygulanmakta olan 
olağanüstü halin dört ay süre ile uzatılmasına dair bir Başbakanlık tezkeresi vardır, okutuyo
rum :s 

f •: • 4.6.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.3.1992 tarihli ve 165 sayılı kararıyla 19,3.1992 günü 
saat 17.00'den itibaren 4 ay süreyle uzatılması onaylanan Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, 
Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İllerinde devam eden Olağanüstü halin, 19.7.1992 
günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süreyle uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, 
Bakanlar Kurulunca 23.6.1992 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

BAŞKAN — Hükümet?.. Burada. 
Başbakanlık tezkeresi üzerinde, Hükümetin açıklamasından sonra, İçtüzüğün 73 üncü mad

desine göre görüşme açacağım; görüşmelerden sonra da tezkereyi oylarınıza sunacağım. 
Alınan karar gereğince, konuşma süreler^, gruplar ve * lükümet için 30'ar dakika, şahıslar 

için ise 10'ar dakikadır. 

Hükümet adına açıklamalarda bulunmak üzere, İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin; bu
yurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; 19 Temmuz 1987 tarihinden bu yana olağanüstü hal uygulaması sürdürülen illeri
mizde, bu uygulamanın, 19 Temmuz 1992 tarihinden itibaren 4 ay d; ha uzatılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi üzerinde Hükümet olarak-görüşlerimizi açıklamak amacıyla söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisimizin değerli Başkanı ve üyelerine en içten saygıları
mı sunarım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, jeopolitik konumu itibariyle, uluslararası güç ve çıkar ça
tışmalarının yoğunlaştığı bir bölgede bulunmaktadır. Her ne kadar, dünya ideolojik kamplar 
arasındaki mücadelenin giderek azaldığı bir sürece girmiş ise de, bölgemizin jeopolitik ve jeoe-
konomik özellikleri nedeniyle, belirsizlik ve kararsızlık ortamı, güncelliğini korumaya devam 
etmektedir. Son yıllarda çevremizde meydana gelen yeni oluşumlar, tarihsel, sosyokültürel ve 
etnik bağlantılarımız açısından lehte ve aleyhte bir çok faktörü bir arada içeren gelişmeler, ül
kemiz gündeminde önemli bir yer işgal etmiştir ve işgal etmeye devam etmektedir. 

Dışımızda meydana gelen bu gelişmeler, Türk dış politikasını ilgilendirdiği kadar, öteden 
beri, iç güvenliğimizi de etkilemiştir, özellikle güneyimizdeki belirsizlik ortamında filizlenen 
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ve bazı iç ve dış odaklardan destek alan şer ittifakı, bölgede bir istikrar adası olan ülkemizde, 
oyunlarını sahnelendirmeye başlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, aziz arkadaşlarım; bilindiği gibi, politik şiddet gösterisinin temel 
öğesi olan terör, yakın geçmişimizde, ilk kez 1968 yılında, doğu mitingleriyle kendini göster
meye başlamıştır. Hatırlanacağı gibi, bu mitinglerde, özellikle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerimizin geri bırakılmışlığı, yaygın işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, devletin hal
ka yaklaşımındaki olumsuzluklar ve benzeri temalar işlenmişti. Bu yolla, devletine bağlı olan 
bölge halkı ile devlet arasındaki bağın zayıflatılmasına çalışılmış, zaman içerisinde geniş halk 
kitlelerinin devlete karşı tavır almalarına ortam hazırlanması amaçlanmıştır. Aslında, devlet 
tarafından, bölgeye gereken değer verilmeye çalışılmış ise de, bölgenin haşin doğa yapısının 
ortaya çıkardığı güçlükler ve kökü tarihin derinliklerine dayanan sosyoekonomik sorunlar ye
terli ölçüde çözümlenememiştir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bölgedeki bölücü faaliyetler, zamanın politik ortamlarına ve de
ğişen yönetim koşullarına göre bazı dönemlerde azalan bir seyir izlemiş, bazı dönemlerde ise 
artmıştır, özellikle, sıkıyönetim uygulamaları sırasında nispî bir sükûn sağlanmış ise de, bu 
dönemlerde, sorunun, buz dağlarında olduğu gibi, küçük bir bölümü görülebilmiş, aysbergin 
büyük bir bölümü ise su altında kalmıştır. Bu durum, bize göre, devletin bölücü terörist faali
yetlerin nitelik ve niceliğiyle ilgili teşhisinde ortaya çıkan yanlışlığın ana nedenini teşkil etmiş
tir. Yıllarca, terörle ilgili olarak, yetkili ağızlardan, "bu, üç beş çapulcunun işidir, bunlar son 
çırpınışlardır" gibi beyanları sürekli duymamıza karşın, olayların küçümsenmesi nedeniyle yeterli 
önlemlerin planlanıp uygulanamaması sonucu, terör, günümüzdeki boyutlarına maalesef ulaşmış 
bulunmaktadır. Görüleceği üzere, yanlış teşhis, doğal olarak yanlış tedaviye yol açmıştır. Bu
nun sonucunda ortaya çıkan devlet boşluğu ise, maalesef PKK terör örgütü tarafından doldu
rulmak istenmiştir. 

örgütlenme ve taban oluşturma faaliyetlerini hızlandıran PKK, 15 Ağustos 1984 tarihin
de Şemdinli ve Eruh baskınlarıyla, silahlı ve kanlı terör eylemlerini ilk kez açıkça başlatmıştır. 
PKK, önceleri halka gözdağı vererek, baskı ve terör yoluyla halkın desteğini sağlamaya çalış
mıştır. Bu yapısıyla basit bir tedhiş hareketi olarak görülen olaylar, zamanla boyut ve şekil de
ğiştirmiştir. 

. Nitekim, son yıllarda yeni arayışlar içine giren PKK, il ve ilçe merkezlerindeki faaliyetle
riyle taban oluşturma çabalarını sürdürmüş, özellikle Cizre, Nusaybin, Silopi, İdil İlçelerinde 
ve Şırnak İlinde cenaze törenlerini sömürerek, korku ve kitle psikolojisinin de etkisiyle kalaba
lık halk kitlelerini arkasına alabilmiştir. 

Halk ile devlet güçlerinin karşı karşıya getirilmesi için her fırsat değerlendirilmiş, devlet 
güçlerine yapılan Saldırılara, Filistin usulü "intifada" görüntüsü verilmeye çalışılmış; çocuk 
ve kadınlar, güvenlik güçlerine karşı tavır almaya özendirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, parlamenter, demokratik düzenin sağladığı özgürlük ortamından -
yararlanan bazı dernek ve kuruluşların, bölgede terör örgütüne destek oldukları, bölücülük 
ve Kürtçülük faaliyetleri içinde bulundukları, il ve ilçe merkezlerinde meydana gelen toplum
sal olaylardan ve ortaya çıkan bunalımdan bazı politikacıların yarar umdukları görülmektedir. 
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın Kürt adıyla 
ayrı bir ırka mensup olduğunu iddia eden ve bu bölgede Marksist - Leninist temellere dayalı 
bağımsiz bir Kürdistan devleti kurmayı amaçlayan yasa dışı ve eli kanlı PKK terör örgütü, gü
nümüzde de en önemli tehdit unsuru olma özelliğini korumaktadır. 
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Devletin tekliği, ulusun birliği ve ülkenin bütünlüğünü yıkmayı amaçlayan PKK terör ör
gütü, halen yurt içinde iki üç bin, yurt dışında da beş altı bin olmak üzere toplam yedi sekiz 
bin militanıyla faaliyetini sürdürmektedir. 

1984 yılından itibaren, özetle arz etmeye çalıştığım gibi, yeni bir şekil ve boyutla ortaya 
çıkarı bu faaliyetlere karşı, devletimizin bölünmez bütünlüğüyle misakı millînin vazgeçilmez, 
ödün verilmez ilkelerini korumak amacıyla, sıkıyönetim uygulamasının kaldırıldığı 19 Temmuz 
1980 tarihinden itibaren, yine anayasal bir yönetim şekli olan olağanüstü hal uygulamasına 
geçilmiştir. 

Bu tarihten sonra her dört ayda bir, Yüce Meclisimiz, ülke koşullarını ve tehdidin boyut
larını dikkatle inceleyip, bütün politik çıkar duygularını geri plana iterek, 13 kez önceki hükü
metler döneminde, 1 kez de Hükümetimizin güvenoyu almasından sonra olmak üzere, 14 kez, 
bu uygulamanın devamına karâr yermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz kurulurken, Koalisyonu oluşturan iki siyasî partinin 
ortak amacı, ülkemizin içinde bulunduğu ağır sorunları çözmek; ülkede, siyasî, ekonomik ve 
sosyal huzuru ve esenliği kurmak; ulusumuzu, yarınını güvence altında gören dengeli bir top
lum haline getirmek; böylece, barış, hoşgörü, güvenlik ve refah Türkiyesini yaratmaktır. Bu 
amacı gerçekleştirmenin yolunun demokratikleşmeden geçtiğine inanan Hükümetimiz, mev
zuatımızı yeniden gözden geçirip, insan hakları ve temel özgürlükleri engelleyen ve evrensel 
demokrasiye aykırı görülen bütün hükümleri tek tek ayıklamaktadır. 

Ayrıca, uygulamada, yurttaşlarımızın etnik, kültürel ve dile ilişkin kimlik özelliklerinin 
özgürce ifadesinde, korunmasında ve geliştirilmesinde karşılaştıkları fiili eksiklik, engel ve sı
nırlamaların, ülkemizin de imza koyduğu Paris Şartının ruhuna uygun bir biçimde giderilmesi 
için çalışmalar hızlandırılmıştır. 

Programımızda da belirtildiği üzere, Türkiye, devleti, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bü
tündür. Devletin üniter niteliği, toplumsal yapımızdan kaynaklanan tarihsel ve geleneksel bir
lik ve beraberlik fikrini yansıtmaktadır. Bu birlik ve beraberlik, ortak bir siyasî kültürün so
nucudur. 

Şunu açıkça ve üstüne basarak belirtmem gerekir ki değerli arkadaşlarım; bu birlik ve be
raberliğin zedelenmesinden de, bu ülkede yaşayan, hiç ama hiç kimsenin, bir yararı bulunma
maktadır. Hükümetimizin, özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi, bütün kavram, ku
ral ve kurumlarıyla oluşturmak ve işletmek azim ve kararlılığı içerisindedir. Bu yolda da çok 
önemli adımlar atılmış ve müspet sonuçlar alınmıştır. \ 

Ayrıca, çağımızda devlet ile vatandaş ilişkilerini, hukukun üstünlüğüne, moral değerlere 
dayandıran AGİK süreci ve Paris Şartının getirdiği küresel düzenler, haklar ve özgürlükler, söz
leşmelerin imzacı tarafı olan ülkemiz için de uyulması gereken kurallardır. 

Biz, özellikle güneydoğuda yaşanan şiddet ve terör olaylarını, arz etmeye çalıştığım ana 
bakış açımız çerçevesinde, demokratik hukuk devleti kuralları içinde çözüm bulunabilecek bir 
sorun olarak görüyoruz. Buna karşılık, neden hâlâ olağanüstü hal uygulamasını kaldırmıyo
ruz diye bir soruyla karşılaşmamız kuvvetle olasıdır; ancak, değerli arkadaşlarım, yaklaşık ye
di aylık Hükümetimiz, demokratikleşme sürecini başlatmış olmakla birlikte, henüz, bütünlü
ğümüzü tehdit eden terörün tam anlamıyla üstesinden gelinmiş değildir. Zaten, bu kadar kısa 
bir sürede çözülebilecek bir sorun olarak kabul ediliyorsa bu terör, bizden önce 13 kez olağa
nüstü hal uzatılmasının mantıklı bir açıklamasını da bulmak olanaksızdır. 
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Bu sözlerimle hiç kimseyi ve hiçbir dönemi suçlamak gibi bir niyetimizin olmadığını da 
ayrıca belirtmek istiyorum. Amacımız, halkımızın mutluluğu, esenliği ve devletimizin yücel-
mesidir. Uygulanan yönetim biçimleri de bunu sağlamaya yöneliktir ve öyle olması gerektiğine 
de yürekten inanmaktayım. 

Demokratikleşme süreci ve yeniden yapılanan devlet işleyişi içinde olağanüstü hale gerek
sinme kalmadığı anda olağanüstü halin kaldırılacağını ve bunu da Koalisyon Hükümetimizin 
mutlaka yerine getireceğini burada ifade etmeyi görev ve sorumluluk bilinci sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, devletimizin teröre karşı mücadelesinde, göreve geldiğimiz 20 Ka
sım 1991 tarihinden itibaren birtakım etkin önlemler alınmış ve derhal uygulamaya konulmuş
tur. Öncelikle Olağanüstü Hal Bölgesindeki iki başlı yönetim anlayışı sona erdirilmiş,- askerî 
otorite sivil otoritenin emrine verilmiş bölge valisinin bazı yetkileri il valilerine devedilmiş, böylece 
emir ve komutada birlik ve sürat ile -en önemlisi- il bazında hareket ve karar etkinliği sağlanmıştır. 

Bölücü terör örgütüyle mücadelede oyunun kurallarına göre oynanması ilkesinden hare
ketle, güvenlik güçlerimizin personel, araç ve gereç yönünden takviyesi çalışmalarına hız veril
miş; terörle mücadele, terörün doğası gereği, bu iş için özel yetişmiş uzman personelle yürütül
meye başlanmıştır. Bunun sonucunda, sınır karakollarımıza baskın yapan eşkıya, bedelini ağır 
bir şekilde ödemeye başlamıştır. Son günlerde terörle mücadelede elde edilen başarılar, yolu
muzun doğru olduğunu göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 14-18 Nisan tarihleri arasında, PKK faaliyetlerinin bulunduğu bili
nen Suriye'yi ziyaret ettim. Ülkemiz için yararlı sonuçlar yaratacağına inandığım bu ziyarette, 
Suriye Devleti, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu kabul etmiştir. Başarılı geçen görüşmelerin 
sonucu, devletimizce yakinen izlenmektedir. ' 

Terör konusunda diğer komşu ve dost ülkeler nezdinde diplomatik girişimlerimiz devam 
etmektedir. Artık, uluslararası ilişkilerin yeni dokusu, mutlaka hukuka ve meşruiyyete daya
nacaktır. Terörü destekleyen ülkelerin uluslararası toplum tarafından tecrit edilmesi için, dev
letin her türlü çabayı göstereceğinin bilinmesini istiyorum. 

Sayın Milletvekilleri, Hükümetimizin, uygulamanın 4 ay daha uzatılmasına ilişkin tezke
resi hakkında vereceğiniz karara ışık tutmak amacıyla, konuşmamın bu bölümünde, bazı ra
kamsal bilgileri ve terörün önümüzdeki günlerde kazanacağı boyut hakkında değerlendirmele
ri kısaca ve özet olarak arz etmeye çalışacağım. 

Bölücü terör olaylarının başladığı 15 Ağustos 1984 tarihinden 23 Haziran 1992 tarihine 
kadar, ülke genelinde 6 562 bölücü nitelikli terör olayı meydana gelmiştir. Meydana gelen bu 
olayların 85'i 1984'te, 251'i 1985'te, 198'i 1986'da, 355'i 1987'de, 392'si 1988'de, 642'si 1989'da, 
839'u 1990'da, 1 712'si 1991'de, 2 094'ü ise 1992 yılında -günümüze kadar- vuku bulmuştur. 
Bu yıllar arasında, Türkiye genelindeki 6 562 olayda, asker, polis ve geçici köy korucusu olmak 
üzere 1 054 güvenlik görevlimiz şehit olmuş, 1 404 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 1 729'u 
ölü olmak üzere toplam 8 805 terörist ele geçirilmiştir. Yine bu dönem içerisinde güvenlik güç
lerimizce düzenlenen çeşitli operasyonlarda, toplar, havan topları, uçaksavar topları, lav silah
ları, Sam füzeleri, roketatarlar, uzun namlulu silahlar, tabanca, roketatar mermisi, havan mer
misi olmak üzere, külliyetli miktarda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. 

Sayın Milletvekilleri, günümüzde de örnekleri görüldüğü gibi, ülkelerin, sıcak savaşa ma
ruz kalmadan, ihtilaller, ayaklanmalar ve çeşitli terör eylemleriyle ulusal gücünün zaafa uğ-

— 132 — 



T.B.M.M. B : 89 26 . 6 . 1992 0 : 1 

ratılmasına ve ülkelerin, gelişip, refah toplumu haline gelmesine bu yollarla engel olunmaya 
çalışılmaktadır. Arz ettiğim gibi, yakalanan teröristlerin yanında, çok büyük miktarlarda si
lah, mühimmat ve yerli ve yabanci para ele geçirilmesi, ülkemiz üzerinde de oynanan oyunun 
boyutlarını gözler önüne sermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1984 yılından bu yana terör olaylarında görülen sayısal artışın ne
denlerini şöylece açıklayabiliyoruz : Geçmişte, demokratik hukuk kurallarının dışına çıkılarak 
yapılan uygulamalarla terörün kökü kazınamamış, bir süre sonra tekrar daha şiddetli olarak 
ve nitelik değiştirerek gündeme gelmiştir. Uygulanan Olağanüstü Hal Kanunu ihtiyaca cevap 
vermediği için, ortaya çıkan boşluk, 30'u aşkın kanun hükmünde kararnamelerle doldurulma
ya çalışılmıştır. Bu defa, bölgede görev yapan birimler arasında, görev, yetki ve sorumluluk 
kargaşası ve koordinasyonsuzluk ortaya çıkmıştır. Bölgenin ekonomik yönden kalkınması için 
uygulanan teşvik tedbirleri iyi izlenemediği için yatırıma yönelmemiş, dolayısıyla bölgenin eko
nomik ve sosyal yapısına herhangi bir katkısı olmamıştır. Terör örgütünün uyguladığı strateji 
ve taktiklere karşı tedbirler geliştirilememiş; aksine, terör örgütünün eylemlerindeki artışın ni
telik yönünden değil, nicelik yönünden olduğu sanılmış; bu olaylar, küçük bazı önlem ve anar
şi odaklarının çırpınışlarının göstergeleri olarak kabul edilmiştir. Terör eylemlerine karşı yak
laşımlar, polisiye önlemler çerçevesinde düşünülmüş; bölgede sıkıyönetim uygulamasının kalk
masına rağmen, sivil otorite yeterince tesis edilmeyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri, teröre karşı 
mücadelede muhatap kılınmaya devam edilmiştir. 

Hükümet olarak, geçmişin bu uygulamalarından ders alıp, suçsuz yöre halkını sevgi ve 
şefkatle kucaklayarak işe başladık ve devletin tüm imkânlarını kullanarak, çağımızda demok
rasilerin bir numaralı düşmanı olan terörizmi, demokrasi kuralları içerisinde etkisiz hale getir
meye çalıştık ve bunda kararlıyız. 

Sayın milletvekilleri, olağanüstü hal uygulaması sürdürülen illerimizde, önceki 4 aylık uzat
ma döneminde toplam 735 adet olay meydana gelmiştir. Bu dönemde meydana gelen olaylar
da, 151 güvenlik görevlimiz şehit olmuş, 145 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 209 vatandaşımız 
ve 265 güvenlik görevlimiz yaralanmıştır. Güvenlik kuvvetlerimizin operasyonları sonucu, 360'ı 
ölü, 226'sı yaralı ve 2 604'ü sağ olmak üzere toplam 2 990 terörist ele geçirilmiştir. 

• Dönem içinde Olağanüstü Hal Bölgesinde etkili mücadeleden yılan, etkinliğini ve gücünü 
kaybeden terörist örgütün, eylemlerini, vur-kaç şekline dönüştürdükleri ve bölge dışı illere kay
dırdıkları görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1987 yılında kurulan Olağanüstü Hal Bölge Valiliğiyle birlikte, mü
cadeleye yeni boyutlar kazandırılmasına ve devletin ekonomik yönden bölgeye büyük kaynak
lar aktarmasına karşın, tam anlamıyla başarıya ulaşılamadığını arz etmiştim. Hatta, bağımsız 
bir Kürdistan devleti kuruluşu için savaş hükümeti oluşturma düzeyine gelindiği ileri sürül
mekte idi. 

1991 yılı sonu itibariyle Olağanüstü Hal Bölgesi, özetle tahlil edildiğinde; bölge illerinde, 
halkın gece sokağa çıkma cesaretinin kalmadığı; güvenlik güçlerinin dahi, geceleri bir nokta-' 
dan diğerine, konvoy olmaksızın ulaşamadığı; gündüzleri dahi sınırlı operasyon yapabilen gü
venlik güçlerinin, gece barındıkları yerlerde savunmada kaldıkları; kırsal alanda yaşayan va
tandaşlara güvenlik hizmetlerinin ulaştırılamadığı; kırsal alanda geceye hâkim olan teröristle
rin, gündüzleri dahi devlet karayollarını saatlerce kesmeye cesaret gösterdikleri; bölge halkı
nın, örgütün baskısı sonucu, örgütten yana mı, yoksa devletten yana mı şeklinde ikilemde 
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bırakılarak, toplumsal olaylara itildiği; büyük kentlerimizde ve özellikle istanbul'da, vatanda
şın, her an bir soyguna maruz kalacağı korkusunda olduğu, güvenlik güçlerinin, görev yap
maktan çok, kendilerini koruma çabası içine düştükleri, ülke genelinde ise, vatandaşlarımız
da, artık terörün, ülkemiz için kangren halini aldığı, başedilmesinin mümkün olmadığı gibi, 
olumsuz düşüncelerin oluşmaya başladığı bilinen bir gerçektir. • • .. 

Değerli milletvekilleri, bugün, ortaya çıkan siyasî kararlılığın ve ulusal mutabakatın des
teğinde, devletimizin, terörün önüne geçtiğini kıvançla söyleyebiliyorum. 21 Mart Nevruz Gü
nünü ayaklanmaya dönüştürme gayretleri, devletin kararlılığı ve yöre halkının engin sağduyu
su sayesinde sonuçsuz bırakılınca, terör örgütünün bölgedeki kitle desteği kırılmış ve hatta, 
örgüte karşı bir toplumsal tepki oluşturulması sağlanmıştır. Nitekim, 6 Haziran 1992 tarihinde 
Sımak İli kırsal alanda güvenlik güçleriyle giriştikleri silahlı çatışma sonucu öldürülen mili
tanların gömülmesi esnasında halkın topluca "Kahrolsun PKK, yaşasın Türkiye, en büyük 
Türkiye" şeklindeki sloganlar ile PKK'yı tefine dönüşmüş olan cenaze merasimi, örgütün en 
önemli hedef bölgesinde bile kitle desteğini ne ölçüde kaybettiğini göstermesi açısından önem
li bir gelişmedir. Aynı şekilde, İstanbul, Ankara, Adana İllerinde Dev-Sol ve Elazığ İlinde PKK'ya 
karşı gerçekleştirilen operasyonlarda, halkın, çatışma sahası dışından, terör örgütlerini tel'in 
etmesi, güvenlik güçlerini övücü sloganlarla desteklemesi, stadyumlarda binlerce kişinin hep 
bir ağızdan İstiklal Marşını söyleyerek, sonunda "Kahrolsun PKK" şeklinde tezahüratta bu
lunmaları, halkımızın devlete güveninin yeniden sağlanmış olduğunun açık bir göstergesidir. 

Hükümetimizin, çağdaş, demokratik ve kararlı tutumu ile halkımız, Yüce Meclisimiz, Par
lamentoda temsil edilen siyasî partilerimiz ve basınımızdan gelen destek, idarecilerde ve gü
venlik güçlerinde büyük bir moral güç yaratmış, terörizmle mücadelede güvenlik güçlerimizin 
şevk ve azmi artmıştır. 

Kurban Bayramında, çalışma arkadaşlarımla birlikte, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gelerimizde 16 ili kapsayan bir gezi yaptım. Yöre halkı, bizi ve şahsımızda devleti büyük bir 
güven duygusu ve coşku ortamı içinde kucakladı. Bu vesileyle, aziz vatandaşlarıma bir kez da
ha şükranlarımı sunuyor, halkımızın yurtseverliği, devletine bağlılığı ve sağduyusunun, terö
rün üstesinden mutlaka geleceğimize ilişkin inancımızı güçlendiren en büyük etken olduğunu 
belirtmek istiyorum. 

Sorunun bir devlet sorunu olduğunda birleşen, ilgi ve desteklerini esirgemeyen siyasî par
tilerimize de huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; terör örgütünün, Hükümetimizin etkin mücadelesi 
sonucu önemli ölçüde kaybettikleri inisiyatifi yeniden sağlamak, militanlarına ve işbirlikçileri
ne moral kazandırmak, tükenmediklerini kanıtlamak amacıyla, önümüzdeki dönemde eylem
lerini yoğunlaştırma gayreti içine girecekleri; örgütün, bölgede yerel halk meclisleri oluştura
rak, yöre insanlarını sözde temsil edecek ye problemlerine çözümler getirmeye çalışacak ku
rumları ihdas ederek, bu suretle bölgede alternatif bir güç olduğunu kanıtlamaya çalışacağı; 
bölgede yer alan il ve ilçe merkezlerine toplu saldın eylemlerine devam ederek, kısa süreli de 
olsa buraları kontrol altına alma girişimlerinde bulunacağı; yöredeki askerî birlik ve karakol
lara karşı büyük kuvvetlerle saldırılar düzenleyerek, güvenlik kuvvetlerine ağır kayıplar verdir
mek suretiyle taraftarlarına moral destek vermeye çalışacağı; geçici köy korucuları ile yakınla
rına ve devletten yana tavrını sürdüren vatandaşlarımıza karşı, Batman İli Gercüş ilçesinde ol
duğu gibi, bebek, çocuk, kadın, kız, genç, ihtiyar demeden toplu katliamlara yöneleceği; en 
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son, dün gece, Silvan İlçesi Yolaç Köyünde camide ibadet eden vatandaşları dışarı çıkararak, 
otomatik silahlarla tarayan ve köy imamı dahil, 10 kişiyi öldüren teröristlerin bu saldırılarının, 
tehditle ilgili değerlendirmelerimizi doğruladığı; bölgeye hâkim olduğu imajını vermek için yol 
kesme eylemlerine devam ederek, seyahat eden güvenlik görevlileri ile kamu görevlilerine saldı
rıların süreceği; yörede yatırım yapan kurum ve özel kesime ait kuruluşların bina ve tesisleri 
ile iş makinelerini tahribe yönelik eylemlerini sürdüreceği; yurt dışındaki kamplarda eğitimle
rini tamamlayan terörist grupların, ülkemize geçiş yapmak üzere, halen otorite boşluğu bulu
nan Kuzey Irak'ta yoğun hareketlilik içinde oldukları, bazı grupların da İran üzerinde ülkemi
ze geçmeye çalıştıkları; prestijini yeniden kazanmayı amaçlayan PKK terör örgütünün, Kuzey 
Irak sınır bölgesindeki karakollarımıza gerçekleştirdiği saldırılarında ağır kayıplar vermesi üze
rine, alınan güvenlik önlemlerine karşı yeni taktik ve stratejilere yöneldiği; bu meyanda, ey
lemlerini, Kars ve Ağrı bölgelerine kaydırdığı; terör örgütü PKK ve işbirlikçilerinin, önümüz
deki dönemde de tehdit unsuru olmaya devam edecekleri değerlendirilmektedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, aziz arkadaşlarım; geçirmiş bulunduğumuz 4 aylık dönemde 
gösterilen kararlılık ve sorunun doğru teşhisine dayalı etkin önlemler sonucu elde edilen başa
rı, güvenlik güçlerimizin şevkini artırdığı gibi, en önemlisi, devlet ile halkın yeniden kucaklaş
masını sağlamıştır. Güvenlik güçlerimiz, her türlü önlemi alacak tertiplenme içerisindedir ve 
bu tehdidin bilincindedir. Devletimizin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü her koşulda 
sonuna kadar savunmaya ve kesinlikle korumaya Hükümet olarak kararlıyız. Bölgenin kalkın-' 
ması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, yeni iş ye istihdam imkânlarının yaratılması, bozulan 
dengelerin düzeltilmesi, haksızlıkların önlenmesi, politikamızın vazgeçilmez temelini oluştur
maktadır. 

Hükümetimiz, gerekli güvenlik önlemlerinin yanı sıra, yöreyle ilgili sosyoekonomik yak
laşımını belirlemiş, gereken önlemleri planlamış ve uygulamaya koymaya başlamıştır. Bu cüm
leden olarak, son on yılda artan bölgelerarası gelişmişlik farkını ortadan kaldırarak, toplum
sal ve ekonomik bütünleşmeyi sağlamak için, bölgesel gelişme politikası uygulama kararlılı
ğındayız, Doğu ve güneydoğu için genel ve bölge kalkınma planı çerçevesinde, özel bölgesel 
halkınma planı hazırlanmaktadır. Amacımız, bu bölgede, kaynakları harekete geçirerek, üreti
mi artırmak, yöre halkına yeni iş ve geçim olanakları yaratmaktır. Bu nedenle, kamu yatırım
ları, bütçe olanakları ölçüsünde artırılmıştır; özel sektör için teşvik sisteminin geliştirilmesine 
önem verilmektedir; bölgede büyük boyutlara varan işsizlik sorununa önlem olarak, diğer ba
kanlıklar kadroları hariç, 13 bin yeni kadro yöre illerine tahsis edilmiştir; yeşil kart uygulaması 
bu bölgede yaygınlaştırılacaktır; asgarî ücretten vergi alınmaması uygulamasına bu bölgeden 
başlanılacaktır; sınır ticaretine kazandırılan işlerliğe devam edilecektir. 

Olağanüstü hal uygulamasında en çok eleştirilen sürgün ve sansürle ilgili hükümlerin yü
rürlükten kaldırılması, 23 Haziran 1992 tarihinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. Önümüzdeki dönemde, tüm halkımıza sevgi, saygı ve şefkatle yaklaşılacağın
dan kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

Bu bağlamda, ülkemiz, insan haklan ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde güven 
ve barış içinde yaşayan bir ülke haline getirilecek; terör ve anarşi yaratanlar ve şiddet kullanan
lar, demokrasi kuralları ve hukuk içinde mutlaka etkisiz kılınacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; terör eylemlerinin önümüzdeki dönemde de bölgede 
yoğun bir şekilde devam edeceği; kitle eylemlerinin daha planlı ve kapsamlı bir şekilde ortaya 
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lularak, bölgede yaşayan vatandaşlarımız ile güvenlik güçlerimizi karşı karşıya getirmek is-
ceği; ayrıca, güvenlik güçlerimizin bölgedeki operasyonlarının baltalanması ve pasifize edil-

.si için, istanbul, Ankara, izmir, Adana ve içel gibi büyük illerimizde öğrenci ve kitle eylem-, 
terinde nispî artışların olacağı değerlendirmesinden hareketle, yıkıcı ve bölücü mihraklara kar
şı daha etkin mücadele verilebilmesi ve halkın huzur ve güvenliğinin sağlanabilmesi için, ola
ğanüstü hal uygulamasının, 19 Temmuz 1992 tarihinden itibaren 4 ay süreyle uzatılmasında 
ulusal fayda mülahaza etmekteyiz. , • 

Yüce Meclisimizden, her zaman olcfuğu gibi, şimdi de devletimize ve onun koruyucu, şev-
kafli şemsiyesi altındaki aziz halkımıza, bugününden ve yarınından emin olabileceği bir orta
mın sağlanması için destek istiyoruz. Desteğinizle, bunu, en kısa zamanda, en kısa sürede yeri
ne getireceğiz. Takdir Yüce Meclisimizindir. 

Meclisimizin değerli üyelerini, Hükümetim adına en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi üzerinde Hükümetin bu açıklamasından sonra, İçtü

züğün 73 üncü maddesine göre görüşme açacağım; görüşmelerin sonunda da tezkereyi onayı
nıza sunacağım. 

Gruplara 30'ar dakika, şahıslara ise, 10'ar dakika konuşma süresi verilecektir. 
Grupları adına konuşmacılar henüz bildirilmemiştir. 

Şahısları adına söz isteyenleri okuyorum : Tokat Milletvekili Sayın ibrahim Kumaş, Şır-
nak Milletvekili Sayın Mahmut Alınak, Kayseri Milletvekili Sayın Aykut Edibali, Kahraman
maraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş. Şahısları adına yalnız iki konuşmacıya söz vereceğiz. 

Grupları adına söz isteyen?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — ANAP Grubu adına, Sayın Korkmazcan... 
BAŞKAN — ANAP Grubu adına, Sayın Hasan Korkmazcan; buyurun. (ANAP sırala

rından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekili arkadaşlarım; olağanüstü halin 4 aylık bir süre için yeniden uzatılması istemi kar
şısında, Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimi ifade edeceğim. Konuşmama başlarken, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu arada, son 24 saat içerisinde, bugüne kadar ki terör olaylarında görülmemiş bir biçim
de, ibadet mahallinde işlenmiş olan cinayetlerde hayatlarını kaybetmiş olan şehit vatandaşları
mızın aziz hatıralarını saygıyla anıyorum; hepsine Cenabı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Koalisyon Hükümeti, yaklaşık yedi ay süren kendi uygulama dö
nemi içinde, ikinci defa, olağanüstü halin 4 ay süreyle uzatılmasını istemektedir. Bu istem kar
şısında, Yüce Mecliste, geçmiş uygulamaların değerlendirilmesi, eleştirilmesi, yeni önerilerin 
gözden geçirilmesi ve uygulamanın sorumlusu olan Hükümete tavsiyelerde bulunulması do
ğaldır. Biz de görüşlerimizi bu çerçevede dile getirmeye çalışacağız; ancak, öncelikle, istem sa
hibi Koalisyon Hükümetinin tutumuyla ilgili birkaç noktaya işaret etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamıza göre, olağanüstü hal uygulamalarında temel görev ve 
yetkiler hükümetlere aittir. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi hükümete aittir, süre uzatılmasına 
ilişkin istemde bulunma yetkisi hükümete aittir, olağanüstü hal süresince özel kanun hükmün
de kararname çıkarma yetkisi hükümete aittir ve nihayet, uygulamayı -devletin her türlü güç 
ve imkânlarını kullanarak- yürütme yetkisi hükümete ve onun dayandığı iktidara aittir. 
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Hal böyleyken, Koalisyonun iki başı, son günlerde Hükümeti bir yerlere saklama, gayreti 
içindedirler; olağanüstü hal ve Çekiç Güçle ilgili karar ve sorumlulukları bir yerlere yükleme 
hevesi içindedirler. Sayın İnönü, son zamanlarda, kendisine çok yakışmaya başlayan aşırı ant
renmanlı ve az tepkili siyaset ustası tavrıyla, hesabı, Türkiye Büyük Millet Meclisine havale 
etmektedir/Sayın Başbakanın ise, sorumlulukları başkasına fatura etmekteki üstatlığı ve ma
hareti tartışılamaz. 

Koalisyon ortaklarının beyanlarına bakılırsa, herkes, olağanüstü hal olayının içindedir; 
güvenlik güçleri, halk, basın, partiler ve muhalefet, olaydan sorumludur. Onların deyimiyle, 
olay, siyasetin ve siyasî iktidarın değil, devletin işidir. Peki, Hükümet olayın neresindedir? Hü
kümetin dayandığı siyasî iktidar grupları nerededir? Sorumluluk üzerinizde değilse, siz, İkti
dar olduğunuzu, yalnız, içinde harcınız olmayan eserleri "açma törenlerinde mi hatırlıyorsu
nuz? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kadirşinas milletimize, eser sahiplerine teşekkür etme fırsatını bile çok görerek, Nahci-
van'da, İstanbul Çırağan'da gerçekleştirdiğiniz kürfanı hizmet törenleri, İktidarınıza alameti 
farika olan şeffaf yüzlülüğün gereği mi? 

Sayın milletvekilleri, devlet ve Hükümet kavramlarını birbirine karıştırarak minder dışı 
şovlara kalkışmak, mugalatandan başka bir şey değildir. Sayın Başbakan, "biz, bu meselede, 
Hükümete değil devlete destek istiyoruz" diyor; devletin güvenlik güçlerine destek istedikleri
ni söylüyor. Bu güç, aslında doğrudan doğruya Hükümetin bir kanadı tarafından aşındırılmış 
olan güçtür. Bugün, Yüce Meclisten devlet güçlerine istenilen, destek, Hükümetin kendi un-
surlarınca kaybettirilmiş olan güçtür. Öncelikle, bu-gücün, açık seçik, görev yapan devlet güç
lerinin arkasına yerleştirilmesi zorunluluğu vardır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapmakta olduğumuz görüşme, doğrudan doğruya, Hü
kümetin olağanüstü hal uygulamaları ve süre uzatılması istemiyle ilgilidir. Biraz sonra verece
ğimiz oylar da, sadece, Hükümete yükleyeceğimiz sorumluluğun şeklini belirleyecektir. Bizim 
muhatabımız Hükümettir. Muhalefet partisi olmamıza rağmen, verdiğimiz müspet oyların Hü
kümete destek olduğunu biliyoruz; ama, bunun hesabını da, herhalde, karakoldaki Mehmet
çikten, karakoldaki polistan veya köy korucusundan sormayacağız, Hükümetten soracağız. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakan, ne zamandan beri -kendi tabiriyle- an cemaatin idare yöntemine geçti; 
kaç günden beri, meseleleri hep beraber kucaklayalım, plağını çalıyor. Daha geçen hafta, de
mokratik hak kullanımının en doğarsonucu olarak kendi meslekî sorunlarını dile getiren işa
damlarını, hariçten gazel okumakla suçlayarak, demokratik hoşgörü yolunda kat ettiği mesa
feyi sergileyen kendisi değil miydi! Aslında, bu tutarsızlıklarla gözler önüne serilen, çifte stan
dart bile değildir, ondan da öteye bir şeydir, standartsızlıktır ve düpedüz ilkesizliktir. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, İktidarın bu konuda bir sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Bütün bu mu
galataların sebebi, olağanüstü halin uygulanmasında, İktidar ortaklarının, hem kendi geçmiş
leri ve hem de birbirleri arasında var olan, gizleyemedikleri çelişkiler ve çatlaklardır. Olağa
nüstü halin uzatılması kaç olumlu oyla gerçekleşirse gerçekleşsin, İktidar ortakları arasındaki 
çatlak giderilmedikçe, Hükümet, olağanüstü hal uygumalarında, azınlık Hükümeti durumun
da kalmaya devam edecektir. 
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İktidarın bir kanadı, Hükümetin olağanüstü hal poltikalarına güven duymamaktadır. Di
ğer iktidar ortağının ise, gensoru oylamalarında harekete geçirdiği maharetli elleri bu oylama
larda kullanması pratiğe uymamaktadır. Bu durumda, hepimiz, bir süre daha, Hükümet, dev
let ve Meclis kavramları üstüne, Makyavel'i (Machiavelli) bile sollayan çeşitlemeler dinlemeye 
hazır olmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, İktidarın çatlak tedavi yöntemi, sadece, saydam yüzlülerin, saydam 
ekranlardan yaydığı söz maratonlarından ibaret değildir. İktidar ortaklan tarafından, çatlağı 
kapamak için, sorumluluk duygusu ve devlet ciddiyeti öylesine gözü kara biçimde tatile çıka
rılmıştır ki, pazarlıkların hukuk karşıtlığı, resmî belgelere bile yansımaktadır. 

Şimdi, sizlere bir ibret tablosu sunacağım. Şu anda Yüksek Kurulunuz Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan 24.6.1992 günlü 188-2/05199 sayılı Başbakanlık tezkeresi üzerine 
görüşmeler yapmaktadır. Bu tezkerenin, Anayasanın 121 inci maddesi gereğince, bir Bakanlar 
Kurulu kararına dayanması zorunludur. Olağanüstü hal süresinin uzatılması istemi, ancak bir 
Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulabilir. Halbuki, söz konusu 
Başbakanlık tezkeresinin ekinde, olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin bir Bakanlar Kurulu karan 
yoktur. 92/5 sayılı ek, sadece, Bakanlar Kurulunun bir prensip kararıdır ve başlık olarak ay
nen, "Bakanlar Kurulunun Prensip Kararı" ibaresini taşımaktadır. 

. Olağanüstü hal gibi, temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması ve durdurulması sonuçlarını 
getiren bir yönetim rejimi, Hükümetin açıkça sorumluluk yüklendiği kararlarla yürütülebilir; 
ilke kararlarının, hukuken, Bakanlar Kurulu kararı yerine geçirilmesi mümkün olmadığı gibi, 
böyle bir düzenleme uygulamada, çok geniş yargı kargaşasına yol açabilir. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Anlaşılmaktadır ki, bazı çevrelere özel mesajlar verme ihtiyacı duyan bazı bakanlar, ola
ğanüstü hal için, ancak bu yolla ikna edilebilmişlerdir. Bunlar, olağanüstü halin uzamasına 
biz imza atmadık, biz sadece prensip kararına imza attık, karar Meclis tarafından verildi şek
linde, ucuz bir propagandanın malzemesini hazırlamaktadırlar. (ANAP sıralarından, "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Hukukî ve ahlakî boyutları itibariyle, bu skandal, 235 milyar liralık yolsuzlukla ilgili gen
soru oylamasında yaşanan sahte oy kullanımını bile gölgeleyecek özelliktedir. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Hükümetin ve İktidar ortaklarının, sorumluluktan kaçma ve olağanüstü hal uygulamala
rını sulandırma niyetleri, bu vesileyle bir kere daha ortaya çıkmıştır. 

Daha vahim bir durum olarak, Koalisyonun Sayın Başkanı, bu ilke kararını, gerçeklere 
aykırı bir şekilde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, olağanüstü halin uzatılmasının 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 23.6.1992 tarihinde kararlaştırılmıştır" 
kaydıyla göndermiştir. Hükümetten, bu konuda,'oylamadan önce açıklama bekliyoruz; aksi 
halde, açık bir istem kararı olmadan, Bakanlar Kurulunun ilke kararıyla, olağanüstü halin uza
tılması gibi ağır sonuçlan olan anayasal işlem, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tamamlanamaz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, yüksek müsaadelerinizle, İktidar ortaklarının anarşi ve terör
le mücdelede tarihî sorumluluklarını, çelişkilerini ve acze düşmüşlüklerini etraflıca ortaya koyma 
safhasına geliyorum. Bu gerçeklerin, devlet radyo ve televizyonu vasıtasıyla, anında, aziz mil
letimizin bilgilerine, takdirlerine ve yüce hakimliğine sunulması mümkün olmamıştır. . 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Şeffaflaşmadan dolayı! 
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Korktular, korktular. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Anarşi ve terör gibi, millet ve ülke bütünlüğü

müzle yakından ilgili bir konuda Yüce Meclisin mesajlarını milletten saklamanın gerekçesi ne 
olabilir? (ANAP sıralarından alkışlar) Bu mesajlar, üç grubun Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Danışma Kurulundaki isteğine ve Meclis Başkanlığının girişimlerine rağmen, koalisyonun say
damlığına takılmıştır!.. (ANAP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) 

Televizyondan naklen yayını, bizzat Başbakanın engellediği anlaşılmıştır. Bu nasıl demok
ratik, saydam, hoşgörülü, açık iktidardır ki, televizyon programları bile Başbakan tarafından 
yönlendiriliyor!.. (ANAP sıralarından "bravo" sesleri, alkışlar) Bu, nasıl saydam yönetimdir 
ki, televizyonlarında yağdanlık namındaki çağdaş vakanüvis ve vakanüviselerle, başbakanla
rın tarihi kasten çarpıtan sohbetlerine zaman bulunur; ama, Meclisin en önemli görüşmelerine 
ise karartma uygulanır... Bu yönetim, bugünlerde, uygulamada hiçbir önemli etkisi olmayan, 
sözde sansür ve sürgün kararnamesini kaldırarak, demokratikleşmeye yeni boyutlar kazandı
racağını söylüyor, öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisine sansür uyguluyor. 

Şimdi, kendi konuşmamın bir süresini, bugün, Meclise teknolojik sansür uygulayan Koa
lisyonun Sayın Başkanına sansürsüz olarak tahsis ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Sayın Demirel konuşuyor : "Bizim sesimizi veya sizin sesinizi veya başka birinin 
sesini milletin duymasında ne zarar var? Televizyon o kadar abur cubur şeylerle dolduruluyor 
ki, böylesine önemli bir konuyu, sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi milletten kaçıyormuş gibi 
bir duruma düştüğü vakit, bunu, televizyonun zamanı olmadığı gerekçesiyle izah etmek müm
kün değildir. İşte, böyle böyle Meclisi halktan koparmışızdır. Meclis, halkın sorunlarını hangi 
ölçüde takip ediyor? Halkın kafasında bu hususta şüpheler vardır, halk şüpheye düşürülmüştür" 
diyor. Sayın Başbakanın son uygulamasıyla da bu şüpheler sürüp gitmekte ve daha da koyu
laşmaktadır. 

Bu sözlerin ve mürekkebi kuramamış nicelerinin sahibi, halkı şüpheden kurtarma görevi
ni, şimdilerde, herkes adına kendisi yerine getiriyor. Artık, televizyon ekranlarının bir kenarı
na, "şeffaf yüzlülere mahsustur" ibaresini yazdırmak gerekmektedir. (ANAP sıralarından 
"bravo" sesleri, alkışlar) 

' Bugün iktidarın vaadleriyle uygulamaları arasındaki uçurumu ve tamamı silikonlu vaat 
paketlerini İsmet Paşa görseydi, sadece "Hadi canım sen de" demekle yetinmezdi. Koalisyo
nun iki başı hakkında 27 Şubat 1970 günlü bütün gazetelerde yer alan tarihî açıklamasının 
benzerini tekrarlardı. 

RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Sen Paşa'nın yanında çalıştın mı? Dolaşmadığın parti 
kalmadı... , 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Kim söylüyor benim parti dolaştığımı? 
RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Ooo, herkes söylüyor. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)'— Değerli arkadaşlarım, ben hiçbir partiyi dolaş
madım. Ben, Adalet Partisinde siyasete girdim, Adalet Partisinden ihraç edilince Demokratik 
Partinin kurucuları arasında yer aldım ve siyasî mazimle de onur duyuyorum. (ANAP sırala-
nnd in "bravo" sesleri, alkışlar) Hiçbir yere ve hiçbir partiye sığınmadım. Bu konuları karıştı-
rırss uz, laf attığınıza pişman olursunuz, Sayın Demirci'den hiçbir prim alamazsınız. 

1UHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sen Adalet Partisinden ihraç edilmedin mi? 
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HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Neden ihraç edildiğimin de belgeleri ortada. Onu, 
Sayın Demirel'den müsait zamanlarında sorabilirsiniz. 

Sayın milletvekilleri, bilgilerinize sunduğum, sorumluluktan sıyrılma ve gerçekleri sakla
ma gayretleri, anarşi ve terörle mücadele konusunda Koalisyon Hükümetinin başarısızlığını 
örtmeye yetmemektedir. Anarşi ve terör, ülkemizin bir numaralı sorunu olma özelliğini sür
dürmektedir. Anarşi ve terör, Türkiye'nin çağdaş dünyadaki yerini alma atılımında en büyük 
engeldir. Milletçe bu engeli aşmamız, günümüz kuşaklarının tarihe ve geleceğe karşı borçlu 
oldukları bir hedeftir. Bu hedefin günümüz koşullarında epeyce uzaklarda bulunduğunu üzün
tüyle görüyoruz. Her başarılı sonuç, gerçeklere dayalı tespitlerin, teşhislerin ve gerçeklere da
yalı çabaların ürünüdür. 

Türkiye'deki anarşi ve terörle mücadelenin dayandığı gerçekler nelerdir, bugün hangi nok
tadayız?.. Bunu, görüşmelerimize esas olan Hükümet tezkeresinin dayanağı Millî Güvenlik Ku-

, rulunun son kararından başlayarak tespite çalışalım. Millî Güvenlik Kurulunun anılan kara
rında, olağanüstü halin ilanını gerektiren şartların ortadan kalkmadığı ve olayların coğrafî ba
kımdan bölge dışına da genişleme istidadı gösterdiği ifade edilmektedir. Bizim gözlemlerimiz 
de aynı doğrultudadır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce Sayın İçişleri Bakanının da ifade ettikleri gibi, anarşi 
ve terör olaylarının sayısında, ölüm olaylarında, yaralama, soygun ve gasplarda, son yedi aylık 
dönem içerisinde herhangi bir azalma olmamış, rakamların da açıkça ortaya koyduğu gibi, ak
sine, katlanmalar olmuştur; karakol baskınları, günlük olaylar haline dönüşmüştür; adsız be
beklerden cami cemaaltelerine kadar toplu katliamlar yapılmaktadır, kundaklama olayları ce
reyan etmektedir. Devlet güçlerinin harekat yapabilmeleri için daha büyük güçlere ihtiyaç du
yulur hale gelmiştir. Olaylar bölge dışına da taşmıştır. Geçtiğimiz günlerde Çukurova Bölge
sinde PKK terörünün malî kaynaklarını teşkil eden sistemlerin kalıcı bir şekilde kurulduğunu 
gösteren olaylar cereyan etmiştir. Kahramanmaraş'ta, Artvin'de, Kars'ta, Ağrı'da olaylar cere
yan etmektedir ve birbakıma bu Hükümetin kararsız, devleti açıktan desteklemekten mahrum 
uygulamaları sonucunda, terör, Cudi Dağından Bolu Dağına taşınmıştır. Dış sızmalar önlene
memiştir. Sayın İçişleri Bakanının Suriye'ye yaptığı gösterişli gezinin sonucu, Sadece Apo'nun 
adresinin kaybedilmesinden ibaret kalmıştır. Irak hududunda kurulacağı ifade edilen duvar, 
henüz bir metresi dahi inşa edilmemiş vaziyette, vaat edenlerin himmetlerini beklemektedir. 

Halbuki, bu Hükümet döneminde,anarşi ve terörle mücadelede eski dönemlere nazaran 
çok daha müsait bir ortam vardı. Bu ortamı, biraz önce Sayın İçişleri Bakanı da unsurlarıyla 
ifade ettiler, öncelikle, ANAP tarafından terörle mücadelenin altyapısı olarak bırakılmış mü
esseseler vardır. Bu müesseselerden olağanüstü hal valiliği deneyimler kazanmıştır. ANAP dö
neminde sıkıyönetimden olağanüstü hale geçmenin sarsıntıları atlatılmıştır. Batman, Şırnak 
illeri kurulmak suretiyle, terörle nokta mücadeleleri tecrübeleri yapılmıştır; 442 sayılı Kanuna 
dayalı olarak, geçici köy korucuları sistemi geliştirilmiş, özel harekât timleri teşkil edilmiştir 
ve Terörle Mücadele Kanunu çıkarılmıştır. 730 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci 
maddesi, valilere toplu eylemleri önleme yetkisi vermiştir. Ayrıca, bölge halkı için ekonomik, 
ve kültürel tedbirler alınmıştır. Devlet yatırımları, dönemin hükümetinin serbest piyasa eko
nomisi anlayışıyla sıfırlandığı halde, bu bölgelerde Köy Teks'in kurulması suretiyle devlet yatı
rımlarına devam olunmuştur; teşvikler artırılmış, etkin bir şekilde uygulanmıştır. Haberleşme 
ağı, elektrifikasyon Anavatan döneminde tamamlanmıştır. Personele güvenlik tazminatı sis-
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temi getirilmiştir. Televizyon izleme alanı yüzde 5Q'den yüzde 95'e ANAP döneminde getiril
miştir ve hepsinden büyüğü, Türk yatırım tarihinin en büyük eseri GAP'ın en önemli bölümle
ri tamamlanmıştır. Pişmanlık yasaları çıkarılmıştır; bölgedeki işsizliği önlemek maksadıyla 90 
bin kadro tahsis edilmiştir. Üstelik, bütün bunlar, o dönemin, muhalefeti bozgunculuk şeklin
de anlayan kuruluşlarının eleştirilerine karşı gerçekleştirilmiştir. 

