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Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, Ankara Mil
letvekili Ömer Faruk Ekinci'nin 17.12.1991 tarihli 16 ncı Birleşimde yaptığı, An
kara'nın Mamak İlçesinde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin gündem dı
şı konuşmasına cevabı 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, İstanbul Bayrampaşa Cezaevin
de yaşam şartları, bu cezaevinin boşaltılarak sosyal amaçlı tesisler haline geti
rilmesi çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması ( 

3. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kültür Bakanlığında son gün
lerde yoğunlaştığı iddia olunan atamalar ve diğer tasarruflara ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın cevabı 

9:10 

10:12 

12:17 
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4. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, Hükümet kuruluşundan 
sonra yapılan tayinlere; Güneydoğu Anadolu'da konuşlandırılan Çekiç Gücün 
görev süresine, Halkın Emek Partisince Ankara'da düzenlenen kongreye, KİT 
ürünlerinde yapılacak fiyat ayarlamaları ile Hükümetin diğer tasarruflarına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı 17:20 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 20 

1. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 25 arkadaşının, ülkemizin 
halen sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve so
nuçları ile bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 20:22 

2, — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, bürokratik 
yapılanmadaki mevcut problemleri tespit etmek ve devletin bürokratik yapılan
masının yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/7) 22:23 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 24 

, A) ÖNGÖRÜŞMELER 24 

1.—Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup 
Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili 
Bekir Sami Daçe, içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili 
Mahmut Alınak'ın, ekonomi konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/4) 24:44, 

45:49 

2. — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup 
Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, İçel Milletvekili Ay
dın Güven Gürkan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Şırnak Milletvekili 
Mahmut Alınak'ın, dış politika,konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 49:73 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Başkanlıkça, 19 uncu Yasama Dönemi çalışmalarının milletimiz ve ülkemiz için hayırlara 
vesile olması dileğinde bulunuldu. 

Devlet Bakanı Erman Şahin, İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu'nun 12.12.1991 tarihli 
15 inci Birleşimde yaptığı İstanbul'daki doğalgaz çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşma
sına cevap verdi. 

Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki Müslüman 
- Türk Cumhuriyetlerde meydana gelen son siyasal gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması
na, Devlet Bakanı Akın Gönen cevap verdi. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller, anarşi ve terör olaylarına; 
Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci de, Ankara İli Mamak İlçesinde meydana gelen 

toprak kayması ve alınması gerekli tedbirlere; 

ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Başbakanlığın bazı ilgili kuruluşlarının, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ile ilgilendirilmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi; 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının, 1990 yılına kadar hayalî ihracat yoluy
la hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, bu suretle yapılan ödemelerin usu
lüne uygun olarak geri istenip istenmediğini ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil 
edilebildiğim tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) ile; 

Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına, Grup başkanvekilleri 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, İçel Milletve
kili Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; 

Ekonomi (8/4) ve, 
Dış politika (8/5) 
Konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Meclis araştırması önergesinin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin sırasında ya
pılacağı açıklandı. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki Türk Cum
huriyetler ve Muhtar Bölgeleri ile ilişkileri konusunda açılması kabul edilen genel görüşmenin 
yapılacağı birleşime; 

(8/4) esas numaralı ekonomi; 
(8/5) esas numaralı dış politika; 
(8/3) esas numaralı ülkemizin iç güvenlik sorunları; 

Konularındaki genel görüşme önergeleri üzerindeki görüşmelerin ve açılması kabul edil
diği takdirde genel görüşmelerin günü ile konuşma süreleri ve müzakerelerin bitimine kadar 
çalışmaların uzatılmamasına; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 

— 3 — 
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Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki Türk Cumhuriyetleri ve muhtar bölgeleri ile iliş
kileri konusundaki önergeleri üzerine açılması kabul edilen genel görüşme (8/2) tamamlandı. 