Şu anda, yıllarca kötülendiği için, seçim öncesi geçersiz ilan edildiği için, bu tedbirlerin 
hiçbirisinden yararlanamıyorsunuz. 

Bir acı gerçeği de ifade edeyim. Burada, Sayın İçişleri Bakanımız, işsizliğin bölgede had 
safhaya çıktığını iddia ediyor -gerçek de budur- ama, 90 bin kadroyu dahi kullanamıyorsunuz; 
çünkü, kadroların kullanılması, koalisyonun ortaklan arasında kanlı bıçaklı kavgalara sebep 
olacaktır. Onu bile bekletiyorsunuz. 

' İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Haydi canım sen de... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, aslında, terörle mücade
le, bugün -eğer koalisyon ortakları 'da samimi ise teşhis bakımından ayrılık güdülmeyecek bir 
noktaya yaklaşmaktadır. Terörle mücadelede, iktidar ve muhalefet bütün siyasî kadroların bir 
arada olması lazımdır; çünkü, terörle mücadelenin kitlesel boyutu, ancak siyasî partilerin ön
cülüğüyle durdurulabilir, öncülüğüyle sınırlanabilir. 

Bakınız, bu dönemde, eşkıyanın cenaze törenlerine katılan muhalefet partileri yok; birta
kım hisleri ayağa kaldırmak suretiyle, halk arasında, teröristlerin reklamını yapan siyasî parti
ler yok. Bunlar, düne kadar vardı. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Ve terörün halkta ta
ban tutmasının en büyük sebebi buydu. 

Halkımız, kanunlara, Türkiye Cumhuriyetine ve bin yıllık Türk tarihinin oluşturduğu or
tak kültüre yürekten bağlıdır; ama, siyasî çıkarları için, birtakım olayları bahane ederek, bu 
kültür birliğini bozmak isteyenlerin, geçmişte, ibret verici eylemleri olmuştur. Halkla devletin 
karşı karşıya kaldığı gibi görüntüler, bu siyaset bezirganlarının, kan üstünde politika yapanla
rın emekleriyle, gayretleriyle oluşmuştur. • 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, 5 dakikanız kaldı; sizce önemli olan yerleri açıklayabi
lirsiniz. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, aslında, Anavatan Parti
sinin neyi devralıp neyi devrettiği konusu sık sık tartışılıyor. Anavatan Partisi, bugünkü Hükü
mete, hiçbir surette yanlış teşhis devretmemiştir, yanlış tedavi de devretmemiştir. Anavatan Par
tisinin hangi şartlar altında bu teşhisleri koyduğu ve hangi şartlar altında o tedavi metotlarını 
uyguladığını bir kere daha hatırlamanızı rica ediyorum. Her ay verilen gensorular ve bu genso
rularda ortaya konulan ithamlar... örnek olarak birisini söylüyorum : '^Devlet güçleri, devlet 
terörü yaratıyor." Gensoruların gerekçelerinden biri buydu, muhalefet bunu söylüyordu. "İn
san Hakları Evrensel Beyannamesinin, kişinin hakları ve ödevleri bölümündeki hak ve özgür
lükler sıksık zedeleniyor." Uygulamalar karşısında, muhalefetin iddialarından biri de buydu. 
"Televizyonda, güvenlik güçlerince öldürülmüş insanların cesetlerinin teşhir edilmesiyle çoluk 
çocuk dahil herkese teşhir edilmesiyle yanlışlıklar yapılmaktadır" deniliyordu; gereksiz, aşırı 
şiddet kullanıldığı iddiaları vardı; "İşkence ve eziyet olayları" diye uluslararası platformlarda 
her gün hadiseler çıkarılıyordu; bir tür, yargısız cezalandırma yapıldığı iddia ediliyordu; hem 
de, hiçbir delil göstermeden, Yüce Meclisin huzurunda yapılıyordu bunlar. Güvenlik güçleri
nin göz altına alma hakkı, ön cezalandırma olarak ilan ediliyordu; "Yüzlerce, binlerce in-
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san, henüz zanlı durumunda iken, topluma suçlu olarak takdim ediliyor" deniliyordu; der
nekler üzerinde baskılar olduğundan bahsediliyordu; güvenlik güçlerinin mafyacı olduğu ilan 
ediliyordu; çetecilerle birlikte oldukları, hayali ihracatçılarla, kaçakçılarla beraber oldukları 
iddia ediliyordu. Gene, güvenlik güçlerinin atamalarının, yansızlık ve tarafsızlık içinde yapıl
madığı iddia ediliyordu; güvenlik güçleri arasında içişleri Bakanlığınca sol-sağ ayrımı yapıldı
ğı iddia ediliyordu ve bütün bu iddiaları ortaya koyan bugünkü koalisyon iktidarının kanadı
na, öbür kanadı da gensorulara oy vermek suretiyle destek sağlıyordu, moral destek sağlıyor
du. Bütün bu şartlar altında yapılmış bir mücadeleyi küçümseyemezsiniz. Anavatan İktidarı, 
bu ülkenin yönetimini, Meçlisi kapalı ve her vilayetinde sıkıyönetim olan bir ortamda devral
dı. Bu gerçeği hiçbir suretle göz önünden uzak tutmayalım. Anavatan İktidarı, Hiç olmazsa, 
bütün bu şartlar içerisinde yaptığı mücadelenin sonucunda, milletten aldığı iktidar emanetini 
onurlu bir şekilde, seçim sandığını milletin önüne koymak suretiyle devretti. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Geri alacağız. . 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, aslında, bugün yanlışlığı 
anlaşılan iktidar partilerinin teşhisleridir. İktidar partileri, 20 Ekim öncesi olaylara teşhis ko
yamamışlardır, devlet güçlerinin yanında yer alamamışlardır. Atılan her kurşunun Anavatan 
İktidarını yıpratacağını zannetmişlerdir. Halbuki olaylar, devleti, toplumu yıpratmıştır. Bu yanlış 
teşhis Nevruz olaylarına,kadar da devam edip gitmiştir. 

Hadiseleri sadece şeffaflıkla, insanları kucaklamakla ve birtakım çiçekli Nevruz törenleri 
düzenlemekle çözümleyebileceklerini zannetmişlerdir. Nevruz olayı, aslında -vakit dar olduğu 
için üzerinde fazla duramıyoruz- enine boyuna incelenmesi gereken bir olaydır. Nevruz olayın
da hükümetin çok büyük ihmalleri vardır. Nevruz kutlamasına, insanlar, masum çocuklar da
hil, meydanlara, okul bahçelerine genelgelerle davet edilmişlerdir; ama onların güvenlikleri dü
şünülmemiştir. Bunun sonucunda, terör olayları içerisindeki en büyük insan zayiatına ülkemiz 
uğratılmıştır ve üstelik bunun sorumluluğunu üstüne almak istemeyen Hükümet, el altından 
birtakım yabancı çevrelere "Sivil güçleri dinlemeyen askerlerin eseridir" gibi jurnallemelerde 
bulunmuşlardır. Bu konuda bir soru önergesiyle sormuş olduğum sorunun cevabını şeffaf Hü
kümetten bugüne kadar alamadım. 

Değerli arkadaşlarım, bugünkü gündemi açınız, 6 ncı sayfayı bulunuz. "Sözlü sorular" 
başlığı altında, en altta şu yazıyor : "172. — Denizli Milletvekili Hasan Korkrnazcan'ın, Baş
bakanlık danışmanlarından birinin yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açık
lamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) Hâlâ bu soruma cevap bekliyorum. 
Bu cevabı aldığımız zaman, Nevruz olaylarının üzerine çok ciddî bir tarzda objektifleri çevi
receğiz. . 

BAŞKAN — Toparlayın efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, konuşmamın -vakit darlı
ğı dolayısıyla- son bölümünü sunarak huzurlarınızdan ayrılacağım. . , . 

Sayın milletvekilleri, bütün olumsuzluklara rağmen, Türkiye Cumhuriyetinin anarşi ve te
rörün üstesinden gelmesine, iç ve dış hiçbir güç engel olamayacaktır. Anadolu topraklarında 
aynı kaderi paylaşmış, bin yıllık beraberlikle ortak bir kültür oluşturmuş insanlarımızı kimse 
bölmeye muvaffak olamayacaktır. Bizim, yani Anadolu halkının, yani Selçuklu ve Osmanlı 
mirasçısı olan aziz Türk Milletinin, insanlık alemine sunduğu kardeşlik, dayanışma ve hoş-
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görüye dayalı kültür, çağdaş dünyanın yükselen değerleriyle de tam bir uyum sağlayacaktır. 
Kültürümüz, gün geçtikçe etnik eskiliklerin labirentlerine değil, evrensel ve*çağdaş ölçülerle, 
geleceğin zirvelerine yönelecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti rozeti taşıyan, Türkiye Cumhuriyetine inanç, kader ve umut bağla
rıyla bağlı tüm insanlarımızın biricik güvencesi, dikkatleri geleceğe yöneltmektedir. Şehit ve 
gazi atalarımızdan miras olarak devraldığımız; ancak, tek bir çakıl taşı üzerinde dahi gelecek 
kuşaklara yükseltmiş olarak devretme dışında tasarruf yetkimiz olmayan bu vatanın her köşesi 
hepimize emanettir. Bizim bir tek gerçeğimiz ve bir tek geleceğimiz var : Ülke ve millet bütün
lüğünü, her davanın, her kavganın, her çatışmanın dışında tutmak. Bunda da başarılı olduğu
muza, tarih boyunca olduğu gibi, dünya tanıklık edecektir. 

Bu uğurda can veren sivil-asker tüm şehitlerimize ve olaylarda yitirdiğimiz masum vatan
daşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sınırda, karakolda, şantiyede, dersanede, tarla
da, dağ başında, dükkân tezgâhında, iş atölyesinde, hastanede veya direksiyon başında vatan 
için görev yapan tüm vatandaşlarıma başarılar diliyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (İsparta) — Bir açıklama yapmak için söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bundan sonraki görüşmelere de ışık tutacağını sandığımız bir konuda, Sa

yın Başbakan bir açıklama yapacaklardır. > 
Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) < 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın sözcünün burada yapmış olduğu beyan, büyük bir zühuldür ve bir yanlış anlamaya 
sebep olmuştur. Konuşulan konunun, konuşulabilmesi, benim yapacağım açıklamaya bağlı
dır; aksi halde, bu konu, burada konuşulamaz. (ANAP sıralarından ''Daha önce açıklasaydınız" 
sesleri) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Dinle lan, dinte! 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Türkiye Büyük Millet Meclisine 
24.6.1992 tarihinde Başbakanlıktan yazılan yazı aynen şöyledir : "Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin 17.3.1992 tarihli ve 165 sayılı Kararıyla, 19.3.1992 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay sü
reyle uzatılması onaylanan Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Ştr-
nak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin, 19.7.1992 günü saat 17.00'den iti
baren 4 ay süreyle uzatılmasının, Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar Kurulunca 
23.6.1992 tarihinde kararlaştırılmıştır." Bu konu konuşuluyor. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Yazı iyi de, karar nedir? 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Sayın sözcü, Bakanlar Kurulu ka
rarının mevcut olmadığı; ama Bakanlar Kurulunun bir prensip kararının mevcut olduğunu 
söyledi. • 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)— Doğru. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Doğrudur, bakanlar Kurulunun ka
rarı mevcuttur ve bu Bakanlar Kurulu kararının üzerinde "Bakanlar Kurulunun prensip kararı" 
diye de yazılıdır. Yalnız, Bakanlar Kurulunun eksiksiz kararıdır bu. 

H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Eksiksiz prensip kararı... 
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BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Evet. 
Binaenaleyh, evvela, Bakanlar Kurulunun bir kararı var. Bu karar, tamamen, tezkerede 

yazıldığı gibi, aynı ifadelerle; ama "Millî Güvenlik Kurulunun kararına göre 23.6.1992 tarihin
de bu illerde olağanüstü halin uzatılması kararlaştırılmıştır" diyor ve altında bütün imzalar var. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sizin arzınız okunuyor. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Şimdi burada bir karar daha var : 
"Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28.5.1991 tarihli ve 139 sayılı Kararıyla 19.7,1991 günü saat 
17.00'den itibaren 4 ay süreyle uzatılması onaylanan Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hak
kâri', Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin, 19.11.1991 
günü saat 17.00'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle uzatılmasının Türkiye Büyük Millet 
Meclisine arzı, Millî Güvenlik Kurulunun 31.10.1991 tarihli ve 340 sayılı kararına dayanılarak, 
Bakanlar Kurulunca 1.11.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan" 

H. HÜSNÜ DOĞAN (istanbul) — Prensip kararı değil. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Ne dediniz? Buna bir itirazınız var 

mı? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Prensip kararı değil. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şu tezkeredeki yazıyla; yani benim 
imzam bulunan tezkeredeki -Bakanlar Kurulu tezkeresine ekli, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne gönderilen tezkereye ekli- kararla , Sayın Mesut Yılmaz'ın imzaladığı, Bakanlar Kurulunun 
da imzaladığı şu karar tıpatıp birbirinin aynı. 

NEVŞAT,ÖZER (Muğla) — Başka olamaz zaten. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — O kadar aynı ki; Sayın Mesut Yıl
maz'ın Meclise gönderdiği tezkereye eklediği bu Bakanlar Kurulu kararının üstünde de, "Ba
kanlar Kurulunun prensip karan" yazılı. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Evet, şunu Sayın Hüsnü Doğan'a hediye ediyorum; buyurun. 

Burada bir karar daha okuyorum : "Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7.3.1991 tarihli ve 
132 sayılı kararıyla, 19,3,1991 günü saat 17.00'den itibaren dört ay süreyle uzatılması onayla
nan, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van ille
rinde devam eden olganüstü halin, 19.7.1991 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere dört ay 
süreyle uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Millî Güvenlik Kurulunun 23.5.1991 
tarihli 333 sayılı kararına dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 23.5.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Yıldırım Akbulut 
: Başbakan" 

Şu metinle bu metin tamamen birbiriyle aynı, bu diğer metin de onların aynı. Benim im
zalayıp gönderdiğim metin, Sayın Mesut Yılmaz'ın imzasıyla gönderilen metnin aynı; Sayın 
Mesut Yılmaz'ın imzasıyla gönderilen metin, Sayın Yıldırım Akbulut'un gönderdiği metinle 
aynı. Bunun üstünde de, "Bakanlar Kurulunun prensip kararı" yazılı. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Yanlış Sayın Başbakan. Bunun demagojisini yap
mak yerine, düzeltilmesi için bir fırsattır sizin için bu. (DYP ve SHP sıralarından "otur yerine" 
sesleri, gürültüler) 

— 144 — 



T.B.M.M. B : 89 2 6 . 6 . 1 9 9 2 0 : 1 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) —.Kim yanlış?.. 
Bakınız, ben buraya polemik yapmaya gelmedim; bir aydınlatma yapıyorum. Devlette de

vamlılık asıldır. Binaenaleyh, işte bizim Hükümetimizin kararı; bu kararın, bizim Hükümeti
mizin kararının eklendiği tezkere burada. Aynı biçimde hükümet kararları, daha evvelki iki 
hükümet zamanında da bunlar alındığı gibi, aynı biçimde hükümet kararları; bunların tepesi
ne "prensip kararı" yazılmış, hepsinin tepesine "Prensin kararı" yazılmış. 

Binaenaleyh, bunun yanlışlığı doğruluğu ayrı mesele... Buraya çıkıp da "Buraya getirdiği
niz, bu Koalisyon Hükümetinin getirdiği karar; aslında imza müşkilatı olmuş da, karar diye
memişler de, ondan dolayı iki imza noksan kalmış da, bu noksanlıkları gidermek için bari bu
na karar demeyelim de prensip kararı diyelim" diye zapta geçen beyan; Sayın Kormazcan'ın 
beyanı bu ve budur zühul. Bunun adına "zühul" derler. Atlamışsınız... (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

Binaenaleyh, ben şimdi -siz çırpına durun hangisi yanlıştı diye- size devletin arşivinde olan 
muameleyi söyledim. Eğer bu yanlışsa, mahkemeye gideceğim, diyorsunuz; gidin mahkemeye, 
o zaman da doğrusunu yazarız; mahkemenin vereceği karar karşısında. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Aydın Güven Gürkan; 

buyurun. • * • 
BAŞKAN — Bir saniye efendim... Müsaade eder misiniz? 
Buyurun efendim... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, bir yanlışlığı düzeltmek maksadıy
la ve Bakanlar Kurulunun 2 üyesinin basında yer alan beyanları dolayısıyla; olağanüstü hale 
karşı çıktıkları beyanları dolayısıyla, bir yanlışlığı Meclisin huzuruna getirdim. Bunun cevabı, 
geçmişteki yanlış uygulamaları kürsüye getirmek değildir, Şu anda Sayın Başbakan hâlâ ilke 
kararı ile geldiği iddiasında ise, eksiklik giderilmemiştir; tutanaklara geçmesi için ifade ediyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, buyurun efendim. 

• SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜRKAN (îçel) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarım; Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün gene çok önemli bir kararın önce
sinde. Türkiye'de ne zaman olağanüstü halin uzatılması gündeme gelirse, o zaman, hem Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde hem Türkiye kamuoyunda hem de partilerin kamuoyunda du
yarlılıklar oluşuyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkenin doğu ve güneydoğusunda olağan koşulların 
varlığını iddia etmek mümkün değildir. Daha dün 10 tane insanımızı kaybetmiş olmamız dahi, 
şu anda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun olağan bir durumda olmadığının en açık gösterge
sidir. Bu vesileyle, dün kaybettiğimiz, önceki gün kaybettiğimiz, geçen yıllarda kaybettiğimiz 
sayısız yurttaşımızın ailelerinin acısına içten ortak olduğumu da ifade etmek istiyorum. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da insanlar ölürken ve bu ölen insanların sayısı binlere ula
şırken; roketatarlar, tüfekler, tabancalar, kan, gözyaşı varken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu-

\ yu olağan bir durumda saymak, elbette mümkün değildir. 

Eğer Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da durum olağan değilse, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'nun bazı illerinde -bugünkü durumda 10 ilinde- olağanüstü durumun uzatılmasının ola
ğan karşılanmaması acaba nedendir? 
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Bugün, gerçekçi bir bakış açısına sahip ülkenin her yurttaşı gönül rahatlığıyla söyleyebilir 
ki, Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki durum olağan değildir. Olağanüstü hal rejimleri, olağan 
olmayan durumlar için öngörülmüş hukuk rejimleridir. Peki, bu basit gerçeğe rağmen, niçin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, partilerin kamuoyu ve Türkiye kamuoyu genelinde olağanüstü 
halin her uzatılmasında ciddî kaygılara sahip olmakta, ciddî tartışmalara girmekte ve ciddî de
ğerlendirmeler ihtiyacını duymaktadır?.. Sorun buradadır. Çünkü, önümüzdeki sorun, basit 
bir terör hareketi karşısında, olağanüstü hali bir dört ay daha uzatmaktan ibaret basit bir so
run değildir. Eğer sorun bu kadar basit olmuş olsaydı, kamuoyunda oluşan, partilerde oluşan 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşan duyarlılıklar haksız ve temelsiz olurdu. Sorun ne
dir acaba ve bu sorun karşısında verilen yanıt yeterli midir ve verilecek yanıtlar doğru yanıtlar 
mıdır? Bu meselenin, bu sorunun üstünde tartışmak gereklidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün 10 ilinde olağanüstü halin uzatıl-. 
masının 4 ay daha istenildiği ülkemizde doğu ve güneydoğusunda çok uzun sürelerdir olağan 
rejimi, olağan demokratik rejimi bir türlü kalıcı bir rejim haline dönüştürememe sorunuyla 
karşı karşıyayız. 29 ekim 1923'ten 1992 yılına kadar geçen 68 yılın 31 yılı, ne yazık ki, ülkemi
zin bu yöresinin ancak olağanüstü ya da sıkıyönetim düzenleriyle yönetilmesini mümkün kıl
mıştır. 29 Ekim 1923'ten, olağanüstü halin ilan edildiği 19 Temmuz 1987 tarihine kadar geçen 
64 yılın 26 yılını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki insanlar olağanüstü hal de değil, doğru
dan sıkıyönetim altında geçirmişlerdir; ayrıca, 26 Mart 1979'dan bu yana, 13 yıld.ır da, kesinti
siz bir biçimde olağanüstü hal ve sıkıyönetimle ülkenin o bölgesini idare etmek mecburiyetin
de kaldığımız birsorunun üstünde düşünüyoruz. 13 yıldır ülkemizin bu bölgesinde bir türlü 
olağan rejime geçememe sorunun araştırıyor ve çözüm yollarını bulma gayreti içinde bulunu
yoruz. 19 Temmuz 1987'de, yani olağanüstü hal rejiminin ilan edildiği günden bu yana da, yak
laşık olarak 5 yıl geçti ve bu 5 yıl içinde de olağanüstü hali kaldıracak durumu Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'nun, hiç değilse, birçok ilinde sağlayamadık. Yanılmıyorsam, bugün 15 inci 
kez olağanüstü hal durumunun uzatılması sorununu tartışmak mecburiyetinde kalıyoruz. . 

Sorun, yalnızca bundan da ibaret değil; sadece Eruh'taki PKK baskınından bu yana (ya
ni, Ağustos - 1984'ten bu yana) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaklaşık 5 bin insanımızı 
kaybetm6mize neden olan bir sorunu tartışıyoruz. Kaybedilen insanların sayısı, 100, 200, 300, 
500 değil, sadece 1984 yılından bu yana 5 bine yakın insanın kaybına neden olan bir durumun 
nedenleri ve giderilmesi yolları üstünde tartışıyoruz. 

Bütün bunların yanında, neredeyse bütün dünyanın karşılaştığı bir yeni soruna, bir bo
yutlu soruna çözüm bulabilme gayreti içindeyiz. Nedir bu sorun?.. Son yıllar, dünyada etnik 
bilinçlenmelerin arttığı, etnik demokratik taleplerin yükseldiği, etnik huzursuzlukların boyut-
landığı bir dönemdir. Kendi içinde de birçok etnik grubu barındıran Türkiye mozaiğinin de 
bu yeni gelişmelerden kendiıu' saklı tutabilmesi mümkün olmamıştır. Sovyetler Birliği'nde ya
şanan, Yugoslavya'da yaşanan, Çekoslavakya'da yaşanan olaylar, önümüzdeki sorunun, yal
nızca' ve yalnızca basit bir çete hareketi karşısında olağanüstü durumun 4 ay daha uzatılmasın
dan ibaret olan basit bir sorun olarak görülmesini engellemektedir. Eğer sorun bu kadar basit 
olmuş olsaydı, hiç kimse, eminim ki, hiçbir gereksiz duyarlığa ihtiyaç duymaksızın olağanüstü 
halin uzatılmasına tartışmasız bir biçimde gerek görürdü; ama, sorun yalnızca bundan ibaret 
değil. Sorun, boyutlu, sorun kapsamlı, sorun evrensel, geçmişi olan ve sorun, çözülmesi çok 
zor ve çetin birsorun. Onun için, eğer SHP kamuoyunda da, Türkiye kamuoyunda da, Türki
ye Büyük Millet Meclisinde de kimi duyarlılıklar oluşuyorsa, kimi tartışmalar ortaya çıkı-

— 146 — 



T.B.M.M. B : 89 26 . 6 . 1992 O : 1 

yorsa, bunu anlayışla karşılamak, bunu kavramak ve bunun, meseleye verilen önemin bir gere
ği olduğunu görmek, zannediyorum Türkiye Büyük MilletMeclisinin yapmak durumunda ol
duğu bir değerelendirmedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, tablo buysa, sorun şudur : Geçmiş yılların 
yarısına yakın bir kısmının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olağan halle yönetilebilmenin müm
kün olmamış olması, sorunun, yalnızca ve yalnızca bir güvenlik sorunu olarak görülmesini 

' engellemektedir. O zaman, peki, bugünkü Hükümetimiz, acaba, sorunu, basit bir güvenlik 
sorunu olarak algılamamak faziletini, erdemini, geniş görüşlülüğünü göstermekte midir? Da
ha doğru bir deyişle, acaba, bugünkü Hükümet bu boyutlu, geniş ve kapsamlı sorunu hak etti
ği boyutta, genişlikte değerlendirebilmekte ve çözüm yollarını gösterebilmekte midir? Eğer, Hü
kümet, gerçekten sorunu hak ettiği önemde, boyutta, genişlikte ve kapsamda değerlendiriyor-
sa, bugünkü durum karşısında kendisine 4 ay daha olağanüstü hali sürdürme yetkisini ver
mekte bir sakınca görmemek lazımdır. Eğer, Hükümet, gerçekten sorunun bütün boyutlarını 
kavradığını inandırıcı bir biçimde açıklıyor, ilan ediyorsa, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
olağandışı durum karşısında "Hayır, sen olağanüstü hal yetkisini kullanamazsın, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'da olağanüstü hali sürdüremezsin; hayır, orada hiçbir olağanüstü durum yok
tur, her şey olağandır; onun için ben seni yalnız ve ancak olağan haklarla ve yetkilerle 
donatıyorum" demek yanlış olacaktır. 

Bu, bir hükümete söylenebilir. Eğer, bir hükümet, olağanüstü halin uzatılmasını, yalnızca 
ve yalnızca olağanüstü halin uzatılmasını sorunun çözümünün aracı olarak görüyorsa, elbette 
böyle bir hükümete olağanüstü hali uzatma yetkisini vermek, sorunun çözümüne bir katkı sağ
lamayacaktır. Eğer, biz geçmişte, kimi zamanlarda olağanüstü halin uzatılmasına karşı çıktıy-
sak, bu,, durumun olağanüstü hali gerektirdiğini görmezlikten gelmemizden değil, o gün ola
ğanüstü halin uzatılmasını isteyen anlayışın, meseleyi yalnızca bir olağanüstü hal uzatılmasıy
la çözebileceğine olan inancından gelmekteydi. 

Eğer, bugün bu Hükümet de gelse dese ki, "meseleyi ben küçümsüyorum, meselenin de
mokratik boyutu falan yoktur, özgürlük boyutu falan yoktur; Kürt de kimdir? Mesele, yalnız
ca oradaki bir avuç teröristi yok etmek meselesidir; onun için, olağanüstü hali istiyorum" de
miş olsaydı, sanıyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bu onayı alamazdı. Çünkü, böyle
sine basit ve yanlış bir yaklaşım, olayın çözülmesini kolaylaştırmaz zorlaştırırdı. 

Durum, hükümetin, bir yandan olağanüstü hal uzatılması yolunda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi iradesini talep ederken, diğer yandan da, bir koalisyon protokolü ve hükümet progra
mıyla, olayın hak ettiği bütün boyutları gördüğünü, çözüm önerilerini tespit ettiğini ve bunu 
peyderpey yaşama geçirdiğini göstermektedir. 

Şimdi, "Ben hiçbir boyut tanımıyorum. Türkü, Kürdü falan yok, böyle şeyler yok, orada 
da hiçbir şey yok. Olayın sosyal boyutu da yok, kültürel boyutu da yok, siyasal boyutu da yok, 
hiçbir şey yok; orada bir avuç insan sadece devlete silah çekiyor ve devlet buna karşı silahla 
yanıt verecektir" biçimindeki bir anlayışın eline, olağanüstü hal uzatması elbette verilmemelidir. 

Onun için, ben, Hükümet acaba koalisyon protokolünde vaat ettikleriyle, olaya koyduğu 
tespitlerle, getirdikleri çözüm önerileriyle ve bu konudaki inandırıcılığıyla 4 ay daha olağanüs
tü hal istemesinde, "evet" deme hakkını elde etmiş midir; bunu tartışmak istiyorum. 

Eğer, şimdi okuyacağım koalisyon protokolü ve ondan kaynaklanan hükümet programı, 
sorunun çözüm yollarında, onca güçlüğe rağmen, sebat içinde, kararlılık içinde, azim içinde 
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ve iyi niyetle, bazen bize küçük gelen; ama, hep ileriye doğru atılan adımlarla yürüyorsa," Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'da hiçbir şey yoktur arkadaş; sana hiçbir olağanüstü yetki 
vermiyorum' demek yanlış olur ve bu koalisyon protokolüne, hükümet programına, Hüküme
tin bugüne kadar sağlamaya çalıştığı demokratik yaklaşımlara ve bu Hükümete karşı kanımca 
bir haksızlık olur. 

Onun için, koalisyon protokolü, meseleyi doğru yakalamış mıdır, hükümet programı me
seleyi doğru yakalamış mıdır; bunu irdelemek istiyorum. Eğer, bu doğru yakalama varsa, el
bette Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki olağanüstü hal karşısında Hükümete olağanüstü yet
kileri, hukuk içindeki yetkileri vermekte elbette bir sakınca yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Koalisyon Protokolünü dün ve bu sabah bir kez daha 
dikkatle okudum ve "Acaba Türkiye'nin bugünkü koşullarında, dünyanın bugün ulaştığı so
runlara yaklaşım biçiminde, bu koalisyon protokolünün ve hükümet programının önerdiği çö
zümlerden başka acaba herhangi bir çözüm önerilebilir miydi?" sorununu çok ciddî olarak 
kendime sordum. Yüce Meclis, biliyorum ki, diliyorum ki, benim bu konuda samimiyet içinde 
söz ettiğime inanacaktır. Eğer gerçekten burada ciddî bir eksiklik görmüş olsaydım, bu koalis
yon protokolüne ve hükümet programında meselelere yanlış yaklaşıldığı izlenimlerini elde et
miş olsaydım, bunu açıkça söyler ve Hükümete olağanüstü hal yetkisini vermekte elbette ben 
de tereddüt gösterirdim; ama bakınız, bu koalisyon protokolünde ve Hükümet Programında 
bu geniş kapsamlı bu çok boyutlu, bu çok duyarlı sorunun çözümünde neler önermiş, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinden ve siyasal partilerden rica ediyorum, bu çözüm önerilerin
den hangisi yanlıştır, hangisi eksiktir, buna ne eklenebilir, söylesinler. Bütün eleştirel tavrımla 
yaptığım değerlendirmelerde dahi herhangi bir eksikliği göremedim. Bu koalisyon protokolü 
ne vaat ediyor, çözümü nasıl getiriyor, sorunu nasıl değerlendiriyor; bunun üstünde birkaç söz 

, söylemek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, bu koalisyon protokolü ve onun ardındaki . 
hükümet programı, bence yepyeni bir misyonun tarihî bir belgesidir. Çünkü, şimdiye değin 
hiçbir hükümet programında ve protokolde, Türkiye insanının özgürleşmesi vaat edilmemiştir. 
Hiçbir hükümet, Türkiye insanının ve insanın özgürleşmesini kendisine bir hedef olarak alma
mıştır. Eğer, Türkiye insanının, hangi etnik kökenden gelirse gelsin, özgürleşmesi, özgürleşti-
rilmesi böylesine önemli bir hedef olarak alınıyorsa, ben inanıyorum ki, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da 68 yıldır çözemediğimiz sorunlar, çözüm noktasına yaklaşmıştır. Onun için, insa
nın özgürleşmesini vaat eden, bunu temel alan bir hükümetin bunu çözeceğine olan inancımı 
ifade ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Devleti, bugüne değin uygulamasıyla ve an
layışıyla, açıkça söylüyorum, doğru bir tanıma, çağdaş bir tanıma kavuşturulamamıştı. Eğer, 
Türkiye insanı bugün birçok nedenle sıkıntı çekiyorsa, birçok özgürlüğünden ve hakkından 
yararlanamıyorsa, bu yanlış devlet anlayışından kaynaklanmaktadır. Ama şimdi ilk defa, bir 
koalisyon protokolü ve hükümet programı, devleti bambaşka bir biçimde, âdeta devrimci bir 
biçimde, âdeta Türkiye Devletini yepyeni bir biçimde tanımlamak anlamında anlamakta ve kav
ramakta ve bunu topluma bir vaat olarak sunmaktadır. Bakınız, alışageldiğimiz devletten ne 
kadar farklı bir tanım. Koalisyon protokolü devleti şöyle tanımlıyor değerli arkadaşlarım : "Dev
let; kişinin ve toplumun refahı ve kişilerin maddî ve manevî varlıklarını özgürce geliştirebilmek 
için vardır. Kişinin kendini geliştirebilmesi için Devlet vardır. Demokratik, laik ve sosyal 
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hukuk devletinin anlamı budur." İlk defa devlet bireyin üstünde, ilk defa devlet bireyi yöneten, 
onu biçimleyen bir devlet olmaktan çıkartılıyor, temel görev olarak devlet, kendisine bireyin 
özgürce gelişmesini hedef alıyor. Bunu gerçekleştiren bir hükümet Kürt sorununu da, terör so
rununu da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu sorununu da, bundan çok daha ağırlıklı olabilecek 
başka sorunları da çözebilecek doğru hedeflere ve doğru saptamalara yönelmiş bir hükümet 
demektir/Hükümet, bununla da yetinmiyor, koalisyon protokolünün 27 nci maddesinde, "De
mokratikleşme yolunda çok ileri, önemli adımlar atılması gereği açıkça ortadadır" demekte
dir. Basit iyileştirmelerden söz etmiyor Hükümet. Hükümetin koalisyon protokolü çok ileri. 
Kelimesi kelimesine okuyorum; çok ileri ve önemli adımlar atılması gereğini kabul ediyor, hat
ta bu gereğin apaçık ortada olduğunu söylüyor. 

Bunun dışında şunları ifade ediyor... Değerli arkadaşlarım, eğer Türkiye'de var olan etnik 
sorunun ya da sorunların çözülmesi, barışçıl yollarla isteniyorsa, bu, ancak Paris Şart.nın ru
huna, özüne ve anlamına uygun düzenlemelerle mümkündür. Eğer bir hükümet bunu vaat edi
yorsa, bu hükümet, aynı zamanda çözümü de vaat ediyor demektir. "İç hukuk, Paris şartı 
ve ekleriyle ortaya konulan çağdaş normlara ve diğer uluslararası sözleşmelere uygun hale 
getirilecektir" diyor ve bu Hükümet, yepyeni bir Anayasa vaat ediyor ye altını çizerek söylüyo
rum, ilk defa Türkiye insanına, her düşüncenin, kendisini temsil etmiş sayacağı, her düşünce
nin sahiplenebileceği bir Anayasa vaat ediyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anayasa değişikliği konusunda, bir süredir muhale
fet partisi, kamuoyunu yanıltıcı beyanlarda bulunulmakta, "Dağ fare doğurdu; oturdular ko
nuştular, en sonunda kıytırık 10 maddede anlaştılar. Anayasanın geriye kalan maddelerinde 
ise aralarında uzlaşmazlık var, önümüze getiremediler" denilmektedir. Onun için, burada Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna ve kamuoyumuza açıklamak-ihtiyacını duyuyorum ki, 
Doğru Yol Partisiyle ortak olarak yürüttüğümüz anayasa çalışmaları 80-90 madde üzerindedir 
ve bunun, elden geçirdiğimiz 45-50 maddesi üzerinde şimdiden mutabakat sağlamış bulunuyo
ruz ve inanıyorum ki, 80-90 maddenin çalışması bittiğinde, bu iki parti grubu, en az 70-80 
maddede, belki de hepsinde mutabakat sağlayacak ve yepyeni bir anayasa taslağını, ortak bir 
metin olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve kamuoyunun tartışmasına önümüzdeki ay
larda sunacaktır. 

Bugün sunulan dar kapsamlı anayasa değişiklikleri, yalnızca diğer partilerin hemencecik 
katılabileceğini umduğumuz, hemencecik mutabakatlar sağlanabileceğini sandığımız, geniş gö
rüşmelere ihtiyaç duyulmayacağını umduğumuz küçük bir başlangıçtı; yoksa, iki partinin an
laştığı anayasa metni değişiklikleri yalnızca bundan ibaret değil, bunun birkaç katıdır. 

İnanıyorum ki, kamuoyumuzun baskısıyla ve diğer partilerimizin olumlu, anlayışlı ve iyi 
niyetli yaklaşımlarıyla, halen çalışmakta olan partilerarası Anayasa Komisyonu, eylül ayında 
birçok partinin ya da Meclis çoğunluğunun mutabakat sağladığı yepyeni bir Anayasayı Türki
ye Büyük Millet Meclisinin huzuruna koyabilmek imkânına sahip olacaktır. 

Şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum : İlk defa, partiler arasında Anayasa değişikliği 
konusunda bir komisyon kurulmuş bulunuyor ve bu komisyon çalışmalarını sürdürüyor. O halde, 
koalisyon protokolünde ve hükümet programında vaat edilen yepyeni bir anayasanın geleceği
ni tahmin etmek güç değildir. 

Değerli arkadaşlarım, koalisyon protokolünde "Yurttaşlarımızın etnik, kültürel ve dile ilişkin 
kimlik özelliklerinin özgürce ifadesinde, korunmasında ve geliştirilmesinde karşılaştıkları 

— 149 — 



T.B.M.M. B : 89 26 . 6 . 1992 0 : 1 

yasal ve fiilî eksiklik, engel ve sınırlamaların ulusal bütünlük içinde, Paris Şartına uygun ola-
" rak kaldırılması, iki partinin ortak hedefidir" deniyor. Bunun dışında, bunlara ek olarak el
bette başka şeyler söylenebilir; onlara değineceğim. Bu söylenenlerin dışında bu kapsam içinde 
hangi eksiklik vardır ki, Hükümetin, bu sorunu çözemeyeceği düşünülebilmektedir. 

Ayrıca, Koalisyon Protokolü, merkeziyetçi bir devlet yapısını, buyurgan bir devlet yapısı
nı aşmak için yerel parlamentolar niteliğinde - üniter devlet yapısını bozmadan- yerel yönetim
lerin yetkiyle ve kaynakla donatılmasını öngörmektedir. Bu, dünyanın pek çok üniter devletin
de, insanların, özellikle etnik farklılıkları olan kimi bölgelerin sisteme entegre olabilmesi için, 
daha çok yetki kullanabilmesi için öngörülmüş gerçekçi bir yaklaşımdır ve bu da koalisyon 
protokolünün ve hükümet programının vaatlerinden birini oluşturmaktadır. 

Ayrıca, bu Hükümet, sıkıyönetim ve olağanüstü Hal Yasalarını yenileme vaadinde bulun
maktadır. Bu vaadin bugüne kadar yapılmamış olmasını bir eksiklik sayıyoruz; ama, bu koa
lisyon protokolü ve bu hükümet programı, nihayet beş yıl içinde gerçekleştirilmesi düşünülen 
bir koalisyon protokolü ve hükümet programıdır. Bu eksikliği görüyor ve söylüyoruz; ama, 
bunun söylenmiş olması, bu niyetin açıklanmış olması ve çok yakın bir gelecekte, umuyor ve 
diliyorum ki, önümüzdeki olağanüstü hal uzatılmasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne 
konulacak ve bugün var olan, 12 Eylül ürünü olan, olağanüstü hal ve sıkıyönetim rejimlerine 
asker gözüyle bakma alışkanlığını yasalaştırmış bulunan bu Olağanüstü Hal Yasası ve Sıkıyö
netim Yasası, sivil ve demokratik bir hükümetçe bir hukuk yasası haline dönüştürülecektir. 

Bu koalisyon protokolünün güneydoğu bölümü, tüm siyasal isteklerin barışçıl yollardan 
ifade edilebileceğinin güvencesini vermektedir. Bu, böyle mi olmaktadır? Gerçekten tüm siya
sal düşünceler -Güneydoğu Anadolu sorunu da dahil olmak üzere- özgürce ifade edilebilmek
te midir? Doğrusunu isterseniz, buna bu aşamada gönül rahatlığı ile "evet" demem mümkün 
değildir; ama yasaklar üzerine, baskılar üzerine, insanları susturma üzerine, çok uzun yıllarını 
kaybetmiş bir toplum ve devlet yapısını, sizin bir anda bir saniyede, bir dakikada bu koalisyon 
protokolü ve bu hükümet programı yazıldı" diye, aniden, özgürlükçü ve demokratik yapma
nız mümkün değildir. Onun için, vaadin tam anlamıyla gerçekleşmediğini biliyorum; ama bu
nun bir süreç olduğunu, ama asıl önemli olanın, niyet ve siyasal kararlılık olduğunu unutul
mamasını diliyorum. 

\ Sayın Başkan,! değerli milletvekilleri; koalisyon protokolünün 56 ncı sayfasında,,"... kim
lik özellikleri özgürce ifade edilebilir. Herkes, anadilini, kültürünü, tarihini, folklorunu, dinî 
inançlarını araştırmak, korumak,,geliştirmek hakkına sahiptir. Bunlar, insan hak ve özgürlü
ğünün kapsamı içindedir" demektedir. Burada bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 
Bütün bunların insan hak ve özgürlükleri kapsamı içinde sayılmış olması, bu hak ve özgürlük
lere en temel ve en dokunulmaz haklar sayılan, insan hak ve özgürlükleri mertebesinde değer 
biçilmiş olması, çok önemli bir aşamadır, çok önemli bir yaklaşımdır. Bunun meyvelerini ya
kın bir gelecekte -hangi kökenden olursa olsun- insanlarımızı yenle şansını elde edeceklerdir. 

Koalisyon protokolü, ayrıca doğru bir teşhis koyuyor. "Olağasüstü hal zaman zaman ge
reklidir; ancak, yıllarca sürerse etkinliğini yitirebilir. Hükümet, bu konuyu temelden ele ala
cak ve çözüme kavuşturacaktır" vaadinde bulunuyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu vaadin de gerçekleşeceğini umuyoruz; çünkü, o 
yönde atılan adımları küçümsemek mümkün değildir. Eğer, Olağanüstü Hal Yasası ve Sıkı-
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yönetim Yasası -pek çok yasada olduğu gibi- demokratik bir biçimde yeniden gözden geçirilir
se, bu vaat edilen özgürlükler ve demokratikleşmeler gerçekten yaşama intikal ettirilebilirse, 
toplum bu yolda alışkanlıklara kavuşturulabilirse, çok uzun olmayan bir gelecekte, orada terör 
hareketlerinin olağanüstü hale ihtiyaç dahi duyulmaksızın.alt edilebilir bir boyuta ineceği ko
nusunda hiçbir kuşkumuz yoktur. '' 

Ayrıca, meselenin ekonomik boyutuna da hak ettiği değer verilerek şunlar vaat ediliyor 
: "Bölge kalkınma planları yapılacak, kamu yatırımları artırılacak, özel sektör yatırımları için 
teşvikler güçlendirilecek, etkili hale getirilecek ve Özel istihdam projeleri uygulanacaktır" diyor. 

Bu hedefler doğru hedeflerdir ve bu hedeflere eklenebilecek hedef yoktur. Bu öngörülen 
araçlar doğru araçlardır, bu araçlara eklenebilecek araç yoktur. Bütün sorun, bizim, bu soru
nun boyutu karşısında gösterdiğimiz kaygıdır. Sorun yaşıyor, sorun büyüyor, dolayısıyla biz 
bütün bu vaatlerin bir an önce yaşama geçirilmesinin telaşını gösteriyoruz. Bu telaşda da hak
lıyız. Nihayet, telaş gösterdiğimiz şey, insanlarımızın can güvenliği, özgürlükleri ve ülkenin bü
tünlüğüdür. Onun için, Hükümetin, çok yoğun meselelere rağmen, çok karmaşık sorunlara 
rağmen, bu meseleye bugüne kadar atfettiği önemden daha fazlasını atfetme becerisini göste
receğine inanmak istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; peki, yok mu eksiklikler?.. Bu sorunun çözümünde, 
Hükümet, eksiklik göstermedi mi? 

BAŞKAN — Süreniz tamamlanıyor, bağlamaya çalışın. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Evet efendim. 

Bence, şu noktalarda soruna yaklaşım biçiminin güçlendirilmesi gereklidir : Birincisi; Ko
alisyon Protokolunda ve Hükümet Programında var olan ilke, anlayış ve yaklaşımların, ayrın
tılı, bütüncül ve uygulama takvimli bir çözüm projesinin oluşturulmasında büyük bir zorunlu
luk vardır. Bu Koalisyon Protokolunda ve Hükümet Programında her şey vardır; ama, her şey 
bölük pörçük olarak vardır. Bunların derli toplu bir hale getirilmesi, bir proje haline dönüştü
rülmesi, bir takvime bağlanması insanlara büyük şevk, büyük umut, büyük inanç verecektir. 
Eğer, bu Hükümetin, bu sorunu çözmede yeterince projeye sahip olmadığı düşünülüyorsa, bu 
bölük pörçük görüşlerin, Güneydoğu Anadolu'daki sorun karşısında somut bir projeye dö-
nüştürülmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca, bu projenin seslendirilmesine, özgürce tartışılmasına, hevesle ve inançla uygulan
masına ve yaşama geçirilmesine ihtiyaç vardır. Özellikle, böyle bir projenin tartışmaya açılıyor 
olması, PKK silahına karşı yalnız silahla yanıt vermek durumundan bizi ve Hükümeti çıkara
cak ve PKK'yı yanıt veremez, bunun karşısında barışçıl ve demokratik çözüm önerileri getire
mez bir duruma düşürerek, bütün toplumsal dayanaklarından yoksun bırakacaktır. 

130 sayılı Kanun Kuvvetinde Kararname her ne kadar uygulanmıyor idiyse de, kaldırılmış 
olması, buna ihtiyaç duyulmuyor olması önemli bir adımdır; ama, bence Koalisyon Protoko
lunda vaat edildiği gibi, Olağanüstü Hal Yasası ve tüm olağanüstü hal mevzuatının, Koalisyon 
Protokolü ve Hükümet Programı ilkeleri çerçevesinde yeniden gözten geçirilmesinde büyük ya
rarlar vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki sorun karşısın
da, güvenlik güçlerimizin, çok zor koşullar altında, çok büyük özveriyle çalıştığının, elbet, bi
lincindeyiz. Silahlı saldırılar karşısında ülkemizin bütünlüğünü ve orada yaşayan insanlarımı
zın can güvenliğini sağlamak, korumak ve geliştirmek konusunda çok güç koşullarda vazife 
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yapan insanların yaptıkları ulvî işin, elbet bilincindeyiz; ama, bir gerçeği görmemiz lazım. O 
gerçek de şudur : Bu mücadele içinde, her zaman ve her koşulda insan haklarının ihlalini önle
yici tavırlar geliştirilememektedir. Hiç kimse Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bu mücadele 
içinde hukuk ilkelerine ve hukuk devleti prensiplerine tam uygun ve insan haklarına tam saygı
lı bir tavır geliştirildiğini iddia etmemelidir. Bu tavır henüz geliştirilememiştir. Bunu kabul et
mek, bunun çözüm yollarını aramak hepimizin ortak görevidir, tnsan Hakları Bakanlığının 
kuruluyor olması nedeniyle, tnsan Hakları Bakanlığının bu konuda önemli adımların atılma
sına öncülük edeceği inancımı ifade etmek istiyorum. Gelecek hafta, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunda tnsan Hakları Bakanlığının kurulmasıyla birlikte, bence bu Bakanlı
ğın üstleneceği temel ödevde, her birimizin, tek tek, pek çok yerde ve pek çok zamanda rastla
dığı, siyasal iradenin dışında oluşmuş uygulamadan kaynaklanan insan hakları ihlallerinin ön
lenmesinde tnsan Hakları Bakanlığına ve kadrolarına yardımcı olmamız gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sivil otorite daha 
da güçlendirilmelidir. Özellikle, milletvekillerinin, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda yaptıkları 
gezilerde,meselenin aslî sahibi olarak görülmeyip de, meseleye burnunu sokan insanlar olarak 
-kimi güçlerce- değerlendirilmesi, orada hukuk devleti ilkelerinin ve insan haklarının korun
masını güçleştirmekte ve bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinde duyumsuzluk yaratmak
tadır. Onun için, Sayın Hükümetten ve İçişleri Bakanımızdan rica ediyorum; bu meselenin aslî 
sahibi ne bir korgeneral, ne bir orgeneral, ne bir teğmen, ne bir validir; bu meselenin aslî sahi
bi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun üyeleridir. Orada görev yapan herkes, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden aldığı görev, ödev ve yetki çerçevesinde görev yapmaktadır ve bu yetki, tek 
tek milletvekilleri tarafından kullanılan ve denetlenen bir yetkidir. Eğer milletvekillerimizle bir
likte, açık bir kulakla ve meselelerin üzerine daha hızla giden, daha duyarlılıkla giden bir yö
netim anlayışı oluşturabilirsek, ortak bir biçimde, zannediyorum orada var olan şikâyetleri önemli 
ölçüde azaltma şansına sahip oluruz. Oralara atanan askerî personel, vali, kaymakam, emni
yet müdürleri içinde çok iyileri yardır. Orada, ülke insanına barışçıllığı, dostluğu, devlet saygı
sını içten bir biçimde benimsetmeyi beceren çok değerli insanlar vardır; ama bunun yanında, 
orada buyurganlığı ve keyfîliği kurallaştıran görevliler de bulunmaktadır. Onun için, Hükü
metin, siyasal iradesini yansıtan kadroların denetiminde daha içtenlikli, daha dikkatli olması 
dileğimizi ifade etmek istiyorum. 

„ Gördüğüm son eksiklik olarak şunu ifade etmek istiyorum ; Türkiye, insan haklarıyla il
gili, özellikle etnik ve kültürel hak ve özgürlüklerle ilgili birçok anlaşmayı, ama bu arada özel
likle Birleşmiş Milletler Antlaşmasına ek olarak imzalanmış bulunan 16 Aralık 1966 tarihli eko
nomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin sözleşmeyi ve 23 Mart 1976 tarihli medenî ve siyasal 
haklara ilişkin uluslararası sözleşmeyi imzalamamıştır. Bunun, Hükümetimiz tarafından de
ğerlendirilerek, yakın bir tarihte imzalanmasını istiyoruz. Kayıp insanların, faili meçhul cina
yetlerin ve Hizbullah örgütü etrafındaki bilinmezliğin bir an önce çözülerek Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bilgi verilmesini diliyoruz. 

Bütün bu çerçevede -sözlerimi şöyle bitireceğim- terörle mücadelede, Hükümet, iki önem
li yaklaşım göstermiştir. Birincisi; geniş boyutlu, geniş ufuklu, sosyal, kültürel ve siyasal bo
yutları olan bir yaklaşımı benimsemiş ve kabul etmiştir. Bunu, destekliyoruz. İkincisi ise; terör 
karşısında yılgınlık göstermeme, onun karşısında kararlı olma, onu yenebileceği inancına sa
hip olma ve bunu topluma inandırma konusunda önemli bir adım atmıştır. 
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istediğimiz, elbette, ülkenin hiçbir yerinde olağanüstü hali gerektiren koşulların olmama
sı; istediğimiz, elbette, olağanüstü halin bir. daha uzatılmasının gerekmeyeceği bir ortama bir 
an önce kavuşmak; ama bugünkü koşullarda, diyorum ki, bu geniş perspektifli yaklaşımların 
gerçekleşebilmesi, bir anlamda da terör olayları karşısında gösterilen kararlılığın sürdürülmesi 
ve terörün geriletilmesiyle mümkündür. 

Bu hedeflere ulaşmak, bu hedeflere ulaşmada terörü bir engel görmemek için, Hüküme
tin olağanüstü hali 4 ay daha uzatma isteğinin olumlu bir istek olduğunu, bu hedeflere ulaş
manın bir aracı olarak görmek istediğimizi ifade ediyor, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyo
rum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse; bu
yurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
olağanüstü halin 4 ay süre ile uzatılması konusunda Başbakanlığın Yüce Meclisimize gönder
miş olduğu tezkere üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sözle
rime başlamadan önce, Yüce Heyetinizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 19 Temmuz 1987'den bu yana uygulanmakta olan ola
ğanüstü hal, Yüce Meclisimizin tartışmalarından sonra, dört ay süre ile uzatılma imkânına ka
vuşmuş olacaktır. Bu kürsüye olağanüstü hal ve güneydoğu meseleleriyle ilgili olarak her gel
diğimde 24 saat öncesinden keşke, olağanüstü halin kaldırılması konusunda bir konuşma fır
satı bulabilseydim" diyerek içimden geçirmekte idim; ancak, üzülerek ifade ediyorum ki, ma
alesef, bugün, ülkemizin içerisinde bulunmuş olduğu bu olaylar karşısında, milletimizin birlik 
ve bütünlüğünün sağlanması açısından, ülkemizin menfaatlarının devamı açısından, önümüze 
konulan belgeler, bilgiler ve basında çıkan yazılar incelendiği takdirde, olağanüstü halin kaldı
rılmasının mümkün olmadığı görülecektir. 

12 Eylül 1980'den 19 Temmuz 1987'ye kadar sıkıyönetimle yönetilen bu bölgede, maale
sef, boyutları çok değişen, gelişen; ülkede, vatandaşlarımızı birbirine karşı öldürme noktasına 
getiren, ülkeyi ve milleti bölme noktasına getirme çalışmaları içerisinde olan terör olayları so
na ermemiştir. O itibarla, önce, 1987 yılından evvel uygulanmakta olan sıkıyönetimin başarı
sızlığı ortaya çıkmıştır. Tabiî, her ne kadar kaynağını Anayasadan almakta olan bu iki kurum, 
uygulanması ve uygulayıcıları tarafından çeşitli aksaklıkları dolayısıyla başarısızlığa uğramış 
ise de, sivil bir yönetim tarzı olan olağanüstü halin, 1987 yılından bu yana, uygulanması saf
hasında da, maalesef, başarıya ulaşılamamıştır. Bu başarısızlık, 1987 yılına kadar sıkıyöne
tim, 1987 yılından sonra da olağanüstü hal uygulamasını yürütenlerin beceriksizliği ve dirayet
sizliği sonucundadır. Anavatan Grubu Sözcüsü, maalesef, olayları demagoji konusu yapmak 
dejenere etmek ve çarpıtmak suretiyle, ülkenin en önemli meselesinin görüşüldüğü ve konuşul
duğu bir anda, 1970'li yıllardaki -maalesef- siyasî husumetini ve kinini bu kürsüden söylemiş-

ı tir; talihsiz bir konuşma yapmıştır... 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Hiç öyle yapmadı. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Terbiyesizlik yapma İsmail! Terbiyesizlik yapma; 

sana bir şey kazandırmaz... Laf atanlara cevap verdim ben. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bugün, ülkenin en önemli meselesi olan millî birlik ve bü
tünlüğümüzün sağlanması bakımından buraya öneri getirmek durumunda olması gereken mu
halefet partisinin sözcüsü, maalesef, herhangi bir öneri getirmenin dışında, geçmiş yıllardaki, 
-maalesef- kendi siyasî noksanlığından dolayı ihraç edilmiş olduğu partisinin... 
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YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Sayın Köse, bu öneriyi sizin getirmeniz lazımdı. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) r— ... Sayın Genel Başkanına, gıyaben de -maalesef- vicahen 

de, burada, defalarca hakaret etmiştir. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)'— Hakaret yok İsmail... Çok ayıp ediyorsun... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Evet... 
15 gün önce de, Siyasî Partiler Kanunu görüşülürken, bu kürsüden söyledim; "herhangi 

bir görüş, herhangi bir düşünceniz varsa, o konu çerçevesinde kendi görüşlerinizi veya partini
zin düşüncesini ortaya koyun" dedim. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Sizin bir görüşünüz var mı?.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Şimdi kalkıp... 
MEHMET GEDİK (Bursa) — Sizin öneriniz yok ki. Hâlâ koruculuk sistemi devam ediyor. 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Teklifi Hükümet getirir. 
BAŞKAN — Lütfen, konuşmacıya müdahale etmeyelim... Lütfen... 
Buyurun Sayın Köse. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Olayla uzaktan yakından alakası olmamasına rağmen; bu

gün, birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza etmemiz gerekirken, bu Yüce Mecliste kenetlenme
miz gerekirken, maalesef, olayları çarpıtmak suretiyle ve hiçbir milletvekiline yakışmayacak 
bir tarzda buradan, Sayın Başbakana hakaret ettiniz. 

{ HASAN KOJIKMAZCAN (Denizli) — Bravo İsmail; göze giriyorsun!.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sizi kınıyorum ve ikinci defa ikaz ediyorum; eğer 1983 yı

lında Anavatan Partisine girmiş olsaydınız, tahmin ediyorum ki, şimdi oradan da ihraç edilmiş 
bir milletvekili olarak sokaklarda dolaşırdınız. (DYP sıralarından alkışlar) 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — İhraç edilmekten iftihar ediyorum. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Onun için, böyle bir millî meselenin görüşüldüğü bir safha

da, milletimizin ve orada görev yapan güvenlik kuvvetlerimizin desteğe ihtiyaç duyduğu bir 
anda, burada, şahsı hırsınızı ortaya koymak suretiyle meseleleri dejenere etmeye hakkınız yoktur. 

Olağanüstü hal, DYP - SHP Koalisyon Hükümetinin getirmiş olduğu bir uygulama değil
dir. Anavatan Partisi olarak uygulamaya koyduğunuz, ancak beceremediğiniz olağanüstü hal 
uygulaması, o hukuk sistemini de, o müesseseyi de çıkmaza soktuğunuz için maalesef uygula
nan yerlerde her kesimde alerji toplayan bir müessese haline gelmiştir. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Buyurun siz yapın. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Şimdi, olağanüstü hal... 
MEHMET GEDİK (Bursa) — Kaldırın, kaldırın olağanüstü hali kaldırın koruculuğu, kal

dırın yatırımları; hepsini durdurun... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Yüce Milletimiz, yapmış olduuğunuz icraatlarınız sonucun

da, ekonomik, sosyal, kültürel ve-en önemlisi de terördeki başarısızlığınız dolayısıyla, sizi, bu 
taraftan kaldırdı, o tarafa oturttu; millet iradesiyle oturtuldunuz, evet... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Sayın Köse, hakaret yok, hakaret... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bakın, bu Yüce Meclisi 1980 yılında zorla kapatanlar, Ada

let Partisini bu sıralardan zorla kaldırmışlardı; ama millet sizi kendi iradesiyle kaldırmış ve bu
lunacağınız yere oturtmuştur. Ne için oturttu, Yüce Milletimiz için bu yer değişikliğine sebep 
olan hadise neydi?.. Eğer, olağanüstü halde, ekonomik meselelerde veya diğer konularda başa
rılı olsaydınız, 20 Ekim 1991 Milletvekili genel seçiminden sonra bu sıralardaki yerleriniz de
ğişmezdi. Bu gerçeği görmediğiniz müddetçe, doğruyu bulmanız, doğru yola gelmeniz müm
kün değildir. , > 
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YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Sayın Köse, bildiğiniz doğruları uygulayın o zaman göre
lim, zorlanmayın. 

ÎSMAÎL KÖSE (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bundan da ders almadınız, 7 Hazi
ran 1992 günü yapılan mahallî seçim sonuçlarından da ders almadınız. Bakın, burada, Anava
tan Partisi Sözcüsü tenakuzlar içerisinde konuşma yaptı. "Olağanüstü hal uygulamalarında 
Hükümet, gerekli başarıyı sağlayamamıştır ve bugün de dört ay süreyle uzatılmasını talep 
etmektedir" diyor. Peki, 1987 yılından 1991 yılı ekim ayına kadar, beş yıl süreyle ne yaptınız? 
İşte, Yüce Milletimiz 20 Ekim seçimleriyle sizden onun hesabını sordu; onunla da kalmadı, 
Doğru Yol Partisi - Sosyaldemokrat Halkçı Partinin kurmuş olduğu bugünkü Cumhuriyet Hü
kümetinin başta olağanüstü hal uygulamaları olmak üzere altı aydan beri yapmış olduğu icra
atlarını tasvip ettiğini, 7 Haziran 1992 mahallî seçimlerinde ortaya koydu. Milletin Hükümeti
mize olan desteği, yüzde 48'lerden yüzde 60'lara kavuşmuştur. Bunun içerisinde en büyük pay 
da, teröre karşı Hükümetin almış olduğu ciddî tedbirlerdir. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Sayın Köse, sen elma ile armudu topluyorsun canım. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Evet, değerli milletvekilleri, sayın sözcü "Güneydoğu Ana

dolu Bölgesinde işsizlik vardır, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kalkınma yoktur, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesine gerekli teşviklerin verilmesi Anavatan Partisi zamanında olmuştur, bunun 
muhakkak devamı lazımdır" diyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki kalkınmışlığın, Gü
neydoğu Anadolu Bölgesindeki işsizliğin muhatabı Anavatan Partisi İktidarlarıdır, Anavatan 
Partisidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki teşvik vurgununun, teşvik hırsızlığının ve fabri
kaların kapatılmasının muhatabı, onun sorumlusu gene Anavatan Hükümetleridir. 

Bugün, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 200'e yakın fabrika kapalıdır. Bu 200'e yakın fab
rikanın dışında da 500'e yakın sahte fabrika vardır. Bunların teşvikleri sizlerin sayesinde, mil
yarlar, trilyonlar verilmek suretiyle gerçekleştirilmiş; ama bu trilyonlar maalesef, komisyoncu
lar ile, oradaki üç beş tane gözü açık vurguncunun cebine girmiştir. İşte, onun da bir gün hesa-

. bı sorulacaktır bu kürsüden; o teşviklerin yanlış verilmesi sonucunda o fabrikaların kapanma
sına sebep olup, devlete zarar verenlerin de muhakkak surette buraya getirilmek suretiyle, on
ların da hesabı sorulacaktır. 

' O itibarla, geçmişte, beceriksizlikleri dolayısıyla yaptıkları icraatların sonucunda, ülke
mizin her tarafında olduğu gibi, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde milyon
larca insanımızın aç ve işsiz bırakılmasına sebep olanların, burada ekonomiden bahsetmeye 
ve terörle ilgili konularda tenkit yapmaya hakları yoktur. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisi Grup sözcüsü, önergelerine cevap 
alamadığını ifade etmişlerdir. Kendisinin vermiş olduğu önergeler burada Sayın Başkanlık Di
vanı tarafından okunduğu zaman, Meclise devam etmediği, burada olmadığı için önergeler gö
rüşülmemiş ve düşmüştür. 

, HASAN KORKMAZCAN (Denizli) Yok öyle bir şey! Gündeme bakın; düşmemiş, gün
dem burada; gündemde yazılı. Yalan söyleme İsmail... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Kendisi Meclise devam etmediği için, maalesef, verdiği öner
geler düşmüştür... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Terbiyesiz herif; bugünkü gündemde yazılı; nere
de düşmüş?.. Terbiyesiz... Bakın, önerge burada yazılı. 
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İSMAİL KÖSE (Devamla) v— Her şeyde olduğu gibi, önergeyi dahi reklam aracı olarak 
kullanmak durumunda kalan Sayın Korkmazcan'a, önce, Meclise devam etmesini tavsiye 
ediyoruz. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — İsmail Bey, size yakışmıyor, şahıslara bu kadar 
hücum etmeyin. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; otuz yıldan bu yana, 
bu devletin kalkınması için, milletin refah ve saadeti için ve 1991 yılında, her şarta rağmen, 
ülkeyi bölünme noktasına getiren o sıkıntıları omuzlamak için çalışan büyük devlet adamı Sa
yın Demirel'e haksız tecavüz edenlere, her zaman, bu kürsüden cevap vermeye hazırız, cevabı
nı da alacaklardır. (DYP sıralarından alkışlar) Evet, konuşurken konuşmasına dikkat etmediği 
sürece, hakaret derecesine vardırdığı sürece, cevabını alacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimiz kurulduktan sonra, Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinde yalnız terör olaylarının üzerine gitmekle kalmamış, yıllardır burada üzerinde 
durduğumuz, eğitim, sağlık ve refahın götürülmesi tedbirlerini de almıştır. İlk aşamada, o böl
geye, can güvenliği korkusundan veya başka sebeplerle gitmemiş olan öğretmenlerin yerine, 
Millî Eğitim Bakanlığı, 17 bin öğretmenin gönderilmesi için gerekli tedbirleri almış, kuraları 
çekilmiştir. Önümüzdeki eğitim öğretim ylında, 17 bin öğretmenimiz Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgelerinde eğitim öğretim hizmetine başlayacaktır. 

Onunla da kalınmamıştır; o bölgeye gitmeyen doktor, ebe ve hemşireler, sağlık hizmetleri
nin yapılmasına mâni olduğu için, Sağlık Bakanlığımız da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gemizin sağlık hizmetlerindeki bu aksaklıkların giderilmesi amacıyla, yeteri kadar doktoru
muzu, hemşiremizi ve ebemizi gönderme imkânını bulmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimiz, çıkarmış olduğu ve sağlık tarihinde re
form olarak nitelenen "yeşil kart" uygulaması da Güneydoğu Anadolu Bölgesinden başlaya
caktır; yine, asgarî ücretten vergi alınmaması konusundaki uygulamayı da o bölgeden başlata
caktır. Bunların tamamı bir araya geldiğinde ve özellikle o bölgelerimizde kapalı olan fabrika
ların açılması, işsiz insanlarımıza iş verilmesi suretiyle PKK'nın elindeki silahlar alınacak ve 
geçmiş yıllarda olduğu gibi, binlerce yıldan bu yana inançları, yaşantıları, her şeyi ortak olan 
bu insanlarımızın kardeşçe, beraberce yaşama imkânları olacaktır. 

"90 bin kadronun hiçbirisi Güneydoğu Anadolu Bölgesine verilmemiştir" diyorlar; ken
dileri yalan söylüyorlar. Hükümetimiz, o bölgeye, 90 bin kadronun içerisinden 10 bin tane kadro 
vermiştir. Evet, İO ilimize, 1 000'er kadro verilmiştir, Erzincan hariç; yakında belki başka vila
yetlere de verilecektir. Kendilerinin 1987'den 1991 Ekimine kadar uyguladıkları olağanüstü hal 
döneminde, maalesef, 90 Bin kadronun içerisinden, 300 vatandaşımıza kadro verilmiştir. Ne
den verilmemiştir, niçin verilmemiştir?.. Beş yıldır yapmamış olduğunuz bu hizmetin hesabını, 
altı - yedi ayda 10 bin kadro veren Hükümete sormaya da hakkınız yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; böyle millî bir meselede, Meclisimizin millî mutaba
katının sağlanacağı bir anda, gönül isterdi ki, iktidarıyla muhalefetiyle meseleyi enine boyuna 
tartışmak suretiyle, aksaklık ve noksanlıklar üzerinde durulsun bunlar için alınması gerekli 
önlemlerin belge ve bilgileri getirilsin ve Hükümetimiz de onlardan gerekli bilgilen alsın. An
cak, burada olay tamamen olağanüstü halin dışına taşırılarak, alakası olmayan konulara çev
rilmek suretiyle, mesele millî boyutlardan çılcarılmak suretiyle bir siyasî istismar konu haline 
getirilmiştir. 
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Daha ismi konulmamış bebekleri ve bugün olduğu gibi, insanlarımızı camilerden çıkar
mak suretiyle öldüren bu hain cinayet şebekesinin ellerinin kollarının kırılması için, devletin 
yapması gereken ne ise, ona müsaade etmemiz gerekirken, Hükümeti tenkit etmek fevkalade 
yanlıştır. 

Hükümetin 1991 Ekiminden bu yana, güvenoyu aldıktan sonra olağanüstü hal uygulama
larında göstermiş olduğu basiretli uygulamalar ve aldığı ciddî tedbirler sonucunda PKK'nın 
fizikî yeri değiştirilmiştir. Evet, yıllarca Bekaa Vadisinde beslenen, Bekaa Vadisinde yetiştiril
mek suretiyle ülkemize sokulan, vatandaşlarımızı, güvenlik güçlerimizi katleden bu militanlar, 
Sayın İçişleri Bakanının Suriye'ye yapmış olduğu seyahat sonrasında, oradan ayrılmak mecbu
riyetinde kalmışlardır. Bu ciddî bir devlet politikasının eseridir. Devlet politikası, olarak içeri
deki ve dışarıdaki olayları beraberce ele alarak onların birbirleriyle olan ilişkilerini tespit et
mek suretiyle ve Suriye ile görüşmeler sonucunda Apo, PKK'lı militanlar da dahil, Beka Vadi
sini, Suriye'yi terk etmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak sınırında konuşlan
dırılması ve güvenlik güçlerimizin almış olduğu tedbirler sonucunda, artık Iraktan elini kolu
nu sallayarak ülkemize girecek militan sayısı pek fazla değildir. Ancak, oradaki sıkıntımız, Irak 
sınırındaki bir otorite boşluğudur. Bu, şu anda halen çözümlenmiş değildir, önümüzdeki gün
lerde, Irak'ın kuzeyindeki bu otorite boşluğu giderildiği takdirde, bu bölgede Irak Devletinin 
kendi bünyesinde alacağı tedbirler sonucunda kendi millî sınırları içerisindeki huzurunu, em
niyetini temin ettiği takdirde, Irak sınırımızın da, muhakkak surette, ülkemiz için tehlikeli ol
ma noktasından çıkacağı bir gerçektir. 

Irak sınırında alınan ciddî tedbirlerden sonra, bu defa bu bölücü terör örgütü mensupları 
İran'a sığınmışlardır; İran'dan girmek suretiyle karakollarımızı, kışlalarımızı, köylerimizi, ca
milerimizi basmaya devam etmektedirler. Bu kadar vahim olayların olduğu, bu kadar insanı
mızın, güvenlik kuvvetleri mensuplarımızın şehit olduğu bir ortamda, olağanüstü halin kaldı
rılmasının şartları henüz mevcut değildir. 

Hükümetin almış olduğu en güzel tedbirlerden bir tanesi, olağanüstü hali, hukuk kuralla
rı çerçevesinde, insan haklarına yaklaşarak, o bölgedeki insanlarımızın devletin yanında yer 
almasını sağlayarak başarılı bir noktada uyguluyor hale getirmesidir. Beş yıl uygulama yapan
lar memleketi yedi yıl sıkıyönetimle yönetenler, maalesef, şu altı aylık Hükümetimizin icraatı 
kadar o bölgedeki insanlarımızın devlete bağlılığını ve orada görev yapan güvenlik kuvvetleri
nin yanında yer almalarını sağlayamamışlardır. Bunun en güzel örneğini geçtiğimiz aylarda ve 
günlerde, Şırnak sokaklarında, Türk bayraklarını ellerine alarak PKK militanlarını, "Biz bu 
vatanın evlatlarıyız, bu vatanda yaşıyoruz, ilelebet yaşayacağız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
ni böldürmeyeceğiz, bu millet de bölünmeyecektir" demek suretiyle telin eden Şırnaklı vatan
daşlarımız, Şırnaklı hemşerilerimiz, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini vermişlerdir. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) İşte, bunu sağlayan, altı-yedi aydan bu yana uygulanan akıllı, 
dikkatli ve kararlı Hükümet politikalarıdır. 

Değerli milletvekilleri, onun dıışında, zaman zaman Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gelerine gidiyoruz, o bölgelerde yaşayan insanlarımızın arasında yaşıyoruz. Daha bundan bir 
hafta önce, seçimler dolayısıyla, gidip yirmi gün kaldığım Van'dan döndüm. Orada ya da di
ğer vilayetlerde yaşayan insanlarımızın, şu andaki Hükümetimizin uygulamış olduğu politika
dan hiçbir şikayetleri yoktur; takdirleri vardır, teşvikleri vardır. Geçmişte bunu siyasî istismar 
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konusu yapanlar, politika aracı yapanlar ve oradan rey almak için ya da daha değişik amaçlar
la faydalanmak maksadıyla, kendi millî güçlerimizi işgal kuvveti gibi göstermek suretiyle, o 
bölgedeki vatandaşlarımızın kafalarını kurcalayanlar, maalesef, derslerini 7 Haziran seçimle
rinde almışlardır. O bölgede yaşayan vatandaşlarımız, oylarının azamisini Doğru Yol Partisi
nin belediye reisi adaylarına vermek suretiyle, "Bu devletin vatandaşıyız, hiçbir şekilde ayrılık
çı düşüncenin yanında değiliz, hele PKK'nın düşmanıyız" demek suretiyle, Hükümet politika
larını tescil etmişlerdir. 

SIRRI SAKIK (Muş) — Van seçimleri ne oldu? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — O da bizim koalisyon ortağımızdır, yabancıya gitmemiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; o bölgede ve ülkenin diğer bölgelerinde yaşayan in
sanlarımız, ülkenin hangi topraklarında yaşamak isterlerse, istedikleri yerde yerleşmekte, iş sa
hibi olmaktadırlar. Bugün, Edirne'den Hakkâri'ye, Sinop'tan Hatay'a kadar, bütün vatandaş
larımız istedikleri yerde yerleşmişler ve iş sahibi olmuşlardır; ülkemizdeki bütün insanlarımız 
hiçbir fark gözetilmeksizin, bürokrasimizin çeşitli kademelerinde görev almışlardır; Türkiye 
Büyük Millet Meclisimize milletvekili olarak gelmişlerdir. 

Olağanüstü halin ve sıkıyönetimlerin uygulanmasına sebep olan bu bölücü hareketin kay
nağı dışarıdadır diyoruz. Bu dışarıdaki kaynağı kurutmadığımız, dışarıdan bu PKK örgütüne 
yapılan yardımların önünü kesmediğimiz ve bunları destekleyen devletlerin bu desteğini geriye 
aldırmadığımız müddetçe, bunların yapacağı zararlı hareketleri, daha bir süre, maalesef, kar
şımızda görmek durumunda kalacağız. Onun içindir ki, zamanında da söyledik, iç politikanın 
başarısı, ekonomiyle de, kültürle de ilgilidir; dış politikayla daha çok ilgilidir. Ciddî bir devlet 
dış politikası ortaya konulduğu takdirde, iç güvenliğimiz de o nispette sağlanmış olacaktır. 

Bugün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizle kalmayıp, büyük şehirlerimizin so
kaklarına kadar gelen bu terör olaylarının önlenmesi için, Hükümetin alacağı her türlü akıllı, 
ciddî tedbirin, Doğru Yol Partisi Grubu olarak yanında olacağız. 

Tabiî, bu tedbirler alınırken, bu uygulamalar yapılırken, o bölgedeki insanlarımıza da şef
katle yaklaşmak mecburiyetindeyiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayan in
sanlarımızın, ülkenin diğer bölgelerinde yaşayan insanlardan herhangi bir farkı yoktur; Türki
ye Cumhuriyeti Devletinin karşısında da farkı yoktur, bizim karşımızda da herhangi bir farkı 
yoktur. Farklılık ve ayırımı ortaya koymak suretiyle emellerini gerçekleştirmek isteyen dış.güç
lerin, içerideki -kendi emellerini gerçekleştirmek isteyen- parayla tutulan fırsatçı aracılarına yüce 
milletimiz fırsat veremeyecektir; doğudaki, güneydoğudaki insanlarımız da fırsat vermeyecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eğer bölgede bir hizmet, bir yatırım yapılacaksa, bu, 
bölgedeki insanlarımızın gecikmiş haklarıdır; bunun bir an önce yapılması lazımdır. Hüküme
timiz, olağanüstü halle ilgili başarılı uygulamalarını devam ettirirken, o bölgede almış olduğu 
ekonomik tedbirler dolayısıyla da ilk imkânları oralara götürmüştür. Binlerce yıldan bu yana 
o bölgede yaşayan insanlarımız, arzu etmiş oldukları Harran Üniversitesine Hükümetimiz sa
yesinde kavuşacaklardır. O bölgedeki insanlarımızın refahını sağlamak maksadıyla, her türlü 
inceliğine kadar düşünülmüş taşınılmış ve Adalet Partisi zamanında ortaya konulmuş olan Gü
neydoğu Anadolu Projesi de, yine, Hükümetimiz zamanında tamamlanacaktır. 

Tabiî, bu çalışmalar, zaman içerisinde, o bölgedeki vatandaşlarımızın refahını sağlayacağı 
için, yine, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın devlete olan güvenini artıracağı için; güvenlik 
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kuvvetlerimizin yanında yer almak suretiyle, kendilerini bu vatanın evlatları olmaktan çıkar
mak ve bu mübarek toprakları bölmek isteyen ermeni uşaklarına inşallah alet olmayacaklardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olağanüstü hal, hukuk düzenimiz içerisinde Anayasa 
hukukumuzun uygulama fırsatı verdiği meşru bir müessesedir. Bu meşru müessese çerçevesin
de, orada milletimizin huzur ve güvenliğini temin etmek maksadıyla, devletimizin güvenlik kuv
vetleri görevlerinin başındadır. . 

Dışarıda, demokrasiyle yönetilen hiçbir devlet, kendi devletini yıkmak üzere kurulmuş olan 
ayrılıkçı örgütlere ne fırsat verir ne prim verir ne de Anayasasında ve sözleşmesinde yer verir. 
İster Birleşmiş Milletler Anayasasına bakın, ister Helsinki Sözleşmesine ya da Paris Şartına 
bakın, bunların hiçbirisinde; demokrasiyle yönetilen devletlerde, terör örgütlerinin millî dev
letlere yapacağı zararları koruyucu herhangi bir cümleye rastlamanız mümkün değildir. Kaldı 
ki, onları ortadan kaldırmak, onlarla mücadele etme hakkını dahi vermiştir, tşte bugün de, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, o meşru hakkını, Anayasadan ve kanunlardan almak sure
tiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ayakta kalması açısından, kendi millî güçlerini bu ayrı
lıkçı ve bölücü örgütlerle mücadele etmek için onların karşısına koymuştur. Bundan daha meş
ru bir hak olabilir mi? Bu, devletimizin en tabiî bir hakkıdır. 

BAŞKAN — Sayın Köse, üç dakikanız kaldı efendim. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — O itibarla, kan gölü haline gelen, arkasında binlerce yetim 
binlerce şehit ve binlerce yaralı bırakan ve insanlarımızı perişan vaziyette ortada bırakan gü
neydoğu olaylarından dolayı olağanüstü halin uzatılması gerekir, olağanüstü halin desteklen
mesi gerekir. Bu vatanı seven, bu vatanın üzerinde yaşayan ve "Ben, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşıyım" diyen, hele, bu Yüce Milletin iradesiyle, bu Meclis çatısı altına gelen milletve-
killerimizin de farklı düşüneceği kanaatinde değiliz. 

Millî birlik ve bütünlüğümüzün devamı, ülkede sulh ve huzurun sağlanması için, vatan
daşlarımız arasındaki tesanüdün kenetlenmesi ve bu insanlarımızın birbirlerine yaklaşmasının 
en güzel zamanını yaşadığımız bugünlerde uygulamalarda en üst seviyelerde başarıya ulaşmış 
olan olağanüstü hal uygulamasına biraz daha fırsat vermek suretiyle, psikolojik ve fizikî yön
den sıkıntıya girmiş bulunan PKK'nın belinin bir an önce kırılması ve ülkemizde yaratmış ol
duğu terör olaylarına son vermek bakımından biraz daha'zamana ihtiyacımız vardır. 

Görünen odur ki, altı yedi aydan bu yana uygulanan politikalar, olağanüstü halin başa
rıyla sonuçlanacağını göstermektedir. O itibarla, başarısız iktidarlardan devralmış olmamıza 
rağmen, anayasal bir kurum olan ve ancak ehil ellerde, bilgili ve becerikli ellerde başarıya ula
şılacak müesseler gibi, bunun da başarıya ulaşacağı kanaatiyle, Doğru Yol Partisi Grubu ola
rak, Hükümetimizin getirmiş olduğu bu tezkereye müspet oy kullanacağız. 

Dağlarında havan topuyla, roketatarla, ağır silahlarla bu milletin bünyesinden çıkarmış 
olduğu millî güçlerini şehit eden, insanlarımızı öldüren, camide namaz kılan vatandaşlarımızı 
şehit eden bu Ermeni katliamına son vermek bakımından Yüce Meclisimizin bu tezkereyi des
tekleyeceğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, biı millî meselede, elbette ki partilerimiz aynı şekilde 
düşüneceklerdir. Hükümet kendisine destek istemiyor; Hükümet, bütün vatandaşlarımızın her 
yerde huzur içerisinde yaşaması, rahatça dolaşabilmesi için canını siper yapmak suretiyle, "Bu 
topraklarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyenler yaşayabilir" demek suretiyle görev 
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yapanlara destek istiyor. Hükümet kendisine destek istemiyor; Hükümet, o olağanüstü şart
larda PKK örgütüne destek verenleri veya o örgüt mensuplarını yargılayabilmesi, normal şart
larda gerekli kararını ittihaz edebilmesi için yargı organlarına destek istiyor. Hükümet kendisi
ne destek istemiyor; Hükümet, devletin daha güçlü, daha başarılı olması ve bir an önce olağa
nüstü halin kaldırılması bakımından devletin otoritesinin sarsılmaması için destek istiyor. 

Bu belgeyi getirmek, Hükümetin görevidir. O itibarla, yanlış anlaşılmalara meydan ver
memek için burada, Hükümete destek veririz manasında oy kullanmayacağız. Burada kulla
nacağımız oy, orada huzur ve güveni temin etmek maksadıyla canını veren, canını verme duru
munda olan güvenlik mensubu insanlaradır; o bölgede yaşayan insanlarımızın bir an önce bu
ralarda yaşayan insanlar gibi sokaklarda rahat dolaşma fırsatı bulmaları içindir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; evet, gerekirse binlerce insan ölür; ancak, Türkiye Cum
huriyeti Devleti bölünmeyecektir, Türk Milleti bölünmeyecektir. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA KALEMLÎ (Kütahya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, müzakerelerin devamı sırasında Ana

vatan Partisi Grubu sözcüsünün konuşmasından sonra Sayın Başbakan söz alarak, müzakare-
lerin sağlıkla cereyan edebilmesi bakımından bir açıklama yapma ihtiyacını duydular ve siz 
bu gerekçeyle Sayın Başbakana söz verdiniz. 

Sayın Başbakanın bu açıklamalarından sonra, Grubumuzca yapılan araştırmada yeni bir 
durum ortaya çıkmıştır. Bu müzakerelerin sağlıkla sonuçlanabilmesi için benim de bazı açıkla
malar yapma ihtiyacım doğmuştur. 

Takdirinize bırakıyor, aynı konuda söz hakkı talep ediyorum. Fevkalade önemlidir Sayın 
Başkanım. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Oylamanın selameti bakımından. 
BAŞKAN — Evet. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — İşlemin geçerli olması bakımından. 
BAŞKAN — İşlem geçerli olur efendim, işlem geçerli olur da... (ANAP sıralarından gü

rültüler) • 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Olmaz efendim. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? ' 
Çok kısa, Sayın Kalemli... (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Çok kısa efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; olağa

nüstü halin uzatılmasıyla ilgili bugünkü görüşmelerin cereyanı sırasında Partimiz Grup sözcü
sünün buradaki beyanlarından sonra, Sayın Başbakan, bu müzakerelerin sağlıkla cereyan ede
bilmesini temin bakımından burada bir açıklama yapma ihtiyacını duydular ve sayın sözcü
nün konuşmaları arasında bahsettiği Bakanlar Kurulu kararına atıfta bulunarak, bizim tenkit 
ettiğimiz "Prensip kararı olmaz, Bakanlar Kurulu kararı olmalıdır" şeklindeki düşüncemizin 
karşısında, "Devletin usulleri içinde bizden önce de aynısı yapılmıştır, şimdi de aynısı 
yapılmaktadır" diye beyan buyurdular. Bu konuda arkadaşlarımızın tereddütleri oluştu; bize 
görev verdiler. İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner ile beraber Grup Başkanvekili olarak 
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ben, Yüce Meclisin Kanunlar ve Kararlar Dairesine müracaat ettik. Sayın Başbakanın bu kür
süden okuduğu ve Doğru Yol Partisinin Grup Başkanvekillerinden Sayın Tayan'ın bize bir fo
tokopisini sunduğu ve serlevhasında "Bakanlar Kurulu Prensip Karan" ibaresi olan, altında 
da, Başbakan olarak Sayın Mesut Yılmaz'ın imzasını tayışan kararın orijinalinden bir fotoko
pi de biz aldık; Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünden. Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünden 
aldığımız, orijinalden aldığımız fotokopinin serlevhası, "Bakanlar Kurulunda görüşülüp ka
rarname çıkartılmasını gerektirmeyen konulardan" ibaresi var; aynı... Sayın Başbakanım, ko
nuşmamın sonunda, inerken, size fotokopilerini arz edeceğim efendim, müsaade buyurun. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Aslını getir aslını! 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünde -siz sayın, de

ğerli milletvekillerinin bu sorusuna muhatap olabileceğimi düşündüğüm için- bir zabıt tuttum. 
Aynen arz ediyorum Yüce Meclise : 

"Zabıt • ; 
26 Haziran 1992 Saat : 17.03 j 
İstanbul Milletvekili Engin Güner ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, Kanunlar 

ve Kararlar Dairesine müracaatları üzerine, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür
lüğünün 4.11.1991 tarihli ve sayı: KK Genel Müdürlük 07/188-2/0632 sayılı ve Başbakan Me
sut Yılmaz imzalı yazının orijinalinden çekilen fotokopi tarafımızdan çekilmiştir. 

İşbu zabıt, milletvekillerinin isteği üzerine tanzil olundu. 

Cevat Oral Necla Birben 
Kanunlar ve Kararlar Uzmanı Memur" 

Şimdi efendim, bu durumda, Yüce Mecliste, bu görüşmeler devam ederken bir şüphe hâ
sıl olmuştur. Bu şüpheyi izale etme görevi Hükümetindir ve Sayın Başbakan bizi, haksız yere, 
zühulle suçlamasına ve Meclise yanlış bilgi vermelerine neden olanlar hakkında derhal işlem 
yapmalıdır. 

Yüce Meclise bilgi arz ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Şu ana kadar, Refah Partisinden bir talep gelmedi. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Bir açıklama yapmak istiyorum Sa

yın Başkan, lütfen... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan... ! 
BAŞKAN — Bir saniye efendim... 
Buyurun Sayın Başbakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) j 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Başbakanlığın dosyaları buradadır ve orijinal imzalarla... Fotokopi falan değil. İşte 91/4, 
aynı şey : "Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28.5.1991 tarihli 139 sayılı Kararı ile 19.7.1991 gü
nü saat 17.00'den itibaren, dört ay süre ile uzatılması onaylanan Batman. Bingöl, Diyarbakır, 
Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin, 
19.11.1991 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere, dört ay süre ile uzatılmasının, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine arzı, Millî Güvenlik Kurulunun 31.10.1991 tarihli ve 340 sayılı Kararına 
dayanılarak Bakanlar Kurulunca 1.11.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. » 

Mesut Yılmaz 
Başbakan" 

Bu Bakanlar Kurulunun prensip kararı... (ANAP sıralarından gürültüler) 

— 161 — 



T.B.M.M. B : 89 26 . 6 . 1992 0 : 1 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başbakanım, takdim ettim efendim size. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Sizin elinizdeki başka şey. 
HASAN KORKMÂZCAN (Denizli) — Zaptın altında memurların imzası var. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Türkiye Büyük Millet Meclisine gön
derilen bu... (ANAP sıralarından "Başka şey" sesleri) Sizin elinizdeki başka şey. Hem öyle 
başka şey ki... (ANAP sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun. Siz getiriyorsunuz, Bakan
lar Kurulunda görüşülüp de kararname çıkartılmasını gerektirmeyen konulardan, kararname 
çıkartılmasını... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— Meclisten aldık efendim. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Efendim nereden aldıysan aldın, işte 
devletin dosyası burada. (ANAP sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun. 

MUSTAFA'KALEMLİ (Kütahya) — Başbakanlık yazısı, orijinal... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi, sizin sözcünüz buraya geldi, 

dedi ki, "bu kararname yok; halbuki, kararname ister" Kararname ister mi? 
HASAN KORKMÂZCAN (Denizli) — Anayasanın 121 inci maddesine göre, ister. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Kararname ister. 
Olağanüstü hal, Bakanlar Kurulunda görüşülüp de kararname çıkartılması gerekmeyen 

konulardansa, siz neyi iddia ediyorsunuz? 
HASAN KORKMÂZCAN (Denizli) — Bakanlar Kurulu kararı ister Sayın Başbakan. Cum

hurbaşkanının imzasını istemez, Bakanlar Kurulu kararı ister. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Neyi iddia ediyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sordular cevap verdim aydınlatmak isin Sayın 

Başkan. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Müsaade buyurun. (ANAP sırala

rından gürültüler) . 
Şimdi, işte kararname "Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7.3.1991 tarihli ve 132 sayılı Ka

rarıyla 19.3.1991 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süreyle uzatılması onaylanan Batman, Bin
göl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam eden 
olağanüstü halin, 19.7.1991 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere, 4 ay süreyle uzatılması
nın, Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Millî Güvenlik Kurulunun 23.5.1991 tarihli ve 338 
sayılı kararına dayanılarak Bakanlar Kurulunca 23.5.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

91/3, Bakanlar Kurulunun prensip kararı..." 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bir önceki... Benim zatı âlinize takdim ettiğim, yeni

sidir Sayın Başbakan, yenisi efendim. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Meclise sevk edilen nüshalarda işte, 

"Bakanlar Kurulunun Prensip Kararı" yazmış adam üstüne... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başbakan, öyle bir şey yok!.. Sayın Başbakan, 

sizi yanıltanlar var. Sayın Başbakan, size bir suçlamada bulunmadım, saygıda kusur etmedim; 
ama, sizi yanıltan kişiler var. Bu kararın, bu Meclisten sağlıklı çıkabilmesi için, lütfen müda
hale edin. Arzımız budur. 
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BAŞKAN — Evet, Sayın Kalemli, anlaşıldı efendim. 
MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Lütfen efendim... 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi, ben bunları Sayın Başbaka

na takdim edeceğim. Kararname, orijinal imzalar... Bul gel orijinal imzaları, hadi bul gel. 

MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Mecliste efendim, yukarıda; getirsinler Sayın 
Başbakan. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz?.. Oturun efendim! 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Yukarıda mı?.. Hadi bul gel "yuka-

rıdaysa. 
BAŞKAN — Oturun Sayın Kalemli, lütfen... Lütfen... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ara versinler, halletsinler meseleyi. 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) -* Bir anlamsız tartışmayı yapıyorsunuz. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Siz yapıyorsunuz. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Siz geldiniz buraya,, söylediniz,''ka
rarname yok, üstüne prensip kararı yazılmış" diye. Biz de dedik ki, hep böyle yazılıyormuş, 
sizin gönderdiklerinizde de böyle yazılı. İşte devletin dosyaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanının önündedir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, Sayın Oğuzhan Asiltürk. 
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Muhterem Başkan, değerli 
milletvekilleri; şu anda olağanüstü halin dört ay daha uzatılması konusunda görüşlerimizi be- • 
lirtmeden önce, bir hukukî durumun tespit edilmesi gerektiğine inanıyorum. (ANAP ve RP 
sıralarından, "Kaçma Sayın Başbakan, yakalandın!.." sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Asiltürk. 

Sayın Başbakanın bir nedenle Genel Kuruldan gitmesine arkadaşlarımız sanıyorum belli 
ölçüde tepki göstermek istediler. Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına konuşma yapılır
ken, salonda bulunanların yarısından fazlası dışarı çıktı. Şu anda Başbakan Yardımcısı ve ba
kanlar buradalar. Sayın Başbakanın ne için Genel Kurul salonundan çıktığını siz de bilmiyor
sunuz, ben de bilmiyorum; ama, Başbakanın müzakereler boyunca burada oturma mecburiye
ti yoktur, hiçbirinizin yoktur. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Önemli bir hadise görüşülüyor olsa da mı?... 
BAŞKAN — Evet. 

O nedenle, konuşmacının konuşmasını engelleyecek, biçimde, duyulmasını önleyecek bi
çimde tepki gösterilmemesini rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Asiltürk. 
OGUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, önce hukukî bir durumun tespit 

edilmesinde yarar görüyorum : 

Anayasanın 121 inci maddesinde, "Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört 
ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir" diye olağanüstü halle 
ilgili kesin bir düzenleme yapılmış. Buradan anlaşılıyor ki, olağanüstü halin devamına Bakan
lar Kurulu önce karar verir; Bakanlar Kurulu bu kararı verdikten sonra karar Meclise gelir. 
Eğer, Meclis Bakanlar Kurulunun verdiği bu kararı tasvip ederse, uygun görürse, onaylar ve 
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böylece, Meclis, son sözü söyleyen yetkili kurul olarak bu kararın uygulanmasını başlatır veya 
devamını sağlar. 

Şimdi ise, önümüzde iki konu var : Birincisi, gönderilen kararnamenin, Bakanlar Kurulu 
kararı olup olmadığı, ikincisi ise, kararname niteliğinde sayılarak gönderilen yazılı metnin üze
rinde tahrifat yapılıp yapılmadığıdır; bunlar ayrı konulardır ve iki ayrı konu vardır önümüzde 
(RP, ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Birinci konuya rahatlıkla hüküm verebiliriz. Elimdeki metin, Sayın Başbakanın da kendi 
okuduğu metin olup Bakanlar Kurulunun prensip kararı metnidir. 

Birçok konuları ihtiva eden; ama, o konunun herbirinin tabi olduğu belli bir prensibe bağ
lanılmasını gerektiren durumlarda bir prensip kararı alınır ve ondan sonra alınacak her karar, 
bu prensip kararına göre alınır; bunun dışına çıkılmaz. Prensip kararları genel kararlardır, hu
kukçuların hepsi bunu bilirler. Bunun üzerinde uzun uzun izahat vermeye de lüzum yoktur. 
Bir genel konuda prensip kararı alınmışsa, bir spesifik konuda karar verilmiş olmaz. Birçok 
konuların tamamını içine alacak surette ve şekilde bu prensip kararı yol gösterir, ışık tutar. 

Sayın Başbakan itiraz ettiler; bu, bir prensip kararı olarak yazılmış, gönderilmiş. Öyleyse 
hukukî değildir. Ne yapılabilir? Hiç işi uzatmaya lüzum yok. Sayın Başbakan, bunu, şu anda 
geri alır, "Bakanlar Kurulu kararı" diye yazar, gönderir, olur biter; ama, Sayın Başbakan, ilk 
konuşmasında, "Siz, mahkemeye gidin" diyor. Bir hukuk devletinin Başbakanının, hukukî ko
nuları bu kadar hafife alması tasvip edilemez; olmaz böyle şey!.. (RP ve ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ne dernek mahkemeye gidelim? Siz, iki satırla düzeltebilirsiniz. Bu konuda vakit de geç
miş değildir. Bakanlar Kurulunda karar alırsınız, ertesi gün yine toplanılır, daha ertesi gün yi
ne toplanılır. Yok, biz, ille bir yanlışı yürüteceğiz diyorsunuz. Niye yürüteceksiniz? ANAP bu 
yanlışlığı yapmışsa bize ne? Yanlışlığı düzelteceksiniz! 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen de onun avukatlığını yapıyorsun. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Ahmetçiğim, kalbini bir kere kırdım; onun için, 

kusura bakma, cevap vermek istemiyorum. 
Konunun önemini idrak edin, konunun önemi büyüktür. Yanlışların üzerinde ısra edile

mez, prensip kararı karar değildir. Prensip kararı, bir ana çerçeveyi gösterir. Siz bir Bakanlar 
Kurulu kararı alacaksınız; iddia şudur : tki bakan, Bakanlar Kurulu kararına imza atmıyor 
deniyor, burada da söylendi. 

Sayın Moğultay ile Sayın Mehmet Kahraman bu Bakanlar Kurulu kararını imzalamak is
temiyor, onun için böyle bir yol seçilmiş, deniyor. Bu iddiayı neden devam ettiriyorsunuz?.. 
Böyle bir iddianın devamına lüzum yok, bakan arkadaşımız da burada. Netice şudur : 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — "Mahkemeye vereceğiz" dediler Sayın Başba
kan da, "verin" dedi. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bu iş mahkemeye verilerek halledilmek yerine, hu
kuk devletinde, yanlışlık görülmüşse, Anayasanın bir açık hükmü varsa, bu Anayasa hükmü
ne göre Bakanlar Kurulu kararı gerekiyorsa -prensip kararı değil- bunu alabilirsiniz; bir zorluk 
da olmaz ve bunun yapılması lazım. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Karar 
alınmış. -
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Karar alınmamış, hayır. Sayın Başbakanın oku
duğu elimdeki metinde, Bakanlar Kurulunun prensip kararı diyor. 

. DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (tzmir) — Karar 
alınmış, alınmış. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Prensip kararı, Bakanlar Kurulu spesifik kararı 
değildir, o konuyla ilgili değildir. 

Arkasından, Sayın Başbakan, Meclis Başkanına verdi. Meclis Başkanı, üzerinde bazı tet
kiklerde bulundu, ne yaptı bilemiyorum. Benim elimde iki tane fotokopi var; bu iki fotokopi
nin metin kısmı tıpatıp aynı; daktilo olarak aynı yazılmış, aynı yerlerde satır aşağıya geçmiş, 
aynı şekilde düzenlenmiş; ama birinin üzerinde, "Bakanlar Kurulunda görüşülüp kararname 
çıkarılması gerektirmeyen konulardan" ibaresi var, birini üzerinde, "Bakanlar Kurulunun prensip 
kararı" ibaresi var; ikisi de aynı. İmzaları aynı, tıpatıp metinler aynı; ama nasıl oluyorsa ikisi
nin de başlığı değişik. 

Ben biraz dikkat ettim, araştırmak istedim. Bu araştırma neticesinde ilk plandaki intibal
ını size söylemek istiyorum : Bir tanesinin, yani "Bakanlar Kurulunda görüşülüp kararname 
çıkartılması gerektirmeyen konulardan" ibaresinin yazıldığı daktilo harfleriyle, alttaki metin 
aynı, ama diğer metinde, yani "Bakanlar Kurulunun prensip kararı" yazısının yazıldığı dakti
lonun harfleriyle, alttakinin harfleri aynı değil. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) İmzalar 
aynı,metin aynı; ama "Bakanlar Kurulunun prensip kararı" yazısındaki mesela (b) harfleri 
değişik, (k) harfleri değişik; bu, bariz olarak da görülüyor. Bu ikisinden birisi sahte. Hangisi 
bilmiyorum; ama, ikisinden biri sahte. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Nasıl oluyor bil
miyorum?.. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Yağcıları yapmış, yağcıları. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sayın Başbakanın böyle bir şeye tenezzül ve teves
sül edeceğine kesinlikle ihtimal vermiyorum, açıkça bunu da söyleyeyim; ama Sayın Başbaka
nın önüne bu getirilip birileri tarafından verilmişse, bunun mesulü birilerinden önce, elbette 
Sayın Başbakandır. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Artık şunu da kabul etmiyorum : Geçmiş dönemde de birtakım olaylar oldu; onlar ortaya 
konulunca, Sayın Başbakana bir kâğıt gönderiyorlar, Sayın Başbakan da haklı olarak güveni
yor, ona göre beyanda bulunuyor. Bu, geçmişte çok oldu -üzerinde duracak değilim- Kulp olay
larında oldu, Lice olaylarında oldu, ondan sonraki olaylarda oldu... Sayın Başbakan, güvene
rek kendisine verilen metni tabiî olarak okuyor; o metindeki bilgiler ise, tamamen hilafı haki
kat. Sonra durum ortaya çıkınca -tenkit edeceğim nokta burası- Sayın Başbakan "gökkubbeyi 
başlarına yıkarız" diyor, hiçbir şey olmuyor. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi burada ne olacak?.. Sayın Başbakanın çıkıp burada, gökkubbeyi başlarına yıkaca
ğını söylemesi bizi tatmin etmiyor. Bunun, mutlaka şu anda geri alınıp düzeltilmesi, ona göre 
hukukî bir metin üzerinde Meclisin müzakere yapması ve hukukî metin üzerindeki bu müza
kereden sonra karar vermesi gerekir; doğru yol budur, tabiî olan budur. Yoksa, biz hukuk mu-
kuk dinlemeyiz, biz bu kararı veririz, Anayasaya aykırılığını da dinlemeyiz, siz Anayasa Mah
kemesine gidin şeklinde bir sözü" hukuk devletinde bir Başbakan söyleyemez, söylememeİidir; 
bunu düzeltmelidir. 

Bu düzeltimediği takdirde, ben şu Meclisinlju müzakereleri devam ettirmesinin hiçbir manası 
olduğuna kani değilim. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğer, bunun 
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düzeltileceği hususunda bir teminat almazsak, ben bu kürsüyü terk ederim ve bu Meclisi de 
terk ederim, kendi gayri hukukî kararlarıyla, kendileri başbaşa kalırlar. Durumu takdirlerinize 
sunuyrum. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, daha önce de bir gensoruda sahte oylarla gensoruyu etkileyen bir zihniye
tin, aynı şeyi bir kararnamede yapmasını protesto ediyorum ve Meclisi terk ediyorum. (RP sı
ralarından "bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

(RP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk ettiler) 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) ^- Sayın Başkan, milletvekilliğinden.istifa etti mi; onu 

belirtsin. 
BAŞKAN — isimlerinden söz edildiği için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 

Moğultay'a ve Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'a, duruma açıklık getirmek üzere, çok kısa 
olmak kaydıyla söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Moğultay. 
İLKER TUNCAY (Çankırı) — Konuşmaları boşuna; tahrifatı düzeltecek mi? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Oturun!.. 
Açıklık gelecektir. Açık bir tartışma içerisindeyiz.' 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10 ilde olağanüstü halin dört ay süre ile uzatılması nede
niyle söz alan Refah Partisi sözcüsü Sayın Asiltürk'ün adımdan bahsetmesi nedeniyle söz al
mak zorunda kaldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, bir gerçeğin ortaya çıkması ve attığım imzanın 
bana ait olduğunu ifade etmek için söz aldım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Yüce Meclisin bu kürsüsünden tevatür edilerek, ihtimal verilerek veya kendisi ora
da bulunmuşçasına konuşma yapmak yanlıştır. Bu Yüce Meclisin her değerli üyesi ve bu Kabi
nenin her üyesi, attığı imzaya sahip çıkacak kadar onurludur. Kendisine ait olmayan bir imza
ya, "bana ait değildir" der; kendisine ait olan imzaya da "bana aittir" der. Bu imza bana 
aittir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

CEM KOZLU (istanbul) — Ama, prensipte size ait! 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 
Olağanüstü halin uzatılması, bizim iktidarımız zamanında ihdas olunmuş bir kural değildir. 
1982 ile birlikte başlayan Anayasa ile ülkede olağanüstü hale gelen durumu olağan hale getir
mek. için çaba sarf ediyoruz. 