18 Aralık 1991 Çarşamba günü saat 15.00'te, toplanmak üzere, birleşime 18.56'da son verildi. 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Kâtip Üye 

. 0 . , __ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

18 . 12 . 1991 Çarşamba 

Tasarılar 

1. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/265) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1991) 

2. — insan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri 
Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı (1/266) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 16.12.1991) 

3. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışma Hak
kında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/267) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 16.12.1991) 

4. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 Sayılı Ulus
lararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/268) (Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

5. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/269) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 16.12.1991) 

6. —Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/270) (Dışişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

7. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/271) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 16.12.1991) > 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 
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8. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişiklik 
Yıpılmasına İlişkin Dördüncü Ek Porotokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/272) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 16.12.1991) 

9/— Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Konusunda Uluslararası 
Sözleşmeye Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/273) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1991) 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti Arasında Deniz Ticaret ve Seyrüseferine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/274) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
larına) (Başkanlığa gdiş tarihi: 16.12.1991) 

11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/275) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonlarına) (Baş-, 
kanlığa geliş tarihi: 16.12.1991) 

12. •— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasın
da Hava Ulaştırması Anlaşmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/276) (Ba
yındırlık, lmar,\UIaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.12.1991) 

13. — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/277) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 16.12.1991) 

14. —Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında Kültür 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/278) (Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Mec
lisi Federal İcra Konseyi Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/279) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/280) 
(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.12.1991) 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bi
lim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı (1/281) (Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.12.1991) 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı (1/282) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 16,12.1991) 
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19. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşvik 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/283) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/284) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1991) 

21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında Dostluk, 
iyi Komşuluk ve işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı (1/285) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

22. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına ilişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/286) (Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 16.12.1991) 

23.• — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında Hukukî, 
Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı (1/287) (Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 16.12.1991) 

24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında Konso
losluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/288) (Dı
şişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1991) 

-25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki işbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/289) (Dışişleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti Arasında Ticarî, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/290) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/291) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/292) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.12.1991) 

29.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey'îrlanda Birleşik Kral
lığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/293) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

• • • • . " • . • • • . — « • — • ' , 
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30. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/294) (Dışişleri" ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1991) 

31. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşvi
ki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı (1/295) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/296) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

33. — Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Dair Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/297) (Adalet ve Dı
şişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

34. _ Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konferansın
da Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/298) (Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.12.1991) 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşvik ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/299) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 16.12.1991) 

36. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Diploma
tik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlandırılmaları
na İlişkin Kanun Tasarısı (1/300) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1991) 

37.—Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/301) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm Alanın
da İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/302) 
(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.12.1991) 

39. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair 
Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna Bir Ek ve Bir 
Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı (1/303) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

40. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/304) (İçişleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş Sarihi: 16.12.1991) 
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41. —Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında imzalanan Avrupa'da Ortak 
Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/305) (Millî Savunma ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
13.12.1991) 

. . . . . • . - • ' 

42. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/306) (İçiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1991) 

Teklifler 

1. — Aydın Milletvekilleri Nahit Menteşe ve Ali Rıza Gönül!ün, Aydın İli Nazilli İlçesi 
Merkez Olmak Üzere Nazilli Adıyla Yeni Bİr İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/31) (İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1991) 

2. —Niğde Milletvekili Rıfat Yüzbaşıoğlu'nun, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra ile Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/32) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.12.1991) 

3. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlinin Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/33) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.1991) 

Meclis Arasttrması Önergeleri 

1. — İsparta Milletvekili Er tekin Durütürk ve 25 arkadaşının, ülkemizin halen sahip ol
duğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçları ile bu konud,a alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.12.1991) 

2. — Erzurum Milletvekili Rıza MüftÜoğlu ve 15 arkadaşının, bürokratik yapılanmadaki 
mevcut problemleri tespit etmek ve Devletin bürokratik yapılanmasının yeniden düzenlenme
sini sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.1991) 

8 — 



T.B.M.M. B : 17 18 . 12 . 1991 0 : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatipoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Halil Çulhaoğlu (İzmir), Ali Günaydın (Konya) 

o v 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır, 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Bursa Milletvekili Turhan Tayan'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardırj görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1.— Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, Ankara Milletvekili Ömer'Faruk 

Ekinci'nin 1712.1991 tarihli 16 ncı Birleşimde yaptığı, Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen 
toprak kaymasına ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Faruk Ekinci'
nin, Mamak Bölgesindeki toprak kaymasıyla ilgili dünkü gündem dışı konuşması üzerine, Hü
kümet adına Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Kumbaracıbaşı söz istemiştir. 

Buyurun efendim. 

Değerli milletvekilleri, bugün gündemimiz doludur. Bundan sonra iki öngörüşme çalış
ması yapacağız... Hatiplerin, İçtüzükçe belirlenen süreye riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. 