MEHMET GEDlK (Bursa) — Kaldırın hadi... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 
Bu olağanüstü halin uzatılması da, Türkiye'de önümüzdeki günlerde olağan hale geçilmesinin 
hazırlığıdır, bir başlangıcıdır; onun için imza bana aittir. 

Saygılar sunuyorum. (SHP .ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Moğultay ile ilgili durum açıklığa kavuşmuştur. 
Devlet Bakanı Sayın Mehmet Kahraman; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Refah Partisinin sözcüsü Sayın Asiltürk'ün, Olağanüstü Halin 10 ilde uzatılması
na dair olan Bakanlar Kurulu kararı üzerindeki görüşlerini ifade ederken, Bakan olarak benim 
de imzamdan ve adımdan bahsederek, imzanın bana ait olmadığını söylemesi ve atılan imzayı 
bir prensip imzası olarak nitelendirmesi çok yanlıştır. 

— 166 — 



T.B.M.M; B : 89 26 . 6 . 1992 O : 1 

Değerli milletvekilleri, demokrasilerde, kurullar, istişareli, danışmalı ve karşılıklı görüş
melerle karar alırlar. Herhalde, Bakanlar Kurulu, görüşmeden bir tek emirle karar alacak de
ğildi. Her Bakan, her milletvekili nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde görüşünü 
ifade etmekte özgür ise, her bakan da kendi kurulunda, kendi görüşüyle ve daha iyi sonuçların 
alınması için tavsiyelerde bulunabilir. İşte, Bakanlar Kurulundaki görüşmeler, Bakanlar Kuru
lundaki demokratikleşmeye doğru daha güçlü adımlarla gitme yönündeki görüşlerimizi... Bu
rada imzamızın prensibe ait olarak atıldığının ifade edilmesi biraz da haksızlıktır. Bu imza ba
na aittir. Bu belgeyi, Bakanlar Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda hepimiz aynı şe
kilde imzalamışızdır. İşte, Hükümetimiz, demokratikleşmede hedef aldığı temel ilkeleri ger
çekleştirmeye giderken, bu hususta hareket ederken, kararlı olarak adım atarken hedefimiz, 
Türkiye'de demokratikleşmeyi getirmek, olağanüstü halin uygulandığı bölgeleri de çok kısa 
bir sürede olağan hale getirmektir. Bu süreç içerisinde, Bakanlar Kurulunun bu bölgemizde 
olağanüstü, halin devamı için verdiği karardaki imza bana aittir, hiçbir şekilde bir spekülasyo
na da gerek yoktur. Hükümetimiz bir bütünlük içinde devam etmektedir. 

Bu duygularla, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Evet, imzalarla ilgili durum açıklığa kavuşmuştur. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, efendim aynı konu... 
BAŞKAN — Sayın Kalemli, lütfen efendim... Hayır efendim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, imza konusu efendim, müsaade edin... 
Sayın Bakan izah ettiler; ama aynı kararnamede Sayın Fikri Sağlar'ın, bir başka kararnamede-
kinin aksine değişik bir imzası yar. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz?.. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Efendim, izin verir misiniz açık

layayım. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, sadece sorup oturacağım, bu imza Sayın 

Sağların mı? 
BAŞKAN — Hayır efendim... Bir dakika... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Şimdi görüşülmekte olan Başbakanlık tezkeresi, Başkanlık Divanındadır. Biz onu görüş
mekteyiz. Başbakanlık tezkeresi de okunmuştur. Daha sonra oylamaya geçmeden önce de oku
nacaktır. O, okunduğu biçimiyle ve Meclisin karar verdiği oy verme biçimiyle oylanacaktır. Hiçbir 
eksiklik yoktur. Yapılan işlem Başkanlıkça da doğru yapılmıştır. Sadece, yanlış, anlaşılmaları 
önlemek için, basına da yansıyan bir haber nedeniyle, sanki iki bakan imzalamamış, bu ne
denle Bakanlar Kurulu buna prensip kararı demiş... (ANAP sıralarından gürültüler) Bir sani
ye efendim... 

Sanki imzalamamış... 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — İmzalamamış ayrı, istemiyormuş ayrı. 
BAŞKAN — Çok soyut. Müsaade ederseniz, kafasından geçenle, somut belge üzerindeki 

imzayı konuşuyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Müsaade edin efendim... Varsayıma göre tartışamayız. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Var efendim... 
BAŞKAN — Oturun yerinize!.. Oturun yerinize efendim. 
Bu konu, aslında fazlasıyla da irdelendi Sayın Kalemli. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, izah ettiğimiz konuda eğer bir açıklık 

getirilmezse, biz de oturumu terk edeceğiz. 
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BAŞKAN — Şimdi, iki imza sahibi Sayın Bakan, ki, yalnız bakan olması gerekmiyor, mil
letvekili olması gerekiyor, yeterlidir. Beyanda bulunuyor. Noterden çok daha önemli. "Ben bunu 
imzaladım" diyon O zaman, tartışılacak konu kalmamıştır. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır efendim, iki tane Bakanlar Kurulu kararı var. 
Açıklasınlar... 

BAŞKAN — Şimdi, görüşmelere devam ediyoruz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, iddia ettiğimiz konuda eğer açıklık 

getirilmezse biz de oturumu terk edeceğiz. , 
BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz? 
Başka bir Bakanlar Kurulu kararından söz ediyor. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, başka bir Bakanlar Kurulu kararın

dan bahsetmiyorum. 
BAŞKAN — Bu Bakanlar Kurulu kararı mı? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Evet, Sayın Fikri Sağlar'ın, bu Bakanlar Kurulu ka

rarındaki imzası, daha önceki imzasının aksine, değişik. 
BAŞKAN — Hangi önceki efendim?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İki tane Bakanlar Kurulu kararı var... 
BAŞKAN — Hangi önceki?.. 
Bir başka Bakanlar Kurulu kararından mı bahsediyorsunuz? 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Evet... 
BAŞKAN — İşte ben de diyorum ki, konumuz o değil. 
Sayın Fikri Sağlar, yerinizden söyler misiniz efendim. Bu görüşülmekte olan Bakanlar Ku

rulu kararındaki imza sizin mi? 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Efendim, izin verirseniz açık

layayım. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Oradan açıklasın efendim. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Buradan açıklayacağım. 
BAŞKAN — Siz karışmayın, ben yönetiyorum. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Bazı kaynakların Bakanlığımızda 

sahte belge üretmeleri neticesinde, imzamı değiştirdim. O imza benimdir efendim. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Evet, anlaşılmıştır. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, esas iddia ettiğimiz konuda bir açık

lama gelmemiştir... 
BAŞKAN — İzin verir misiniz efendim?.. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bu açıklık gelmezse biz de Grup olarak sadece bu 

tezkereye has olmak üzere, bu görüşmeyi terk edeceğiz, öbür tezkerede gireceğiz. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Açıklama bekliyoruz. 
BAŞKAN — Bu var olan tezkere usulüne uygun olarak Başkanlığa yazılmıştır, bu tezkere 

müzakere edilmektedir... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bu sahtekârlığı açıkladınız mi efendim? (DYP sıra

larından gürültüler) 
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BAŞKAN — Hangi sahtekârlık?.. Hayır efendim... Oturun lütfen. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Oturuyorum; ama siz de açıklama yapın lütfen. 
BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
(ANAP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk ettiler) (DYP sıralarından, "yuh" sesleri) 
Hükümet adına şimdilik söz isteyen yok. 
Şahsı adına, Tokat Milletvekili Sayın ibrahim Kumaş; buyurun. 
Sayın Kumaş, süreniz 10 dakikadır, 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclisteki şu olay
dan dolayı üzüntü duyuyorum; bir milletvekili olarak, Meclis adına üzülüyorum Maalesef, şu 
anda, burada olağanüstü hal görüşülmüyor. Gündemdeki konu, olağanüstü halin uzatılıp uza
tılmaması konusunun Meclisçe müzakere edilip karara varılmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ve Türkiyemizin değişik yörelerinde şehit olan, 
ölen vatandaşlarımıza Allah'dan rahmet diler, ülkemiz ve bölgemiz de birlik, kardeşlik ve barı
şın sağlanmasını ve mutlu, güçlü, birleşmiş, kardeşleşmiş, anlaşmış bir ülke olmamızı temenni 
ederim. 

Sayın milletvekilleri, ben, gündemdeki konu üzerinde duracağım. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerindeki olaylar basit polisiye olaylar değildir. Bu olaylar, şark meselesidir; bu 
olaylar Sevr'in uzantısıdır ve Sevr uygulamalarıdır. Türkiye'nin güçlenmesinden korkulmakta
dır. Sayın içişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi, Türkiye'nin bulunduğu yer, jeopolitik ve 
jeostratejik bakımdan çok önemlidir, bu nedenle, bütün ülkelerin menfaatları burada çarpış
maktadır. Bu bölgenin birlik ve bütünlüğünü altıyüz yıl süreyle sağlayan sadece Türk Milleti 
olmuştur; cumhuriyetten sonra da Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar bunu devam ettirmiştir. 
inşallah, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet devam edecektir. (Alkışlar) 

Kıymetli milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşayanlar bizim kar
deşlerimizdir. Bu millet, bin yıldır, beraber ağlamış, beraber gülmüştür; ayrı düşünmek ve ayır
maya çalışma mümkün değildir; bu millet etle tırmak gibidir; kaynaşmış, kardeşleşmiştir. Bü
tün partiler, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü kabul etmelidir; ne yazık ki, bunu zedeleyen 
birtakım olaylar olmuştur Meclisimizde. 

Sayın milletvekilleri, doğu ve güneydoğu Türkiye'nin bir iç meselesidir. Bütün partiler sulhu 
sağlayacak tedbirlerin alınmasıyla ilgili çalışmalar yapmalıdır. Nasıl ki, değişik konularda Mec
liste komisyonlar oluşturuluyorsa, terör ve bölücülükle ilgili konularda da, Mecliste, her parti
nin katılımıyla oluşacak bir millî mutabakat komisyonu kurulmalıdır. Bu komisyon, bu mese
lelerimizi araştırmalı, incelemeli ve çözüm önerileri getirmelidir. Çünkü dört ay önce görüşür
ken, bu olağanüstü hal uygulamasını son defa uzatıyoruz denmişti; ama görüyoruz ki, olağa
nüstü halin yerine konulacak yeni bir kurum, kuruluş veya tedbir bulunamamıştır. 

Türkiye'yi resmen bölme provaları yapılmıştır. Olağanüstü hale ne zaman son verileceği 
bilinmelidir. Hükümete söylüyorum, hitap ediyorum ; Olağanüstü hale ne zaman son verile
cektir; ne zaman sulh ve sükûn bulunacak, bu bela ne zaman defedilecektir? Bu sorunun ceva
bını öncelikle Hükümet ve Meclis birlikte bulmak mecburiyetindedir. 

Devletine ve milletine sadık olan kahir vatandaş kitlesi sahipsiz kılınmıştır. Türkiye Cum
huriyetinin, bölge halkına ve görevlilerine tam sahip olması gerekir. Vatandaşın devletine sa
hip çıkması sağlanmadığı, devlet de vatandaşına sahip çıkmadığı takdirde, birliği ve beraber-
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ligi sağlamak mümkün değildir. Vatandaşın din, tarih, kültür, iman ve ahlakına sahip çıkması
nın imkânı verilmelidir. Devlet, kesinlikle tarafınf seçmelidir. Devlet, Türkiye Cumhuriyetinin 
kuyularını kazan militanlardan yana asla olamaz; dinine, devletine sahip çıkan halkın yanında 
olmalıdır. Devlet, bölgede vatan bölücülerinin istismar ettikleri problemleri bir an önce orta
dan kaldırmalıdır. Görevlileri, iyi yetişmiş, bölgeyi ve insanları tanıyan, bölge insanlarıyla kay
naşacak kişilerden oluşturmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ben, doğu ve güneydoğuda sekiz yıl hizmet ettirn. Oradaki vatandaş
lara yaklaşırsanız, oradaki vatandaşlar sizi bağrına basar. Doğuda bir köyde öğretmenlik yap
tım Bulunduğum yörede 33 tane köy vardı, köylüler, beni aynı zamanda 33 tane köyün muhtarı 
ilan etmişlerdi. Problemleri olduğunda, o preblemlerini çözmeye çalışıyordum. Bugün hâlâ, 
Bingöl'den, Genç'ten, Servi'den beni tebrik etmeye gelen, işlerini takip ettirmeye gelen insan
lar var. Bu insanlarla asla bir ayrılık gayrdık yoktur; fakat ifade ettiğim gibi, oraya gönderece
ğimiz görevliler, mutlaka oradaki halkın değerlerine sahip çıkan, onları tanıyan, onlarla anla
şabilen insanlardan olmalıdır. Bir an önce, o bölge insanlarımızı olağanüstü şartlardan kurta
rıp olağan duruma getirmek bir mecburiyettir. Oradaki insanlara olağanüstü şartları yaşatma
ya kimsenin hakkı yoktur. Onun için daha değişik tedbirler, öneriler getirerek, bu problemi 
elbirliğiyle, gönül birliğiyle çözmeliyiz. 

Tekrar, Türkiye'nin bu meselelerinin halledilmesi, yurdumuza birlik ve kardeşliğin, barı
şın gelmesi dilekleriyle, hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. (DYP, SHP ve MÇP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası, şahsı adına, Sımak Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ta; ancak, 
Sayın Mahmut Alınak, yazılı bir başvuruda bulunarak söz hakkını, şahsı adına söz almış olan 
Şırnak Milletvekili Sayın Orhan Doğan'a devretmiştir. 

Buyurun Sayın Orhan Doğan. (ÖZEP sıralarından alkışlar) 
ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, olağanüstü hal 

uygulamasının devam edip etmemesi konusunda onaltıncı kez bir araya gelmiş bulunuyoruz. 
Öncelikle, Sayın Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Çok gerilere gitmeyeceğim; yani istiklal mahkemelerine, umumî müfettişliklere; imha, tenkil 
ve sürgünlerin günlük uygulamalardan olduğu ve on yılları kapsayan dönemlere değinmek is
temiyorum, günümüzden söz etmeye çalışacağım. 

Sayın üyeler, demokratikleşmeyi hedefleyen bu Hükümet, seçim meydanlarında karşı çık
tığı ve antidemokratik olduğunu sürekli vurguladığı bu uygulamaya, şimdi destek ve oy isteye
rek çifte standart uygulamayı bir kez daha ortaya koyuyor. Dahası, ondört kez hayır dediği 
olağanüstü hale, her ne hikmetse, iktidarın da bir kanadını oluşturmakla birlikte, 5 generalin 
istemlerine uyarak olağanüstü hale evet, demokrasiye hayır diyen SHP, sosyal demokrasi tari
hinde eşi görülmeyen bir tutarsızlık sergiliyor. 

Az önce İçişleri Bakanı Sayın Sezgin, olağanüstü hal uygulamalarının yıllara göre sayısal 
rakamlarını vermişti. Ben, tekrardan kaçınmak için kısa başlıklar halinde sunmaya çalışacağım. 

Olağanüstü halin uygulandığı 1987 yılında 170, 1988 yılında 277, 1989 yılında 483, 1990 
yılında 645, 1991 yılında 780 ve 1992 yılının ilk üç ayında 429, son üç ayında da 501 insan 
olmak üzere, toplam 3 500'e yakın insan yaşamlarını yitirmiştir. İşte olağanüstü hal tablosu
nun getirdiği konum budur. 
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Görüldüğü üzere, her yıl, bir önceki yıla göre daha çok kan, daha çok gözyaşı dökülmüş, 
daha çok insan öldürülmüş, daha çok acılar yaşanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu tablonun çözüm olduğunu kini ve hangi vicdan 
savunabilir? tşte, Sayın İktidar bugün bunu savunuyor. 

Televizyonda, her akşam onlarca insanın ölümünü teşhir etmek, şefkat sunduğunu iddia 
eden Hükümetin bir vitrini haline geldi. Bu kime ve neye hizmettir? 

Olağanüstü halin çözüm olmadığı, sorunu, çözümsüzlüğe, açmaza ve tıkanmaya götür
düğü açık bir gerçektir. Aslında, olağanüstü hal yerine yeni bir sistem aramaya da gerek yok
tur. Zira, olağanüstü halin yerine getirilecek sistem demokrasidir. Türkiye'nin doğusunu fark
lı, batısını farklı yönetmek; batıya gül, doğuya kan layık görmek vicdanla bağdaşır değildir. 

Siz, bir hükümet düşünün ki, sekiz aydan bu yana olağanüstü halin yerine ne koyacağına 
karar verememiş olsun. Bırakınız onu siz, on yıldır muhalefette olan, gerek Doğru Yol Partisi, 
gerek SHP, acaba neden bunu mahelefetteyken düşünmediler? Hiç mi akıllarına gelmiyordu 
demokrasiyi işler hale getirmek. 

Olağanüstü hal, bölgede yaşayan insana baskı ve zulmü beraber getirmektedir. Olağanüs
tü hal, faili meçhul cinayetleri, kontrgerillayı, keyfiliği, postal ve süngüyü egemen kılarak bun
ları meşrulaştırmak demektir. Eğer bir ülkede insanların can güvenlikleri sağlanamıyorsa; eğer 
bir ülkede insanlar evlerinden alınıp öldürülüyorsa, eğer Siirt-Kayıklı'da, Malatya'da, Pütür
ge'de, Diyarbakır'da, Lice'de, Dargeçit'te, Cizre'de Nusaybin'de, Midyat'ın Turgallı ve Site Köy
lerinde ve Bitlis'te savunmasız 13 insan öldürülüyorsa ve bunlardan bir tanesi de bir partinin 
genel meclisi üyesi ise, bu ülkede demokrasiden söz etmenin olanağı yoktur. Eğer bir ülkede, 
gözetim altına alınan insanlar işkencelerden geçiriliyorsa, eğer bir ülkede insanlar işkence ile 
öldürülüyorsa -Bişenk Anık, Tahir Seyhan, Abdurrahman Tanrıbilir gibi- o ülkede demokrasi 
yoktur. 

Anımsarsınız, geçtiğimiz yıllarda, daha önce Mardin'e bağlı olan, şimdi Şırnak'a bağlı 
Cizre İlçesinde "dışkı yedirme" adıyla bir dava kamuoyunun gündemine, gelmişti. Ben, o da
vanın avukatlığını yapmıştım. Çok iyi hatırlıyorum, o tarihlerde kamuoyu ayaktaydı ve en çok 
karşı çıkanlar da o zaman muhalefette bulunan Sayın Demirel ve Sayın İnönü idi. Sayın Demi-
rel'in bir sözünü anımsatmak istiyorum, "benim dönemimde böyle bir şey olmaz, olursa gök 
kubbeyi başlarına yıkarım" diyordu. Şimdi, Sayın Demirel'e soruyorum; siz kimin başına gök 
kubbeyi yıktınız; ne zaman yıkacaksınız? (ÖZEP sıralarından alkışlar) 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Askerlere, polislere kurşun sıkanların başına gök-
kubbeyi yıktık. 

ORHAN DOĞAN (Devamla) — Eğer bir ülkede, basın özgürlüğü namlular ve işkenceler 
gölgesinde susturuluyorsa, basının yılmaz emekçileri Cengizler, Halitler, Fevziler, İzzetler, Ha
fızlar gibi değerler şehit ediliyorsa, o ülkede demokrasiden söz etmenin olanağı yoktur. O ül
ke, eğer demokrasiden, şeffaflıktan, şefkatten söz edecekse, öncelikle bunları tartışma dışına 
almak zorundadır. İşte o nedenle, biz, olağanüstü hale karşıyız, işte o nedenle, biz olağanüstü 
hale ret demeliyiz, işte o nedenle, biz olağanüstü halin çözüm olmadığında ısrar ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, olağanüstü hal döneminde çoğunlukla teorik düzeyde 
tartışılan pek çok olgu bugün Türkiye'de ve özellikle bölgemizde insanların günlük yaşam bi
çimi haline gelmiştir. Nedir bu yaşantı? İşte size örnekler kontrgerilla, çok yaygın; faili meçhul 
ölenler, her gün işitiyoruz; kayıplar... Ben, bu arada bir şey anımsatmak istiyorum. Birkaç 
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ay önce Diyarbakır il genel meclisi üyesi bir arkadaşımız geldi "Köylüm olan biri beni öldür
meye karar vermiş, Silvan'daki bir güvenlik görevlisi de bu konuda benden rüşvet istiyor? de
di. Tipik bir kontrgerilla vakası. Sayın Başbakana durumu arz ettik. Eksik olmasınlar, bizi 
bir grup arkadaşımızla kabul ettiler. Biz, bir güvenlik görevlisi tarafından kiralanan kiralık ka
til ile öldürülmek istenen şahsı Sayın Başbakana götürdük. Bu, o kadar çok somut, o kadar 
çok kanıtlı bir olaydı ki... Kiralanan şahıs "beni yüzbaşı ile görüştürün ve telefon görüşmesini 
dinleyin" diyecek kadar net bir olaydı. Başbakanın ve İçişleri Bakanının talimatları üzerine 
gerekli sistem sağlandıktan sonra yüzbaşı ile kiralık katil telefonla görüşütürüldü. Görüşmede 
Sayın Başbakanın duydukları tüyler ürpertici idi; çünkü, iddia doğruydu ve öldürmek üzere 
kiralanmıştı, karşılığında da 20 milyon lira para alacaktı; ama bugün böylesine somut, böyle
sine ciddî, böylesine vahim bir olayın üzerine gidilememesi, Hükümetin demokratikleşmesi ko
nusundaki umutlarımızı ne yazık ki yitirmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1978'de bölgemizde sıkıyönetim uygulandı. 1987 yı
lında da olağanüstü hal ile bölgede uygulanan olağandışı hal, olağan yaşam şekline getirildi. 
Bugün 14 yaşında olan kızımız, oğlumuz, delikanlımız henüz olağan rejimle tanışamadı. Sizle
rin vicdanlarına soruyorum; sizler benim yerimde olsaydınız, o bölgeden seçilseydiniz ve sizin 
çocuğunuz olağan yaşama hasret olsaydı siz ne yapardınız, siz neler neler söylerdiniz? 

Sayın Başbakan Demiret'in, unutmadığını düşündüğüm bazı sözlerini anıtsatmak istiyo
rum. İtalya'da Gladio adındaki paramiliter nitelikli yeraltı örgütünün dünya kamuoyunda tar
tışıldığı dönemde, ülkemizde de kontrgerilla gündeme geldi ve o tarihlerde de Sayın Başbakan 
Demirel, muhalefet partisi başkanı olmak görevini layıkıyla yerine getirerek Hükümeti topa 
tutuyordu. O tarihte yapılan bir basın toplantısı sırasında gazeteciler Sayın Demirel'e sorular 
yöneltiyor ve Sayın Demirel diyor du ki, "benim devrimde bilgim dahilinde böyle bir şey ola
mazdı. Bilgim haricinde de birşey varsa, bunun altına yatmaya hazırım. Bunu Meclise getire
ceğim." Tarih 28.11.1990; "DemirePden Hodri meydan" başlıklı birhaber, Yeni Asya Gazetesi. 
Sayın Demirel bir başka soru üzerine de şu yanıtı veriyordu, "Hükümeti göreve davet ediyo
rum; Türkiye'de böyle bir teşkilat olup olmadığı konusunda açıklama yapsınlar." Tarih 16 Ka
sım 1990, Cumhuriyet Gazetesi. 

Yine, bir başka gazetecinin sorusuna da şöyle bir yanıt alıyoruz : "Hukuk devletinde bu 
tür örgütlere yer yoktur. Parlamentonun bu toplumsal tehlikeye, hukuk dışılığa ve devlet için
deki bu gizli örgütlenmeye karşı çıkması görev haline gelmiştir. Çünkü, en başta Türkiye Bü
yük Millet Meclisi bunun altına girmiştir." O halde bizler neden görev yapmıyoruz? O zaman, 
muhalefetteyken Parlamentoyu göreve çağıran Sayın Demirel; bugün devletsiniz, iktidarsınız, 
Hükümetsiniz. Neden görev yapmıyorsunuz? 

Yine, Sayın Demirel, 17 Kasım 1990 tarihinde bir gazeteye şu açıklamayı yapıyor ve "Dev
let esrarengiz teşkilatlar vasıtasıyla cinayet işlemiştir deniliyorsa, herkesin yakasına yapışılsın.1 

Benim bu çağrımdan sonra hiçbir şey yapmazlarsa, bütün bu töhmetleri, bütün bu kötüleme
leri hiçbir şey yapmayanların üstüne bırakırım." diyor. Töhmet yüklüyor, kötüleme yüklüyor. 

.Şimdi, Başbakan Sayın Demirel; bütün bunlardan sonra, benim de zatı âlinize şu soruyu 
sorma hakkım var diye düşünüyorum : Eğer zati âliniz, bu anlattıklarımın şahsınıza ait oldu
ğu konusunda benimle hemfikir ise, bugün iktidarda olmanız da dikkate alınarak, dün söyle
diğinize bugün neden sahip çıkmıyorsunuz? Yoksa, yine "dün dündür, bugün bugündür" mü 
demek gerekiyor? "Benim dönemimde hiç kimse böyle yapamaz; yapanların başına gök kub-
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beyi yıkarım" diyordunuz. Ben de size soruyorum; lütfen yapanların başına gök kubbeyi yıkı
nız, çünkü yetkilisiniz. 

İSMAİL HAKKI AMASYALI (Kocaeli) — Yıkılacak. 
ORHAN DOĞAN (Devamla) — Dileğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu anlattığım, olağanüstü hal uygulamalarının siya
sal bir yapısı. Az önce İçişleri Bakanı Sayın Sezgin ve SHP Grubu adına söz alan Sayın Gür-
kan "biz telaşlıyız, biz umutluyuz. Olağanüstü hal yerine getirelcek sistem konusunda yine 
telaşlıyız; çözeceğiz. Umutsuzlanmanıza gerek yok" demişler ve ilave olarak da, "Hükümet 
protokolünde, Paris Şartına sadık kalınacağı yazılıyor" dediler, yine, Sayın Sezgin dediler ki, 
"biz, doğudaki kardeşlerimize, doğudaki insanlara sevgiyle, şefkatle yaklaşıyoruz." Ben Sayın 
Sezgin'in şahsında, sevgisinin eksik olduğu kanısında değilim; ama ben şunu da düşünüyo
rum; Sayın Sezgin'in sevgileri herhalde birileri vasıtasıyla kurşunlara dönüşüyor, işkenceye dö
nüşüyor. Çünkü, bu bir gazete haberi ve bu gazete haberi yalanlanmadı; 30 yaşındaki bir ka
dıncağızın anlattıklarını okuyurum size : "ben artık yaşamak istemiyorum. Bana öyle şeyler 
yaptılar ki, ben artık ölmek istiyorum. Onlara da "Beni öldürün" dedim, öldürmediler. Bana 
"Türkçe konuş" diyorlardı, ben Türkçe bilmediğimi söyleyince işkence yapıyorlardı." 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu kadın birilerimizin yakını olabilirdi, kız kardeşi
miz olabilirdi, eşiniz olabilirdi; ama mutlaka birilerinin yakını olabilirdi ve bu kadının gözal
tında olduğu günlerde rahmine cop sokulmak suretiyle çocuğunu düşürmesine neden olun
muştur. Bu, doktor raporuyla sabittir. Bu mudur sevginiz Sayın Bakan sevgi böyle mi gönde
riliyor? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, olağanüstü hal uygulamaları bölge insanının sadece 
yaşama hakkını elinden almıyor; olağanüstü hal, gazete ve dergilerin yayın ve dağıtımının ya
saklanmasını da sağlıyor. Yani, basına sansür getiriyor. Sendikal faaliyetleri engelliyor, insan
ların keyfî bir şekilde bölge dışına sürülmelerine izin ve olanak veriyor. Mahkeme kararı olma
dan işyerleri aranabiliyor. TRT'nin Bölge Valiliğiyle işbirliği yaparak, âdeta onun bir sözcüsü 
durumuna getirilmesini sağlıyor. Bölge Valisinin tasarruflarına karşı yargı yolu kapatılarak yargı 
denetimsiz bırakılıyor. Köy ve mezralar gerekçesiz boşaltılarak insanlar sürgüne ve göçe zorla
nıyor. Harcamalar denetim dışı tutularak ekonomik çöküntüye yol açılıyor. Bunlar yetmiyor
muş gibi, Bölge Valisi, istediği bir şahsı hiçbir gerekçe göstermeden bölge dışına sürdürebiliyor. 

Ben, olağanüstü halin uzatılması oylanırken, değerli milletvekillerinin, bu söylediklerime 
kulak verecekleri kanısındayım. GQnül isterdi ki, bu kürsüde hiçbir kez işkencelerden, ölüm
lerden, kan ve gözyaşından söz edilmesin. Öyle bir Türkiye yaratılsın ki, bunları söylemeye 
gerek bile kalmasın; ama bu söylediklerim insanlarımızın yaşantılarının özü, yaşam biçimi, 
yaşama şekli yaşama gerçeklikleridir. Bu nedenle de hiç istemediğimiz ve söylerken ürperti-duy-
duğumuz sözleri yinelemek zorunda kalıyoruz. 

Biz, Türk anaların da, Kürt anaların da artık kan ve gözyaşı dökmesini istemiyoruz. So
runların demokrasi ve barış içinde çözülmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. (ÖZEP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Başbakanlık tezkeresini tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 
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24.6.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.3.1992 tarihli ve 165 sayılı kararı ile 19.3.1992 gün sa
at 17.00'den itibaren 4 ay süreyle uzatılması onaylanan Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, 
Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van tilerinde devam eden olağanüstü halin 19.7.1992 
günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süreyle uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 
Bakanlar Kurulunca 23.6.1992 tarihinden kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Oylamanın şekli ile ilgili iki önerge vardır, önergeleri okutup, imza sahiple
rinin salonda olup olmadıklarını arayacağım ve ona göre işleme koyacağım. 

Birinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

19 Temmuz 1992 günü saat 17.00'den itibaren; Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hak
kâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin 4 ay süre 
ile uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu tezkeresinin oylamasının İçtüzüğün 119 uncu maddesi 
gereğince açık oylama olarak (üyelerin kabul - ret - çekinser şeklinde beyanları ile) yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Gazi Barut 
Malatya 

Gürol Soylu 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Abbas Inceayan. 
Bolu 

Fevzi İşbaşaran 
İstanbul 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Faruk Saydam 
Manisa 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Engin Güner 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

1. Safa Giray 
İstanbul 

Mümin Gençoğlu 
Bursa 

Feridun Pehlivan 
Bursa 

Ergun özdemir 
Giresun 

BAŞKAN — Şimdi imza sahiplerinin salonda olup olmadıklarını arayacağım. 
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Sayın Mustafa Kalemli?.. Yok. 
Sayın Cavit Kavak?.. Yok. 
Sayın Ülkü Güney?.. Yok. 
Sayın Orhan Ergüder?.. Yok. 
Sayın Muzaffer Arıcı?.. Yok. 
Sayın Faruk Saydam?.. Yok. . .- . 
Sayın Yaşar Eryılmaz?.. Yok. 
Sayın Nabi Poyraz?.. Yok. 
Sayın Metin Emiroğlu?.. Yok. 
Sayın Engin Güner?.. Yok. 
Sayın Gazi Barut?.. Yok. ' 
Sayın Gürhan Çelebican?.. Yok. 
Sayın GürolSoylu?.. Yok. . . * . , ' • 
Sayın Kadir Ramazan Coşkun?.. Yok. 
Sayın Halit Dumankaya?.. Yok. / 
Sayın Safa Giray?.. Yok. 
Bu önergeyi işleme koyamıyoruz. 
İkinci önergeyi okutup, imza sahiplerinin salonda bulunup bulunmadıklarını arayacağım. 

Türkiye'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Olağanüstü hal uygulamasıyla ilgili Başbakanlık tezkeresinin ad okunarak oylanmasını 
arze ederiz. 

Mahmut Alınak 
Şırnak 

M. Emin Sever 
Muş 

Muzaffer Demir 
Muş 

Nizametün Toğuç 
Batman 

Hatip Dicle 
Diyarbakır 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır 
Sırrı Sakık 

Mus 
Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 

BAŞKAN — Mahmut Alınak?.. Burada. 
Remzi Kartal?.. Burada. 
Emin Sever?.. Burada. 
Mahmut Kılınç?.. Burada. 
Muzaffer Demir?.. Burada. 

Remzi Kartal 
Van 

Mahmut Kılınç 
Adıyaman 

Ahmet Türk 
Mardin 

Ali Yiğit 
Mardin 

Mehmet Sincar 
Mardin 

Naif Güneş 
Siirt 

Orhan Doğan 
Şırnak 
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Ahmet Türk?.. Burada. ' 
Nizamettin Toğuç?.. Burada. 
Ali Yiğit?.. Burada. 
Hatip Dicle?.. Burada. 
Mehmet Sincar?.. Burada. 
Mahmut Uyanık?.. Burada. 
Naif Güneş?.. Burada. ' 
Sırrı Sakık?.. Burada. 
Orhan Doğan?.. Burada. 
Sedat Yurttaş?.. Burada. 
Önerge, işleme konacak imzaya sahip olduğu için işleme koyacağız. 
Şimdi, açık oylamanın şekli hakkında Meclisin oyuna başvuracağım. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin kürsüye konacak oy kutusuna oy pusu

lasını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

-, Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, kabul, ret veya çekinser 
şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Bu durumda, açık oylama, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapıla
caktır. 

Oy pusulası bulunmayanlar, bir beyaz kâğıda adını, soyadını ve imzasını atarak, kabul, 
ret ya da çekinser yazmak suretiyle oyunu kullanabilir, 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın efendim. 
(Oyların ayırımına başlanıldı) 
C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1, — TBMM Genel Kurulunu ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey e, Baş
kanlıkça "hoşgcldiniz" denilmesi 

BAŞKAN — Değerli üyeler, biraz sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Ebulfeyz Elçi-
bey teşrif edecekler ve Meclisimize kısaca sesleneceklerdir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen karar gereğince Sayın Ebulfeyz Elçibey geldiklerinde, Meclisimize seslene

ceklerdir. 
Evet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Ebulfeyz Elçibey, Türkiye Büyük Millet Meclisi

ni onurlandırmışlardır. (Ayakta alkışlar) 
Kendilerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına "Hoşgeldiniz" diyorum, onur yerdiniz. 
D) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

7. — Azerbaycan Cumlmrbaşkanı Ebulfeyz Elçibey'in, Genel Kurula hitaben konuşması 

BAŞKAN — Meclisimizin oybirliğiyle aldığı karar gereğince, Azerbaycan Cumhurbaşka
nı Sayın Ebulfeyz Elçibey'i, konuşmak üzere kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun efendim. (Ayakta alkışlar) 
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AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI EBULFEYZ ELÇİBEY — Sayın Büyük Millet 
Meclisinin Başkanı, Sayın Başbakan Süleyman Demirel, Sayın Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü 
Bey, sayın parlamenterler, sayın muhalefet partisi üyeleri, bütün kardeşlerim, sayın hanımlar, 
sayın beyler; kendimi çok mutlu sayıyorum. Uzun, büyük, ağır yol geçmiş ve Türk Milletini 
özgürlüğe kavuşturmuş Mecliste çıkış etmek, tabiî olarak çok ağırdır, benim için zordur ve si
yasî mücadelede berkimiş, siyasî mücadelede yetişmiş parlamenterler karşısında çıkış yapmak 
benim için çok zor bir iştir. Eğer kusurlarım olursa, o kusurlarımı bağışlarsınız, benim suçum
dan kesersiniz. (Alkışlar) 

Memleket o kadar güzel, Anadolu o kadar şerefli, onun insanları o kadar yücedir ki, bu 
memlekete girerken de, bu memleketten çıkarken de her bir şey tazim talep eder, her bir şey 
baş eğmek, her bir şey kös basmak talep eder. ("Bravo" seslen, alkışlar) 

Arkadaşların bir kısmı bilir ki, demokrasi uğrunda mücadele yapan insanları. Bu müca
deleyi Azerbaycan'da Azerbaycan Halk Cephesi başlattı ve onu yürütüyor. Ancak, bu demok
rasiyi yürütmekle beraber, bizim idealimiz budur, merhum Mühammed Emin Resulzade'nin 
koyduğu idealdir. Birincisi Türklük, kendini derk etmek; bir milletin kendini derk etmesidir. 
Bizim bayrağımızdaki yukarıda olan mavi renk onu temsil eder. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu temsilden de dolayı, bu memlekete girerken, bir Sultan Mehmet Fatih yâda düşür, bir 
Avrupa'yı dayandırıp da Türk hakkını dünyaya bildiren Konstantinapolis'i fetheden insan yâ
da düşür; baş eğmemek mümkün değil. (Alkışlar) 

Ne mutlu ki, Hazreti Peygamberimiz buyurmuştur ki, "Kim onu fethedecekse, hoş onun 
haline, Tanrı onu sever." Yani, Tanrı Fatih'i sevmiş de o fethi ona vermiş. ("Bravo" sesleri, 
alkışlar) ' i 

Zaman zaman keşkelmiş de dünyanın bir şark siyaseti olmuş, doğu siyaseti olmuş, dört-
yüz yıl, bütün dünya, Osmanlı İmparatorluğunu çöştürmeye çalışmıştır. Tabiî olarak, Türk Milleti 
bundan da çıkış yolu tapmış. İndik, istiyorsunuz cumhuriyet kuracağız, cumhuriyet yapacağız 
ve demokrasiyi yürüteceğiz. Büyük Mustafa Kemal'in başçılığı altında kurulan bu cumhuriyet 
bugün çeşlenmeşte, bugün yükselmeşte, bugün Türk'ün sesini, kendi sesini, Anadolu'nun sesi
ni, tarihin sesini dünyaya duyurmaktadır. Bu mutluluk içerisinde yaşıyoruz, bu mutluluk içeri
sinde dolanıyoruz. (Alkışlar) 

Sayın beyler, bayanlar, ne mutlu ki, bugün Türkiye'nin karşısında büyük yollar açılmak
tadır. Bugün Türkiye, dünyaya sesini duyuran büyük, güçlü bir memlekete çe'vrilmeştedir. Kos
kocaman bir Rus İmparatorluğu, kırmızı Rus komünizmi çöştü ve dağılmakta. Onun içerisin
de yaşayan gayri milletler, o cümleden de Ukraynalılar, o cümleden de Moldavalılar, Latviyah-
lar, Litvalılar ve o cümleden de orada yaşayan Müselmanlar ve gayri Türk milletleri öz özgür
lükleri uğrunda mübarziye ve mücadeleye başlamıştır. İnşallah da Ortaçağın kalması olan böyle 
imparatorluklardan, buna benzer devletlerden bir ikisi kalır, onlar da çökerler. Yani bir Çin 
de vardır, bir falan da vardır... (Alkışlar) İnsan hakları, demokrasi uğrunda kendi talihini, mil
lî talihini elde etmek isteyen milletler ayağa kalkmıştır. İnşallah da bunlar özgür olacaklardır. 
Tabiî olarak, hele dünyada Türk Bayrakları sırasına gelmemiş ve bugün doğulmakta olan bay
raklar, sancaklar doğulacaktır; o Sibirya'dan, o Çin'den, o Hindistan'dan. (Alkışlar) Bu ağır, 
bu zor; ancak bu şerefli tarih devrinde Türk dünyası, bir gayrı başka Müselman kardeşlerimiz, 
imparatorluklardan özgürlük alacaklar ve kendi hayatlarını kuracaklar. 

Biz bugün daha çok mutluyuz ki, Türkiye demokrasisini yürütmekle, Avrupa'ya çıkmış, 
Doğu'ya bir numune olmaktadır. Biz mücadeleye başlarken de bu meseleyi koymuştuk ve ben-
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den de sorduklarında ki, "ne yapacaksınız?" Dedim, hele ilkin yolumuz Mustafa Kemal'in 
yoludur, sonra da devletimizi kucarağız. (Alkışlar) 

Bundan iki gün önce dediğim sözü, bir de burada tekrarlamak istiyorum. "Çağdaş bir 
cumhuriyet kurmak, insanlara insan kimi yaşamak, öz hakkını almak kimi yaşamak demektir" 
diyen Büyük Mustafa Kemal, bugünleri düşünmüş ki, yani, gelecekte Türkler kendi ananeleri
ne, kendi geleneklerine, kendi duygularına uygun, kendi benliklerine uygun da devletler kura
caklar; vallahi bizim ruhumuzca, bizim en güzel kuracağımız devlet, demokrasi devletidir. De
mokrasi, Türkün ruhunun içerisindedir. (Alkışlar) 

Tarihe de bakalım, dünyada kuldarlık devletleri olmuş, falan devletler olmuş, ne bileyim 
ne devletler olmuş da; ama Türkler de bundan geçmişler. Bakalım da, Türklerde tarih kitapla
rında yazarlar; bundan bin yıl önce, bundan ikicin yıl önce Türklerin kurduğu devletinde ne 
olmuştur ki, böyle yürümüş, böyle dünyaya çıkabilmişler? Orada bir şey vardır : Herbi de
mokrasi. Yani,1 bütün dünya meseleyi ordu üstüne kurmağına bakmayarak, Türkler orduyu da 
demokrasi esasında kurmuşlar. "Sağda oturan sağ beyler, solda oturan sol beyler, ortadaki 
inağlar; benim sözüm size bu, duralım, yürüyelim, hakkımızı alalım" demişler. (Alkışlar) 

Biz, yani bu demokrasiden, bu geleneklerden gelen milletiz. İnşallah da koskocaman impa
ratorluklar dağıldıktan sonra, bütün Türk halkları bu demokrasiyle yürüyecektir. Avrupa ve 
Asya'yı birleştiren Anadolu Türklüğü bu meselede bir numune olacaktır, bir görk olacaktır; 
bunu damma olmaz. Yani, Şark'ın, Doğu'nun bir geleneği vardır. Tıpkı da olarak Fransa'daki 
demokrasiyi götürüp kimse eğer tatbik ederse, yanılırlar. Kimse de götürüp de'bir Amerikan 
hayat tarzını da bu Azerbaycan'a veyahut da diyelim Orta Asya'ya salarsa, yanlışı olur. Mille
tin ananeleri vardır, gelenekleri vardır, bunların hepsi göz önüne alınmalıdır. Biz de onu edece
ğiz. (Alkışlar) ; ı , 

Sayın beyler, sayın siyaset insanları, sayın büyük erler; huzurunuzda cesaretle konuştuğu
ma göre özür dilerim, bu bir mücadeledir, biz bu yolda öğreniriz; inşallah parlamento mesele
lerini de Türkiye'den aksedeceğiz. İnşallah sizlerle gen gen görüşeceğiz, bol bol görüşeceğiz, 
kucaklaşacağız ve bir sıra meselelerde, tabiî olarak, sizi bir kardeş gibi, sizden nasihatler uma
cağız ve gelecekte de fikrimiz vardır, eğer biz de özgür olursak, bu özgürlüğümüzde teç daya
nıp durmayacağız, özgür olmak uğrunda mücadele yapan bütün Türk Müselman dünyasına 
elimizden geleni edeceğiz, bir asker gibi onlara koşacağız. 

Çok sağ olun, çok minnettarım. (Ayakta alkışlar) 
BAŞKAN—• Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Elçibey'e teşekkür ederiz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
1, —Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van 

illerinde devam eden olağanüstü lıalin, 19.71992 günü saat 17.00'den itibaren dört ay süreyle yeniden 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/519) (Devam) 

BAŞKAN — On ildeki olağanüstü halin dört ay süreyle uzatılmasına dair Başbakanlık 
Tezkeresinin açık oylaması sonuçlanmıştır : 259 oy kullanılmış; kabul 222, ret 36, geçersiz 1 oydur. 

Böylece, olağanüstü hal dört ay daha uzamıştır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Bir dahaki görüşmelerde, olağanüstü halin Türkiye'nin hiçbir yerinde gerekli olmayacağı 

umudu ve dileğiyle sonucu ilan etmiş oluyorum. 
19.30'da yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.13 
;— 0 , 

— 1 7 8 — ' • • 



T.B.M.M. B : 89 26 . 6 . 1992 0 : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 19.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Halil Çulhaoğlu (İzmir) 

: 0 . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin 30 Haziran 1992 tarihinden 
itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına; çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silahlı kuvvetleri 
personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün amaçlarına 
uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya Bakanlar Kurulunun yetkili kılınmasına izin 
verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/520) 

BAŞKAN — Gündemin ' 'Sunuşlar" kısmının 2 nci sırasındaki, ülkemizde konuşlandırı
lan çokuluslu gücün görev süresinin 30 Haziran 1992 tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılma
sına; çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silahlı kuvvetleri personelinin ülkemizde 
tabî olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün amaçlarına uygun biçim
de kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya Bakanlar Kurulunun yetkili kılınmasına, Ana
yasanın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresini okutuyorum: 

24.6.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Körfez Savaşını takiben Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylar sonucunda ülkemize yöne
len ve sınırlarımızın fizikî güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ve sosyal 
düzenimizi de zorlayacak boyutlara erişen toplu göç hareketinin tekrarına müncer olabilecek 
gelişmeleri caydırmak, gerekirse bu gelişmelere mani olmak, Kuzey Irak'ta sağlanmış bulunan 
nispî sükunetin ve bölge halkının insanî ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Birleşmiş Milletler 
bağlı kuruluşlarınca yürütülen faaliyetlerin güvenlik içinde devamını sağlamak amacıyla, Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 688 sayılı kararı da göz önünde tutularak başlatılan "Pro-
vide Comfort I I " harekâtı çerçevesinde ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev sü
resinin 30 Haziran 1992 tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılmasına; çokuluslu gücün yapı
sı, güce bağlı yabancı ülke silahlı kuvvetleri personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün 
tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili 
bütün kararları almaya Bakanlar Kurulunun yetkili kılınmasına; Anayasanın 92 nci maddesi' 
uyarınca izin verilmesini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 
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BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi üzerinde, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre görüşme 
açıp, görüşmelerin sonunda tezkereyi onayınıza sunacağım. 

Hükümet hazır. 
Gruplara, Hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz verilecektir. 
Alınan karar gereğince, konuşma süreleri, gruplar ve Hükümet için 30'ar dakikadır; şa

hısları adına iki üyeye de 10'ar dakika söz verilecektir. 
Hükümet adına açıklama yapmak üzere, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, Sayın Başbaka

nın, tezkereye ekle ilgili bir önergesi vardı. 
BAŞKAN — Yeri geldiğinde işleme koyulacaktır efendim. 
Şimdi, açıklama yapmak üzere, Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin'e söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; hepinizi, Hükümet adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Körfez Savaşının, 1991 yılı başlarında sona ermesiyle 
birlikte, Irak'ın genelinde birtakım ayaklanmalar başlamıştır. Bu ayaklanmalar, Irak yönetimi 
tarafından güç kullanılarak bastırılma yoluna gidilmiştir, özellikle Irak'ın güneyindeki Şiî ha
reketi ve kuzeyindeki Kürt Kökenli hareketler ve Irak Vatandaşları tarafından yaratılan hare
ketler, güç kullanılarak bastırılmaya çalışılmıştır. , 

Irak yönetiminin, Kuzey Irak'ta yürüttüğü sindirme hareketi sonunda, kadın, çoluk ço
cuk 500 bini aşkın insan, o günlerde Türkiye'nin sınırlarına yığılmıştır. 

Hepiniz anımsayacaksınız, bölgenin elverişli hava koşulları, arazi yapısı ve iklim koşulla
rının etkisiyle, o günlerde, hepimizi üzen, trajik ve çok acı olaylar meydana gelmiştir. 

Bu olaylar karşısında, Türkiye'nin tek başına bu olayların üstesinden gelemeyeceği şeklin
de, zamanın Hükümeti ile diğer yetkililer tarafından çağrılar yapılmıştır. 

Bu göç, bazı ek sorunları da birlikte getirmekteydi; çünkü, böylesine toplu bir göç hareke
tinde, içindeki unsurların tümünü kontrol etme olanağı yoktu, kontrol edilemezdi. Özellikle, 
Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen ve sınırlarımızın ötesinden de desteklenen terör 
olayları dikkate alındığında, böyle bir göç hareketiyle birlikte Türkiye'ye gelebilecek olan yo
ğun insanlar arasında, çok değişik ve kontrol edilemeyen insanların da gelmesi doğaldı, olabi
lirdi. Bunun, bölge ye ülke güvenliği açısından yaratabileceği sorunlar da açıktı. 

Böylesine bir kitlesel göç, o günlerde, âdeta sınırlarımızın fizikî güvenliğini ortadan kal
dırmış; ekonomik ve toplumsal açıdan, bölgeyi ve Türkiye'yi önemli sorunlarla karşı karşıya 
bırakmıştır. 

Zamanın Hükümeti, müttefik ülkeleri, dünyayı yardıma çağırmış ve bu yolda bazı karar
lar da almıştır. 

Yine anımsanacağı gibi, o günlerde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bu amaçla, 
5 Nisan 1991 tarihinde 688 sayılı bir karar almıştır. Bu karar çerçevesinde, Huzur Herakâtı (Pro-
vide Comfort) denen olay başlatılmıştır. Bu ilk herakâtın amacı, şöyle özetlenebilir: "öncelik
le o kitlenin, o 500 bin kişiyi aşkın kitlenin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak ve daha sonra 
da, bu insanların evlerine dönmelerine olanak sağlamak; bunun için, güvenlik koşullarını ve 
ortamı yaratmak." Yani, önce yaşamsal ihtiyaçları karşılama daha sonra da, o insanların, ken
di köylerine, kasabalarına dönmelerine olanak sağlama ve bunun için de bunların güvenliğini 
sağlama amacına yönelikti. 
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Nisan ayında başlayan bu faaliyetler üç ay kadar sürmüş ve bu harekatın birinci aşaması 
üç ay sonunda tamamlanmıştır. Bu süre içinde, önemli miktarda hava gücü yanında, bölgede, 
13 ülkenin askerî personelinden oluşan 21 bin dolayında askerî personel görev yapmıştır; yani, 
o insanların yerlerine dönebilmelerine olanak sağlamak, güvenlik içinde konuşlandırılmaları
na yardımcı olmak amacıyla 21 bin dolayında askerî personel görev almıştır. 

Ancak, olay bununla bitmemiştir; Hükümetçe, Irak yönetiminin, Kuzey Irak'a tekrar mü
dahale edebileceği, bunun, yeni ve daha yoğun bir göç dalgasına yol açabileceği değerlendiril
mesi yapılmıştır. O günün hükümeti böyle bi^değerlendirme yapmış, böyle bir bekleyiş içine 
girmiş... Ayrıca, Kuzey Irak'taki milyonlarca kişiye insanî yardımın güvenlik içinde yapılabil
mesinin de yollan aranmıştır. Çünkü, o insanların, Irak yönetimiyle ilişkisi aşağı yukarı kesil
mişti; bir yandan konuşlandırılmaları, bir yandan da bunlara insanî yardımın ulaşması gerek
mekteydi. Bu amaçla, zamanın Hükümeti "Provide Comfort I I" ya da Huzur Harekâtı II olayını 
başlatmıştır. 

Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 ocak 1991 tarihinde aldığı 126 sayılı kara
rına dayanarak, 12.7.1991 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de oluşumuna katıldığı, caydı
rıcı bir gücün ülkemizde konuşlandırılmasına izin vermiştir. 

Bu birleşik görev gücünün uyması gereken temel harekât ilkeleri de, Hükümetin yaptığı 
çalışmalar sonucunda belirlenmiştir. O günlerde, bu güç, Amerika Birleşik Devletleri, İngilte
re, Fransa, îtalya, Hollanda ve Türkiye'den 5 bin personel; Incirlik'te konuşlandırılan 48 uçaklık 
bir hava gücü; Silopi'de konuşlandırılan takviyeli bir tabur ve Kuzey Irak'ta gözlem ve temas
lar yapmakla sorumlu bir askerî koordinasyon merkezinden oluşmuştu. 

Türkiye, o zaman, bu güce, Incirlik'te birleşik görev kuvveti karargâh elemanlarının bir 
kısmı, bir mekanize piyade bölüğü ve askerî koordinasyon merkezinde bulundurduğu bir tem
silciyle bu harekâta fiilen katılmıştır. 

Hükümetin, 2 nci Huzur Herakâtını başlatan bu faaliyeti eylül ayına kadar sürmüş ve sü
resinin bitiminden itibaren de, Hükümet bu süreyi, son defa kaydıyla, Eylül 1991'de, yeni bir 
Bakanlar Kurulu kararıyla, 31 Aralık 1991 tarihine kadar uzatmıştır. Bu uzatmayı yaparken, 
Hükümet, Silopi'deki kara gücüne gerek kalmadığı sonucuna varmış ve Silopi'deki kara gücü
nü lağvetmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Aralık 1991'de caydırıcı gücün Türkiye'deki durumu, 
görevi, Kuzey Irak'taki durum, Kuzey Irak'taki gelişmeler bu gücün oluşturulmasındaki amaçlar, 
Kuzey Irak'taki muhtemel gelişmeler, Hükümetimiz tarafından yeniden değerlendirilmiş ve ya
pılan bu değerlendirmede, Nisan 1991'de, evlerini, köylerini, kasabalarını terk ederek sınırları
mıza yığılan, Türkiye'deki vatandaşlarımızın yakınları, kardeşleri, akrabaları olan bu insanla
rın sorunlarının, ihtiyaçlarının, aynı ölçüde olmasa da, devam ettiği sonucuna varılmıştır. Ku
zey Irak'taki istikrarsızlık, Kuzey Irak'taki belirsizlik ve Kuzey Irak'taki kargaşa devam etmek
tedir. 

Bu değerlendirmeden sonra, Hükümetimiz, Huzur Harekâtı görev süresini 30 Haziran 
1992'ye kadar; yani, bu ayın sonuna kadar, altı ay süreyle uzatma kararı verdi ve altı ay süreyle 
uzatıldı. Ancak, Hükümetimiz bu kararı alırken ve bu süreyi altı ay uzatırken, Bakanlar Kuru
lu olarak, bundan böyle bir yetkiyi kullanmayacağımızı, gerekirse konuyu Yüce Meclise götü
receğimizi söyledik, ilan ettik ve kamuoyuna da açıkladık. Bu nedenledir ki, konuyu bugün, 
Yüce Meclisin önüne getirdik, onayınıza getirdik, değerlendirmenize sunuyoruz. Konunun 
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Yüce Meclisçe değerlendirilmesini istedik. Böylece, tartışarak, konuşarak, değerlendirerek, ül
ke yararının gerektirdiği en uygun kararın verilmesine olanak sağlamak istedik. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sürenin uzatılmasının gerekçelerine ve nedenlerine gir
meden önce, bu gücün, bugünkü durumu ve sayısı hakkında da Yüce Meclise bilgi sunmak 
istiyorum: 

tncirlik'teki Birleşik Görev Kuvveti Karargâhında koalisyonun, Türk personeliyle birlik
te, halen 1 771 dolayında personeli vardır. Bu gücün eşkomutanı Türktür, aynı rütbededir ve 
aynı yetkiye sahiptir. Bunu, şunun için söylüyorum: Oradaki Türk eşkomutanın kararı, izni 
olmadan hiçbir şeyin yapılması mümkün değildir, hiçbir şeyin yapılması olanağı yoktur. Ne 
karar alınması olanağı vardır ne de bu kararı uygulama olanağı vardır. Bu nedenle, o yanlış 
anlamaları kesinlikle ve bir defa daha açıklığa kavuşturmak istiyorum. Oradaki eşkomutan 
Genelkurmaya bağlıdır, \a.ni, Genelkurmayın izni olmadan. Genelkurmayın da Hükümete bağlı 
olması nedeniyle, Hükümetin, izni olmadan, orada herhangi bir kararın alınması mümkün de
ğildir. Bunu, bir kere daha, Yüce Meclisin huzurunda açıklıkla sunmak istiyorum. 

Bunun dışında, Diyarbakır-Pirinçlik'te bulunan Askerî Koordinasyon Kurlunun personel 
sayısı 52'dir ve bunların içinde 6 Türk personel bulunmaktadır. 

Ayrıca, Türkiye'nin içinde bulunmadığı -ama, süre uzatımı yetkisi verildiği takdirde bu
lunmasını isteyeceği- Kuzey Irak'ta, Zaho'da, diğer 3 ülkeden 13 personel ĝ örev yapmaktadır. 

Hava unsuru olarak 47 tanesi yabancı, 4 tanesi Türk uçağı olmak üzere 51 savaş uçağı 
încirlik'te konuşlandırılmıştır. Ayrıca, 14 destek uçağı, 8 tane de helikopter bulunmaktadır. 

Uygulamanın nasıl yapıldığına bir kere daha açıklık getirmek istiyorum: Genelkurmaya 
bağlı Türk komutanın izni olmadan hiçbir karar verilemez ve kesinlikle uygulamaya geçilemez. 

Sürenin uzatılmasında, Hükümet olarak neden yarar görmekteyiz ya da neden uygun gör
düğümüz konularında bazı görüşlerimizi izninizle bilgilerinize sunmak istiyorum: 

Evvela şunu belirtmeliyim ki, Kuzey Irak'ta belirsizlik ve istikrarsızlık devam etmektedir. 
Kuzey Irak'ta koşullar, henüz bu güçten vazgeçilmesine izin verecek ölçüde istikrara kavuşma
mıştır. Bunun ötesinde, Irak yönetiminin uyguladığı ambargo nedeniyle bazı alanlarda durum, 
geçmişe göre daha da vahimdir, daha da sıkıntılıdır, örneğin, geçen eylül ayında veya yıl son
larında, Irak Hükümeti, oradaki bütün kamu personelini geri çağırmıştır, kalanlara maaş öde
memektedir ve aynı zamanda bölgeye bir ekonomik ambargo koymuştur. Bugün Kuzey Irak'
taki milyonlarca insan, büyük bir sıkıntıyla; Türkiye'nin öncülüğüyle gitmekte olan yardım
larla ve koalisyon güçlerinden, Batıdan gelen insanî yardımlarla ancak yaşamlarını sürdürebil
mektedirler. Yani, bu nedenle, bazı, alanlarda durum, geçmişe göre daha ciddidir ve daha da 
ağırlaşmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bunun yanında, Irak Hükümetinin, özellikle Kuzey Irak'taki Kürt 
unsurlar çevresinde aldığı bazı önlemler, bu tehlikelerin büyük ölçüde devam ettiğini göster
mektedir. Eldeki bilgilere göre, 36 ncı paralel çevresinde Irak'ın 170 bin kişiden oluşan 18 tü
meni bulunmaktadır. Bunlar, yapılan istihbarat uçuşlarıyla açıklıkla ortaya konmuştur. Irak, 
18 tümenden oluşan askerî gücü -170 bin dolayındaki askeri- o çevrede konuşlandırmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sınırlarımıza yönelik yeni bir göç hareketi, Türkiye'yi, yeni ve bü
yük bir sorunla karşı karşıya bırakacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Batıdaki koalisyon güçleri, Kuzey Irak'taki Kürt unsurlara 
büyük bir ilgi ve sempati duymaktadır. Bu ilgi ve koruma -insanî açıdan- görevinin, herkesten 
önce Türkiye'ye düşmesi gerektiğine inanıyorum. Hem sınırlarımızın hemen ötesinde bulunan 
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hem de vatandaşlarımızın kardeşlen olan bu insanlara, öncelikle Türkiye'nin yardım elini uzat
masının gerekli olduğuna inanıyorum. Bununla şunu söylemek istiyorum: Türkiye bu işin içinden 
çekildiği takdirde -dünyadaki yeni oluşumlar, dünyadaki yeni gelişmeler- başkalarının bunden 
kesinlikle vazgeçecekleri anlamına gelmez. Türkiye'nin dışında kalacağı, Türkiye'nin içinde bu
lunamayacağı bir ortamda, bunlar, çok daha sakıncalı bir biçimde devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım; Irak'ın parçalanmasına yol açabilecek geliş
melerin kesinlikle karşısındayız. Bu, bölgede yeni bir istikrarsızlık ve yeni bir sorun kaynağı 
olacaktır, kimsenin de yararına değildir; ne oradaki unsurların, ne bölgenin, ne Irak'ın, ne 
dünyanın, ne de çevredeki hiçbir ülkenin bunda yararı vardır. Herkese, özellikle koalisyonu oluş
turan ülkelere, her seferinde en üst düzeydeki liderlerle temaslardan başlanarak, bu durum açık
lıkla kendilerine söylenmiştir. Sayın Başbakanımızın Amerika ziyareti sırasında, Sayın Bush'a; 
en son, Rio'daki görüşmeler sırasında, ingiliz Başbakanı John Major'a; Türkiye'yi ziyareti sı
rasında, Sayın Mitterand'a; daha sonra yine Rio'da yapılan görüşmelerde, Sayın Kohl'a ve di
ğer bütün yetkililere bu durum açıklıkla söylenmiştir ve kendileri de kamuoyu önünde açık 
ifadelerle, bunda yarar olmadığını belirtmişlerdir. 

Buna bir açıklık getirmek açısından, 2 Haziran günü, Amerika Birleşik Devletleri Kong
resinin aldığı kararın, bununla ilgili son maddesini aynen okuyorum: 

"Irak Kürtlerinin içinde bulunduğu koşulların düzeltilmesine çalışılırken, Amerika Birle
şik Devletleri, bölgedeki bütün ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye de
vam etmelidir" Bu şekilde kongre, Amerikan yönetimine bunu açıklıkla belirtmiştir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Halepçe de var. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HlKMET ÇETlN (Devamla) — Başka Halepçe'ler olmasın diye 

bunu getiriyoruz sayın milletvekili. 

BAŞKAN — Grubunuz adına görüş açıklanacaktır efendim. 
Devam buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HlKMET ÇETlN (Devamla) — Bu durumu, Kuzey Irak'taki li

derlere de -bizi ziyaretlerinde- açıklıkla söyledik. Kendileri de, böyle bir şeyde yarar göreme
diklerini, bölgede yeni bir sorun yaratacağı için bunu kesinlikle istemediklerini söylemişlerdir. 

Bu arada bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum: Zaman zaman bazı yanlış anlama
lar oluyor; Irak Anayasasında -1970'lerdeki Anayasasında- Irak'ın, Kürt ve Arap unsurlardan 
oluştuğu açıklıkla yazmaktadır; yani, otonomi ve özerklik Irak'ta yeni değildir. Fakat, zaman 
zaman görülen çatışmalar ve çekişmeler, Irak Anayasasında yer alan bu unsurların veya kâğıt 
üzerindeki bu ilkelerin, uygulamaya konulamamasından veya demokratik bir şekilde uygula
maya konulamamasından dolayı, Irak'ta zaman zaman kargaşalar, çatışmalar çıkmıştır. 

Kuzey Irak'ta yapılan son seçimleri, -bazı endişelerimiz olmakla birlikte- tamamen Irak 
Anayasasının gereğini olarak ve Kuzey Irak'taki otorite boşluğuna idarî çözüm aramak için 
yaptıklarını söylemişlerdir. • 

Değerli arkadaşlarım, koalisyon üyeleri, Türkiye'nin bu politikasını benimsediklerini, Irak'
ın, toprak bütünlüğünü koruması gerektiğini, Kuzey Iraklı liderlerle temaslarında da bunu açık
lıkla vurguladıklarını, bundan sonra da vurgulamaya devam edeceklerini söylemişlerdir. 

Irak'ın kuzeyindeki liderler de, Türkiye'nin yardımından yararlanmak istediklerini, amaç
larının yalnızca bölgedeki otorite boşluğunu doldurmak olduğunu, Irak'ın toprak bütünlüğü
nün korunması gerektiğini, açıklıkla, hem size hem de kamuoyuna defalarca ifade etmişlerdir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; söz buraya gelmişken, Irak konusunda da bazı düşün
celerimi belirtmek istiyorum: 

Komşu bir ülke olarak, Irak ile, gelecekte de birlikte yaşayacağız. Bu gerçek, bu ülke ile 
ilişkilerimize özel bir önem kazandırmaktadır, Bütün komşu uluslarla olduğu gibi, Irak halkı
na karşı da dostluk hisleri beslemekte ve ilişkilerimize büyük önem vermekteyiz. 

Irak halkının içinde bulunduğu koşulları geçici görmekteyiz. Ulusların tarihinde hatalar 
olabilmektedir. Nitekim, Irak yönetiminin, ülkenin kuzeyinde kontrolü kaybetmesinin, Kuveyt'in 
işgaliyle başlayan kendi hatalı politikalarının sonucu olduğu unutulmamalıdır. Önemli olan, 
bu hataların, bu yanlışların, ülkeye daha fazla zarar vermeden düzeltilmesidir. 

Irak'ın saygın bir ulus olarak uluslararası camiadaki yerini almasını, birlik ve barış için
de, halkının refah ve mutluluğuna yönelik yolda yürümesini, herkesten önce ve herkesin önün
de biz istiyoruz; Türkiye'nin yararı da bundadır. 

Bu konuda, Hükümetimiz, kendisine düşen çabayı, daha önce de göstermiştir, bundan 
sonra da göstermeye hazırdır. Ancak, bu konuda Irak'ın yapması gereken pek çok önemli hu
suslar bulunmaktadır. Irak'ın öncelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uyması 
gereklidir; başka çıkar yolu yoktur, başka çıkış yolu yoktur. Bunu, Irak'ın Başbakan Yardımcı
sı Tarık Aziz'e, -Rio'da benimle görüşmek istedi- yaptığım görüşmede de söyledim; yine, sa
londa Sayın Başbakanımızın yanına geldiğinde, Sayın Başbakanımız da bu konuyu kendisine 
açıklıkla söyledi. Başka bir çıkış yolu yoktur/Irak'ın, mutlaka, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi kararına uyması gerekir ve bir an önce, dünya ile barışık hale gelmeleri de zorunludur. 
O konuda, Türkiye olarak, Hükümet olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazır' 
olduğumuzu, her çerçevede ve her çevrede söylüyoruz. 

Aynı şekilde, ülkesinin toprak bütünlüğünün korunmasında da Irak yönetimine önemli 
görevler düşmektedir. Irak yönetiminin, ülkesinin belirli bir bölgesinde yaşayan halkı dışlama
sı, bu bölgeye ekonomik ambargo uygulaması yanlış bir politikadır. Böyle bir politikanın, böl
ge halkını yabancılaştırmaktan ve yaşamalarını idame ettirmek için seçenek aramaya sevk et
mekten başka bir sonuç vermeyeceği bilinmelidir. 

Irak'ın, bu insanlarla kucaklaşarak, geçmişi unutturacak politikalar benimsemesinin, ak
lıselimin de, Irak'ın yararının da bir gereği olduğunu, tekrar, altını çizerek vurgulamak istiyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, ülke içinde terörle mücadele ederken, çevre
sinde istikrarsızlık, belirsizlik ve kah dökülmesine varan çatışmalar devam ederken, çok ciddî 
bir şekilde bu olayı değerlendirmek durumundadır. Türkiye, böylesine bir istikrarsızlık ve be
lirsizliğin merkezinde, odak noktasında bulunmaktadır. Balkanlarda ateş ve kan dökülmesi sü
rüyor; Kafkaslar, ateş içinde; Ortadoğu bitmeyen sorunlarla karşı karşıya, güneydoğu ve doğu
daki bazı büyük kentlerde terörle büyük bir mücadele sürüyor. Bu ortamda, Kuzey Irak'tan 
kaynaklanabilecek yeni bir harekete, olayların tahammülü yoktur, sorunların tahammülü yok
tur. Böyle bir risk, göze alınmayacak kadar yaşamsal bir önem taşımaktadır. Ulusal yararımız, 
bu riski göze aldırmayı, bu kritik aşamada kesinlikle engellemektedir. 

Sayın milletvekilleri, konu tüm bu yönleriyle, önce Millî Güvenlik Kurulunda, sonra da 
Bakanlar Kurulunda değerlendirilerek, çokuluslu gücün görev süresinin uzatılmasının ülke ya
rarına olduğu sonucuna varılmıştır. Bu gerekçe ve bu nedenlerle Yüce Meclisin huzurundayız. 
6 ay demek bu 6 ayın, mutlaka sonuna kadar kullanılması anlamına kesinlikle gelmez. 
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Bu arada, bir parantez açarak, bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Eğer 1991,'hatta 
daha da geriye giderek, 1990 Ağustosundan itibaren, Irak'ın işgaliyle başlayan hareketlerdeki 
gelişmelere, değerlendirmelere katılıyor isek, Irak yönetimine, böyle "bir ay sabret, iki ay sab
ret, üç ay sabret" gibi bir süre vermenin doğru olduğu inancında değiliz. Bu nedenle, onları 
bir bekleyiş içine sokmanın yanlış olduğuna inanıyoruz. Yani, "sen, bir şey yapmak istiyorsan, 
bir ay bekle, iki ay bekle, iki ay sonra istediğini yap" anlamına gelebilecek kısa sürelerin yararı 
yoktur. Bu, 6 ay mutlaka kullanılıyor anlamına da gelmez. Olaylar, değerlendirmeler bir nok
taya gelir, en kısa zamanda bunun kaldırılması yoluna gidilebilir; ama, önceden -ben geçmişe 
dönerek de söylüyorum- böyle, kısa kısa süreler vererek, mutlaka karşıya mesaj anlamına gele
bilecek, "İşte, bir düşüncen varsa, bir planın varsa, iki ay sonunda, bir ay sonunda gerçekleş
tirebilirsin" anlamına gelebilecek bir politikanın doğru olmadığına inanıyorum. Caydırıcı gü
cü olacaksa, bu caydırıcılığın, olaylar sağlıklı bir sonuca varıncaya kadar devam etmesinin ge
rekli olduğuna inanıyorum. Koşullar gerekli kıldığında bu her an kaldırılabilir, bu mümkün
dür; bu yetki, Hükümetin ve Yüce Meclisin elindedir. Yüce Meclisin onayından sonra; uygula
madan kaynaklanacak bazı konular, bazı sorunlar ya da sizlerin, Yüce Meclisin, siyasal parti
lerimizin, üyelerimizin önerebilecekleri konular varsa, -ki, olduğuna da inanıyoruz- bunlar el
bette ki, Yüce Meclisin kararından sonra, kendileriyle yapılacak olan görüşmelerde kesinlikle 
konuşulacaktır. Bizim de katıldığımız, Yüce Meclisin bazı değerli üyelerinin katılacağı konu
lar, diye getirecekleri bazı endişeler, kendileriyle kesinlikle konuşulacaktır; bunlar Genelkur
may Başkanlığımızda görüşülmüştür, bunlar Millî Güvenlik Kurulunda konuşulmuştur, Ba
kanlığımızda değerlendirilmektedir. Bu konularda, kesinlikle gerekeni yapmaya kararlı oldu
ğumuzu ayrıca belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet olarak, devlet olarak, Parlamento olarak, 
Karabağ'da, Bosna-Hersek'te yaptırıcı güç peşindeyken, çok daha yakınımızdaki olaya ve Tür
kiye'deki birçok vatandaşlarımızın kardeşlerini, bize ümit bağlayan bu insanların yaşamlarını 
güvence altına alan bu caydırıcı güce nasıl ve hangi gerekçeyle hayır diyeceğimizi hep birlikte 
düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisin tüm bunları değerlendirerek, ülke yara
rının, ülkenin orta, uzun ve kısa dönemli yararının gerektirdiği kararı vereceğine içtenlikleina-
nıyor ve bu inançla, Hükümet adına hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına şimdiye kadar herhangi bir talep gelmedi... 
Şahısları adına söz alan arkadaşlarımı okuyorum, bilgileri olsun diye: 
Zonguldak Milletvekili Sayın Bülent Ecevit, Kayseri Milletvekili Sayın Aykut Edibali, Af

yon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş, Kayseri Millet
vekili Sayın Abdullah Gül, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Recep Kırış, Çorum Milletveki
li Sayın Muharrem Şemsek, Kahramanmaraş-Milletvekili Sayın Esat Bütün ve Kayseri Millet
vekili Sayın Osman Develioğlu söz istemişlerdir. 

Şahısları adına iki sayın konuşmacıya söz verilecektir. 
Grupları adına söz isteyen?.. 
A. MESUT YILMAZ (Rize) — Grubumuz adına, Sayın Safa Giray konuşacak efendim. 
BAŞKAN — ANAP Grubu adına Sayın Safa Giray; buyurun, 
Gruplar adına konuşma süresi 30 dakika, şahıslar adına konuşma süresi 10 dakikadır; ko

nuşmacıların, sürelerine riayet etmelerini rica ediyorum. 
Buyurun efendim. 
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ANAP GRUBU ADINA İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugünkü müzakerelerimiz, maalesef, birtakım olayların etkisiyle ağır bir hava içinde sür
mektedir; bunu, önce, belirtmek, tespit etmek ihtiyacını duyuyorum. 

Bundan önce yapılan, olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin görüşmelerde çok üzücü ve 
Hükümetin itibarına gölge düşüren bir olay yaşadık. Sayın Başbakanın Meclise yaptığı açıkla
mada, mehaz gösterdiği Sayın Yılmaz ve Sayın Akbulut imzalı iki evrak üzerinde tahrifat ya
pıldığı ortaya çıktı. Evrakın aslı üzerinde grup başkanvekilleri tarafından yapılan incelemede 
de, başlığın, ayrı bir daktiloyla sonradan ilave edildiği, herkesin tespit edeceği şekilde belli ol
du. 

Belki olay küçük diye düşünülebilir; ama, ulaştığı boyut bizce çok büyüktür. Sayın Baş
bakandan, bu tahrifatı yapanları ortaya çıkarmasını ve tecziye etmesini bekleyeceğiz. Olayın 
üstü örtülmeye çalışılırsa, bunu, bir sahtekârlığın himayesi olarak değerlendirmeye mecbur ka
lacağız. • 

Sayın Başkan, bugünkü müzakerelerimizin üzerine ikinci bir gölge düşüren, üzerinde yi
ne ağır bir hava yaratan bir başka konunun da hemen akabinde bulunuyoruz. Maalesef, devle
timizin tepesinde, bir süreden beri sürdürügelen bunalım politikasının yarattığı ağır bir hava 
yardır. "İcranın başı benim, ben yaparım, başkası karışamaz" savını, Anayasaya da, ananele
re de ve Türk Milletinin değer yargılarına da ters düşecek şekilde ve bir bunalım seviyesine 
götürecek tarzda her sahaya yaymaya çalışan Sayın Başbakan, hiçbir uzlaşmaya yer bırakmak
sızın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği gibi çok önemli bir konumuzun üzerine gölge düşmesine 
sebep olmuş ve böyle önemli bir sürecin başlayışına bir skandal ilave etmiştir. İcra böyle mi 
olur?.. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Sayın Başkan, konumuz bunlar değil... 
BAŞKAN — Konuya geçmesini, ben de, sizin gibi, bekliyorum. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — "Ben yapıyorum" diyeceksiniz; ama, yaparken et

rafınızı ve müesseseleri kırıp dökeceksiniz... Türkiye'yi böyle idare edemezsiniz. Bunalım poli
tikaları memleketimize yarar sağlamaz; aksine, büyük zararlar verir; hatta yapana daha büyük 
zarar verir. 

Şimdi gelelim Provide Comfort II dediğimiz, Huzur Operasyonu II dediğimiz, kamuo
yunda da Çekiç Güç diye adlandırılmış olan olaya. Bu olay Nasıl başladı?.. Sayın Hikmet Çe
tin buradan, olaya aşağı yukarı tamamen sadık kalarak bir özetleme yaptı. Yalnız, özetlemeyi 
yaparken, bugünkü Çekiç Güç yapısının, sanki, bugün, yeni kurulmuş bir yapı olduğunu söy-
lercesine bir ifade takındı. Bugünkü Çekiç Güç yapısı, eylülde, uzatma yapıldığı sırada ortaya 
çıkmış bir yapıdır. İkinci uzatma sırasında, bu verilen rakamlar, ortaya çıkmıştır. Kara unsuru 
eylüldeki uzatma sırasında ortadan kaldırılmıştır. Bunu düzeltmek istiyorum. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Söyledi, söyledi; konuşmasında söyledi. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla)-- Söyledi; fakat bugüne ait dedi. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sizin döneminize ait olduğunu söyledi,. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Eylülde dedim. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Dediniz mi; özür dilerim. 
Çekiç Güç'ün teşkili sırasında, gerçekten, geçen yılın nisan ayının başlarında Türkiye'nin 

şartlan çok ağır bir durumda idi. Türkiye, bir yandan dünya kamuoyu karşısında sigaya çe-
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kilir bir duruma gelmiş, Türkiye aleyhine "bu insanlara iyi muamele yapamıyor, iyi bakamı
yor, yardım yapamıyor" tarzında yayınlar başlamıştı; bir yandan da, Türkiye, gerçekten, bu 
kadar insanı, kendi başına, o mevsim şartlarında, o dağ şartlarında bakımını sağlayacak, em
niyetini sağlayacak şartlara sahip değildi. Büyük bir olaydı; çok büyük bir olaydı. Bu durum
da, Türkiye dünyadan yardım istedi. Ayrıca da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini konuyu 
incelemek ve bir karar almak üzere toplantıya davet etti. Bu davet tarihi 2 Nisandır. 5 Nisanda 
da, Sayın Bakanın burada özetlediği karar alınmış oldu. 

Şimdi, bu kararlar alındı ve aşağı yukarı mayıs ayı sonlarında, o zamanki koalisyon güç
lerinin toplam asker veya personel sayısı takriben 22 bine yakın rakamlara ulaştı. Bir yandan, 
büyük bir faaliyetle, Türkiye'ye göç etmiş olan insanların Irak içinde yerleştirilmesini sağlaya
cak yerleşme mahalleri, kamplar, evler inşa edildi, bir yandan da, dünyadan ve Türkiye'den 
gelen yardımların organize bir şekilde, muntazam bir şekilde bu insanların ellerine geçmesini 
sağlayacak tertibatlar alınmış oldu. Bu vazife, haziran ayı sonuna kadar devam etti ve aşağı 
yukarı yerine getirildi; ancak, gene Sayın Bakanın söylediği gibi, şartlar, güven sağlayacak ha
le hâlâ gelmemişti. O yüzden, Provide Comfort II denilen -devamı bu- koalisyon güçlerinin, 
orada, asayişi, emniyeti, oradaki insanların güvenliğini sağlamak konusunda göreve devam et
mesini sağlayacak ikinci dönem başlatıldı. 

Şimdi, bunu bugün böyle anlattığım zaman yahut Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin 
böyle anlattığı zaman, hepiniz kabul ediyorsunuz, gayet normal bir olay olarak kabul ediyor
sunuz; en azından, gerek Sayın Hikmet Çetin'in ifadesinde bu gayet normal bir olay olarak 
ifade ediliyor, gerekse Hükümet tezkeresinde bu gayet normal bir olay olarak Meclise arz edili
yor; ama bir de, geçen sene, bu olaylar ortaya çıktığında, bu kararlar alındığında, bu kararlar 
ilan edildiğinde koparılan gürültüler var... O gürültüler niye koparıldı?.. 

Bakınız, o zaman Sayın Demirci ne diyor... 
ADİL AYDIN (Antalya) — Şartlar değişti. ' '•' 
tSMAÎL SAFA GİRAY (Devamla) — Şartlar değişmedi, geçen seneki şartları anlatıyoruz 

ve geçen seneki şartların bunu gerektirdiğini burada Sayın Bakan ifade ettiler. O şartların hâlâ 
devam etmekte olduğunu, en azından kısmen devam etmekte olduğunu söyleyerek bugün uzat
mak gerektiğini söylediler. Demek ki, geçen seneki şartlarda bu kabul edilebilir miydi edilemez 
miydi konusunu konuşuyoruz. 

Geçen seneki şartlarda, bakınız Sayın Demirel ne diyor; 14 Temmuz 1991: "Ülkemizde 
yabancı askerlerin konuşlandırılmasına biz daima karşıyız. Yabancı askerler, yabancı devletle
rin silahlı kuvvetleri, bizim ülkemizde, ancak anlaşmalar gereğince, anlaşmada yeri varsa ola
bilir. Onun dışında böyle bir yol olmamalıydı. 

Buradaki durum naziktir. Eğer Irak Devleti, Kuzey Irak'taki Kürt, Arap veya Türkmen 
kökenli kendi yurttaşlarını katliama tabi tutmaya kalkarsa, Türkiye buna kesinlikle seyirci ve 
sessiz kalamaz; çünkü, bunlar kardeşlerimizdir, bu bir iç mesele de değildir, insanlık meselesi
dir. • 

Çekiç Güç ne için teşkil ediliyor?.. Böyle bir durum olursa, bu insanları korumak için. 
Böyle bir durum olursa, Irak'la Türkiye'nin veya Irak'la Amerika'nın sorunu olmaktan çıkar. 
Bu, Irak ile dünyanın sorunu olur. Hal böyle olunca, Körfez bunalımının bir neticesi olan bu 
duruma Birleşmiş Milletler el koymalı ve teşkil edilecek güç, devletlerin asker gücü yerine barış 
gücü olmalıydı." , 

Yani, gazeteler "Sayın Demirel Çekiç Güç'e karşı çıktı" diye yazmışlardır; ifade de budur. 
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GAFFAR YAKIN (Afyon) — 0 zaman, koltuk yoktu... 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Bakınız, Sayın Erdal İnönü, 3 Temmuzda, Meclis

teki görüşme sırasında ne diyor: 'Artık, Irak'ta çeşitli gruplar arasında anlaşma olmasını, bi
zim de Irak'la ilişkilerimizin normalleşmesini istiyoruz. Bu durumda, ülkemizde, Irak'taki muh
temel bir karışıklığa müdahale edeceği söylenen çokuluslu bir gücün konuşlandırılmasını ka
bul etmek, ulusal çıkarlarımıza hiçbir şekilde uygun olmaz." 

Bir başka yerde Sayın Erdal İnönü şunu diyor: "Bu, bizim egemenlik haklarımızın ihlali
dir." 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Hangi Erdal İnönü?.. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — O zamanki... 
Eylüldeki uzatma üzerine de benzer ifadeler var; ama, aralık ayındaki uzatma sırasında 

durum enteresanlaşıyor. Aralık ayında, demin burada Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, 17 
Ocak 1991'de Meclisten alınan yetkiye dayanarak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 
688 sayılı kararına dayanarak alınmış olan bu kararların karşısında olan SHP ve Hükümet -
Erdal İnönü ile birlikte SHP'nin birçok sözcüsü- bu sefer başka ifadeler kullanmaya başlıyor
lar. Meclisin aynı kararına aynı yetkisine istinaden, görev süresini bizim 3 ay uzattığımız Çekiç 
Güç'ü bu defa 6 ay uzatıyorlar... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bush'un seçilmesine yardım edecekler. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) —Halbuki, o yetki alınırken o yetki temmuz ayında 

ilk defa kullanılırken ve eylül ayında ikinci defa kullanılırken Türkiye'de büyük gürültüler ko
parıldı; Mecliste, Türk kamuoyunda ve basında, "Bu yetki, bu işi yapmanıza yetmez, bu yetki, 
bu iş için alınmamıştır; bu yetkiyi kullanamazsınız; bu konuyu Meclis getirip, tekrar özel ola
rak bunun için yetki almanız gerekir" dediler. Bu ifadelerin hepsi bizde mevcut. Aralık ayına 
geldiğimizde, Anayasaya, egemenlik haklarımıza aykırılık, Türkiye'nin savunmasını, güvenli
ğini başkalarına mı ihale ediyoruz lafları tamamen unutularak ve o yetki kullanılarak süre 6 
ay uzatıldı. Eski lafları bir mertebe unutturabilmek için olacak, "Biz bu yetkiyi son defa kul
landık, bu uzatmayı da son defa yapıyoruz; Meclisten alınmış olan bu yetkiyi de iade ediyo
ruz, iade ettik; zaten 6 ay uzattık canım; 6 ay uzatma yapmasak bile bunların gidişi üçdört 
ay sürer; kolay mı?" diyorlardı. Kamuoyunu bu kadar aldatmak nasıl mümkün olur sayın mil
letvekilleri? 

Burada konuşlandırılmış olan Çekiç Güç, demin Sayın Bakanın söylediği gibi, aslında 47-48 
tane uçak ve personelinden ibarettir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hani bir Türk cihana bedeldi? 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — O söylenen personel, bu uçaklara biner ve hepsi 

bir günde gider. Böyle bir mugalata ile Çekiç Güç'ün görev süresini 6 ay uzatmanın mazeretini 
ortaya koymaya çalıştılar... Kamuoyuna bu kadar saygısızlık olmaz! (ANAP sıralarından al-

. kışlar) Sayın Erdal İnönü'nün "O zaman biz karşıydık; ama iktidara geldik baktık ki olay tam 
bizim düşündüğümüz gibi değilmiş; bugün öğrendik" dediği gibi... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sayın Bakan, getirip siz yerleştirdiniz; daha neyin id
diasındasınız... 

İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Memleket bunlarla, bu çeşit davranışlarla idare edil
mez. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Siz getirdiniz, biz getirmedik... 
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ÎSMAÎL SAFA GİRAY (Devamla) — Efenim, yedi ay zaman geçti; kaldırsaydınız veyahut 
böyle, birtakım devletlerin silahlı kuvvetleri yerine Birleşmiş Milletlerin gücünü getirseydiniz.,. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Siz getirdiniz, biz getirmedik. İradenizi Cumhurbaş
kanına teslim ettiniz; o da getirdi yerleştirdi oraya. 

İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Bakınız, yıl sonundaki uzatma esnasında ne olu
yor... SHP'nin bir sayın üyesi, olayları kendisine yediremiyor, kendi grubuna müracaat ediyor 
ve şunu söylüyor: "Hükümetin bu gerekçeleri kendi mantığı içinde tutarlı görülebilir, uzatma
ya sebep diye gösterdiği gerekçeler belki tutarlı diye görülebilir; Ancak, unutmamak gerekir 
ki, SHP, geçen yasama döneminde, Çekiç Güç konusunda, bunun, Türkiye'nin egemenlik hak
larının zedelenmesi ve üniter devlet yapısının bozulması bakımından önemli sakıncalar içerdi
ğini vurgulamıştır. Kamuoyunun desteğini de bu sebeple yanına almıştır. Bu sakıncalar bugün 
de aynen geçerlidir..." 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Onlar Baykalcı. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — "...Çekiç Güç var olduğu sürece, kapsamı ve hedefi 

nasıl belirlenirse belirlensin, yarattığı tehdit ortadan kalkmış olmayacaktır." Devam ediyor. "Ge
linen bu noktada, Çekiç Güç'ün görev süresinin, meşru ve hukukî zemini olmadığına inanılan 
ANAP damgalı bir yetki yasasına dayanılarak uzatılması, SHP'nin güvenilirliğini zedeleyecektir." 
Bu SHP'li arkadaşımı tebrik ederim; güvenilirlik konusu akla gelmiş. Şöyle devam ediyor. "SHP, 
muhalefette başka, iktidarda başka davranan sağ partilerle aynı doğrultuya düşecektir." Bu, 
sayın SHP üyesi arkadaşımızın, kendi grubuna verdiği bir dilekçedir, "Biz bunu dedik, bunu 
dedik, böyle düşündük; bugün bunu nasıl yapıyoruz?.." diye. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Bizde demokrasi var. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Konuşan Türkiye; konuşacağız, doğruyu bulacağız... 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Evet, konuşan Türkiye; ama, konuşunca da azar 

yiyen, konuşunca da zılgıt yiyen... (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
Bildiğiniz gibi, Türk kamuoyuna, dış politika konusundaki görüşlerimizi, burada, Sayın 

Genel Başkanımızın ağzından defaatle beyan ettik. Sadece burada değil; halkın karşısında, çe
şitli il ve ilçelerde yapılan toplantılarda da beyan ettik ve "Dış politikada Hükümetin alacağı 
kararları -tabiî ki bize bilgi verilmek ve bizimle müzakeresi yapılmak kaydıyla- destekleriz; bu
nu bir iç politika konusu yapmayız ve Türkiye'nin Hükümetinin dışarıda vurduğu yumruğun 
sağlam olduğunu ve arkasındaki bütün kasların varlığını göstermek isteriz" dedik. Biz bunu 
söyledik ve böyle de davrandık. Bugün yapılan oylamada, olağanüstü hal konusunda da öyle 
davranacaktık; onu ifade ettik, halka da açıkladık, Sayın Genel Başkanınıza da açıkladık; ama, 
bu Mecliste olmadık bir olay oldu. 

Biz, dış politika konusundaki bu tutumumuzu açıkça beyan etmişiz... Halbuki, bugünkü 
koalisyonun iki kanadı da, dış politikayı iç politikada alet olarak kullanmıştır. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Onu siz yapıyordunuz. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Bu, kesin bir tespittir. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Astında, Türkiye'nin eski hükümetlerinde, 1960'ların sonlarına, hatta 1970'Iere kadar bu 

ananeye titizlikle riayet de edilmiştir; ama, ondan sonra bu ananede birtakım aksamalar gö
rülmeye başlamıştır. Bu aksama da maksimuma da son iki üç yıl içerisinde ulaşılmıştır. İç po
litikada dış politika unsurlarının kullanılması son iki üç yıl içerisinde maksimuma ulaşmıştır. 
Türkiye'yi dışarıya zayıf göstermenin, Hükümetin arkasında gerekli desteğin -var olması lazım 
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geldiği yerde- var olduğunu göstermenin Türk Milletine zararı olmaz; Hükümeti dışarıda kuv
vetli yapar. Eğer zayıf olması, zayıf görünmesi gerekecekse; bu da gene Hükümetle muhalefet 
arasında kararlaştırılır, planlanır, o da yapılır; ama dış politika konusunda muhalefetle ikti
dar, mutlaka müzakere edip, bir belli kafaya gelmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Giray, 5 dakikanız kaldı; konuşmanızın önemli yerini atlamayasınız 
diye anımsatıyorum. 

İSMAÎL SAFA GİRAY (Devamla) — Sayın Başkan, biraz toleransınıza müracaat edece
ğim... 

Efendim, bakınız, dış politikada yumruğu bütün kasları gerilmiş vaziyette ve tam vurabil
mek için Hükümetle muhalefet arasında müzakerelerin yapılması ve bir karar birliği içinde dav-
ranılması lazım dedim. Bunun tam aksine, bugün, daha samimî dostlarımız vardır., 

LATİF SAKICI (Muğla) — Sayenizde, dost ülke kalmadı... 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Hiç öyle düşünmeyin, tam aksine, bugün çok daha 

samimî ve doğru dostlarımız vardır. 
Şimdi, gerektiğinde Hükümeti zor durumda bırakmak kararını da vererek dışarıya karşı 

nasıl birlik içinde hareket ederiz?.. Bunun birinci şartı, İktidarın -dosyalar İktidarın elindedir, 
bilgiler İktidarın elindedir- muhalefete bilgi vermesidir. İktidar, Anamuhalefet Partisi Genel 
Başkanına, hatta sadece Anamuhalefet Partisi Genel Başkanına değil, muhalefetteki diğer par
tilerin genel başkanlarına da bilgi vermelidir ve müzakere etmelidir. Hatta biz, şunu teklife 
-bilmiyorum, Anayasa üzerinde çalışan arkadaşlarımız bu konuda bir teklif yaptılar mı- hazır
lanıyoruz: Millî Güvenlik Kurulu üyeleri arasına Anamuhalefet Partisi Genel Başkanının kon
ması... Anayasada bu değişiklik yapılmalı. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Siz iktidarda iken bunu niye yapmadınız?.. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Şimdiye kadar neredeydiniz?.. 
İSMAİL SEFA GİRAY (Devamla) — "Niye yapmadınız?" diye kolayca sorulur da, Ana

yasa konuları malum... 
Biz, muhalefet partisi genel başkanlarına ve özellikle Anamuhalefet Partisi Genel Başka

nına bilgi vermekte hiçbir zaman aksadığımızı hatırlamıyorum; Sayın Genel Başkanınız bura
da. Bu bilgi verilir, incelenir; icabında gizli de olur ve ondan sonra, ona göre hareket edilir. 
Burada muhalefet yapılır, konuşulur, bunlar ayrı bir konu; ama, davranış beraberce ayarlana
bilir. Bunu yapmanın Türkiye'ye çok büyük kazançları vardır. Bunu yapmamakta büyük sa
kıncalar var. 

Bu defa, Sayın Başbakan bu bilgiyi vermiştir. Tabiî, ben, bu konuda konuşmak durumun
da değilim, Sayın Genel Başkanımla teke tek konuşmuşlardır; ama dışarıdan değerlendirmem 
şöyle olabilir: Meclisin toplanmasına yarım saat kala verilmiş bir bilgidir. O o saate kadar mu
halefeti bilgisiz bırakmanın bütün sakıncalarını içinde taşıyor. 

Buna mukabil Sayın Başbakan rie yapıyor?... Kamuoyuna, havaalanında, bir açılış töre
ninde, bir yerde veyahut televizyonda, "Efendim, desteği bana vermeyecekler, desteği devlete 
verecekler; ben destek istemiyorum, devlet için istiyorum" diyor... 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Desteği Kürt devletine veriyor.. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu devlet bizim, hepimi

zin devletidir. Biz, devleti savunuruz. Kime karşı?.. Gerekirse size karşı; bunu unutmayın!.. 
(SHP sıralarından "Haydaaa" sesleri, ANAP sıralarından alkışlar) 

\ ; . . . • • . 
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Burada istenen yetki, burada istenen destek, Hükümete istenen destektir; bunu saptırma
yalım. Bunu çevirebilirim zannetmeyiniz; gerçek budur. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Bir kere, her şeyden evvel, açık, şeffaf ve demokra

tik olabilmek için samimî de olmak lazımdır. O, "bana değil de devlete vereceksiniz" beyana
tı, şantajdır. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — İşin özü o ama... 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Biz, Hükümete destek veririz, daha evvel de Hükü

mete destek verdik. 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Oyunuzu aleyhte kullansaydınız... 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, o konuda bir önergemiz var; önergemizi 

dinleyeceksiniz; eğer kabul ederseniz, tezekkür edeceğiz. 

Bu meselelerin halli için birinci şart, güvenilir olmak ve güveninirlik konusuna azamî de
recede itina göstermektir. Bugün Mecliste cereyan eden olaydaki gibi, güvenilirliği bir tarafa 
atarak olaylara bakmamak gerekir. "Eskiden şunu dedim, bugün bunu diyorum. Eğer eski
den onu dediğim halde, bugün bunu demek zorunda kalıyorsam, -bunu da açıkyüreklilikle, 
açıkkalplilikle- eskiden bu şartlar vardı o nedenle onu dedim, bugün şu şartlar var, o nedenle 
bunu diyorum. O şartlarda, eskiden dediğimi gene kabul ediyorum; ama bugün, şu şartlar be
ni mecbur ettiği için böyle diyorum ve kamuoyundan özür diliyorum" deyin, en azından bunu 
söyleyin ki güvenilir olasınız. Güvenilir olmazsanız, o zaman memleket idaresi çok zordur. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Güvenilirliğimizden şüphe yoktur... 
İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Hepinize saygılar sunarım. (ANAP ve RP sıraların

dan alkışlar) 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ali Dinçer; buyurun efen

dim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu adına en derin saygılarımı 
sunarım. 

Değerli milletvekilleri, "Çekiç Güç" adıyla anılan askerî güç, 1991 Nisanında, Saddam 
Hüseyin rejiminin Kuzey Irak'taki isyanı şiddet yoluyla bastırması sırasında, BirleşmişMillet-
ler Güvenlik Konseyinin, 688 sayılı kararıyla, bütün devletleri, Kuzey Irak'tan göçe zorlanan 
kitleye yardıma çağırmasıyla temellenmişti. İlk aşamada kara ve hava kuvvetlerinden oluşan 
bu güç, daha sonra yalnız hava unsuru korunarak, bugüne kadar, Türkiye'nin izniyle devam 
ettirilmiştir. • 

Bu hareketin, caydırıcı bir gücün geçici bir süre ülkemizde konuşlandırılmasını öngören 
ikinci aşaması, Bakanlar Kurulunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 Ocak 1991 tarihli 
ve 126 sayılı kararına dayanarak aldığı 12 Temmuz 1991 tarihli kararıyla başlamıştır. Çokulus
lu gücün ülkemizde kalış süresi, önce Bakanlar Kurulunca 30 Aralık 1991 tarihine kadar uza
tılmış, daha sonra ise Hükümetimiz, 20 Aralık 1991 tarihli kararıyla bu süreyi 30 Haziran 1992 
tarihine kadar devam ettirmiştir. 

Çekiç Güç'ün görev süresinin son kez uzatılması sırasında Hükümetimiz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 126 sayılı kararına dayanan uzatma yetkisini Yüce Meclise iade etmiştir. 
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Değerli milletvekilleri, bugünkü Hükümetin Provide Comfort II gibi önemli bir konuyu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesine bırakması, ulusal egemenliğe saygının, demokratik 
davranma basiretinin önemli bir örneğidir. Bu nedenle, Hükümet ilgililerine teşekkür eder, ken
dilerini kutlarım. 

Başlangıçtaki bazı tanımlardan akılda kalan terim nedeniyle "Provide Comfort II adlı 
güç, pek uygun olmadığı halde "Çekiç Güç" diye Türkçeleşti. Bu gücün 61 uçak, 8 helikopter 
ve 3 Türk uçağından oluşması, önemini azaltmaz. Kuzey Irak'ta, daha önce varılan ulusal uz
laşma modeline ve Çekiç Güç'ün gölgesine dayanarak oluşan özerk Kürt bölgesi, ülkemizin 
yakın geleceğini etkileyecek olan bir realitedir. Bu nedenle, konu, Yüce Meclisimizde gereken 
dikkatle ele alınmalıdır. Bizler meseleyi, iç politika, ucuz popülizm ve gerçekçi olmayan ulus
lararası komplo teorilerine göre ele almamalıyız. Konuyu, gerçekçi, akla yakın yanlarıyla, tüm 
ayrıntı ve incelikleriyle tartışmalıyız. 

Büyük Türk Milletinin bize verdiği yetkiyi kullanırken, inandırıcı görüşler oluşturup, ön
celikle Türkiye'nin çıkarlarını, yararlarını titizlikle kollayabilmeliyiz. Benim bu konuda sizle
re, Yüce Meclise güvenim tamdır. Uyarı ihtiyacını duymam, konunun hayatî öneminden kay
naklanmaktadır. Şunu da belirtmek isterim ki, bazen, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hükü
metimizin, Dışişleri Bakanlığımızın, diplomatlarımızın isteyip de söyleyemediklerini söyleye
rek, ülkemize yarar sağlayabilir. Bunun, Batı ülkelerinde pek çok örneği vardır. 

Değerli milletvekilleri, bugün, uluslararası toplumun bütün unsurlarının, aynı evrensel in
sancıl değerlere sahip kılınmasının düşünsel temelleri atılmıştır. Dolayısıyla, artık, bugünkü 
dünyada, uluslararası kamuoyu ve uluslararası örgütler, devletlerin sınırlarını aşarak, insan hak
larına aykırı uygulamalara, helekitlelere karşı girişilen şiddete karşı bir duyarlılık kazanmıştır. 
Kuveyt örneğinde olduğu gibi, uluslararası bir güç, uluslararası bir askerî güç, Birleşmiş Mil
letler kararıyla fiilî müdahalede bile bulunabilmiştir. Bu çerçevede, Kuzey Irak'ta, Saddam Hü
seyin rejiminin kitlelere karşı başlattığı ve Türkiye'nin sınırlarına yüzbinlerce göçmenin yığıl
masına yol açan şiddete karşı bir önlem olarak Çekiç Güç, olumlu olarak değerlendirilebilir. 
Bugünkü koşullar altında, çok yakın geçmişte vatandaşlarına karşı kitlesel şiddet kullanan bir 
rejimin, yakın gelecekteki olası uygulamaları konusunda güven vermediği bellidir. Yeni bir kı
yam hareketi ve yeni bir kitlesel göç olasılığı, Türkiye'yi eskisinden de zor duruma bırakabile
cektir. Çekiç Güç'ün süresini uzatıp uzatmamayı düşünürken, Yüce Meclisimizin değerli üye
lerinin bu noktayı da göz önüne alması gerektiği kanısındayım ve bu konuyu ayrıntılarıyla in
celeyelim dedim. 

Öte yandan da, Çekiç Güç'ün bugünkü statüsünün ve bölgede güvenlik girişiminden yana 
olan devletlerin insan haklarının korunmasına ilişkin genel tutumlarının güven verici olduğu
nu söylemek de pek mümkün değildir. 

Türkiye'nin Kuzey Irak'la ilgili güvenlik ve yardım girişimlerine yeni bir hukuksal çerçeve 
kazandırması için harekete geçmesi gerekmektedir, öte yandan, Kuzey Irak'taki girişimleriyle 
bölge halkının güvenliğini sağlama çabası içinde olduklarını belirten devletlere, Türkiye'nin, 
kıyamdan, uluslararası çabalarla korunması gereken başka kitlelerin de bulunduğunu kuvvetle 
hatırlatması gerekmektedir, 

Bu noktaları biraz açarak, değerli milletvekillerinin dikkatlerine arz etmek istiyorum. Bi
rincisi, Kuzey Irak halkının güvenliğinin sağlanması, Türkiye ile birkaç devlet arasındaki iliş
kilere bağlı olmaktan ziyade, uluslararası hukuk çerçevesinde, uluslararası örgütsel yapılara 
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bağlı kılınmalıdır. Bu iş, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa arasındaki 
ikili ilişkilerin bir konusu olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun için, sınırlı katkılar ve kararlarla oluş
turulan Çekiç Güç yerine, Birleşmiş Milletler veya AGlK çerçevesinde bir barış gücünün ku
rulması sağlanmalıdır. Türkiye'nin çıkarlarına ve uluslararası norm ve gerçeklere en uygun uzun 
süreli çözüm, bu olacaktır. 

İkincisi, uluslararası kamuoyunun ve insan hakları ve demokrasiyi savunan devletlerin dik
kati şu soruya çekilmelidir: Neden yalnız Kuzey Irak'ta yaşayanların esenliği önemli de; örne
ğin, Dağlık Karabağ'daki Azeriler veya Bosna-Hersek halkının esenliği bir uluslararası güven
lik girişimini hak edecek kadar önemli değil? Türkiye, uluslararası alanda görülen bu çifte stan
dardın aşılması ve Karabağ ve Bosna-Hersek'te, Birleşmiş Milletler veya AGÎK çerçevesinde 
bir barış gücünün göreve başlaması için gerekli girişimleri" yapmalıdır. 