Sayın Bakan, sözlerim, özellikle size değildir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri,'dün, Sayın Ömer Faruk Ekinci arkadaşımızın burada gündeme ge
tirdiği konuyla ilgili bilgi arz etmek için huzurunuzdayım; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Sayın Ekinci, Mamak Bölgemizdeki bir heyelan konusunu dile getirmiştir; son derece önemli 
bir konudur. Gerçekten, burada -özellikle Hüseyingazi ve Altıağaç Mahallelerimizde- 1981 ya
lında bir heyelan olayı yaşanmıştır ve bunu takip eden aylar içinde çeşitli raporlar düzenlene
rek, Afet işleri Genel Müdürlüğü tarafından olay incelenmiştir. Bu raporlar sonucunda da, 
Sayın Ekinci'nin dün ifade ettiği gibi, bu bölgedeki 555 konutla ilgili şöyle bir tablo saptan
mıştır : 215 konut yıkık ve ağır hasar görmüş olarak tanımlanmıştır. 119 konut için orta hasar 
belirlenmiştir. 105 konutta az hasar izlenmiştir ve 116 konut ise sağlam olarak bulunmuştur. 
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öncelikle, 215 konutla ilgili olarak Bakanlar Kurulunun 7269 sayılı Yasanın 2 nci maddesi 
uyarınca aldığı 21.10.1981 tarihli karar çerçevesinde, bölge, afete maruz bölge olarak saptan
mış ve ilan edilmiştir. 215 konutun içinde 132 hak sahibi bulunmaktadır; 132 hak sahibinin 
de borçlanmasını tamamlayan 55'i için yapılan çalışmalar neticesinde, konut teslimi sonuçlan
dırılmıştır. 215 hak sahibinden geriye kalan 160'ı, kısmen hak sahibi konumunda olmayanlar
dan ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünün borçlanma koşullarını kabul etmeyenlerden oluşmak
tadır. Burada hak sahibi olamama da, bazı konut sahiplerinin birden fazla konutu bulunması 
nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Sayın Ekinci dün bunlardan da söz etti; ama bir ekleme 
yapmama izin veriniz; bölge, 1981 yılından beri iskâna kapatılmış olduğu için, belediye buraya 
hizmet götürememektedir; dolayısıyla, vatandaşlarımız bu bölgede sıkıntı çekmekte ve zaman 
zaman da şikâyetlerde bulunmaktadırlar. Şunu da ilave edeyim ki, bölge, 1991 yılında tekrar 
bir heyelan tehlikesi geçirmiştir. Yani, 1981 yılından bu yana geçen süre içerisinde böyle talep
ler oluşurken, bölgenin gerçekten tehlikeli bir yer olduğunu kanıtlayan yeni gelişmeler vardır. 
1991 yılının -yani bu yılın- yedinci ayında Valiliğin ve gene aynray içerisinde Mamak Belediye
sinin, Afet İşleri Genel.Müdürlüğünü uyarıları üzerine, genel müdürlük uzmanları orada ince
lemeler yapmışlar ve bu incelemeler sonucunda bölgede henüz tehlikenin ortadan kalktığına 
ilişkin bir işaret bulunmadığı gibi, pis su ve içme suyu kaçakları nedeniyle de, heyelan tehlike
sinde artış olduğu gözlenmiştir. Bu yıl içinde yapılan bu yeni incelemede de, 42 adet ağır ha
sarlı konut saptanmış olup, bunlardan 17 tanesi geçen defaki incelemelerde sağlam olarak göz
üken yeni hasarlı konuttur. Yani, ne yazık ki bu bölgede yeni bir heyelan gelişmesi söz konusu 
olmaktadır. 

Tabiî, o bölgenin sıkıntılarinı yakından izliyoruz. Kasım ayı içerisinde Belediye Başkanlı
ğımız bize konuyu önemi nedeniyle, tekrar hatırlatan girişimlerde bulunmuştur. Şu anda eli
mizde, özellikle tehlike içinde bulunan bu 42 konutla ilgili bir program da vardır; ama sayın 
arkadaşımıza şunu söylemek istiyorum ki, kendilerinin de dün burada talep ettikleri gibi, ora
da yeni bir tespit çalışması yaptırmak kararındayız. Bunun için, Afet İşleri Genel Müdürlüğü
müz Hacettepe Üniversitesine, Orta Doğu Teknik Üniversitesine ve Maden Tetkik Arama Ens
titümüze müracaatta bulunmuştur ve değerli arkadaşımızın dün burada yaptığı konuşmadan 
dört gün önce; yani 13 Aralık tarihi itibariyle, bu yazılar ilgili kurumlara gönderilmiştir. 