Körfez savaşından sonra Kuzey Irak'ta oluşan otorite boşluğu, Türkiye açısından güven
sizlik yaratmıştır. Türkiye, hem kendi güvenliği açısından hem de komşusu Irak'ın toprak bü
tünlüğüne saygılı olduğu için, böyle bir otorite boşluğundan elbette tedirgin olmuştur. Bugün, 
Irak Kürtleri bölgeye hâkim gibi görünmesine rağmen, Kuzey Irak'taki otorite boşluğunun tü
müyle ortadan kalktığını söylemek mümkün değildir. Bugün, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'ta 
yuvalanabildiğine ilişkin haberler, her gün basında yer almakta, dahası, kuzey Iraklı liderler 
Talabani ve Barzani, PKK terörünü açıkça desteklememekle birlikte/açıkça kınamaktan da 
kaçınmaktadırlar. Bu durum, Türkiye için yeteri derecede güven verici değildir. 

688 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararında ve bölgeyle ilgili Batılı devletle
rin açıklamalarında, Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulması savunulmamakta, tam tersine, 
Irak'ın-toprak bütünlüğününkorunacağı belirtilmektedir; ancak, Kuzey Irak'ta ortaya çıkan 
son gelişmeler, burada, en azından uzun dönemde bir Kürt devletinin oluşabileceğinin işaretle
rini vermektedir. Böyle bir devlet hangi niteliklere sahip olacaktır ve bunun, bölgenin ve Türk
iye'nin güvenliği açısından ne gibi sonuçları olabilir? Bu soruların cevaplarını bugünden dü
şünmeliyiz; çünkü, böyle bir devlet ortaya çıkarsa, bu, güçsüz, köksüz, başkalarına muhtaç 
ve muhtaç olduğu için de başkaları tarafından kullanılmaya hazır bir devlet olacak ve İsrail'in 
varlığından daha da ileri derecede bölge barışını tehdit edebilecektir. Böyle bir gelişmeye Türk
iye'nin olumlu bakması mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, asıl olan, Türkiye'nin, ülkemizin, halkımızın çıkarlarıdır. Şu ya da 
bu devletin çıkarlarına uygun talepler değil, Türkiye'nin çıkarları ve yararları göz önünde tu
tulmalıdır. Başkaları tarafından yapılan, deklare edilen hiçbir yumuşatıcı, ikna edici söz, bizi, 
Türkiye'nin çıkarlarını düşünmekten alıkoyamaz, alıkoymamalıdır. Irak'taki gelişmelerin, Türk
iye'nin sekiz on yıllık yakın geleceğini etkileyebileceğini bilerek karar vermeliyiz. 

Ortadoğu'daki İsrail'e benzer biçimde, bölge dışı devletlerin çıkarlarına hizmet etmeye hazır 
bir devlet olmaya başka bir aday var, o da Ermenistan. Eğer Kuzey Irak'taki gelişmeler, Irak'
ta, bütüncül ve demokratik bir yapı oluşturularak denetlenmezse; Türkiye, kuzeydoğusunda 
ve güneyinde dış karışmalara ve oyunlara açık, istikrarsızlık bölgeleriyle kuşatılmış olacaktır. 

Türkiye, topraklarında Çekiç Güç'ün konuşlandırılmasını sürdürse, yani Yüce Meclisimiz 
bu süreyi uzatmaya karar verse bile, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda duyarlı ol
malıdır. Üniter bir Irak içinde, demokratik ve insan haklarına saygılı bir yönetimin, bütün Irak 
vatandaşları tarafından oluşturulması ve bu yönetimin mutlaka Kuzey Irak'ı da kapsaması, 
Irak için ve bölge barışı için en uygun yoldur. 
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Irak'ta, yakın geçmişte, Saddam rejiminin hısımına uğrayan, katledilen, sürülen Kürtle
rin, Süryanilerin, Keldanilerin ve Türkmenlerin tümü bizim yakınımızdır, akrabamızdır. Biz, 
yüzyıllar boyu barış içinde yaşadığımız, ortak bir yönetimi paylaştığımız, bazılarına dinî.ve 
kültürel bağlarla yakınlaştığımız bu insanların kaderiyle yakından ilgilenmekle görevliyiz. On
lara yapılan haksızlıklar bize yapılmış sayılır. 

Aynı şekilde, Dağlık Karabağ'da, Bosna-Hersek'te yaşayanlar da bizim yakınlarımızdır. 
Gözü dönmüş, akıl süzgeçlerini yitirmiş Sırplar, Ermeniler, kardeşlerimizi katlediyor ve onla
rı, asırlardır yaşadıkları yerlerden, vatanlarından koparmaya çalışıyorlar. 

Batılı güçler, çoğu durumda olduğu gibi, bu gelişmeler karşısında da çifte standartlarını 
uyguluyorlar. Çıkarları gereği, küçücük Kuveyt'e dev boyutlu askerî güçler yığabilen bu güçler, 
hem de hızla Birleşmiş Milletler kararı alarak Kuveyt'e dev boyutlu askerî güçler yığabilen bu 
güçler; Kuzey Irak'ta da, bizim de yakınımız, akrabamız olan insanlar için olmaktan çok, pet
rol bölgesi Ortadoğu'nun denetimi için, hem de Birleşmiş Milletler veya AGİK kararlarını bile 
beklemeden "Provide Comfort" adıyla güç oluşturmanın yollarını bulabiliyorlar; fakat, Av
rupa'nın en önemli yerlerinden birinde, Avrupa'nın göbeğinde, Bosna-Hersek'teki insanlık su
çunu, soykırımı, Dağlık Karabağ'da Ermenilerin giriştiği vahşeti, yalnızca kınamakla yetini
yorlar... Bu devletler, yeni uluslararası yapı içinde ulusal kimlik arayışlarına kimi yerlerde des
tek oluyorlar; ama, iş, Makedonya'nın tanınmasına veya Kıbrıs Türk Halkının eşitlik arayışla
rına gelince, bu devletlerin anlayışı ve tutumu farklı oluyor.-.. Türkiye, Batıya, Batılı müttefik
lerine, bu çağdışı yaklaşımlarını sürekli hatırlatmalı ve elinde bulunan bütün kozlariyla, bütün 
imkânlarıyla onları, çağdaş, eşitlikçi ve adil olmaya zorlamalıdır. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Bunları Hükümete söylüyorsun değil mi Ali Bey?.. 
ALÎ DlNÇER (Devamla) — Eğer, Yüce Meclisimiz, Provide Comfort II'nin süresinin uza

tılmasına karar verirse, en azından, Bosna-Hersek ve Dağlık Karabağ'da da uluslararası çaba
larla güvenliğin sağlanması koşulunu getirmeli ve Makedonya'nın tanınmasını istemelidir. (ANAP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Aksi takdirde, dışarıya vereceğimiz izlenim, Türkiye'ye 
yakışır bir izlenim olmayacaktır. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Bize söylemiyorsunuz değil mi Ali Bey? 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Benim sözlerim, Türkiye'nin çıkarları içindir. (ANAP sırala

rından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Sözlerimle ilgili eleştiri yükünün önemli bir kısmı daha ön
ceki iktidara yönelik; ama buna rağmen onlardan alkış almak, beni mutlu ediyor... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Güzel konuşuyorsun; politika yapma... 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Yüce Meclisimizin değerli üyeleri, bugün sizler, Çekiç Güç'-

ün süresinin uzatılmasına veya uzatılmamasına karar verme durumundasınız; takdir Yüce Mec
lisin; ancak, böyle bir karar, Türkiye'nin Irak'la iyi komşuluk ilişkileri kurmasına engel olma
malı -Dışişleri Bakamınızın da belirttiği gibi- tam tersine, Hükümetimizden, Irak ile olan iliş
kilerin bir an önce normalleştirilmesi ve geliştirilmesi için yeni girişimler beklemeye hakkımız 
olmalıdır. Bu arada, Irak'ın kendi iç sorunlarını (demokratikleşme, uzlaşma), insan hak ve öz
gürlüklerini hayata geçirerek çözmesine de yardımcı olmuş oluruz. Yalnız kalan, içine kapanık 
Irak, demokratikleşme, insan hak ve özgürlüklerini hayata geçirme çabalarında da geri kalır 
ve Türkiye için de Irak halkı için de sorun büyür. 

Değerli milletvekilleri, Irak'a karşı sürdürülen ambargonun, en azından hafifletilmesi, iki 
ülke arasındaki petrol boru hatlarının açılması ve bölgesel ticaretin yeniden başlatılması, iki 
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devletin de çıkarlarına hizmet edecektir. Böylece, Türkiyemizin güneydoğusu da, başka çaba
lar gerekli olmaksızın, önemli bir gelir kaynağına sahip olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Kıbrıs'taki, Kafkaslardaki, Balkanlardaki, Ortadoğu'daki kardeş
lerimizin kaderi, bizim tutum ve kararlılığımızla yakından bağlantılıdır. Dolayısıyla, dünyanın 
dikkati buralardaki çifte standartlı yaklaşımlara çekilmelidir. Bugün, Yüce Meclisimiz, tartış
tığımız Çekiç Güç'ün süresinin uzatılmasına karar verse de, üzerimize düşen görev, herkese bu 
çifte standartlarla ilgili gerçekleri hatırlatmaktır, Türkiye'nin çıkarlarını hatırlatmaktır, Türki
ye'nin çıkarlarını düşünmektir. 

Bazen riskli kararlar alabiliriz; ama, o kararların, riskli olduğu biline biline alınması gere
kir ve o riskleri bertaraf edecek önlemler ve aynı anda düşünülmelidir. 

Türkiye'nin çıkarları, bölgesindeki güvenlik girişimlerinin, uluslararası hukuk ve ulusla
rarası örgüt çabaları bazında, sağlam bir çerçeveye kavuşturulmasındadır. Eğer biz, bölgemiz
de, Kuzey Irak için, böyle, uluslararası hukuk ve uluslararası örgüt çabaları çerçevesinde sağ
lam bir yapı oluşturursak, bu yapı, Dağlık Karabağ için, Bosna-Hersek için örnek olur, baş
langıç olur; ileride değişik sorunların çıkma ihtimalinin çok kuvvetli olduğu Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği, topraklarında oluşabilecek sorunların çözümüne de katkıda bulunur. 

Bu çifte standartlarla ilgili bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Türkiye, 1974 yılın
da, uluslararası antlaşmalara dayalı yetkilerini kullanarak, garantör devlet olma yetkisini kul
lanarak, Kıbrıs'taki, Kıbrıs Türklerinin katliamını durdurmak için uluslararası hukuka uygun 
bir müdahalede bulundu; ama, bugün Kuzey Irak'taki kardeşlerimiz sayılacak halkın Saddam 
rejimine karşı korunması için çaba gösterenler, bu müdahaleyi olumlu karşılamadılar; hatta 
bu haklı müdahalenin üzerine, Türkiye'ye karşı haksız bir ambargo bile uyguladılar, işte bu 
da, onların zaman zaman uyguladıkları çağdışı çifte standart uygulamalarından biri. Biz, bü
tün bunları, gerektiği zaman, açıklıkla, netlikle, burada ve başka her yerde söyleyebilmeliyiz. 

Değerli milletvekilleri, Çekiç Gücün koruması altında Kuzey Irak'ta oluşan özerk yapının 
Türkiye'nin yakın geleceğinde meydana getireceği riskleri bertaraf etmek için, Türkiye'de, de
mokratikleşme ve temel insan hak ve özgürlüklerinin eksiksiz uygulanmasıyla, çok renkli top
lumsal mozaik yapımızın ulusal bütünlüğünü ve birliğini pekiştirebiliriz. Türkiye'de herkes, 
her kesim ve her topluluk, çağdaş, demokratik, gelişmiş, kalkınmış, güçlü, zengin ve hakça 
bölüşmenin esas olduğu bir Türkiye'de yaşamayı kendiliğinden ister hale gelebilmelidir. Hiç 
kimse, düşünme, konuşma, inanç, demokratik katılım gibi temel insan hak ve özgürlüklerin
den yararlanamadığı kuşkusunu taşımamalıdır; öylesine demokratik, öylesine temel insan hak 
ve özgürlüklerinin eksiksiz olduğu bir ülke yaratmalıyız. Böylesine bir duyarlılık, Çekiç Gü
cün sürmesiyle meydana gelecek riskleri karşılama çözümlerini de düşünerek karar verme im
kânını sağlar. Ben, bütün arkadaşlarımın bu duyarlılık içinde olduğunu varsayıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, beş dakikanız kalmıştır efendim. Konuşmanızın önemli bö
lümlerini aktarabilesiniz diye anımsatıyorum. " ' . ~ 

ALİ DİNÇER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, son olarak, Sayın Başkanın uyarısını da dikkate alarak, Provide 

Comfort H'nin askerî yönüyle ilgili görüşlerimi sunmak isterim. 
Burada Sayın Dışişleri Bakanımızın da açıklamasıyla, başta bir Türk tuğgenerali olmak 

üzere, her düzeyde karar alma mekanizmasına katılan subaylarımızın varlığını öğrendik, bili
yoruz. Ek olarak, var olan hava gücünde üç Türk uçağı da var. 
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Şantiyecilik yapan arkadaşlarımız bilirler, özellikle Türk işçileri, başka ülkelerin, başka 
milletlerin mühendisleri tarafından şantiyelerde pek yönetilemez. Böyle olunca da Türk işçile
rini çalıştıran şirketler, Türk işçilerini yönetecek Türk mühendislerini de istihdam etmek zo
runda kalırlar. Bu durum, bu askerî güç için de geçerlidir. Bizim subaylarımızın, Çekiç Gücün, 
yani Provide Çomfort H'nin denetiminde ve yönetiminde daha etkili olabilmesi için, Türk as
kerinin bu güce daha geniş katılımı gereklidir kanısındayım. Subaylarımızın, kendi askerleri
mizi ve kendi teknisyenlerimizi daha kolay yönetebileceklerini ve onlarla birlikte, bu gücün ba
şarısı için, denetimi için daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Böyle bir katılım, hem dene
tim etkinliğimizi artırır hem de Provide Çomfort II'nin faaliyetleri sırasında kullanılan yeni 
teknikleri, istihbarat yöntemlerini, bizim askerlerimiz, bizim subaylarımız da öğrenme, bu tec
rübeleri edinme şansına sahip olabilirler. 

Değerli milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına yaptığım konuşmayla 
görüşlerimizi dile getirmeye çalıştım. Takdir değerli milletvekillerimizindir, Yüce Meclisimizindir. 

Hem size hem de halkımıza, Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına en derin saygılarımı su
narım, (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şu ana kadar grupları adına başka söz isteyen yok. 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) —- Önce onlar konuşsun, ondan sonra ben konuşmak 

istiyorum; ama, benden sonra konuşmak isteyeceklerse... 
BAŞKAN — Yok efendim; sözü zorla mı vereceğim? Siz istiyorsanız, buyurun. 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Ben çıkacağım; ama, benden sonra konuşmak is

teyeceklerse... 
BAŞKAN — Yok efendim, söz isteyen yok. 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sorun; niye saklanıyorlar? 

BAŞKAN — Ben bilemem efendim, o pazarlığı ben yapamam. Gruplar adına, siz de da
hil herkese soruyorum; yoksa, şahısları adına konuşacaklara söz vereceğim. 

Grupları adına söz isteyen var mı efendim? Yok. 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Ben varım. İktidar Partisi söz almayacak galiba 

bundan sonra. 
BAŞKAN — Bilemem efendim. Siz söz istiyor musunuz? Siz istiyorsanız buyurun. 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — öyle şey olur mu? Ben konuşacağım; ama, en so

nunda konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, söz, isteme sırasına göre verilir. Sayın Erbakan, konuşmak istiyor

sanız buyurun. 

NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Ben konuşmak istiyorum; ama, onlardan sonra... 
BAŞKAN —Refah Partisi Grubu adına Sayın Necmettin Erbakan; buyurun efendim. (RP 

sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri ve Hükümetin sayın üyeleri; Çekiç Güç'ün süresinin uzatılması hakkında bu Hükü
metin getirdiği teklifin Yüce Mecliste görüşmelerini yapıyoruz. Sözlerime başlarken, Yüce Mec
lise, Refah Partimiz Grubunun saygılarını, hürmetlerini sunuyorum, hepinizi sevgiyle selamlı
yorum. 

Sözlerime başlarken, yine çok önemli bir konuyu konuştuğumuzu belirtmek istiyorum. 
Bu kadar önemli bir konuda temenni ederdik ki, bugün İktidar sandalyesinde oturan partilerin 
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sözcülerinin de kıymetli fikirlerini dinleseydik de ondan sonra konuşsaydık; ama, herkesin çok 
iyi tefsir edeceği bir şekilde, gördüğünüz gibi, bendenizin daha önce çıkıp size hitap etmem 
üzerinde özenle durdular. İnşallah çok hayırlı olur. 

Neden çok önemli bir konu konuşuyoruz; çünkü, Çekiç Güç adı altındaki bu konu, Türk
iye'nin bağımsızlığıyla ilgili; bu konu, Türkiye'nin bütünlüğüyle ilgili; bu konu, Türkiye'nin 
geleceğiyle ilgili. Nitekim, benden önce konuşan kıymetli arkadaşlarım, bilhassa SHP sözcüsü 
Ali Dinçer Bey kardeşim de konunun bu büyük ehemmiyetini belirtti; ancak, kendilerinden 
bahsederken hemen şunu ifade etmek istiyorum ki, deminki konuşmalarını dikkatle dinledim, 
âdeta bir ip üzerindeki cambaz gibi çok zahmet çekti. (RP sıralarından alkışlar) Arif olan, 
ne demek istediğini çok iyi anlar; biz anladık, merak etmeyin. Konuşmanızın sonunda, işi, Tür
kiye'de çoğulcu demokrasi ve özgürlüğe getirip bağlamanız çok manidardır; çünkü, demek is
tiyorsunuz ki; ah, ben serbest olsam neler konuşacağım; ama, ne yapalım ki, paçamızı bunlara 
kaptırmışız da istediklerimizi konuşamıyoruz. (RP sıralarından alkışlar) Ama, içinizi ferah tu
tun. Sizin konuşmak istediklerinizi ben konuşacağım, içiniz ferahlayacak; hiç merak etmeyin. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, aslında bu Mecliste yanlış bir taksimat var; bütün olaylar bunu 
açıkça gösteriyor. Çizgi buradan geçmiyor, buradan geçiyor. Onların içi, kalbi bizimle beraber; 
konuştuğum zaman, biraz sonra meydana çıkacaktır. Zaten, bu çizgi böyle sunî olarak dayan
maz; merak etmeyin; görüyorsunuz, çatırdıyor. (RP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Acaba öyle mi? ' 
NECMETTİN ERBAICAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bakın, bir kardeşim 

"acaba öyle mi?" diyor; demin bir oylama yapıldı, 213 Kabul oyu çıktı; MÇP'li 19 arkadaşı
mızın oyunu çıkardınız mı, 204'e iniyorsunuz; bitiyorsunuz, bitiyorsunuz, merak etmeyin. (RP 
sıralarından alkışlar; DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz, zaten yoksunuz. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, önce, müsaade eder

seniz, dikkatle, oynanmak istenen şu oyunun perdesini kaldıralım. 
ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Tiyatroya çevirdiniz Meclisi. 
HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Van'dan ne haber?.. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Çok önemli bir memleket meselesi konuşuyo

ruz; rica ediyorum, huzurunuzu, sükûnetinizi muhafaza ediniz; bu kadar önemli bir memleket 
meselesinde, hakikaten, Meclisimizin nasıl olması lazımsa, öyle olalım. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, şu Hükümet sıralarında oturan arkadaşlarım var ya -
biraz sonra söyleyeceğim- geçen sene neler konuşuyorlardı neler... Şimdi, başka bir posta bü
rünmüşler; bütün söylediklerinin aksini, gelip burada ortaya koymak için gayret edip duruyor
lar. 

Sözde söyleymiş: Efendim, hepsini toplarsak, adedi 1 250'ye varan bir kuvvet varmış, tak
riben 50 kadar uçak varmış, söyleymiş, böyleymiş... Niye gelmiş bunlar buraya; Kuzey Irak'ta
ki Müslüman Kürt kökenli kardeşlerimize herhangi bir katliam yapılırsaymış,'bunları koru
mak için buraya gelmişlermiş!.. Tabiî, bunların tahlilini, inşallah, biraz sonra kısaca yapaca
ğım. Burada, işte, bu hizmeti yapmak için bekliyorlarmış!.. Ne kadar kalacak bu kuvvetler; 
belli değil. Şimdi, Meclisten bu müsaadeyi almak için altı ay diyorlar; sözde, daha da kısa ola
bilirmiş! Biraz sonra açıklayacağım gibi, ohoo... Bu kuvvetlerin asıl planı nedir? Bunlar, böyle 
iki ayda falan çıkıcı değildir.. Siz böylcdavrandıkça, bunlar, büyük Ermenistan ve büyük İsra-
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il'i kuruncaya kadar orada oturmak istiyorlar. Meselenin iç yüzü, planlar bambaşka... 
Muhterem arkadaşlarım, bakınız, ne kadar kalacağı belli değil, Amerikalı bir komutanın 

emrinde... Efendim, Türk eş komutan da var diyorsanız; bizim Türk eş komutanımız mı o uçak
lara emir verdi, "gidin PKK'ya silah yardımı yapın" diye? (RP sıralarından alkışlar) Bizim 
Türk komutanımız mı emir verdi, "Ermenistan'a gidin yardım edin" diye? Incirlik'teki bu kuv
vetler, Ermenistan'a silah yardımı yapıyor. (RP sıralarından alkışlar) Açın gazeteleri okuyun... 

Onun için, biraz önce SHP adına konuşan kardeşimiz, "bunların içerisinde bizim kuvvet
lerimizin sayısı artmalı" diye sızlanıyor, bir şey söylemek istiyordu; "siz onların söylediğine 
bakmayın, böyle gösteriyorlar; ama, müteahhitlerin yanında işçiler çalışır" diyor. Alanın te
mizliğini yapan bizim beş fakir, işsiz kardeşimiz, bu kuvvetin personeli içinde sayılıyor. Kimse
ye bir şey sordukları yok. Bizi, tam bir müstemleke gibi kabul edip, istediklerini yapmaktadırlar. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Müslümana yakışmaz bu. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Müslümana, gerçekleri konuşmak yaraşır, vata

nının bütünlüğünü korumak yakışır, memleketinin geleceğini düşünmek yaraşır. (RP sıraların
dan alkışlar) 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Sen gerçek konuşmuyorsun ama. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bakınız, bu kuvvetleri 

Amerikalılar getirdi. Hükümet tezkeresinde, üç kere "Birleşmiş Milletler" denmiş; bu kuvve
tin, Birleşmiş Milletlerle bir alakası yok; bu, doğrudan doğruya Amerikan aksiyonu. Niye Bir
leşmiş Milletler zarfı içerisinde bize takdim etmeye çalışıyorsunuz? Hiç alakası yok. Birleşmiş 
Milletler kuvvetleri başka şey, Amerikalıların getirip yerleştirdiği -sizin tabirinizle- işgal kuv
veti başka şey. (RP sıralarından alkışlar) Biraz sonra, söylediklerinizi okuyacağım; bunlar, hep 
sizin tabirleriniz. Bunla r kaydedilmiyor mu zannediyorsunuz; nasıl oluyor da, geçen sene söy
lediklerinizin hepsinin tersini konuşabiliyorsunuz, şaşırıyorum. Bunlar silinmeyecek, kalacak, 
her zaman önünüze konacak. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kuvvetler buraya getirildi, kondu, ne oldu? Bakınız, ben, gerçek 
olaylardan bahsediyorum. Bu kuvvetler, buraya getirildi; Kuzey Irak'ta, bilenerek, planlı bir 
otorite boşluğu meydana getirildi; kimin tarafından; Amerika tarafından. 

Bundan başka, bunların, dağlardaki teröristlere yardım ettikleri, Genelkurmay Başkanı
nın açıklamalarıyla sabittir. Bu kuvvetler geliyor, Türkiye'deki PKK teröristlerine silah yardı
mı yapıyor. Bunlar geldikten sonra, Kuzey Irak'ta bu serbest bölge yapıldı ve PKK'nın oraya 
yerleşmesi için zemin hazırlandı. Eskiden üç beş tane PKK'hnın taarruzu varken, şimdi 2 bin 
kişiyle hududu geçiyorlar. Bu kuvvetlerin asıl maksadı bu; bu kuvvetler, onları korumak için, 
onları Saddam'a karşı değil, bize karşı korumak için.PKK'yı korumak için orada duruyor; 
çünkü, onların planları var. Gerçekler önümüzdedir. Niçin, şimdi PKK, 500 kişiyle, bin kişiyle 
geliyor -eskiden üç kişi, beş kişi geliyorlardı- bu kuvvetlerin desteğiyle geliyor. 

Bundan başka, bu kuvvetler, bölge milletvekillerimizin çok yakinen bildikleri gibi ve bi
zim de bundan önce ifade ettiğimiz gibi, Kürtçe bilen Ermeni kökenli ve Yahudi kökenli asker
lerden seçilip getiriliyor. 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Yok Hoca, öyle değil. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bu askerler, köylere dağılıyorlar ve köylerin içe

risinde, "isyan edin" diye, bizim samimî, sadık, vatanı için canını verecek vatandaşlarımızı 
harekete geçirmek için gayret gösteriyorlar; çünkü, bir plan tatbik ediliyor da onuri için. 

Diğer bir delil söylüyorum: Bu da, bizzat Apo'nun kendi lafı; Apo, "Çekiç Güç, en çok 
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bizim işimize yaradı, Kuzey Irak'a yerleşmemizi sağladı" diyor. 
Ayrıca da, bütün davranışlardan hepimizin açıkça bildiği gibi, Amerika, ne pahasına olursa 

olsun, bu kuvveti buradan asla çekmek istememektedir. Zaten, bugünkü Hükümetin önünde 
duranlar, Amerikalı ağabeylerinin -tabirimi mazur görürseniz- bu davranışlarını hissettikleri 
için, içlerinden başka türlü düşünüyorlar; ama, dışarıdan, başka türlü yapmaya, maalesef ken
dilerini mecbur hissediyorlar. 

Bu söylediklerim gerçektir. Bu gerçeklerin ışığı altında Çekiç Gücü tahlil edecek olursak, 
bu gücün asıl amacı nedir: Bir yandan PKK'ya yardım eden, bir yandan Ermenistan'a yardım 
eden ve asla buradan çıkmak istemeyen bu Çekiç Gücün asıl maksadını baştan açıkça ortaya 
koyacağım; sonra bunu, ispat edecek delilleri de bir bir arkasından sıralayacağım. 

Bunların maksadı, kendi planlarını yürütmektir ve bu plan çerçevesinde Türkiye'yi böl
mektir. Bu gücü buraya getiren müdir kuvvetin, asıl gayesi budur. 

Bu gücün asıl maksadı, hemen belirteyim ki, büyük Ermenistan'ı kurmaktır. Nasıl bir bü- -
yük israil planı varsa, bir de büyük Ermenistan planı vardır; bu plan, Müslümanı, Müslüma-
na kırdırmaktır. İsrail'in güvenliğini temin etmek ve büyük İsrail'in oluşmasına yardımcı ol
mak için, bölgeyi kontrol altında tutmak ve buradaki Müslüman ülkeleri birbirlerine düşürüp, 
aralarında mesele çıkarmak, petrol bölgelerini, Müslümanların değil, kendi kontrolleri altında 
tutmaktır. Nitekim, daha iki gün önce Bush'un yardımcısı yapmış olduğu açıklamada, "biz, 
Kuveyt'i kurtarmak için oraya gitmedik, petrolü kontrolümüz altında tutmak için gittik" de
miştir. 

Maksat; Suriye, Irak, İran, Türkiye ve bu bölgede yaşayan Kürt kökenli Müslüman kar
deşlerimiz arasında devamlı bir mesele meydana getirerek, Müslümanı, Müslümana kırdırmaktır. 
İşte bu güçlerin maksadı bu olduğu içindir ki, peşinen ifade ediyorum, bunun adı, Çekiç Güç 
değil; bu, büyük Ermenistan gücüdür; bu, ikinci Sevr gücüdür; bunun asıl adı budur. (RP sı
ralarından alkışlar) 

Şimdi, müsaade ederseniz, bunun böyle olduğunu, delilleriyle size açıklayayım, ispat ede
yim. önce, delil, tarih; Sevr Antlaşması haritasını önünüze alın bakın, başka delile ihtiyaç yok. 
Amerika'nın gayesinin ne olduğunu, Sevr haritası gösterir; bizim Anadolumuzun doğusunda 
büyük bir bölgeyi Ermenistan'a vermek istemektedirler. 

Evvelce bir kere daha söylemiştim, hatırlatmakta fayda görüyorum: Kuzey Irak'taki Kürt 
Müslüman kardeşlerimizin korunması falan, hepsi hikâyedir, Biz, Büyük Ermenistan projesini 
biliyoruz, Ermenilerin asıl maksadını da biliyoruz. -Ermenilerin sloganı şudur: "Kürtler ölsün, 
büyük Ermenistan kurulsun." Onlar, Kürt Müslüman kardeşlerimizi, kendi ideallerine alet olarak 
kullanmak istiyorlar. Nitekim, bunu 1917'de gördük. Batılılar, 1917'de Osmanlı Devletini par
çalarken, o bölgede yaşayan Kürtlere bağımsız bir devlet kurdurmadılar. "Siz, bu olgunlukta 
değilsiniz, İngiliz işgali altında kalacaksınız" dediler ve kendi planlarını tatbik etmek için yü
rüdüler. 

Bakınız, birinci Sevr Antlaşmasından sonra ikinci Sevr yapılmak isteniyor. Birinci Cihan 
Harbinin arkasından Ermenistan'ı kurmak istediler, İkinci Cihan Harbinin arkasından da İs
rail kuruldu. Şimdi ise bu planın üçüncü dönemi yaşanıyor. Bu üçüncü dönemde hepimizin 
bildiği gerçekler şunlardır: İran-Irak Savaşını, siyonizmin kontrolündeki ABD başlatmıştır. Ku
veyt'in işgalini Irak'a tavsiye eden ABD'dir; Irak'a hücum, ambargo, yeni rejim ve Irak hak
kında tatbik edilenler, hep bunların marifetleridir. Halepçe ve Süleymaniye'deki katliama ait 
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bütün kimyevî silahlan veren, Amerika'nın kendisidir. (RP sıralarından alkışlar) 
Bundan başka, Sayın Dışişleri Bakanımız buraya geldiler, uzun uzun edebiyat yaptılar, 

"aman, Kuzey Irak'tan göçler„oIdu, ya bir daha olursa ne olur?" dediler. Kuzey Irak'tan o 
göçleri Amerika yaptırdı, bizim Türkiye'deki yönetim yaptırdı. Bunlar olurken, siz de, bizimle 
beraber böyle söylüyordunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Hayır. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Evet; demin burada konuştunuz da onun için 

dikkatinize sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) Biraz sonra okuyacağım gibi, şimdi benim 
söylediklerimi, geçen sene siz söylüyordunuz. 

Bunların hepsi, bir başka planın tatbikatıdır. Şimdi, onların planı getirilip bize, mümkün 
olduğu kadar masumane bir şekilde gösteriliyor; kurdu, kuzu postuna sokmak için uğraşıyor
sunuz. 

Bundan önce de ifade ettiğim gibi, bütün bunların hepsinin en açık vesikası, "İşte iki 
yarbay" başlığıyla bir gazetede çıkan açıklamadır. Olay, Riyad'ta 2 Şubat 1991'de cereyan edi
yor ve bizim bir gazetecimiz, Amerikalı iki yarbayı dinliyor. Daha savaş yeni başlamış ve Ame
rikalı yarbay, planlarını açıklıyor: "İşte -eliyle Kuzey Irak bölgesini göstererek- savaş bitecek, 
Saddam çökmüş olacak. Bu yörede devlet kalmayacak, devlet otoritesinden yoksun bir boşluk 
doğacak, Kürtler bir devlet kurarak buradaki boşluğu dolduracaktır. Belki Türkiye'den de toprak 
isterler." Gazeteci arkadaş kendisine diyor ki, "Türkiye, bunu kabul etmeyeceğini açıklamış 
bulunuyor." Amerikalı yarbay, "O zaman çarpışacaksınız" diyor. Gazeteci arkadaş soruyor: 
"Türkiye'nin düzenli orduları, silahları,- topları, zırhlıîarı.tankları, uçakları, füzeleri var; böy
le büyük güce nasıl karşı koyarlar? Gerek İran gerek Suriye, Irak'ın toprak bütünlüğü için açık 
tavır koymuş bulunuyorlar, onların da bölgede bir Kürt devleti oluşmasına göz yumacaklarına 
nasıl ihtimal veriyorsunuz?" Amerikalı yarbayın verdiği yanıt düşündürücüdür: "Irak'ın Ku
zeyindeki Kürtlerin de yakında çok silahlan olacak; Saddam'ın bıraktığı silahlar onlara kalı
yor. Belki Türkiye'dekilerden, sizinkilerden bile ileri silahları olacak; uçakları, tankları, füze
leri, zırhlıları, helikopterleri, havalimanları olacak." Niçin olacakmış; Türkiye'yi parçalamak 
için. Türkiye'yi parçalayacak da ne olacak; 1917'de olduğu gibi, büyük Ermenistan kurulacak; 
plan budur. 

Bakınız, daha harp bitmeden, ne yapılacağı açıklanmıştır. Görüldüğü gibi, harp bitti, harbin 
arkasından, aynen burada ifade edilen olaylar birbiri arkasına cereyan etti. 

Şimdi soruyorum: Bu kuvvetler mademki Irak'tan gelecek bir tehlikeye karşı konulmuş
lardır; neden, 36 ncı paralel dairesinin hemen hududunda beklemiyor da, bizim topraklarımız
da bekliyor? Dediniz ki, "Saddam'ın 170 bin kişilik ordusu var." Nerede; 36 ncı paralelin al
tında. Peki, gitsin, orada beklesin. Niçin, kendi kontrolü altında bulunan, o bölgede beklemi
yor da bizde bekliyor? Demin, siz burada Hükümet adına açıklama yaparken, ben beklerdim 
ki, bu suali mukadderi kendiniz ortaya koyup, bunun cevabını vermeliydiniz. Niçin bizim top-
raklanmızda? Bunları, geçen sene siz soruyordunuz, şimdi ben, size vekâleten soruyorum; çünkü, 
siz, asıl kalbinizdekini konuşacak durumda olamıyorsunuz da onun için. (RP sıralarından al
kışlar) . \ . 

^Muhterem arkadaşlarım, bakınız, açıklamalarımız ve bu delillerimiz ne gösteriyor: önce
likle şu hale bakınız, ne diyor bunlar: Efendim, biz bunu, Kuzey Irak'taki Müslümanlar zarar 
görmesin diye getirdik, diyorlar. Bu Amerika, ne kadar merhametli bir ülkeymiş böyle; Kuzey 
Irak'taki Müslümanlar zarar görmesin diye bu kadar zahrnetlere katlanıyor! Peki, bizim Azer-
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baycan'daki kardeşlerimiz iki seneden beri katlediliyor; aynı Amerika, niye buraya bir kuvvet 
getirmiyor? (RP sıralarından alkışlar) 

Bosna-Hersek'te bu kadar Müslüman kardeşimiz katlediliyor; aynı Amerika, niye buraya 
bir kuvvet getirmiyor? Siz çocuk musunuz; Amerika'nın bu davranışlarında ne merhameti arı
yorsunuz; o, sadece kendi planını yürütüyor ve de planı budur. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, buradaki hadise şudur: Kendileri, Irak'ı Kuveyt'e hü
cum ettirmiş, Kuzey Irak'ta yaşayan Müslüman kardeşlerimizi tahrik etmiş, "Saddam'a karşı 
ayaklanın, isyan edin, sizi koruyacağım" demiş, sonra da sahipsiz bırakmıştır; çünkü, onlar 
Müslümandır, göç etsin, ölsün diye düşünmüştür ve bundan siyonizm memnun olur. Bu se
bepten dolayı bütün bunları yapmış; eski suçunu, yeni suçuna gerekçe yapıyor. Zaten onları 
kendisi yapmış, ya bir daha yaparsa diyerek, bu sefer yeni bir suçu işlemeye çalışıyor. 

Bakınız, gerçek şudur: Ortada şu anda hiçbir şey yoktur; tam tersine, bugün Irak'ın üze
rinde özel olarak kaç tane satelit dolaşıyor. Bizim emin kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, 
1 dakikada üç defa, yani 20 saniyede bir defa bütün Irak kontrol altında tutulmaktadır. Bağ
dat'tan bir tek cip hareket etse, 20 saniye sonra, bunu, müttefik kuvvetler, Amerika bilmekte
dir. 

Diğer taraftan, Saddam, "hayır, benim böyle bir şey yapmam söz konusu değildir, eskisi
ni de zaten ben yapmadım yani, bu göç olayını siz kışktırttınız, siz yaptınız; ben onları tekrar 
evlerine çağırdım, getirdim evlerine koydum" diye söylüyor. Kaldı ki, bir şey yapacak olsa, za
ten kontrol altındadır. Söylendiğine göre de bu kuvvetlerin gücü uçaktır; bu uçaklar başka ye
re gitsin. Amerikalıların, halen Kuveyt'te üsleri var, Basra Körfezinde donanmaları var, Akde
niz'de donanmaları var; bunlar bizim toprağımıza niye gelip yerleştiler ve bir türlü çıkmak bil
miyorlar? Gitsinler başka yere; zaten uçaktır, radarla tespit ettiği anda, istediği yere ulaşır; za
ten adı Çevik Kuvvet. Hayır; maksat bu değildir. Bunlar, demin de söylediğim gibi, ikinci Sevr'i 
tatbik etmek maksadıyla buraya gelmişlerdir; bunlar, ikinci Sevr kuvvetidirler. 

Bakınız, Kuveyt'i boşaltırken, Amerika 300 bin insanı öldürmüştür; "boşaltıyorum" di
yor ve öldürüyor; sığınağı bile delecek güçte bomba atıp, sığınağın içinde 18 yaşındaki gelinlik 
kızın bacaklarını koparmıştır. Amerika'nın planı, terörü ben yapayım, başkası yapmasın pren
sibidir; bundan dolayı da PKK terörünü kendi kontrolü altında tutmak istemektedir. Demin 
de söylediğim gibi, bunlar, kendi planlarını tatbik etmek için gelip buraya yerleşmişlerdir. Bu 
sebepten dolayıdır ki, bütün bu olaylar muvacehesinde, şu söylediklerimiz birer gerçektir. 

Bu kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, millî menfaatlarımız tamamen aykırıdır; bu kuv
vetlerin burada bulunması, bağımsızlığımızı hiçe saymaktır, haysiyetimizle oynamaktır; işgal 
kuvvetidir; millî menfaatlarımızın ve ülke bütünlüğümüzün aleyhinedir. Bu sözleri kim söylü
yor: Şimdi ben söylüyorum, geçen sene Sayın Demirel söylüyordu. 

Bunlar, gizli planların yürütülmesi için gelmiştir -bunları şimdi ben söylüyorum- bunlar, 
Ermenileri korumak ve kollamak için gelmiştir; bu kuvvet burada durdukça, Saddam da PKK'yı 
Kuzey Irak'ta korumak hakkını kazanır. Bize ne diyecek: Sen benim üzerime hücum etmek 
için kendi toprağında kuvvet bulunduruyorsun, ben de senin üzerine hücum etmek üzere kendi 
toprağımda kuvvet bulundururum. 

Bakın, diğer taraftan, bu kontrolsüz bölge, sırf teröristleri güçlendirmek için yapılmıştır; 
yani, bir başka plan yürütülmektedir. Bu güç, ikinci Sevr gücüdür, büyük Ermenistan gücü
dür. 75 yıl evvel Filistin'de İsrail'i kurmak için hizmet yapan İngiliz gücü ne ise, 75 yıl sonra 
büyük Ermenistan'ı kurmak isteyen Amerikan gücü, yani bu Çekiç Güç de aynı güçtür. Bu 
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güç, îslam ülkeleriyle bizim ilişkilerimizi bozmak için burada duruyor. Bu güç burada durdu
ğu müddetçe, biz, ne Irak'la ne İran'la rıe de Suriye'yle dostluk kurabiliriz. Bu güç, İslam birli
ğine mani olmak için burada duruyor; bu güç, Türkiye'yi bölmek için burada duruyor. Bu se
bepten dolayıdır ki, herhangi bir olay, millî menfaatlarımız için nasıl bu kadar zararlı olabilir? 
Bu gücün Türkiye'de kalmasına bir an evvel son verilmesi zarurîdir, gereklidir, 

Şimdi, gücün mahiyeti nedir, olaylar nedir, maksadı nedir, ne yapmamız lazım; bunları 
kısaca açıkladım; ama, bu olay münasebetiyle, asıl çok mühim bir konu, bizim -Sayın Demirel-
Başbakanımızın bu olay münasabetiyle sergilediği davranışlardır. 

Bakınız, $ayın Demirel'in kendilerinin bizzat söyledikleri sözlerden hirkaç tane cümle oku
yorum: "Resmî sıfatım olsa, Saddam ile görüşürüm (1.9.1990 Hürriyet Gazetesi); Irak'a ilaç 
ve mama yollansın (1.9.1990); SEÎA'nın uzatılması, Amerika'ya hediyedir (23.9.1990); ABD, 
Batı'dan, kriz zararı için para toplamaya çalışıyor, o parayı bize mi verecek? (26.9.1990); sanki 
ambargo Türkiye'ye kondu (5.11.1990); bölgenin en güçlü ülkesi olan Türkiye, ülkeyi yöneten
lerin basiretsizliği ve kısa görüşü yüzünden, barışa ve insanlığa hizmette görev yapamaz duru
ma getirilmiştir; Şimdi aynı durum devam ettirilmek isteniyor. 

Yine okuyorum: "DYP Genel Başkanı Demirel, Körfez krizinin başından beri Cumhur
başkanı özal'ın kuyruk politikası izlediğini belirterek, Türkiye gibi bölgenin en güçlü Ülkesi, 
başından beri savaşa göre izlenen yanlış politikayla arabuluculuk ve yumuşatıcılık fonksiyonu
nu yitirmiştir. Çevik Kuvvetin ülkemize gelmesi, Türkiye'ye prestij kaybettirecektir. Bizim gü
cümüz yok mu; bizim, Sovyetler Birliği dışındaki bütün komşularımızdan gelecek saldırıya karşı 
savaşacak gücümüz var dedi." Ne oldu şimdi bizim bu gücümüz; siz Hükümete geldiğiniz için 
mi kayboldu? (RP şıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, son beş dakika efendim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
"Bu hareketle, Irak'ın garazını üzerimize çekip, düşmanca bir hareket yapmış duruma ken

dimizi sokmuyor muyuz? Çevik Kuvvet'in Türkiye'ye gelmesi bir skandaldir." Bunlar, Sayın 
Demirel'in sözleridir. 

Şimdi, 14.7.1991 tarihinde söylediklerini okuyorum: "Ülkemizde yabancı askerlerin ko
nuşlandırılmasına karşıyız, böyle bir yol açılmamalı. Çekiç Güç hiçin teşkil ediliyor? Kuzey 
Irak'ta katliam olursa, bu Irak ile Türkiye'nin veya Irak ile Amerika'nın sorunu olmaktan çı
kar, Irak ile dünyanın sorunu olur. Hal böyle olunca, Körfez bunalımının bir neticesi olan bu 
duruma Birleşmiş Milletler el koymalı ve bölgeye barış gücü gönderilmeliydi." Sayın Demirel 
bunları söylüyor. 

"Ülkemizde yabancı askerlerin konuşlandırılmasına biz daima karşıyız." Ne demek dai
ma; herzaman demek. Ne oldu şimdi; başka bir zaman doğdu; uzay değişti; galaksi değişti 
şimdi. (RP sıralarından alkışlar) 

"Böyle bir yol açılmamalıydı. Buradaki durumunuz nazik, işinize geldiği zaman Çevik 
Kuvvet getirirsiniz. Çekiç Kuvvet koyduk, kendiliğinden böyle sesinizi çıkartamazsınız. Bunun 
caydırıcılığı olur mu?" Bunu, Sayın Demirel söylüyor. 

3 bin kişi, Saddam'ı caydırır mı; şimdi bunu kendisine ben söylüyorum. Nasıl bu yazıyı 
yazdınız da getirdiniz? 3 bin kişi caydıracaksa, bizim orada 100 binden fazla askerimiz var. 

"Çankaya'nın, bu güç bizim sınırlarımızı da bekler gibi bir beyanı var. Eğer, maksadını 
aşari bir beyan değilse, bu bir ayıptır. Irak'tan gelen sığınmacılar, eğer Irak'taki katliamdan 
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kaçıyorsa,'bunu nasıl önleyeceğiz? Açıklamalar, bence bahanedir; gerekçeler de bahanedir. Orta 
yerde münasebetsiz bir iş var, ona kılıf arıyorlar.." Tıpkı şimdi olduğu gibi. (RP sıralarından 
alkışlar) • 

"Bence, hadise, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti topraklarında, ahitlerden doğmayan, as
ker bulundurma hadisesidir; bu emsal olur. NATO'nun gereği midir; hayır. Türkiye bir tehdit 
altında mıdır; hayır." 

Şimdi, aynı Sayın Demirel, Hükümete geliyor; ABD Başkanı Bush ile Demirel arasında 
geçen telefon konuşmasında, dostlukların devam edeceği söyleniyor... 

Sonra, "Türkiye'nin yeni politikası şu olmalı: Bağdat, Kuzey Irak'ta yeni bir vahşete gi-
rerse, karşısında bizi bulur. Türkiye, artık, Kuzey Irak'ta bir mezalime seyirci kalamaz; yeni 
politikamız bu olmalıdır." Yeni politika oluşuyor, nedense! Değişen hiçbir şey yok. 

"Irak, küçümsenecek bir olay değildi; Batı'yı, bilhassa ABD'yi yanımızdan fazla uzak- , 
laştırmamamız gerekir. Bizim Batı'yla çok işimiz var." Peki, geçen sene yok muydu? Bu bir 

- senede ne oldu da, şimdi bizim Batı'yla işimiz çoğaldı; bu yüzseksen derece çark, bu dönüş 
ne demek? , 

"Biz niye ona karar verdik; gidin desek, o gün gidecek hali yok." Bunu ne zaman söylü
yor; 28.1.1992'de bizim televizyon açık oturumumuzda söylüyor. Hükümet olmuş, gelmiş, ağ
zını tamamen değiştirmiş ve şunu söylüyor: "Efendim, biz, niye ona karar verdik; gidin desek, 
o gün gidecek hali yok ki, adamın. Zaten muayyen bir zaman içerisinde derlenip, toparlanıp 
gidecek. Biz adamlara gidin dedik; ama, şu kadar bir zaman içerisinde, yani altı ay içerisinde 
gidin buradan dedik; Meclisin almış bulunduğu kararla yeni Hükümete vermiş olduğu yetkiyle 
Meclise iade ettik. Efendim, bunu Meclise getirip, Mecliste tartışabilirdiniz, olabilirdi; ama, 
bunda beis görmedik. Zaten bitiyordu mesele; bu, bir tasfiye işiydi. Bundan bize kusur çıkar
mak yanlıştır." Hani tasfiye idi? Beş ay evvel, tasfiye deniyor, şimdi tekrar altı ay uzatılıyor. 

"Eğer Çekiç Güç'ün görev süresini uzatmazsak ve ileride başımız Irak'la belaya girerse, 
bir daha ABD ve Batı'dan yardım isteyemeyiz." Hayda!.. Bir sene önce ne söylüyor bu insan, 
bir sene sonra ne oluyor, ne söylüyor; bu nasıl iş AHahaşkına, bu nasıl iş? (RP ve ANAP sıra
larından alkışlar) 

Siz bütün bu sözlerin tespit edildiğinin farkında değil misiniz Allah aşkına? tşte, hadise 
bu. Bunları söyle, söyle, söyle; ondan sonra, işbaşına gel, söylediklerinin tamamen tersini söy-
lem'eye başla; bu nasıl iş? 

"Dün dündür, bugün bugündür, yarın yarındır." Amerika'ya giderken, bir de "Yarın 
yarındır" çıktı; yani, bundan sonra söyleyeceğim sözlere de inanmayın diye tavsiye ediyor. Te
şekkür edin, teşekkür edin... Şu olaya bak... (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Tam 
yüzseksen derece çark ediyor; hayret!.. Hayret!.. Tabiî, biz hayret etmiyoruz; çünkü, kırk yıl
dır hep bunu görüyoruz. (RP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bakınız... 
KADRt GÜÇLÜ (Bursa) — Millet seni de biliyor, onu da Hoca. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Efendim, Çekiç Güç başkaymış, Çevik Güç baş-

kaymış!.. Aynı komutan, aynı hedef, aynı maksat, ikisi de aynı şey; öyle olsa ne çıkar, böyle 
olsa ne çıkar? Bu, ikinci Sevr gücüdür; bu, büyük Ermenistan gücüdür; bu, büyük İsrail gücü
dür. 

Şimdi, Sayın Demirel, bu çark edişini izah etmek-için diyor ki, "efendim, dünya değişi
yor. Bir sene önce dünya başkaydı, sekiz ay önce başkaydı, dört ay önce başkaydı." Çünkü, 
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hafızası kuvvetlidir; bir sene önce, sekiz ay önce, dört ay önce nasıl tersini konuştuğunu unut
muyor. Şimdi, aklı sıra bunları silecek; "bir sene önce başkaydı, sekiz ay önce başkaydı, dört 
ay önce başkaydı" diyor; çünkü dünya değişiyormuş. Peki, bir insanın verdiği sözün ne kıyme
ti kalacak? Dünya her zaman değişir. O zaman, söylenen sözün ne kıymeti oluyor? Eğer, her 
verilen sözden böyle dönülürse, bu ülke nasıl idare edilir Allah aşkına? Bu ne haldir? Şu fotoğ
rafınızı bir alın da, aynada kendinize bir bakın; ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Biri gelip bunu 
size söylemeyecek mi zannediyorsunuz; söyleyecek; işte, o da biziz ye söylüyoruz; bakın, bu 
böyle gitmez diyoruz. (RP sıralarından alkışlar) 

Şu çocuk mantığına bakın Allah aşkına; çocuk mantığı... Efendim, biz bu kuvvete git 
deseymişiz, Bosna-Hersek'e kuvvet istemeyi nasıl yapar mışız, Azerbaycan'a kuvvet istemeyi 
nasıl yaparmışız! Aman Yarabbim, ne kadar mühim bir sebep! Be mübarekler, Azerbaycan'da 
iki seneden beri katliam oluyor. Geçen sene Azerbaycan'da katliam olurken siz "Bu kuvvet 
gitsin" diyordunuz. O zaman, böyle bir kuvvete ihtiyaç olacağını düşünmeden mi konuşuyor
dunuz? Hepsi laf; bana kendisinin söylediği gibi; ne diyor; "gerçekte başka şeyler dönüyor; 
ama, başka türlü gösteriliyor." Bilir bu işleri, onun için kendisi, kendisinin tahlilini yapıyor; 
yine kendisi kendisinin doktorudur. 

Bütün bunları söyledim. Tabiî, elbette, Sayın İnönü'nün de hakkını vermeden geçemem. 
(RP sıralarından alkışlar, gülüşmeler) 

Şimdi, bakın, ne diyor Sayın İnönü; "Hükümranlık haklarımız elimizden alınmıştır (1.3.1991 
Hürriyet Gazetesi); "Komşumuz Irak'la eski ilişkilerin yeniden kurulması için öncülük etmeli
yiz; biz, egemen bir ülkeyiz, bağımsız bir ülkeyiz; biz, istersek, başka bir ülkeye savaş ilan ede
biliriz. İstersek etmeyiz; ama biz, toprağımıza başka ülkelerden askerler, uçaklar çağıracağız; 
o uçaklar bizde üslenecek, bizden kalkıp, başka bir ülkeyle savaş yapacaklar ve biz karışmıyo
ruz diyeceğiz; böyle ulusal egemenlik olur mu?" Şimdi aynı suali ben size yöneltiyorum Sayın 
İnönü: Böyle ulusal egemenlik olur mu? 

Şimdi, çıkmışsınız, "bunu uzatmamız lazım" diyorsunuz; bu, kendi tarihî misyonumuzu 
inkâr etmek demek değil midir? 

Bakınız, Sayın tnönü şöyle demekteydi: "Ülkemizde bugünlerde, kimin, ne yaptığı belli 
olmayan, niçin yapıldığı anlaşılmayan birtakım olaylar yaşanıyor. Hükümetin güneydoğuda 
bir yabancı askerî gücün geçici bir süre bulunmasına ve bizim Silahlı Kuvvetlerimizden bir par
çanın bu güç içinde yer almasına izin verdiği anlaşılıyor. Bu gücün konuşlandırılması, mevcut 
herhangi bir ittifak anlaşmasına göre yapılmıyor. Bizi, Meclisin karar vermesine imkân bırak
madan, "-geçen sefer sizin yaptığınız gibi- belirsiz bir süre için savaş olasılığı içine atan bir 
silahlı harekete Hükümet gözü kapalı bir şekilde girmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisin
den alınmış müphem bir izne dayanarak, anlaşmaya dayanmadan, ülkenin iç politikası, en önemli 
olaylar, karanlık içine sokuluyor." Bu karanlık, ne oldu da, şimdi aydınlık oluyor? 

BAŞKAN — Bağlayın efendim. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — "Peki, o halde niye bu işe giriyoruz? Mecliste 

bu işi görüşmeden kabul etmek Anayasaya aykırıdır" vesaire gibi sözler... Bunlarla vaktinizi 
uzun boylu almayacağım ve dönüp bir de muhterem SHP'li arkadaşlarımıza sesleneceğim. 

Muhterem SHP'li kardeşlerim, sizin gençlik kolları değil miydi, vaktiyle bu Amerikalıla
ra, "Go home" diye mitingler yapan? (RP ve ANAP sıralarından "Bravo sesleri, alkışlar) Ne 
hale döndünüz!.. "Go home" diye bütün gençliğinle miting yapacaksın; şimdi geleceksin, Ame-
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rikalıyı omuzunda taşıyacaksın... Şu hale bak!. (RP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar, gülüşmeler) Şu halde bak!.. 

Sayın İnönü -ben civcivi çok severim, onun için ifade ediyorum- bir civciv gibi Sayın De-
mirel'in koltuğunun altına girmiş; o ne derse onu yapıyor; peki, size ne oluyor Allah aşkına, 
size ne oluyor? Şu halinize balan!.. Nasıl böyle bir şeye evet dersiniz? 

Bakın, üç gün sonra bu Hükümet dağılacak, bizim yanımıza geleceksiniz; o zaman, bu
gün eğer evet derseniz, hepinizden hesabını sorarız, haberiniz olsun. (RP ve ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bağlayın efendim, bağlayın. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Sözlerimi toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bakınız muhterem arkadaşlarım, bu güç, bir an evvel yerine gönderilmelidir. "Go home" 

diyoruz; Amerikalılara biz böyle söylüyoruz. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Ne olacak; şayet Irak'ta, Azerbaycan'da veya Bosna-Hersek'te bir güce ihtiyaç varsa, -
bölge, Müslümanların bölgesidir- biz, kendimizi, kendimiz çözmeliyiz; biz, Müslüman ülkele
rin güçlerinden müteşekkil bir barış gücü kurmalıyız. Sayın Başkanlığa, bu husustaki teklifi
mizi bir önergeyle şimdi takdim edeceğim. Çözüm budur. Büyük Ermenistan'ı kurmak iste
yen, büyük İsrail'i kurmak isteyen, bizi parçalamak isteyen bu güçlere yardımcı olmayın. 

Bakiniz, bunları ben bu kürsüde, tarihî bir vesika olarak söylüyorum. Allah vermesin; şa
yet, bu güçlerin kalmasına müsaade edilir, yarın benim gösterdiğim bu tehlikeler istikametinde 
bir gelişme olursa, başta Sayın Demirel olmak üzere, buna sebep olan insanları Yüce Divana 
göndermek bizim borcumuz olur: hatırlatıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Bundan dolayıdır ki, işte, bizim teklifimiz budur. Sayın Dışişleri Bakanımız, "eğer, Yüce 
Meclisin bir teklifi varsa, buyursunlar" dedi; kendilerine yardımcı olmak için bu teklifi yapı
yorum: Onlara, Go home, yerine Müslüman ülkeler barış gücü; işte, çözüm budur, kurtuluş 
buradır. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, sözümü bitiriyorum. Bu teklifimizi de Başkanlığa yazılı olarak 
takdim edeceğim; ancak, sözümü bitirirken bir önemli nokta üzerinde durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, soruyorum; Neden burada bugün canlı yayın yok? Neden?.. Hani 
siz şeffaftınız!..Bakın, Danışma Kurulunda, bunun naklenyayınlaması söylenmişti. Meclisin 
ayrıca bir televizyon kanalı olacaktı. Şimdi bu televizyon, bugün akşamleyin sözde bunu geniş 
bir özet halinde vereceğim diyor. Bakın, televizyon kamerasının içine bakarak söylüyorum; eğer 
erkekse, benim bu söylediklerimi millete duyursun; haydi bakalım!?.. (RP ve ANAP sıraların
dan, "Bravo" sesleri, alkışlar) Hani, şeffaflık nerede; çoğulcu demokrasi nerede? 

Dün kararlar dairesinden sorduk; "iktidar partileri yetkilileri geldi, Meclisten naklen ve
rilmemesini istedi" dediler. TRT Umum Müdürünü sıkıştırdık; "efendim, bize geç haber veril
di, imkân bulamadık" diyor. Biz bunu senelerden beri biliriz; bunların ya trafosu patlar ya 
imkân bulamazlar; ama, Demirel emir verirse, beş dakikada imkân bulurlar. Haydi bakayım, 
erkekseniz, şu sözlerimi millete duyurun. (RP sıralarından alkışlar) Bu olay bir tane değil. 

Şu hadiseye bakın muhterem arkadaşlarım: 4 Haziranda İzmir'de İktisat Kongresi oluyor, 
kongrenin iki defa programı değişiyor, önce diyorlar ki, "Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, 
parti liderleri, sabahleyin bir arada konuşacaklar. Peki, öyleyse biz de konuşuruz diyoruz. Ar
kasından, program değişiyor, "Sayın Cumhurbaşkanı konuşup gidecek" deniyor. Bir daha de
ğişiyor; Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan beraberce konuşup gideceklermiş; parti liderleri, 
teknik elemanlara konuşacaklarmış. 
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Şimdi bakın, milletin önünde soruyorum, lütfen bunu da millete duyurun: Hani, bizim, 
televizyondaki aylık açıkoturumlarımız ne oldu? Niye iki aydan beri bunlar yapılmıyor? Ne
den, Sayın Demirel, benimle beraber milletin önünde karşılıklı konuşmaktan kaçıyor? Bunu 
soruyorum. Niye buna tedbir alıyor? (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bakın, iktisat 
Kongresinde kaçtı, burada kaçıyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Seni ciddiye almıyor. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Burada kaçıyor. Neden, şu Meclisin çalışması 

milletten saklanıyor; niçin, şu Meclisin çalışmasını duyurmuyorsunuz; çünkü, bu gizli Çekiç 
Güç'ün ne olduğunu millet duyacak;bunun büyük Ermenistan gücü olduğunu duyacak; gidip, 

/ , . • • . • • 

milleti yine birtakım sözlerle uyutup aldatamayacaksınız. 
Muhterem arkadaşlarım, bakınız, son olarak bir noktaya değiniyorum. Şimdi bütün bun

ları konuşuyoruz; tekliflerimizi de verdik; biraz sonra oylanacak. Size samimiyetle soruyorum: 
Yapacağımız bu oylamaya nasıl güveneceğiz arkadaşlar? Şu onbeş yirmi gündür burada ne ce
reyan ediyor Allah aşkına? Kaç tane oy mükerrer çıkıyor? Şimdi yine biz açık oylama isteyece
ğiz. Vatanin parçalanmasına kim hassaslık gösteriyor bizim anlayışımıza göre, göreceğiz; ama, 
göreceksiniz, bakın, baştan haber veriyorum: Efendim, oylama, kupalar dolaştırılarak yapıl
sın şeklinde karar verilecekse, Sayın Başbakandan rica ediyorum; son aylar zarfındaki olaylar 
karşısında, kupalar dolaştırılacaksa, önce, Mecliste kaç kişi var, tespit edin, oylamanın sonun
da aynı adette oy çıkarsa kabul edelim. (RP ve ANAP sıralarında^ alkışlar) Bu ne iştir? Mille
tin yanına gidemeyiz arkadaşlar. Siz daha en basit bir oylama işini beceremiyorsunuz deseler 
hiçbirimiz cevap veremeyiz. Onun için, Sayın Başkan, lütfen bu tedbiri alınız. (DYP sıraların
dan "Go home" sesleri) 

Cenabı Allah'tan, milletimizi, bu yanlış, bu basiretsiz davranışlardan korumasını diliyor, 
sizi Allah'a emanet ediyorum. 

Sağ olunuz, var olunuz. (RP sıralarından ayakta alkışlar; ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın irfan Demiralp; buyurun efendim. 

(DYP sıralarından alkışlar) 
(DYP sıralarından "Hoca, nereye gidiyorsun; "Go home, Go home" sesleri) 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Demirel gelirse, ben de gelirim. 
HÜSEYtN ERDAL (Yozgat) — Biz dinliyoruz.biz. 
BAŞKAN — Evet; Refah Partisinden, çok değerli milletvekilleri dinliyor. 
Buyurun Sayın Demiralp. 
DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMÎRALP (Samsun) —. Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Bugün yedi saate yakın bir zamandır ve günlerdir çalışan Meclisimizde, pek tabiî ki, arka

daşlarımızın çoğu yoruldu, ben de yoruldum. Buraya çıkmadan önce, arkadaşlarım, kısa ko
nuşmam tavsiyesinde bulundular; ben de bu tavsiyeye uyarak, mümkün olduğu ölçüde özetle
meye ve eleştirileri cevaplamaya çalışacağım. 

Benden önce söz alan değerli arkadaşlarım ve Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin, Çekiç 
Güç ile ilgili olarak teknik detayları açıkladılar; ben bu teknik detaylara yeniden girmeyece
ğim. 

Çekiç Güç'ün teşekkülü ve ilgili taraflarla yapılan anlaşmayla Türkiye'de konuşlandırıl
ması, burada ifade edildiği gibi, bundan önceki Hükümet döneminde yapılmıştır. Bundan ön
ceki Hükümet, bunu yaparken, Anayasanın 92 nci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet 
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Meclisine ait olan bir yetkiyi, Meclisten, Anayasaya aykırı olarak devralmış ve bu kuvvetin 
Türkiye'de teşekkülüne ve konuşlandırılmasına imkân vermiştir, tşte bizim, 18 inci Dönemde 
burada bu konuda yapılan görüşmelerdeki itirazımız bu noktadaydı. 

Anayasanın 92 nci maddesi gayet açık, bu madde, "Milletlerarası hukukun meşru saydığı 
hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya millet
lerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ül
kelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yet
kisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir" diyor. Bu madde çok açık ve net olduğu halde ve 
biz, burada, o günün muhalefeti olarak, haklı itirazlarımızı bu zeminde ifade ettiğimiz halde, 
o günkü Hükümet, maalesef, bu yetkiyi, Meclisten kendisine almış ve Anayasayı ihlal etmiş. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Bu döneme gel. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Ancak, bundan önceki Hükümet döneminde, sekiz 

yıllık dönemde, temel felsefe başlangıcı olarak, Anayasayı bir defa ihlal etmekle bir şey olmaz 
yaklaşımıyla olayların üzerine gidilmiş; ancak, zaman içerisinde, bundan önceki dönemde bu
rada gördük ki, Anayasa birden fazla, çok defa ihlal edildi ve işte bu da, Anayasa ihlallerinin 
tipik örneklerinden bir tanesiydi. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — önerge verdik, imzanız var, biraz sonra evet diye
ceksiniz... Söyleme bunu. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Bundan önceki Hükümetin, bu Anayasa hükmünü 
ihlal etmesinin sebebi, bu konuların tartışılmasını, bu Meclisin gündeminden çıkarmaktı. Ge
rek Provide Comfort'un kuruluşunda gerekse Türkiye'de konuşlandırılmasında ve ondan son
ra da 1991 yılında, görev süresinin uzatılmasında, konu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünde 
tartışılmamıştır. 

Biz İktidar olduktan sonra, sizin Anayasayı ihlal ederek burada almış olduğunuz 17.1.1991 
/ tarihli karar hâlâ geçerli olduğu halde ve hâlâ bu Hükümet, konu bu zeminde tartışılmaksızın 

bu kuvvetin görev süresinin uzatılması kararını alabileek konumda olduğu halde, biz, bu yet-
. kiyi, Türkiye Büyük Millet Meclisine devrettik; sizin, Anayasayı ihlal ederek Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin elinden aldığınız hakkı, biz Türkiye Büyük Millet Meclisine geri verdik. Onun 
için, Sayın Erbakan'ın buradaki sızlanmasını da yersiz buluyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Erbakan sızlanmıyor. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — İşine gelmiyor; sen de biliyorsun doğru olduğunu; 

ama, ne yapacaksın... 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizim anlayışımı

za göre, Türkiye'nin önemli iç ve dış konuları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışılmalıdır 
ve bunların asıl sahibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Amerika... Amerika... Tartışılmadan karar verdi 
Sayın Demirel. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Biz, kurulduğumuzdan bugüne kadar geçen süre içe
risinde, önemli her iç ve dış konuyu, Meclis zeminine getirdik., 

Şimdi onun cevabını da vereceğim. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Amerika'da karar veriyor Sayın Demirel.. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Sen Urfa'ya bak. 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ben Türkiye'ye bakıyorum, Amerika'ya değil. 
Urfa, Türkiye'nin başkentidir; Anadolu çocuğuyum ben. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; değerli arkadaşla
rımızın bu zeminde sık sık tekrarladıkları bir söz var; "her şey, büyük İsrail için yapılıyor." 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Evet, yalan mı? Filistin'de insanlar öldürülü
yor. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Büyük İsrail için kim ne yapıyor; onu söyleyeyim size. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Araştır, görürsün. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla)— Dolar milyarderi zengin Arap devletleri, Arap şeyhle

ri, paralarının hepsini, Amerika'daki, Avrupadaki Siyonist bankalara yatırıyorlar; onlar da büyük 
İsrail'i kuruyorlar işte. Onun için, bunu, önce orada arayın. 

AHMET FEYZİ İNGEÖZ (Tokat) — Onlar da, sizin gibi, uşak. (DYP sıralarından "Uşak 
sizsiziniz" sesleri) 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; daha önce ifade 
edildiği gibi, Türkiye, son yıllarda, belki de tarihinin en büyük, hatta tarihin en büyük göç 
akınlarına sahne olmuştur. Geçen yılın nisan ayında, yarım milyonu aşkın Kuzey Iraklı, evleri
ni, yurtlarını terk ederek sınırlarımıza yığılmıştır. Türkiye, içinde bulunduğu tüm zor şartlara 
rağmen, bu insanlara sınırlarını açmış ve gereken insanî yardımı yapmıştır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Tel örgüler İçerisinde ama. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Şimdi, bu bölgede 36 ncı paralelin kuzeyinde bir boş

luk vardır. Burada yaşayan insanlar, her an aynı akıbetle karşılaşabilecekleri endişesini taşı
maktadırlar. Saddam, "Çekiç Güç'ü çekin, gerek yok; ben, bir daha, o bölgede yaşayan insan
ların üzerine saldırıda bulunmayacağım" diyor; ancak, o insanların üzerine bugüne kadar ya
pılan saldırılar, bunların bir defa daha tekrarlanmayacağı şeklinde bir diktatörün ağzından çı
kan sözlerin geçerli olmadığını gösteriyor. İşte biz, bu nedenle, bu kuvvetin kalış süresinin, 
o bölgede yaşayan insanların güvenliğinin sağlanması açısından bir süre daha devam etmesi
nin ülke yararına olacağını savunuyoruz. 

AHMET DERİN (Kütahya) — Bana ne Kuveyt'ten... 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de konuşlandırılmış olan 

bu kuvvet, Türkiye yerine herhangi bir ülkede de konuşlandırılabilirdi; Suriye'de konuşlandırı
labilirdi, Kıbrıs'ta konuşlandırılabilirdi, Kuzey Irak'ta konuşlandırılabilirdi; o takdirde, bu kuv
vetin hiçbir hareketini kontrol etmemiz, ona müdahale etmemiz mümkün olmazdı. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) ~ Bu Çekiç Güç'ü hiçbir ülke kabul etmedi. • 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Kontrollü silah veriliyor şimdi. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Burada ifade ediyorum; Çekiç Güç'e bağlı uçakların 

tüm uçuşlarında Türk görevliler, Türk subaylar bulunuyor. Çekiç Güç'ün iki tane komutanı 
var; birisi Amerikalı,' diğeri Türk; eşitstatüde ve eşit yetkide; yani, Türkiye Cumhuriyetinin, 
Türk Genelkurmayının kontrolünde olmayan hiçbir hareketin yapılmasına izin verilmiyor, bun
dan sonra da, daha sıkı bir denetimle, izin verilmeyecektir. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — PKK'ya indirilen yardımlar ne? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Türk komutan mı izin verdi PKK'ya silah atılması 

için? 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
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OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Soru soruyorum, müdahale değil. 
BAŞKAN — Soru soramazsınız ki. 
Buyurun efendim. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benden önce ko

nuşan değerli arkadaşlarımın ifade ettiği gibi, ben de Irak'la ilgili temennimi ifade etmek isti
yorum. Biz, Irak'ın, hür dünyanın savunduğu idealler olan, çoğulcu demokrasiye, insan hak
larına, hukuk devleti ilkelerine bir an önce sahip çıkmasını bekliyoruz ve arzu ediyoruz; çün
kü, dünyayla uyum içinde olmanın, Medenî dünyanın bir parçası olmanın başka şartı ve yolu 
yoktur. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bosna-Hersek de medenî dünyada... 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Ancak, yukarıda saydığım şartların Irak tarafından 

yerine getirilmesi halinde, bu gücün o bölgede kalmasına gerek olmayacak ve biz Irak'la gele
neksel iyi dostluk ilişkilerimizi yeniden tesis edeceğiz ve Irak da medenî, hür dünyanın bir par
çası olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; egemenlik haklarının ihlali konusunda da birkaç cüm
leyle olaya açıklık getirmek istiyorum. 21 Haziran 1992 tarihli, yani bir hafta önceki, Herald 
International Tribüne Gazetesinde şöyle bir haber vardı: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Butros Gali, üye ülkelere çağrıda bulunarak, çatışmaları önlemek ve barışı desteklemek ama
cıyla daimî bir silahlı güç bulundurulmasını talep ediyor. Yani, bundan önce, bugüne kadar, 
Birleşmiş Milletler silahlı gücü ancak Güvenlik Konseyi kararıyla kuruluyordu. Ancak, dünya
nın bugün içinde bulunduğu şartlar, gerçekten bir asır, iki asır, belki de üç asırda bir ancak 
yaşanacak şartlardır. Bu kadar büyük değişiklikler, ancak bu kadar büyük zaman periyotları 
içinde yaşanabilir. İşte, bu gereksinmeyi -Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri- bu büyük deği
şiklikler sürecinden geçen dünyamız için gerekli görüyor ve diyor ki; "Bu teklifin dayanak noktası 
olarak İkinci Dünya Savaşından sonra yapılan San Francisco Konferansı gösteriliyor. İkinci 
Dünya Savaşının hemen sonrasında yapılan San Francisco Konferansında, üye ülkelerin barışı 
korumak ve desteklemek amacıyla bir sistem geliştirmeleri gereği üzerinde duruluyor. Yani, 
üye ülkeler öyle bir sistem geliştirmeli ki, bundan böyle savaş olmamalı; barış korunmalı ve 
desteklenmeli" diyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, günün değişen şartları dahilinde birkaç 
önemli tavsiyede daha bulunuyor; barışı tehdit eden potansiyel tehditler hakkında Genel Sek
retere zamanında bilgi verilmesi ve böylelikle, anlaşmazlıkların çatışmaya dönüşmeden, diplo
matik yollarla çözülme imkânlarının araştırılması ve oluşturulacak olan daimî Birleşmiş Mil
letler kuvvetinin muhtemel çatışma bölgelerinde, komşuları tarafından tehdit edilen ülkelerin 
sınır bölgelerinde konuşlandırılması ve böylelikle çıkması muhtemel büyük çatışmaların ön
lenmesi düşünülüyor. Bunun için de, Birleşmiş Milletler üyesi büyük ülkelere, bu konuda çalış
maya başlamaları ve bu daimî görev kuvvetinin bir an önce oluşturulması için komisyonların 
çalışmaya başlaması salık veriliyor. 

Değerli arkadaşlarım, egemenlik hakları, böyle, birtakım şeklî durumlarla, şeklî olaylarla 
zedelenemez. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — İnönü öyle demiyor. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Dün Demirel öyle demiyordu ama. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Türkiye, 2000'li yılların çok güçlü bir ülkesidir. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — ANAP'laştınız. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Bugün, Türkiye'nin, herhangi bir ülkenin dümensu-

yuna gireceğini, girdiğini söylemek mümkün değildir. 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bu kafayla 2000'li yıllara varamazsınız. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Çekiç Güç'ü Amerika istiyor. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Artık, uluslararası gücün barışı sağlamak amacıyla, 

nereye giderse gitsin; orada, o ülkede egemenlik hakkını zedelediği, ihlal ettiği anlayışını sa
vunmak mümkün değildir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Niye Nahçıvan'a, Azerbaycan'a gitmiyorsunuz? 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Artık, bu kalıpları değiştirmek morunda olduğumuz 
kanısındayım. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Dünya Bankası değiştirdi sizi.. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Değerli .arkadaşlarım, Avrupa, Avrupa Topluluğu sı

nırlarını açma hazırlığında. Avrupa Topluluğu tek para sistemine geçme hazırlığında, Avrupa 
Topluluğu tek pazar sistemine geçme hazırlığıda. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)— Danimarka ortada. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Biz de bu medenî camianın, bu topluluğun bir üyesi 

olma hazırlığında olan bir ülkeyiz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — O, Hıristiyan Birliği; biz Müslüman birliği ta

raftarıyız. , 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Avrupa Topluluğu ülkelerinin sadece üç tanesi, Dani

marka, Fransa ve İrlanda tek para sistemine geçip geçmemeyi kamuoyuna sundu; yani, halk 
oyuna sundu, geri kalan dokuz ülke bu fikri kendi kamuoylarına, halkoyuna sunmanın gereği
ni bile duymadan Parlamentolarında kabul etti. İrlanda da büyük bir ekseriyetle, üçte iki ço
ğunlukla İrlanda halkrbunü kabul etti, yarın Fransa kabul edecek. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Danimarka?.. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Danimarka kabul etmedi. 
Değerli arkadaşlarım, egemenlik haklarını ve egemenlik haklarının ne şekilde ihlal edilip 

edilmeyeceğini, yaşadığımız dünyada eski dar kalıplar içerisine koyamayız. O dar kalıplar ar
tık bu düşünceleri almaz; sığdıranlayız bu dar kalıplara. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — O zaman Meclisteki şu yazıyı indirelim. Sözlerinizin ma
nası bu. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Bu duygu ve düşüncelerle, Provide Comfort 2 gücü
nün, kamuoyunda yaygın şekliyle Çekiç Gücün, Türkiye'de bir süre daha kalmasının ülke ve 
millet menfaatine olduğuna inanıyoruz ve bu inançla bu yönde oy kullanacağımızı belirtir, Yüce 
Heyetinizi saygılarımla selamlarım. (DYP ve SHP siralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, şahsı adına Zonguldak Milletvekili Sayın Bülent Ecevit, buyurun efendim. (RP ve 

DSP sıralarından alkışlar) 
Şahıslar adına konuşma süresi 10 dakikadır, sayın konuşmacıların buna uymasını önemle 

rica ediyorum.. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet, olağa

nüstü halin de Çekiç Gücün de, sürelerinin uzatılmasını Türkiye'nin güvenliği açısından zo
runlu gibi gösteriyor. Oysa, Çekiç Güçle ve Çekiç Güç şemsiyesi altında Kuzey Irak'ta oluştu
rulan sözde güvenlik bölgesiyle Türkiye'nin güvenliği ve toprak bütünlüğü çok ciddî bir tehli
keyle karşı karşıya bırakılmıştır. Bu konudaki düşüncelerimi, uyarılarımı kamuoyuna bir yılı 
aşkın bir süredir açıklıyorum. 
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Kuzey Irak'ta Çekiç Güç kullanılarak yaratılan otorite boşluğunun sonucu olarak, buraya 
PKK'nın yığınak yapacağını, biraz önce Sayın Erbakan'ın da belirttiği gibi, daha önce PKK 
eylemleri ancak 3-5 kişilik vur-kaç eylemleri şeklinde olurken, Çekiç Güç sayesinde Türkiye'de 
üs gibi kullanılarak, Kuzey Irak'ta yaratılan otorite boşluğunun kaçınılmaz sonucu olarak, Tür
kiye'ye artık yüzlerce militanın sızacağını ve bunların Kuzey Irak'taki silah depolarını ele geçi
rerek en modern, en gelişmiş silahlarla saldırılarını artıracağını, tırmandıracağını söylemeyi 
bir yılı aşkın bir süredir sürdürüyorum. Çünkü Türkiye-Irak sınırının korunmasının son dere
cede güç olduğunu biliyordum, hepiniz de biliyorsunuz ve orada yaratılan otorite boşluğu üze
rine bu sonucun ortaya çıkacağı belliydi. Bunları önceden, görmek için özel istihbarat gerek
mezdi. Nitekim bütün bunlar olmuştur ve olmaktadır. Sayın İçişleri Bakanı da artık PKK mi
litanlarının Bekaa Vadisinden değil Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sızmakta olduğunu doğrulamak
tadır. Çekiç Güç uygulaması devam ettiği sürece, Türkiye'de terördeki tırmanışı önlemek mümkün 
değildir. (DSP, MÇP ve RP sıralarından alkışlar) Onun içindir ki, biz, Güneydoğuda bir ola
ğanüstü durumun bulunduğunu, devam etmekte olduğunu bile bile, olağanüstü halin uzatıl
ması için oy kullanmayı içimize sindiremedik; çünkü Çekiç Güç uygulaması devam ettiği süre
ce, olağanüstü hal daha on kere, yirmi kere uzatılmasa da, Türkiye'deki bölücü terör tırmanışı 
devam edecektir. (DSP ve RP sıralarından alkışlar) 

Tırmanışın tek nedeni, Çekiç Güç ve Kuzey Irak'ta yaratılan otorite boşluğu da değildir. 
' Bunun yanı sıra, Irak'a karşı uygulanan ekonomik ambargonun hâlâ sürmesi ve sürekli uzatıl
ması da, Türkiye'de terörün tırmanışında etken olmuştur. Nedense Sayın Dışişleri Bakanı, Irak'a 
hâlâ sürdürülen, uzatılan ekonomik ambargoyu bir yana bıraktı, Irak'ın, Kuzey Irak'taki Kürtlere 
ekonomik ambargo uyguladığını söyledi. Kuzey Irak'ta, Irak Devleti var mı ki ambargo uygu-
layabilsin?.. (DSP,ve RP sıralarından alkışlar) 

- Bu ambargo kararının uzatılmasına, Irak'ın bütün Güvenlik Konseyi kararlarına uyma
masının neden olduğu yolunda, Sayın Dışişleri Bakanı tarafından söylenen sözler de gerçeğe 
aykırıdır. Güvenlik Konseyi kararlarına Irak'ın yeterince uymadığı iddiası bir bahaneden iba
rettir. Irak'a karşı uygulanan ekonomik ambargonun hâlâ uzatılmasının gerçek nedeni nedir; 
şudur: Bunu, 24 Haziran günü bu bölgeyle ilgili Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Edvvard 
Djerjian, Kongrenin bir alt komitesinde yaptığı konuşmada açıkça söylemiştir: "Başkan Bush, 
Saddam Hüseyin iktidarda kaldığı sürece yaptırımların sürmesini istediğimizi açıkça belirtmiş
tir." Yani Irak, Güvenlik Konseyi kararlarına harfi harfine uysa bile, Amerikan yönetiminin 
kararı odur ki, Irak'a karşı uygulanan yaptırımlar ve ambargo devam edecektir. 

Bu ambargonun Türkiye açısından doğurduğu sonuçlar ortadadır. Güneydoğu Anadolu'
nun, zaten son derece zayıf olan ekonomik yapısı büsbütün çökmüştür. Bu yüzden Türkiye 
büyük ekonomik kayıplara uğramıştır ve uğramaya devam etmektedir. Ayrıca petrol boru hat
tının açılması, Irak istediği halde, olanaksız duruma gelmektedir. O yüzden Birleşmiş Milletle
rin Irak'a tanıdığı petrol ihracatı kontenjanını da Irak Körfezden gerçekleştirme yolunu tercih 
etmek zorunda kalacaktır, bunu açıkça belirtmiştir. Güneydoğu Ekonomisinin çöküşü yüzün
den, bölgede zaten çok ciddî bir sorun olan işsizlik, özellikle okumuş genç işsizliği korkunç 
boyutlara varmıştır ve bu yüzden de çaresizlik içinde PKK'nın tuzağına sürüklenen, düşen genç
lerin sayısı maalesef artmıştır. O yüzden bu bölgede yer yer PKK'nın eylemleri neredeyse halk 
eylemlerine dönüşmeye başlamıştır. 

Ambargonun bir işe yaramayacağı başından belliydi. Daha geçen ilkbahar aylarında Irak'a 
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yaptığım ikinci ziyarette edindiğim gözlemlere dayanarak, Irak'ın bu ambargoya uzun süre da
yanabileceğini belirtmiştim. 

Geçen gün, CIA, Amerika Devlet Başkanı Bush'a bir rapor verdi. Bu raporda, ambargoya 
karşın, Saddam Hüseyin'in bugün geçen yıldan çok daha güçlü olduğu ifade ediliyor. CIA, 
gizli harekât için, suikast veya benzer tertipler için Amerikan Kongresinden büyük meblağlar
da ödenekler almıştı; şimdi de "Saddam Hüseyin şimdi daha da kuvvetlendi, onu devirmek 
için bana verdiğiniz ödeneği 40 milyon dolar artırın" diyerek Kongreye başvurmaktadır. 

Kısacası, Kuzey Irak'ta oluşturulan güvenlik bölgesinin de acısını, Kuzey Irak'a uygula
nan ekonomik ambargonun da acısını Türkiye çekmektedir, 

Bütün bunlar bilinirken, Türkiye, neden Çekiç Güç'ün süresini uzatıyor? Bunun en bü
yük zararının Türkiye'ye dokunduğunu bile bile neden Çekiç Güç'ün süresini uzatıyor ve ne
den ambargoyu, dört bir yanından çeşitli devletlerce delinen ambargoyu hâlâ tüm katılığı ile 
uyguluyor. Bunun bir tek nedeni vardır, kendimizi aldatmayalım, Amerika öyle istediği için 
yapılıyor. (DSP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Emretti, emretti! 
BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Amerika öyle istediği için dedim, işte kanıtı: 24 Haziran 

günü, gene demin sözünü ettiğim Dışişleri Bakan Yardımcısı Djerjian, açıkça Amerikan Tem
silciler Meclisi üyeleri önünde, "Türkiye'den Çekiç Gücün ve Huzur Sağlama Operasyonunun 
süresinin yeniden uzatılmasını talep ettik" diyor, 24 Haziran günü... Bizim görüşmekte oldu
ğumuz önergenin tarihi nedir?.. 24 Haziran 1992. Yani aynı gün ve daha konu Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin önüne gelmeden önce, Amerikan Kongresinin önüne gelmiş bulunuyor. Hat
ta acele ile "Huzur Sağlama Operasyonu"nun da îngilizcesi kullanılıyor ve nedense dil alış
kanlığı oldu, kusura bakılmasın bu kürsüden de herkes "Provide Comfort" diye söz ediyor, 
bunun Türkçesi vardır ve adı Huzur Sağlama Harekâtıdır; fakat o konuda bile, terminolojide 
bile, Amerika'ya bağımlı hale gelmişiz. Belli ki Türkiye'nin sınır komşusu Irak'la ilgili politi
kasını Türk Hükümeti değil, okyanus ötesi bir devlet, Amerika Birleşik Devletleri, belirlemek
tedir. (DSP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — CIA belirtiyor! 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Aksi halde bir devlet kendi kendisini böylesine açıkça 

yaralayan bir uygulamanın uzatılmasına, herhalde kendi özgür iradesiyle karar veremezdi, bu
nu içine sindiremezdi. Türkiye'ye güvenlik açısından da, ekonomik ve sosyal açıdan da verdiği 
büyük zararlar biline biline, Türkiye kendisine Amerika'nın dayattığı politikaları sürdürmeye 
nedense kendisini mecbur hissediyor. 

Aslında bu Amerikan politikası da değildir, bu Başkan Bush'un kendi kişisel politikasıdır 
ve bu politikanın yanlışlığı ve tutarsızlığı Amerikan kamuoyunca, hatta Amerikan yönetimi
nin bazı etkili çevrelerince de kabul ediliyor, açığa vuruluyor ve tartışılıyor. Bunun son kanıtla
rından birisi, Amerikan Haberler Merkezinin Ankara'da yayımlanan günlük haber bülteninin 
28 Nisan tarihli sayısındaki bir açıklamadır. Bu açıklamada şöyle deniliyor: "Saddam Hüse
yin'in biyolojik, kimyasal ve nükleer silah gücünü Amerikan katkısıyla sağladığı yolundaki 
ithama Başkan Bush'un basın sözcüsü Fitzvvater şu yanıtı veriyor: Evet, Körfez Savaşı önce
sinde biz, Irak'ın askerî gücünün geliştirilmesine katkıda bulunduk; ama, 2 Ağustos 1990 gü
nü üzülerek gördük ki meğer hata etmişiz." 

Bunu birbiri ardından başka hatalar, başka çelişkiler, hatta çelişki görüntüsü altında baş
ka tertipler de izlemiştir. Amerika'daki yaygın bir kanı ve iddia da şudur: "Kuveyt'in işgali 
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savaşsız önlenebilirdi; fakat Bush bu yolu seçmemiştir. Barışçı çözüm olanakları gereğince de
ğerlendirilmeden, korkunç bir savaşa girilmiştir." 

Gene Amerika'da dile getirilen bir başka görüş şudur: "Madem ki savaş yolu seçildi ve 
madem ki amaç Saddam Hüseyin'in devrilmesiydi, savaş sonuna kadar götürülerek bu sağla
nabilirdi; fakat bu yapılmamıştır" Bunlar benim görüşlerim değil, bunlar, Amerikan kamuo
yunda gitgide yaygınlaşan görüşler ve bu görüşleri belirtenlerin başında da Amerikan Genel
kurmay Başkanı General Povvell ve Körfez dönemindeki Karma Güçler Başkanı General Schwarz-
kopf'tur. 

ileri sürülen bir başka yanlışlık veya tutarsızlık veya tutarsızlık gibi görünen kasıtlı bir 
tertip de şudur: Bush, Saddam Hüseyin yönetimini, Amerikan askerî gücüyle devirmek elinde 
iken, bunu yapmamış, Irak halkını ayaklanmaya kışkırtmıştır. Irak halkı oralı olmayınca Bush, 
"Hayır, ben kışkırtmadım" demiştir; ama, kimseyi inandıramamıştır. Ardından Kürtleri ve Şiîleri 
ayaklanmaya kışkırtmıştır ve bu unsurlar da Amerika'nın kendilerini destekleyeceğini sanarak 
ayaklanmışlardır; fakat, Bağdat yönetimi ayaklanmayı silahla bastırmaya girişince, Amerika 
Birleşik Devletleri kendi kışkırtmasına uyarak ayaklanan unsurları, özellikle de Kürtleri yarı 
yolda ve boşlukta bırakmıştır. Bunun sonucu olaraktır ki bizim sınırlarımızdan içeriye taşan 
büyük bir göç faciası yer almıştır, yani Amerika'nın kışkırtması sonucu olarak bu facia yer 
almıştır. Ardından, göçe zorlananları güvenliğe kavuşturma bahanesiyle Çekiç Güç veya diğer 
isimleriyle Huzur Sağlama Harekâtı ve Güvenlik Bölgesi uygulamaları gelmiştir. 

Bu aşamada, Bağdat Yönetimi eskiden demokrasiye hiç yatkın değilken, ülke bütünlüğü
nü koruyabilmenin tek çaresi olarak demokrasi yolunda adımlar atmayı içine sindirmiştir ve 
kararlaştırmıştır. Amerika'nın güvenilmezliğini gören Kürt muhalefet liderleri de, bu amaçla, 
Bağdat'la diyaloga girişmişlerdir ve anayasa, özerklik, serbest seçimler, Kürtlerin merkezî yö
netimde en üst düzeylere kadar temsili için bir anlaşma ortamı Bağdat'ta oluşmuştur; o yönde 
ortaklaşa somut adımlar atılmaya başlamıştır, Bağdat yönetimi ve Kürt liderleri tarafından... 
Fakat, o aşamada yine Amerika devreye girmiştir. Talabani, Amerika'dan aldığı işaretle "biz 
Amerika'nın ve öteki müttefiklerin görüşlerini almadan Bağdat'la anlaşmaya varamayız" de
miştir ve Amerika'dan direktif almak üzere Washington'a gitmiştir 1991 Eylül ayında. Barzani 
bunu içine sindiremediğini ifade ederek, kendisi gitmemiş, sadece bir temsilcisini göndermiştir 
ve 1991 Eylülünde, Washington'da, Amerikan Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmelerde, Kürt 
liderlere ve temsilcilere, açıkça "Biz sizin Irak Hükümetiyle anlaşmanızı istemiyoruz" denil
miştir. Bu, belgelerle sabittir. Onun üzerinedir ki Kürt liderleriyle Bağdat arasındaki diyalog 
kesilmiştir. Böylece, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak demokratikleşme süreci, Amerika 
Birleşik Devletleri tarafından önlenmiştir. 

Bunun bir nedeni, Kuzey Irak'ta belli bir tertibi uygulamak idiyse, bir başka nedeni şu
dur: Eğer Irak'ta demokrasi yolunda adımlar atılsaydı, Kuveyt de o yolda adımlar atmak yo
lunda kalacaktı. Kuveyt de o yolda adımlar atmak zorunda kalınca, Suudî Arabistan ve öteki 
Körfez ülkeleri de onu izlemek zorunda kalacaklardı. Oysa, Amerika Birleşik Devletleri, çağ 
dışı bir anlayışla, Ortadoğu'daki -bütün çıkarını Körfez'in çağ dışı despotik yönetimler altın
daki rejimlerine bağlamış bulunmaktadır. 

Bush senaryosunun son sahnesi de, Amerikan mandasında, Amerikan himayesinde bir 
Kürt devleti kurulmasıdır. Gerçi Amerikan yönetimi bunu inkâr ediyor "Bizim böyle bir niye
timiz yok" diyor. Örneğin, Kuzey Irak'taki seçimlerden iki gün önce, Dışişleri Bakanlığı Basın 
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Sözcüsü Margaret Tutwiller şöye konuşuyordu: "Biz Kuzey Irak'ta bağımsız bir siyasal birim 
istemiyoruz, Iraklı Kürt liderleri de bize, bu seçimlerin yalnızca yerel yönetimlerle ilgili olacağı 
konusunda güvence verdiler" fakat, bunlar, Türkiye'yi uyutmak için verileri sözde güvenceler
dir. Nitekim TutvviIIer aynı demecinde şunları ekliyordu: "Kuzey Irak halkı, serbest seçimlerle, 
bir yürütme başkanı ve bir yasama organı seçecektir. "Bunun Türkçesi, Kuzey Irak'ta yapıla
cak seçimlerle Kürtler orada bir devlet kuracaklardır, hükümet ve parlamento kuracaklardır" 
demektir. Nitekim, daha yasama organı oluşmadan da yasama çalışmaları başlamıştır ve Kür-
distan Cephesi, Irak Kürdistan Millî Meclisi için bir seçim yasası çıkarmıştır; Bağdat yönetimi 
değil, meşru devlet kurulları değil, Irak'taki Kürt cephesi, böyle bir yasa, Millî Meclis Yasası 
çıkarmıştır. Bu, yerel yönetim meclisi değil, adı üstünde, millî meclistir. Yasanın 3 üncü mad
desinde, "Meclis üyelerinin Kürdistan halkını temsil edeceği" yazılıdır; Yasanın 19 uncu mad
desinde, "Bu Seçim Yasasında öngörülen şartları taşıyan her Kürdistan vatandaşı seçmen 
olabilir" denilmektedir, Irak vatandaşı değil. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, toparlayın lütfen. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 20 nci maddede, "Meclis üyelerinde Kürdistan vatan
daşı olma ve Kürdistan'da oturma şartı aranır" denilmiştir. Yani, Kürdistan diye bir devlet ku
rulmuştur fiilen ve bu devletin kendi iddiasına göre, kendi vatandaşları vardır; Irak vatandaşlı
ğından söz edilmemektedir. Meclisin yetkileri arasında, 56 ncı maddeyle şunlar belirtiliyor: "Ya
salar çıkarmak, anlaşnlaları onaylamak, yürütme başkanını, yani Başbakanı tayin etmek, ge
nel bütçe ve kalkınma planlarını karara bağlamak." Şimdi Hükümete soruyorum: Aynı bir devlet 
olmak için acaba geriye daha ne unsur kalıyor? Fiilen kurulmuş durumdadır. (DSP, ANAP, 
RP ve MÇP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ben Kuzey Irak'ta ayrı bir Kürt devleti kurulmasının lehinde veya aleyhinde bir görüş be
lirtmiyorum; ancak, Amerikan yönetiminin de Türk yönetiminin de kirrçseyi aldatmamasını 
istiyorum; sezaryenle doğan çocuğa adının verilmesini istiyorum. (DSP, RP sıralarından alkış
lar) 

Kuzey Irak'taki seçimlerin serbestliği ve dürüstlüğü iddiası, da bir kandırmacadır. Bunu 
da ben söylemiyorum, Barzani söylüyor. Seçimlerden hemen sonra kendi partililerine yaptığı 
yazılı bir açıklamada Barzani aynen diyor ki: "Seçim yasaklarının delindiği ve sahte oy kulla
nıldığı herkesçe bilinen bir gerçektir; ama, seçim dünyada olumlu karşılandığı için bu skandal
dan bir sonuç çıkarmak gerekirdi." Skandaldan çıkarılan sonuç da tüm yolsuzluklara, hilelere 
karşın, Talabani'nin partisiyle anlaşıp seçim sonuçlarını ilan etmek... Fakat, Barzani bunları 
açıkladıktan sonra hemen şunu ekliyor: "Tekrar ediyorum: Bu bir seçiriı sonucu değildir, bir 
anlaşmadır" diyor. Amerika ise hâlâ Kuzey Irak'taki seçimlerin serbest olduğunu iddia ediyor. 
Hem de buna çok ilginç bir kanıt veriyor. Djerjian'ın 24 Haziran günü Temsilciler Meclisinde
ki sözleri şöyle: "Kuzey Irak'taki seçimlerin serbestliği Çekiç Güç uçaklarının ve helikopterle
rinin Kuzey Irak'taki alçak uçuşlarıyla güvence altına alınmıştır. Yabancı devletlerin askerî uçak 
ye helikopterlerinin alçak uçuşları gölgesinde yapılan seçimlerin "serbest seçim" diye tanım
lanması hangi demokrasi anlayışına sığar, bilmiyorum. 

Sayın Dışişleri Bakanı burada dedi ki: "Bu uçaklar Türk komutanın da izni olmadan asla 
uçurulamaz, kullanılamaz." Buna göre bu iddia doğruysa, Türk komutanların da onayıyla Çekiç 
Güç, Kuzey Irak'taki seçimlerde belirli bir rol oynamış demektir. 
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Türkiye bir yandan "Kuzey Irak'ta asla bir Türk devleti kurulmasına izin vermeyiz" der
ken, bir yandan da burnumuzun dibinde fiilen öyle bir devlet, bir yapay devlet kurulmaktadır, 
Türkiye de buna en ön safta katkısını yapmaktadır. 

BAŞKAN — Bağlayın efendim. ' , . ' • • 
BÜLENT ECEVtT (Devamla) — Sayın Demirel, "Kuzey Irak'taki Kürtler bizim kardeşi- • 

mizdir; onların güvenliğini korumak bizim de görevimizdir" diyor. Peki, soruyorum Hüküme
te: Irak'taki Türkmenler bizim kardeşimiz değil mi? (DSP, ANAP, RP ve MÇP sıralarından 
alkışlar) 

Irak'ta 3 milyon Kürt varsa, 2,5 milyon da Türk var; fakat ne Hükümet onlardan söz eder 
ne de Türk Dışişleri Bakanı bu kürsüde Türkmenlerin adını anmaya lüzum görür. Türkiye'nin. 
belli ki Irak Türkmenleriyle ilgili hiçbir politikası yoktur. Ben öteden beri Irak yönetimine, 
"Ülkemizdeki Türkmen varlığını resmen tanımanız sizin de yararınızadır. Türkmenler bir denge 
unsuru olarak Irak'ın hem ülke bütünlüğüne hem de Türkiye ile ilişkilerine büyük katkılarda 
bulunabilirler" diyordum. Şimdi Irak yönetimi de Iraklı Türkmen varlığını resmen kabul et
menin değerini anlamış durumdadır. Hâttâ ijk kez Kerkük'te Türkmenlerin çoğunlukta oldu
ğunu resmen-açıklamaktadır. Bu gelişme, Türkiye için ve Irak Türkmenleri için tarihsel bir fır
sattır; ama Türkiye bu fırsatı ne kendisi değerlendiriyor ne de Türkmenlerin değerlendirmesi
ne fırsat veriyor. 

Irak Türkmenleri Kürt egemenliği altına girmek istemedikleri için, Irak'ın toprak bütün
lüğünü istedikleri için ve Irak'ın tümünü ve. tüm etnik gruplarını kapsayacak demokratik se
çimler istedikleri için Kuzey Irak'taki seçimlere katılmadılar. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim, bağlayınız... Lütfen... 
BÜLENT ECEVtT (Devamla) — Bağlamaya çalışıyorum efendim. , 
Başlıca iki Türkmen partisi vardır: Irak Millî Türkmen Partisi ve Merkezi Kuzey Kıbrıs'ta 

bulunan Irak Türkmen Birlik Partisi. 
8 Mayıs günü, yani Kuzey Irak'taki seçimlerden bir hafta önce, Ankara'da yayımladığı 

bildiride Irak Millî Türkmen Partisi şu görüşleri belirtmiştir: "Seçimleri düzenleyen karar tas
lağında ve ona bağlı metinlerde yer alan birçok madde bizim program ve ilkelerimizle bağdaş
madığı gibi, Irak halkının da beklenti ve gerçekleriyle çelişmektedir. Başta Türkmen gerçeği 
olmak üzere, Irak'ın tüm gerçekleri, bu secim kararı taslağıyla görmezden gelinmiştir. Seçimi 
düzenleyecek metinde yer alan Irak Kürdistan vatandaşlığı, Irak Millî Türkmen Partisinin ka
bul edebileceği bir kavram .değildir. Bizim anlayışımız tek bir Irak vatandaşlığı olmasıdır. Esas 
amaç da Irak'ın tamamında demokratik seçimler yapılmasıdır." 

Irak Türkmen Birlik Partisi de, 23 Haziran günü yayımladığı bildiride şu sözlerle aynı gö
rüşü paylaşmaktadır: "Güneydoğu Anadolu'da konuşlandırılmış olan Çekiç Güç ve bu güce 
katkıda bulunan devletler, Kuzey Irak halklarının tümüne demokratik ve siyasî kişilik kazan
dırmaya çalışacaklarına, yalnız Kuzey Irak Kürt Halkının demokratik ve siyasal kişiliğinin ge
lişmesi için çaba göstermektedirler. Halbuki, Irak'ta yaşayan 3 milyon Kürte karşılık, Kuzey 
Irak'ta 2,5 milyon Türkmen yaşamaktadır. Biz de demokratik ve siyasal kişilik kazanmak 
istemekteyiz" diyor ve şöyle devam ediyor: "Ama, Çekiç Güç tarafından.bırakınız Saddam zul
müne terkedilişimizi, aynı zamanda Kürtlerin baskısına ve her türlü istismarına terk edilmişiz; 
hatta Çekiç Güç, Kuzey Irak Türkmenlerinin bir Kürt zulmüne uğramasına zemin hazırlamak
tadır. 
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Bu bilgiler ışığında, Türk kamuoyuna, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerine 
ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yürekten haykırıyoruz ve diyoruz ki: Çekiç Gücün varlı
ğına karşıyız; çünkü Çekiç Güç, biz Irak Türkmenlerinin siyasal ve demokratik kişilik kazan
masını istememektedir, topraklarımızda vatansız yaşamamızı hedeflemektedir." 

Fakat, Irak Türkmenlerinden gelen bu yakarışlara, bu haykırışlara Türk Hükümetinin ku
lakları tıkalıdır. Bugün, hiç değilse Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu yakarışlara, bu haykı
rışlara kulak vereceğini umuyorum. Yalnız Irak Türkmenlerinin değil, Türkiye'nin de Çekiç 
Güçten, huzur sağlama operasyonundan ve güvenlik bölgesinden uğradığı büyük kayıplar, hem 
can kayıpları hem de ekonomik kayıplar, ortadadır. 

Türkmenlere ilgisizliğin bir başka örneği de şudur: Amerika Birleşik Devletleri, övünerek 
açıklıyor ki, son bir yıl içinde Kuzey Irak'taki Kürtlere 600 milyon dolarlık insanî yardım ya
pılmıştır. Ama bir gerçek de şudur: Bu 600 milyon doların 1 doları bile Türkmenlere gitme
miştir. (DSP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) Bugün Irak'taki Türkmenler, açlık, çaresizlik 
ve ilaçsızlık içindedirler. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit... 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Önünüzdeki nota bakılırsa, daha uzun ve bana milletvekillerinden çok uyarı 

geliyor. Lütfen bağlayın. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın Başkan, ben burada kişisel görüşlerimi belirtme

nin ötesinde, Yüce Meclise bazı somut bilgiler sunuyorum; bunlar, Hükümetin sunması gere
ken bilgilerdi; o görevi ben yerine getiriyorum, birkaç dakika daha müsaadenizi rica ederim'. 
(DSP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de sadece 1 500 Türkmen sığınmacı var, bunlar sürekli De-
moklesin kılıcı altında tutuluyorlar, ne oturma izni veriliyor ne çalışma izni veriliyor, çocukla
rı üniversite sınavlarına bile alınmıyor. 

Çekiç Güç konusunda Hükümetin garip bir yeni mazereti var: "Biz, Bosna-Hersek'te Çe
kiç Güç isterken, Türkiye'de Çekiç Güç'e,nasıl karşı çıkarız" diyorlar. Peki, siz, Bosna-Hersek'te 
Çekiç Güç kurulmasını sağlayabildiniz mi; Dağlık Karabağ'da sağlayabildiniz mi, Nahcivan'-
da sağlayabildiniz mi? Diplomasi, bir alıp verme dengesi sanatıdır; oysa.biz, sadece veriyoruz, 
hiçbir şey almıyoruz. (DSP, RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Amerikan yönetimi, müttefiklerinden veya dostlarından gelen ba
zı istekleri yerine getirmek istemediği zaman, bize kalsa isteklerinizi yerine getirirdik; ama Ame
rikan bir demokratik ülkedir, Kongre elimizi kolumuzu bağlıyor, kusura bakmayın der. tşte 
şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi de Hükümete böyle bir mazeret sağlayabilir; Hükümetin 
de -açıktan söylemese bile- buna içten içe sevineceğini sanırım; çünkü bu Hükümeti oluşturan 
partiler muhalefetteyken, Çekiç Güç'e kesinkes karşıydılar; kuşkusuz, şimdi bunun tüm sakın
calarını daha da iyi görmüşlerdir. Hükümet, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisine sığına
rak, bu utanç verici yükü üzerinden atabilir. 

Gerçi, Hükümet, Çekiç Güç kalkarsa, Irak'ta güvenlik s'ağlanamayabilir ve Türkiye yeni 
bir göç dalgasıyla karşılaşabilir diyor; oysa, Irak, bu konuda Türkiye'ye her güvenceyi vermeye 
hazır. Türkiye, eğer isterse, Irak'ın kendisine her zamankinden daha çok muhtaç olduğu bu 
dönemde, Irak yönetimiyle anlaşarak, Kuzey Irak'ta güvenliği tek başına sağlayabilir; ama.bu-
nun için, zaten Irak'tan çok bizi yaralayan ambargoyu yumuşatmamız gerekir ve bu ülkeyle 
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diplomatik ilişkilerimizi bir an önce yeniden canlandırmamız gerekir. 
Bugün Irak'ta birçok Batı ülkelerinin büyükelçilikleri Vardır, Amerika, değişik adlarda tem

silcilerle temsil edilmektedir, İran büyükelçilik kurmak üzeredir, emirlikler büyükelçiliklerini 
kurmuşlardır. Türkiye ne bekliyor Irak'taki büyükelçiliğini açması için; İsrail'in de mi büyü
kelçilik açmasını bekliyor? (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ecevit... 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Amerika'dan çok Amerikancı olmaya mecbur değiliz. Sözümü bağlarken, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyelerinden tek dileğim şudur: Amerika Birleşik Devletleri Başkanının isteğine 
göre değil, Hükümetin o istek doğrultusundaki önergesine göre de değil, Türkiye'nin yararını 
ve güvenliğini ve Irak Türkmenlerinin meşruiyetçi ve demokratik isteklerini göz önünde tuta
rak oy kullanınız. Bu şekilde, Irak'ta topyekün bir demokratikleşme sürecine de önayak olmuş 
olursunuz ve bu, Iraklı Kürtleri de gerçek huzura ve güvenliğe kavuşturur. Böylece, Türkiye'de 
de gerçek bir demokrasi bulunduğu ve Hükümetin üstünde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bulunduğu kanıtlanmış olur, tıpkı Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi. 

Saygılar sunarım. (DSP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın Aykut Edibali; buyurun efendim. (MÇP sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Edibali, süreniz 10 dakikadır efendim. 
AYKUT EDİBALİ (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygı ve sev

giyle selamlıyorum. 
Meclisin bugünkü gündemi dolayısıyla tarihî bir olay yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. 

Yüreğim, Azerbaycan'da, Nahcivan'da ve Yenibosna'da... (SHP sıralarından gülmeler) Pardon, 
Saraybosna'da kanlan dökülen... Evet, Yenibosna, Saraybosna kadar yakın bize. Onun için, 
sözlerime şehitlerin ve Türkiye'nin bütünlüğü için kanlarını dökmüş olan Mehmetçiğin ve gü
venlik güçlerinin huzurunda saygıyla eğilerek ve Fatiha okuyarak başlamak ve bu konuşma
mın Türkiye için bir millî matem anıtı olmasını istiyorum. Evet, bir millî matem olmalı; ama, 
bir taraftan da yüreğim sevinçle dolu; çünkü, Türkiye, son derece önemli görevleri üstlenmiş, 
İslam dünyasının bütün insanlarının liderlerini toplayabiliyor; önemli bir gelişme... Türkiye, 
Karadeniz İşbirliği toplantısı tertipleyebiliyor; önemli bir gelişme... Buna, Türkiye'deki bu gü
zel gelişmelere katkıda bulunan herkese yüreğim şükran hisleriyle dolu. Evet, emeği geçen her
kese şükran duyuyorum; çünkü ben bir Türk milliyetçisiyim. (MÇP sıralarından alkışlar) Ben 
partizan değilim, particiliği de fazla bilmem. 

Sayın milletvekilleri, dolayısıyla, Yüce Meclisin son derece önemli bir konu ile karşı karşı
ya kaldığını ifade etmek istiyorum. Zaten, yüreğinizde de hissediyorsunuz. 

Ben, çok önemli bir hadise ile karşı karşıya kaldığımıza inanıyorum; çünkü, Sayın Demi-
rel, bundan bir süre önce söylediklerini bugün değişmiş. Keza, Sayın Mesut Yılmaz "Bir alır, 
üç veririz" dedikleri düşünceleri değiştirmiş. İnsanlar fikirlerini değiştirebilir elbette; Sayın İnönü 
de kanaatini değiştirmiş... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — İyi avukatlık yapıyorsun, çok güzel konuşuyorsun. 
AYKUT EDİBALİ (Devamla) — Beyler, değerli milletvekilleri, demek ki, insanları değiş

tiren bir şey var ve ben de... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — O, sizi de değiştirmiş. 
AYKUT EDİBALİ (Devamla) — Müsaade buyurun. Ben değişmedim, ben, inançlarımı 

değiştirmedim. Siz kendi aranızda arayın onu... 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Biraz önce sizi dışarıda Yaşar Topçu'yla beraber 
gördüm!.. 

BAŞKAN -—i Lütfen müdahale etmeyin Sayın özal. • • » 
Buyurun sayın konuşmacı. 
AYKUT EDtBALİ (Devamla) — Ben Sayın Demirel'le de olabilirim, Sayın Turgut özal '-

la da beraber olabilirim; ama, ben değişmem. Benim adım Aykut Edibali. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Tamam efendim, buyurun konuşan; anlayaca

ğız. , 
AYKUT EDÎBALİ (Devamla) — Anlayınız. 
Bu itibarla, bu kadar kitlelerin arkasından gittiği ve değer verdiği genel başkanları değiş

tiren kanaatler ortaya koyan bir önemli... 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Olgu... 
AYKUT EDİBALİ (Devamla) — Efendim, öyle bir ifade de kullanmıyorum. 
İnsanları, bizi ikna etmesi lazım, bize anlatmaları lazım; çünkü, Türkiye çok önemli ha

diselerle karşı karşıyadır beyler ve efendiler, Türkiye son derece önemli hadiselerle karşı karşı
yadır, bu olayı, bir partizanlık olayı olarak ele alamayız. 

Değerli arkadaşlarım, şunları Yüce Meclisin mutlaka müzakere edeceğine inanıyorum: Bir 
Çekiç Güç kurulmuş, bu Çekiç Güç, Kuzey Irak'ta meydana gelmiş hadiselere karşı Türkiye'de 
konuşlandırılmış. Ben, bunu anlayamadığımı ifade etmek istiyorum. Eğer, Kuzey Irak'taki Kürt
lere Bağdat rejiminden yönelik bir tecavüz varsa, bunu önleme yerinin Türkiye olduğu kanaa
tinde değilim. Birleşik kuvvetlerin, koalisyonun yapılan müdahalesini hatırlayınız. Bu müda
hale esnasında Bağdat'tan gelecek olan tehlikelere karşı İsrail'de de, Suriye'de de bu güçlerin 
konuşlandırılması mümkündü. Neden Türkiye'dir; bunun düşünülmesi gerektiği inancındayım 
efendim. 

Saddam Hüseyin rejiminden kaçarak Türkiye'ye gelmiş 500 bin insana Türkiye kucak aç
mıştır; ama, bunun karşılığında elde edilen şey maddî olarak nedir, manevî olarak nedir; bunu 
herkes vicdanında tartacaktır. 

Acaba Çekiç Güç Türkiye'de ne kadar kalacaktır? Çekiç Güç'ün Kuzey Irak'ta, Amerika 
himayesinde bir Kürt devleti kurma eylemine yardımcı olduğu yolunda çok ciddî emareler var
dır, bu konuda çok ciddî endişeler olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulabilir; ancak, bütün Kürtlerin, 
Kürt kardeşlerimizin tüm Ortadoğu'ya yayılarak, Suriye'nin, İran'ın, Irak'ın ve Türkiye'nin 
aynı problemlerle karşı karşıya kalacağını hesaplamak mecburiyetindeyiz. Onun için, bu me
selenin çözüm tarzı, Ortadoğu'nun jeopolitik bütünlüğüne uygun olarak bu beş Ortadoğu devleti 
arasında çözümlenmelidir. 

Değerli milletvekilleri, eğer Çekiç Güç'ün vazifesi, bildiğimiz veya bilmediğimiz vazifesi, 
Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin kuruluşuna ebelik etmekse, Türkiye buna "Evet" diyemez, 
dememelidir. Bugün Kuzey Irak'ta geçerli olarak ifade edilen nedenler dolayısıyla, aynı Çekiç 
Gücü yöneten güçlerin Güneydoğu Anadolu'da, Anadolu'nun herhangi bir yerinde Sevr'i me
tazori uygulamak istemeyeceğinden veya uygulamak üzere olmadıklarından emin olmak mec
buriyetindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, vatanseverliğinize ve Türkiye'nin bütünlüğüne olan inancınıza ke
sinlikle iman eden bir kişi olarak, bu son derece önemli, nazik, gerçekten Türkiye'nin bütün-
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lüğünü tehdit edebilecek gelişmeler konusunda mutlaka aydınlanmamız gerektiği inancında
yım. 

Kanaatlerini, olayları yaşayan, devlet istihbaratı ellerinde bulunan Sayın genel başkanla
rın ve Sayın Başbakanın, kapalı bir celsede, bütün Meclise, arizamik, bütün teferruatıyla açık
lamaları gerektiği inancındayım. , 

Değerli milletvekilleri, Çekiç Güç, Ortadoğu'daki istikrarsızlığı gidermek üzere ülkemize 
getirilmiş bulunuyor, gelmiş bulunuyor; gerekçe budur. Ancak, ne hikmetse, Irak'ın toprak 
bütünlüğü bir tarafa bırakılıyor; Irak'ta, Arapların, Kürtlerin, Türklerin, Türkmenlerin bir arada 
yaşamaya mahkûm ve mecbur topluluklar olduğu unutuluyor. Bağdat rejimi ile Türkleri ihmal 
ederek, Türklere zulmederek, kuzeyde bir Kürt devleti kurulmak suretiyle yasal bir Kürt devle
tiyle Bağdat rejimi arasında sürüp giden bir kavga başlatılarak Ortadoğu toprakları üzerinde, 
Ortadoğu petrolleri üzerinde herhalde nüfuz kavgası verildiği yolunda çok ciddî emareler, çok 
ciddî endişeler vardır. 

Ben, inşallah hayal görmekteyimdir. Yurdumuz için, devletimiz için, bu tür tehlikelerin 
mevcut olmayacağını, olmadığını, Sayın Demirel ve Sayın İnönü bize anlatmak imkânını bula
caklardır inancındayım. 

Başka bir düşünce de şu: Vaktiyle, Saddam Hüseyin'in itham edildiği, ırkçı, despotik uy
gulamalar, İkinci Cinan Harbi esnasında İtalya'da ve Almanya'da görülmüştü; ama, müttefik 
kuvvetleri, o ülkeleri parçalamadılar. Türkiye'de bugün karşı karşıya kaldığımız ve ciddî suret
te millî varlık ve bekamızı etkileyen, tehdit altında tutacak olan gelişmelerin başlangıcını teşkil 
eden Irak savaşı sonrasında, yeni bir emperyalist gücün odaklaşmasına imkân verecek şekil-
de,yeniden, bölgenin coğrafî sınırları değiştirilmektedir. 

BAŞKAN — Süreniz tamamlanmıştır, toparlayınız efendim. 
AYKUT EDİBALİ (Devamla) — Ve bu, bizi, çok ciddî şekilde ilgilendirmelidir. 
Müttefiklerin, İkinci Cihan Harbinde, Hitler rejimini ve Mussolini rejimini tasfiye ettik

leri gibi, isterdik ki, şikâyet konusu olan Irak rejimi tümüyle tasfiye edilsin ve millî toplulukla
rın hür ve serbest olarak yaşadıkları, din ve cemaat hürriyetine saygılı, Ortadoğu'yu parçala
mayan, bölmeyen, Irak'ın bütünlüğünü sağlayan, bir demokratik Irak, bir demokratik Orta
doğu oluşsun. Türkiye'nin görevi, demokrasinin, Ortadoğu'da güçlenmesini temin etmektir. 

•Değerli milletvekilleri, kısaca, Çekiç Güç'ün üzerine düşen görevi yapmadığı, yapamadı
ğı, millî menfaatlerimiz açısından çok tehlikeli gelişmelere sebep olacağı yolunda endişeleri
miz mevcuttur ve bu endişelerimizin giderilmesi konusunda, Sayın Başbakandan ve Sayın İnö
nü'den, Türkiye Büyük Millet Meclisini kapalı bir oturumda aydınlatma ricasında bulunuyo
rum. 

BAŞKAN — Bağlayın efendim. 
AYKUT EDİBALİ (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Çekiç Güç'ün, Müslüman ülke 

askerlerinin de katıldığı bir güç olmasını; Ortadoğu'da, insan hak ve hürriyetlerine dayalı, ço
ğulcu, Irak'ın toprak bütünlüğüne, cemaat ve mezhep hürriyetine saygılı bir demokratikleşme
ye hizmet etmesini istiyor; Azerbaycan ve Saraybosna'daki vahşeti durdurmasını şart koşuyo
ruz. 

Tekrar ifade ediyorum, Hükümeti, bir kapalı oturumda endişelerimizi gidermeye davet 
ediyorum. Şimdiden, lütfedip aydınlatma görevinde bulunacakları için, Sayın Demirel ve İnö
nü'ye saygılar sunarım. ' 

Beni sabırla dinlediğiniz için, hepinize sevgiler ve saygılar sunarak sözlerime son veriyorum. 
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Teşekkür ederim, sağolun efendim. 
BAŞKAN — Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Başbakanlık tezkeresi üzerinde önergeler vardır; okutup, işleme koyacağım efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınıza sunulan 24.6.1992 tarihli "Provide Comfort 11" Harekâtı hakkındaki Baş
bakanlık tezkeresinin beşinci satırının başındaki "olabilecek gelişmeleri" ibaresinden sonra gel
mek üzere "Irak'ın toprak bütünlüğünü mutlaka koruyarak" ibaresinin eklenmesini arz ede
rim. 

, Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakanlığın 24.6.1992 tarihli "Provide Comfort II' (Çekiç Güç) harekâü hakkındaki 
tezkerenin dokuzuncu satırından başlayan "...Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 688 sa
yılı Kararı da göz önünde tutularak" ifadesinden sonra gelmek üzere "ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 17.1.1991 tarih ve 126 sayılı Kararına dayanılarak" ibaresinin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Mustafa Parlak 
Rize 

Mustafa Kılıçarslan 
Sakarya 

Hüsamettin örüç 
Bursa 

Aydın Güven Gürkan 
tçel 

Bekir Sami Daçe 
Adana 

Nevşat özer 
Muğla \ 

Hasan Çakır 
Antalya 

Turhan Tayan 
Bursa 

Ülkü Güney 
' Bayburt 

Engin Güner 
İstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Selçuk Maruflu 
istanbul 

Gerekçe: 
Yabancı güçlerin ülkemizde bulundurulmasına izin veren temel hukukî belge 17.1.1991 ta

rih ve 126 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıdır. Bu karara veya böyle bir karara da
yanmadan, sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 688 sayılı Kararı da gözetilerek de
mek suretiyle yabancı güçlerin Türkiye'de bulunması hukukî dayanaktan yoksundur. Hükü
metin 126 sayılı Kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisine iade etmesi 30 Haziran 1992'de veya 
daha önce bu kararın yürürlükten kaldırıldığı anlamına gelebileceğinden, halen Türkiye'de bu
lunmakta olan yabancı güçlerin süresinin uzatılmasından evvel, Türkiye'de bulunması için Ana
yasamıza göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin izni gereklidir. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına > 

Başbakanlığın, 24.6.1992 tarihli "Provide Comfort I I " (Çekiç Güç) harekâtı hakkındaki 
tezkeresinde teklif edilen, çok uluslu gücün görevinin uzatılmasının altı ay yerine iki ay olarak 
belirlenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Vehbi Dinçerler Mustafa Kalemli Ülkü Güney 
Ankara Kütahya Bayburt 

Mustafa Parlak Mehmet Sağdıç Selçuk Maruflu 
Rize . Ankara istanbul 

Hasan Çakır Mustafa Kılınçarslan Hüsamettin Örüç 
Antalya ' Sakarya Bursa 

Gerekçe: 
Tezkere' konusu olan Provide Comfort II Herakâtı, Provide Comfort I Harekâtıyla ilişkili 

olmakla birlikte, pratikte mahiyet, şümul ve amaç farkları vardır. Birinci harekât, 400 binden 
fazla Irak'tı sığınmacının evlerine ve yurtlarına geri dönüşlerinin sağlanmasıyla 1991 Hazira
nında tamamlanmıştır. Olayın tekrarı ihtimaline karşı yürütülen ikinci herakât 31.12.1991'de 
sona erdirilmesi teklifinin uygun görülmesiyle o günkü hükümet tarafından Eylül 1991'de şartlı 
olarak son defa ve üç ay süre için uzatılmıştır. Devletin devamlılığı ilkesine göre sona erdirme 
işleminin muhafazası gerekirken, bugünkü Hükümet, altı aylık ikinci bir uzatma kararını son 
defa kaydıyla yeniden vermiş ve uygulamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve basında yer alan açıklamalar muvacehesinde altı ay
lık süre içinde söz konusu gücün, Türkiye'de bulunuşunun sebeplerinin ortadan kaldırılacağı 
vaat edilmiştir. Yeniden uzatma talep edildiğine göre geçen uzatma süresi içinde yeni ve ilave 
sebeplerin zuhur etmiş olduğu tahmin edilmektedir. Hükümetçe varlığı kabul edilen yeni se
beplerin, gelişmelerin ve bilgilerin varlığından kamuoyu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ha
berdar değildir. Bu yeni sebep, gelişme ve bilgilerin ortaya çıkması, kamuoyuna ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisine anlatılabilmesi ve tartışmaların sonuçlandırılması için bir süreye ihtiyaç 
duyulabilir ki; iki aylık süre bizce bu ihtiyaç için yeterli olacaktır. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) —Sayın Başkan, açıklama yapmak için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ne açıklaması?.. Usulümüzde yok öyle bir uygulama efendim. Oturun yeri
nize lütfen. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Usulümüzde öyle bir uygulama var efendim. 
BAŞKAN — Usulümüzde öyle bir uygulama yok. Zaten, önergenizin gerekçesi de okun

du ve anlaşıldı. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Usulde bir engel de yok efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, usulümüzde öyle bir uygulama yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Necmettin Erbakan ve arkadaşlarının bir önergesi vardır. Aslında, usul bakımın

dan işleme koymamız mümkün değil; ancak, bilgi edinilmesi ve tutanaklara geçmesi bakımın
dan okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bir yabancı silahlı kuvvet olan Çekiç Güç'ün süresinin uzatılması yerine, Müslüman ülke
lerin teşkil edeceği bir "Müslüman Ülkeler Barış Gücünün", Kuzey Irak'taki Müslüman kar
deşlerimizin emniyetini sağlamaya yönelik olarak teşekkül ettirilmesine Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin karar almasını arz ve teklif ederiz. 

Necmettin Erbakan 
Konya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — İçtüzük bakımından, bu önergeyi işleme koymamız mümkün değildir; sade
ce bilgilerinize sunulmuştur. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Suudî Arabistan'dan da asker getirelim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kabul edilen değieşiklik önergeleriyle birlikte, Başbakanlık tezkeresini, aldı

ğı son şekliyle okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Körfez savaşını takiben Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylar sonucunda ülkemize yöne
len ve sınırlarımızın fizikî güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ve sosyal 
düzenimizi de zorlayacak boyutlara erişen toplu göç harekâtının tekrarına müncer olabilecek 
gelişmeleri, Irak'ın toprak bütünlüğünü mutlaka koruyarak caydırmak, gerekirse bu gelişme
lere mani olmak, Kuzey Irak'ta sağlanmış bulunan nispî sükûnetin ve bölge halkının insanî 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Birleşmiş Milletler bağlı kuruluşlarınca yürütülen faaliyet
lerin güvenlik içinde devamını sağlamak amacıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 688 
sayılı Kararı da göz önünde tutularak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.1.1991 tarih ve 
126 sayılı Kararına dayanılarak başlatılan "Provide Comfort II" harekâtı çerçevesinde ülke
mizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin 30 Haziran 1992 tarihinden itibaren 
altı ay süreyle uzatılmasına; çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silahlı kuvvetleri 
personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün 
amaçlarına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya Bakanlar Kurulunun 
yetkili kılınmasına; Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresinin değişiklik önergeleriyle aldığı bu son şeklinin oyla
masının açık oylama şeklinde yapılması doğrultusunda önergeler vardır; okutup işleme koya
cağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Gücün (Çekiç-Güç'ün) görev süresinin uzatılması
na ilişkin tezkerenin oylanmasının, içtüzüğün 119 uncu maddesi gereğince açık oylama olarak 
(üyelerin kabul-ret-çekinser şeklindeki beyanları ile) yapılması hususunu arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney Sadi Pehlivanoğlu Emin Kul 
Bayburt Ordu istanbul 

Engin Güner İbrahim özdemir Ercüment Konukman 
İstanbul İstanbul İstanbul 
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Gaffar Yakın 
Afyon 

Bülent AtasayanN 

Kocaeli 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

Mustafa Kılıçarslan 
Sakarya 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Cem Kozlu 
istanbul 

Ergun özdemir 
Giresun 

Nevşat Özer 
Muğla 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Hüsnü Doğan 
tstanbul 

İbrahim özsoy 
Afyon 

Salih Ergün 
tstanbul 

Hüsamettin örüç 
Bursa 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Mustafa Parlak 
Rize 

BAŞKAN — Açık oylama isteyen, Sayın Oğuzhan Asiltürk ve arkadaşlarının bir diğer 
önergesi var; aynı mahiyette olduğundan, okumaya gerek görmüyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi, önergede imzası bulunan sayın üyeleri arayacağım. 
Sayın Güney?.. Burada 
Sayın Pehlivanoğlu?.. Burada. 
Sayın Kul?.. Burada. 
Sayın Güner?.. Burada. 
Sayın Özdemir?.. Burada. 
Sayın Konukman?.. Yok. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Evet. 
Sayın Yakın?.. Burada. 
Sayın Ergun özdemir?.. Yok. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Takabbül ediyorsunuz. 
Sayın özsoy?.. Burada. 
Sayın Atasayan?.. Burada. " 
Sayın özer?.. Burada. 
Sayın Salih Ergün?.. Yok. 

GÜROY SOYLU (İstanbul) — Takabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Özal?.. Burada. 
Sayın Toskay?.. Burada. 
Sayın örüç?.. Burada. 
Sayın Kılıçarslan?.. Burada. 
Sayın Korkmazcan?.. Burada. 
Sayın Pakdemirli?.. Burada. 
Sayın Arslan?.. Burada. 
Sayın Doğan?.. Burada. 
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Sayın Başaran?.. Burada. 
Sayın Kozlu?.. Burada. 
Sayın Parlak?.. Burada. 
BAŞKAN — Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım:'Açık oylamanın, adı okunan sayın 

milletvekilinin ayağa kalkarak... 
M. VEHBİ DÎNÇERLER (Ankara) — Burada olmayanın yerine de kullanmayarak... 
BAŞKAN— Bir saniye efendim... Lütfen... 
Benim Başkanlığımda öyle bir şey olmaz efendim! Lütfen... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Kupalarda oy kullanılırken oldu. 
BAŞKAN — Benim Başkanlığımda olmaz efendim! (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, "kabul, ret, çekinser" 

şeklinde oyunu belirtmesi şeklinde yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsüye konacak oy kupasına oy pusu
lasını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Oylama -üçüncü biçimde- oy kupası sıralar arasında dolaştırılarak yapılacaktır. 
Oy pusulası olmayan sayın milletvekilleri, isimlerini, seçim çevresini ve imzalarını da be

lirterek oylarını kullanacaklardır. 
Kupalar dolaştırılsın. 
(Oylar toplanıldı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy verme işlemi sona ermiştir. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Kullanılan oy sayısı 360; kabul 226, ret 133 geçersiz 1 oy çıkmıştır. 
Umarım, konuşlandırılan bu gücün bir an evvel işi biter ve kendilerini selametle uğurla

rız. 
Hayırlı olsun. 
8/15 esas numaralı genel görüşmeyi yapmak, 11/6 esas numaralı gensoru önergesini ve 

sözlü sorularla Meclis araştırması ve genel görüşme önergelerini görüşmek için 30 Haziran 1992 
Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.15 

© 
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Vİ. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergûder'in, Müşavir olarak atananlarla 2547 saydı (YÖK) 
• Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Nev
zat Ayaz'in yazılı cevabı (7/193) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

• Orhan Ergüder 
İstanbul 

Sorular: 
1. Halen Bakanlığınızda Müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 Sayılı (Y.Ö.K.) Yasasının 38, 39 ve 40 mcı madde
lerine göre ataması yapılan Üniversite öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya 
ücretlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan Müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? 

3. Anılan Müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için belirli 
bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 25.6.1992 

Kanun : 1992/588-BD 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM. Bşk. lığının 21 Mayıs 1992 tarih ve KAN.KAR.MD. : 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/193-1580/6499 sayılı yazısı. 
tstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder tarafından verilen "Müşavir olarak atananlar

la, 2547 Sayılı. Yükseköğretim Kanununa göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin 
yazılı soru önergesi'nin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Savunma Bakanı 

tstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergûder'in, Sayın Başbakanın Tarafımdan Cevaplandırılmasını 
Tensip Ettikleri Yazılı Soru Önergesine Cevaptır. 

1. 1325 Sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunda, kadro kar
şılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli personel çalıştırılmasına imkân veren bir hüküm bulun
madığından, 657 Sayılı Devlet Memurları, Kanununun değişik 4/B Maddesi uyarınca halen 
dört danışman kendilerine çalışmaları için tahsis edilen bürolarda, kadro karşılıksız olarak söz
leşme ile çalıştırılmaktadır. 
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Danışmanlardan ikisi Bakan özel Danışmanı, diğerleri ise Bakanlık Danışmanı ve Ba
kanlık Basın Danışmanı olup, yüksekokul mezunudurlar, tki danışman emekli generaldir. Di
ğerleri ise, kamu sektöründe personel yöneticiliği ile basın yayın sektöründe görev yapmışlar
dır. Ortalama. 3 300 000 TL. ile 3 900 000 TL. arasında değişen net ücretler almaktadırlar. 

2. 3238 Sayılı Kanunla kurulmuş olan ve Millî Savunma Bakanlığı bağlısı Savunma Sa
nayii Müsteşarlığında ise; öğretim elemanı olan Doçent Doktor Hukuk Müşaviri, diğeri basın 
sektöründe görev yapmış Basın Danışmanı olmak üzere iki danışman istihdam edilmekte olup, 
Doçent olan danışmana, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesinin 3 üncü 
fıkrasına istinaden aylık net 2 981 000 TL., Basın Danışmanına ise kadro karşılıksız sözleşmeli 
statüde aylık net 3 223 500 TL. ücret ödenmektedir. 

3. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı öğretim kurumlarında; 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun 38 ve 39 uncu maddelerine göre ataması yapılan öğretim üyesi yoktur. Sadece söz 
konusu Kanunun 40/C maddesine göre ek ders vermekle görevlendirilen öğretim üyeleri mev
cut olup, miktarı ile almakta oldukları ücretler EK-A'da belirtilmiştir. 

, Bilgilerize arz ederim. 
Nevzat Ayaz. 

Millî Savunma Bakanı 

Ek ders ücreti Kişi başına 
öğretim üyesi (TL.) aylık ek ders Kişi başına aylık 

Kuvvet miktarı (Net miktarı) saati (ortalama) ortalama ücret (TL.) 

K.K.K. lığı 
(Kara Harp 
Okulu) 

Dz. K. K. lığı 
(Dz. Harp 
Okulu) 

Hv. K. K. lığı 
(Hava Harp 
Okulu) 

, 

J. Gn. K. lığı 

Harp Akademisi 

1 Profesör 
1 Yrd. Doçent 
3 öğr. Görevlisi 

10 Profesör 
5 Doçent 
2 Yrd. Doçent 
4 Öğt. Görevlisi 

9 Profesör 
10 Doçent 
3 Yrd. Doçent 
4 öğt. Görevlisi 

2 Doçent 

27 Profesör 
8 Doçent 
1 Yrd. Doçent 
1 öğt. Görevlisi 

2, — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Müşavir olarak atananlarla 2547 sayûı (YÖK) 
Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktıt-
na'nın yazılı cevabı (7/179) 
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52 000 12-24 
38 900 12-24 
31 000 12-24 

52 000 24-40 
44 000 24-40 
38 900 12-40 
31 000 24 

52 000 
44 000 
38 900 
31 000 

44 000 

52 000 
44 000 
38 900 
31 000 

24-30 
24-30 
12-24 
12-24 

24 

4-10 
4-6 
6 
6 

624 000 - 1 248 000 
466 800 - 933 600 
372 000 - 744 000 

1 248 000-2 080 000 
1 056 000 - 1 760 000 
466 800 - 1 566 000 
744 000 

1 248 000 - 1 560 000 
1 056 000 - 1 320 000 
466 800 - 933 600 
372 000 - 744 000 

1 056 000 
208 000- 520 000 
176 000 - 264 000 
233 400 
186 000 
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Türkiye Büyük Miilet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Ergüder 
istanbul 

Sorular : 
1. Halen Bakanlığınızda Müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 Sayılı (Y.Ö.K.) Yasasının 38, 39 ve 40 inci madde
lerine göre ataması yapılan Üniversite Öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya 
ücretlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan Müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? ' 

3. Anılan Müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için belirli 
bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 26.6.1992 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : 1992/588-BD 

' Konu : Soru Önergesine Cevap. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 21.5.1992 Tarih ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.! 0.10.00.02-7/179-1566/6485 sayılı ya
zıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılması 
istenilen ve müşavir olarak atananlarla 2547 sayılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üni
versite öğretim üyelerine ilişkin olan yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte.sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Yıldırım Aktuna 
Sağlık Bakanı 

istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in müşavir olarak atananlarla 2547 sayılı Yük
sek öğretim Kanunu'na göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin yazılı soru 
önergesine cevabımızdır. 

1. Bakanlığımızda müşavir olarak görevli olanlar ile 2547 sayılı Kanun'un 38 inci mad
desine göre görevli olan personel hakkındaki bilgiler ilişik tablolarda gösterilmiş olup; Bakan
lığımız bünyesinde anılan Kanun'un 39 ve 40 inci maddelerine göre görevlendirilmiş personel 
bulunmamaktadır. 

2. Bakanlığımızda toplam 10 adet müşavir kadrosu bulunmakta olup, halen bu kadro
lardan 8 adedi dolu, 2 adedi boştur. 
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3. Bakanlığımızın teşkilat ve görevlerini düzenleyen 181 sayılı KHK'nin 22 nci madde
sinde Bakanlık Müşavirlerinin durumu düzenlenmiş ve "Bakanlıkta, özel önem ve öncelik ta
şıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere (10) on bakanlık müşaviri görevlendirilebilir. 
Bakanlık müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır." hükmü getirilmiştir. 

Açıklanan hüküm çerçevesinde görev yapmakta olan bakanlık müşavirlerinin kendilerine 
ayrılan büroları bulunmaktadır. 

TABLO - 1 

Kadro 
Adı Soyadı Tahsili Bundan önceki görevi derecesi 

N.Nurhan Günay A.İ.T.İ.A. San. ve Tek. Bak. Uzmanı 1 
M.Ekrem Altıntaş D.T.C. Fak. Çalışma ve S.G.Bak. Mücaviri 1 
Yusuf Bacanlı Gazi Eğt. Ens. Sağ.Bak.Per.Gen.Müd. Atama 

D. Bşk. 1 
Dr. Tahsin Ecer A.Ü.l\p Fak. Ank. K.ören Kuşcağız S.O.Tbb. 1 
Mehmet Koç Maliye Ok. Hatay Cilvegözü Güm. Say.Md. 1 
özcan Faruk Ünal Huk.FakAdalet Sağ. Bak. Per. G. M. Gn. Md. 

Y.O. Yrd. 1 
0. İslam Güven Ankara Huk. 

Fak. Başbakanlık Müdür Yrd. 1 
Temel Pamir Eğitim Fak. Ank.Ün.Fiz.Ted.Reh.Mrk. 

öğ.Gör. 1 

TABLO-2 
2547 Sayılı Kanunun 38 inci Maddesine Göre Bakanlığımızda 

Görevli öğretim Üyeleri 
Bakanlıkça 

Adı ve Soyadı Asil görev yeri görevlendirilen birim Ücret 

1. Doç.Dr. Ercüment Anadolu Üniv. Tıp Fa-
Paşaoğlu kültesi Öğretim Üyesi Eskişehir Sağlık Müdürü 2 981 000 TL. 
2. Dr. Alaaddin Unsal Anadolu Üniv. Tıp Fa

kültesi öğretim Üyesi Eskişehir Sağlık Müdür 
Yardımcısı 2 981 000 TL. 

Aldığı 
net maaş 

3 870 000 
4060 000 

4 167 000 
3 720 000 

4 135000 

4 068 000 

5 828 000 

4 177 000 
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On İldeki Olağanüstü Halin Dört Ay Süreyle Uzamasına İlişkin Başbakanlık 
Tezkeresine verilen oyların sonucu : 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
•Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütean 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
AFYON 
İsmet Atilla 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
İsmet Gür 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 

(Kabul Edenler) 

Bilâl Güngör 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdulbaki Ataç 
Hüseyin Balyah 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 

Kanunlaşmıştır. 
450 
259 
222 

36 
— 

1 
191 

BARTIN 
Koksal Toptan 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioglu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 

ÇORUM 
Cemal Şahin 
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Muharrem Şemşek 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioglu 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioglu 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Musfata Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Âktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
İbrahim Gürsoy 
Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağlı 
Osman Develioğlu 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 

Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
M. Kâzım Dinç 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Servet Turgut 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratltoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 

— 230 — 



T.B.M.M. B : 89 26 . 6 . 1992 O : 2 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiraİp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
thsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu * 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 

Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Koray Aydın 
Mehmet Ali Yılmaz 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 

ANKARA 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 

(Reddedenler) 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 
İSTANBUL 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 

İZMİR 
Veli Aksoy 
KARS 
Mehmet Alp 
Zeki Nacitarhan 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 

(Geçersiz oy) 

İSTANBUL 
İsmail Cem 

Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
SİİRT 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİVAS 
Ziya Halis 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 

TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
VAN 
Remzi Kartal 
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ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
İbrahim özdiş 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Yaşar Eryılmaz 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak (tz.) 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Ekinci 
Hamdi Eriş 
t. Melih Gökçek 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yalova 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu I 
Hüsamettin Korkutata 

• 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 

(Oya Katılmayanlar) 

Edip Safder Gaydalı 
Kâmran înan 

BOLU 
Avni Akyol 
Abbas înceayan 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu (tz.) 

BURSA 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (t.A.) 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdülmelik Fırat 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkaı 

GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara (l.A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HATAY 
Nihat Matkap 

İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
M. Istemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut (İz.) 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca (İz.) 
Recep Ercüment Konukman 

ı) Cem Kozlu 
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Leyla Yeniay Köseoğlu (İz.) 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
ibrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Atilla Hun (İz.) 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 

Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal özbilen 

KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MATALYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Nevşat Özer 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 

ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 

Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 

ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüboğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 

ŞIRNAK 
Selim Sadak 

TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lütfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin 30 Haziran 1992 tarihinden itiba
ren 6 ay süreyle uzatılmasına; çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı yabana ülke silahlı kuvvetleri 
personelinin ülkemizde tabi olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün 
amaçlanna uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararlan almaya Bakanlar Kurulunun 
yetkili kılınmasına izin verilmesine, ilişkin Başbakanlık Tezkeresine verilen öylann sonucu : 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oy 

• 
• 

Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Uğur Aksöz . 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
tsmet Atilla 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 

(Kabul Edenler) 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
Bilâl Güngör 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
trfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

Kanunlaşmıştır. 
: 450 
: 360 
: 226 
: 133 
: — 
: 1 
: 90 

BALIKESİR 
Hüseyin Balyajı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lüt'fi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuçcuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
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BeytuIIah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
ibrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 

ÇORUM 
Cemal Şahin . 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan Özüberk 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Musfata Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gür kan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
M. İstemihan Talay 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Tansu Çiller 
Bedrettin Dalan 
İbrahim Gürsoy 
Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Mehmet Alp 

Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
IORŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 

MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
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MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer ti han 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 
MUŞ 
Muzaffer Demir v 

Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 

AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 

ANKARA 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Ekinci 
İ. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Sağdıç 

ANTALYA 
Faik Altun 
Hasan Çakır 

Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
A1İ Eser 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ziya Halis 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 

(Reddedenler) 

AYDIN 
Yüksel Yalova 

BARTIN 
Hasan Akyol 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Kâmran İnan 

Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 

BURSA 
Mehmet Gedik 
Mümin Gehçoğlu 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Muharrem Şemşek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Hasan Korkmazcan 
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EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İÇEL 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Adnan Kahveci 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Marufiu 
Yusuf Namoğlu 

B : 89 26 . 

AH Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
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MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Yusuf Bozkurt Özal 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

MUĞLA 
Nevşat Özer 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ersin Taranoğlu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
TOKAT 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
VAN 
FethuIIah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Lütfullah Kayalar 
ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
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(Geçersiz oy) 

ADANA 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Orhan Şendağ 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
AKSARAY 
İsmet Gür 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak (İz.) 
Hamdi Eriş 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
BİTLİS 
Edip Safder Gaydalı 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (İ.A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 

KAHRAMANMARAŞ 
Recep Kırış 

(Oya Katûmayanlar) 

Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
KARS 
Atilla Hun (İz.) 
KAYSERİ 

Hüsamettin Cindoruk (Başkan) Mustafa Dağcı 
KmKLARELt GAZİANTEP 

Bahattin Alagüz 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
İÇEL 
Ali Er 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut (İz.) 
İsmail Cem 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
Coşkun Kırca (İz.) 
Leyla Yeniay Köseoğlu (İz.) 
Hasan Mezarcı 
İbrahim özdemir 
Yusuf Pamuk 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
İlhan Kaya 
Mehmet Özkan . " . . 
Işılay Saygın 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 

İrfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Servet Turgut 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 
MATALYA 
Metirt Emir oğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUŞ 
Sırrı Sakık 
SAMSUN 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Seyyit Eyyüboğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
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TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
VAN 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Yaçar Erbaz 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
89 UNCU BİRLEŞİM 26 . 6 . 1992 Cuma Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — On ildeki olağanüstü halin dört ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/519) 
2. — Ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu gücün görev süresinin 30 Haziran 1992 tarihinden 

itibaren 6 ay süreyle uzatılmasına; çokuluslu gücün yapısı, güce bağlı yabancı ülke silahlı kuvvetleri 
personelinin ülkemizde tabî olacakları statünün tayini, Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün amaç
larına uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya Bakanlar Kurulu'nun yetkili kı
lınmasına, Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesine dair Başbakanlık Tezkeresi (3/520) 

2 , 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleıi Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Baş-
kanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı 
(UNCED)'n da tartışılan konuları, kabul edilen belgeleri ve alınan kararları görüşmek, bu konuda 
yapılması gereken çalışmalar ve alınması gerekli önlemlere açıklık getirmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca Genel Kurulun 23.6.1992 tarihli 86 ncı Birleşi
minde açılması kabul edilen genel görüşme (Görüşme günü : 30.6.1992 Salı) 

2. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 56 arkadaşının, Bakanlığıyla ilgili icraat ve atamaların
da kanunsuz ve keyfî davranışlarda bulunarak Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Yaşar 
Topçu hakkında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına İliş
kin önergesi (11/6) (Görüşme günü : 30.6.1992 Salı) 

3. — Kırklareli Milletvekili Cemal özbilen ve 50 arkadaşının, bazı kamu iktisadî teşebbüslerine 
usulsüz ve keyfî harcama yaptırarak Devleti zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse 
ile Devlet bakanları İbrahim Tez, Mehmet Kahraman ve Erman Şahin haklarında Anayasanın 100 
üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/9) (Görüşme günü : 
1.7.1992 Çarşamba) ' 

4. — Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve 44 arkadaşının, Bakanlığı sırasında usulsüz ve 
haksız atama ve ödeme yapılmasına göz yumarak Devleti zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Recep Ercü
ment Konukman hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi (9/10) (Görüşme günü : 1.7.1992 Çarşamba) 

5. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 arkadaşının, haksız ve keyfî işlemleriyle 
Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Devlet eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/11) (Görüşme günü : 1.7.1992 Çarşamba) 

3 , 
S E Ç İ M 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VÇ MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarım incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü madeleleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3 . — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 08 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis'araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

6.— Kahramanmaraş Milletvekili Ökkcş Şcndiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

8. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykin hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

E 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

-11. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

12.—Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialannı tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

13. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

14. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
samn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

15. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir ilinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

16. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

18. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

19. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

20. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16, arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

3 

ü : 89 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

21. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

22. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

23. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 İnci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

25. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

26. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclîs araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

27. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

28. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci/içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

30. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, Içtüzüpn 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

32. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

— H- — — — 
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33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

34. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

35. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

37. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

38. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

39. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

40. — istanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

41. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

43. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 
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44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

45. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

46.— Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

47. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

48. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

49. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

50. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşımn, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

51. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

52. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşımn, Sarp Sınır Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) . . ' • ' • . , 

53. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
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54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 
ilçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

56. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

57. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

58. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının/İstanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

59. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

61. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi 
içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

62. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

— - E 
B : 89 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sürgün edi
len yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

2. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/68) 

*3. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu id
dia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

*4. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı 
iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) » 

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde 
görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

9. _ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

10; — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanmdan sözlü soru öner
gesi (6/83) 

11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 

12. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

13. _ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*14. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk Üreticilerinin uğra
dıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

*15. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki 
müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

*16 — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/93) 

*17. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/99) 

— B.- . ' 
• (Uf) içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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^İS. — Kastamonu Milletvekili.Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

*19. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

20. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakarandan sözlü soru önergesi. (6/102) 

21. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

22.•— Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

*23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve îskân Bakanlı
ğınca yaptınlan konutların satış fiyatlanna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

24. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

25. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolanna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

*26. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

*27. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş-
lanmız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

*28. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi 
ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) 

29. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

30. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

31. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/117) 

*32. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi oldu
ğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

*33. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse 
senetlerinin usule aykın olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 
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*34. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
îlinc 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

*35. — istanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'm, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) _ 

36. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

37. —- Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) %, 

38. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) *" 

39. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

40. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir (fazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) , 

41. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

42. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

43. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

44. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

45. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Scfaköy'dcki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

46. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

47. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Scfaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134), 

48. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 
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49. —Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec-
• lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

50. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kür'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137) 

51. — Erzurum, Milletvekili Lütfü Escngün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

52. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

53. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahke
melerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

54. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne zaman' 
ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/143) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırük ve iskân Bakanından sözlü. 
soru önergesi (6/145) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

60. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul İli Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

61. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

62. — istanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

63. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanöğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

— — 0 — 
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64. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, istanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

65. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

66. — Trabzon.milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) , 

67. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözül soru öner
gesi (6/154) 

68. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'İn, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'İn, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

71. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 

74. — Ordu Milletvekili Şükrü YÜrür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

75. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

76. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

77. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 
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78. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/166) 

79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 

80. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice 
depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli Dicle 
İlçesinde inşaatları yanm kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/169) 

82. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'hin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/17İ) 

84. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman-
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

85. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

86. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

87. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve 
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

88. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

89. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nm, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

90. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence yerilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

91. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

92. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 
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93."— Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'm, Şanlıurfa - Birecik ilçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) / 

94. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182). 

95. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

96. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) ; 

97. — Afyon Milletvekili îsmet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'mn 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

98.— Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir ili veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

101. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

102. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

103. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) , 

104 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

105 — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

106. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

107. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

108. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

109. — Afyon Milletvekili İsmet Atilla'nın, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Temsil 
Giderleri Ödeneğinin 1989-1991 yılları arasında mevzuata aykırı olarak keyfî ve amacı 
dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (6/338)(l) 

110. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

111. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

112. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

113. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

114. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

115. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

116. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

117. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

118. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

119. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru Önergesi (6/210) 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

121. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 
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124. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İs
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

126. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SlSÂTEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

127. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

128.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in^ Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) ı 

130. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

131 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

133. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl ilçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

134.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/225) 

135. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/226) 

136. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı ilçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

137. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin^ Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) . 

138. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) { 

139. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

140. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ilinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 
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141. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Kâzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

142. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

143. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına flişkin Bayındırlık ve iskân Bakarandan sözlü soru önergesi (6/235) 

144. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

145. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakamndan sözlü soru önergesi (6/237) 

146. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in,.T.K.Î. kömür sahalarında kömür çı
karılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

147. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

148. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/240) 

149. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

150. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza ilçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

151. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

152. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı mâlların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararma Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

153. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürek
kebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (6/327) (1) 

154. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.I. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

155. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/246) 

156. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük haklan geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
mndan sözlü soru önergesi (6/247) 
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157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekln'în, TEK Scyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertckin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

160. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

161. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

163. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

164 — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

165. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Ğöktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve İskân.Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

166. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

167. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Devlet eski Bakam hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

168. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

169. Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

170. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

171. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

172. _ Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 
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173. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

174. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268) 

175. — Muğla Milletvekili Ncvşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

176. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Hıca İlçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

177. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, ispir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

178. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

179. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

180. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

181. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

182. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

183. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) 

184. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

185. - - İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

186. — Konya Milletvekili Mehmet Keçccilcr'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

187. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARÎŞ ortaklarının alacakları
nın ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

189. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 
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190. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

191. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili ve Emet ilçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

192. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

193. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, istanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

194.— Bursa Milletvekili Fethi Akköç'un, istanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

195. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 

196. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

197. -—Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ili Kovancılar ilçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/291) 

198. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

199. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

200. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

201. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması dü
şünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/296) 

202. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil ilçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

203. —, Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro ilçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

204. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

205. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/300) 
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206. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarma ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

208. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarma ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

213. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandınlması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

214. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

215. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

216. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

217. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru.önergesi (6/313) 

218. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

219. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

220. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun perso
nel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

221. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik perso
nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/317) 
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222. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon ilinde pancar üreticilerinin pa
ralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

223. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

224. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

225. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 

226. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/322) 

227. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam 
Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) 

228. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hak
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/324) 

229. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 

230. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezi
lerinde Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

231. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerin
den Orman İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

232. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış Ödülü'ne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

233. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı ya
bancı ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/330) 

234. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, görevden alınan Dinar İlçe Millî 
Eğitim Müdürüne ilişkin.Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 

235. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, üniversite eğitimini bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/332) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1.,— Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı: 105) (Dağıtma tarihi : 
15.6.1992) 

2. —i Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hak
kında 7.5.1992 Tarih ve 3799 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/411, 3/481) (S. Sayısı :115) (Dağıtma tarihi: 
22.6.1992) 

3. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 
81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

4. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi : 6.1.1992) 

5.— Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Kütahya Milletvekilleri Mustafa Kalemli ve Ahmet Derin'în, Bolu Milletvekili Avni 
Akyol ve 54 Arkadaşının, Kars Milletvekili M. Sabri Güner'in, Kars Milletvekili Ze
ki Nacitarhan ve 2 Arkadaşının, İzmir Milletvekili Mehmet Özkan'ın, Konya Millet
vekili Abit Kıvrak ve 3 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 13 
Arkadaşının, Karaman Milletvekili Zeki Ünal ile Konya Milletvekili Ahmet Remzi 
Hatip'in, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan ve 8 Arkadaşının, Şanlıurfa Mil
letvekili ibrahim Halil Çelik ve 20 Arkadaşının, Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz 
ile Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın, Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Kahra
manmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 45 Arkadaşının, Van Milletvekili Fethullah 
Erbaş ve 33 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili ismail Karakuyu ve 16 Arkadaşının, 
Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener ve 18 Arkadaşının, Kırıkkale Milletvekilleri Hacı 
Filiz ve Sadık Avundukluoğlu'nun, Antalya Milletvekili Hayri Doğan ve 8 Arkada
şının ve Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'in Aynı Konudaki Kanun Teklifleri 
ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/392, 2/71, 2/120, 2/122, 
2/145, 2/162, 2/173, 2/187, 2/194, 2/204, 2/209, 2/210, 2/227, 2/233, 2/254, 2/284, 
2/314, 2/327, 2/343, 2/358) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma tarihi : 23.6.1992) 

6. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayısı: 75) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 
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7. — Adana Milletvekili Halk Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemeelerin Düzen
lenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adelet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sa
yısı : 77) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 

8. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 94) (Dağıt
ma tarihi : 25.5.1992) 

9. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 17.7.1963 Tarihli 
ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 294 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/388, 1/106) (S. Sayısı : 117) (Dağıtma tarihi : 
23.6.1992) 

10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Bekir Sami Da-
çe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Doğ
ru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Ha
tay Milletvekili Ali Uyar'ın, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/376) (S. Sayısı : 118) (Dağıtma* 
tarihi : 24.6.1992) 

11.— Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayı
lı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

12.— Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Da
ğıtma tarihi: 17.1.1992) 

x 13.—Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun'Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

x 14. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/286) (S.~Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

24 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

x 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

17. — îzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

18. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih 
ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 
37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

x 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik işbirliği Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

x 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

21. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Kon
feransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/298) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

22. — ilköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

23. — ihraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasmın Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalarm Af
fına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) ($. Sayısı : 47) (Da
ğıtma tarihi : 3.3.1992) 

24. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Kanunun bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sos
yal işler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 
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25. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli 
ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 
Tarihli ve 2338 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 
60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 

26. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun iki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

27. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

28. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116,ncı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

29. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

x 30. — Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 7.1) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

31. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma ta
rihi : 14.5.1992) 

x 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey irlanda 
Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına ilişkin An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

x 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/283) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

x 34. —'Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında 
imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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35. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

36. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'm, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tari
hi : 25.5.1992) 

x 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerin
den Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı: 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

x 38. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/269) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

39.— Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

x 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/295) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

x 41. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 
59 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) 
(S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

x 42. — Bir Avrupa Farmakopcsi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılma
mızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

x 43. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlen
dirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 
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x 44. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üç
lü Danışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

45. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının, 12.3.1982 Ta
rihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tari
hi : 1.6.1992) 

46. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayı
lı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı: 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

47. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Törerle Mücadele Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/412, 
3/483) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 22.6.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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