Bu nihaî incelemenin sonucunda, bölgede, bir tahkimatla iskâna müsait bir durum söz 
konusu olabilir mi; bunu göreceğiz. Eğer olamazsa, bölgenin iskâna kapalı kalması devam edecek 
ve kuşkusuz, kendileri de kabul ettikleri takdirde oradaki vatandaşlarımızı, zaman içinde yeni 
iskân alanlarına geçirmeye gayret edeceğiz. 

42 konut sahibi için bir örnek olarak şunu ifade edeyim. Bunu çok kısa süre içindeTcabul 
ettikleri takdirde, gene Ankara içinde olmak üzere, Afet İşleri Genel Müdürlüğümüz bunları 
hemen başka bölgelerimizde iskân edebilecek durumundadır. 

Bu önemli konuyu dile getirdiği için Sayın Ekinci'ye teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum 
efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündem dışı söz talebinde bulunan üç arkadaşıma sırasıyla söz vereceğim. 

2. —istanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, istanbul Bayrampaşa Cezaevinde yasam şartları, bu 
cezaevinin boşaltılarak sosyal amaçlı tesisler haline getirilmesi çalışmalarına ilişkin gündem dtşı konuşması 

— 10 — 
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BAŞKAN — Birinci sırada, Bayrampaşa Cezaevindeki uygulamalarla ilgili olarak, istan
bul Milletvekili Sayın Mustafa Baş'a söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Baş, süreniz 5 dakikadır ve bundan sonra iki öngörüşme çalışmamız vardır. 
Teşekkür ederim. 

MUSTAFA BAŞ (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize saygılarımı, 
selamlarımı takdim ediyorum. 

istanbul altıncı bölgeden, Bayrampaşa'nın dahil olduğu bölgeden seçilmiş milletvekili olarak 
huzurlarınızda konuşuyorum. 

Cezaevleri, gündeme geldiği zaman, genelde iç sorunlar, tutuklular, mahkûmlar ve onla
rın sorunları itibariyle gündeme gelir. Bendeniz, Yüce Meclisin bilgisi olması ve Hükümetimi
zin dikkate alması itibariyle üç bölüm halinde konuşmamı sizlere takdim edeceğim. 

v Bunlardan bir tanesi dahilî nedenlerdir. Birçok cezaevinde olduğu gibi, Bayrampaşa'da 
da mahkûmlar, tutuklular itibariyle yeterli şartlar yoktur, yine, emniyet itibariyle yeterli şart
lar yoktur. Cezaevi yumuşak bir toprak üzerinde kurulmuştur; zaman zaman tünel kazmalara 
ve firarlara sebep olmaktadır. Bunlar, arkadaşlarımızın malumlarıdır. 

Yeterli emniyet olmadığından dolayı, adlî suçluların bulunduğu koğuşla, terör suçluları
nın bulunduğu koğuş arasında spor salonu ve mükemmel bir cami olmasına rağmen, bu spor 
salonundan, spor yapmak isteyen mahkûmlar istifade edememekte, ibadet yapmak isteyen mah
kûmlar da bu camiden yararlanamamaktadır; emniyet yetersizliğinden camiye ve spor salonu
na açılan kapılar kaynakla kapatılmıştır. Yani, mimarî itibariyle yetersizlik vardır. 

Bayrampaşa Cezaevi, takriben 2 bin tutuklunun ve bin personelin bulunduğu, Türkiye'
nin en kalabalık cezaevlerinden bir tanesidir. Normaldir ki, bu kadar kalabalık bir cezaevinde 
personel denetimi bile rahatlıkla yapılamaz ve bu açıdan, zaman zaman sıkıntılara sebep ol
maktadır. 

ikinci bölüm, haricî nedenlerdir. Bu cezaevi yapılırken, bölge, boş bir arazi idi. İstanbul'
un hızlı şehirleşmesi nedeniyle bu cezaevi, arkadaşlarımızın birçoğunun bildiği gibi, şu anda 
şehrin merkezinde kalmıştır. O kadar şehrin merkezinde kalmıştır ki, geçen senelerde bu ceza
evinde çıkan çatışma sırasında silahlardan çıkan mermiler çevredeki binaların duvarlarına isa
bet etmiştir ve halen bu duvarlarda mermilerin izleri mevcuttur; çevre sakinleri itibariyle yeter
li emniyet yoktur. 

Trafik açısından da son derece namüsait şartlara sahiptir. Yoğun trafikten dolayı, can kay
bına sebep olmasa da, cezaevi çıkışında her hafta meydana gelen trafik kazaları, mal kayıpla
rına ve büyük tartışmalara sebep olmaktadır; trafik yetersizliği vardır. 

Yine, Bayrampaşa; istanbul'un sonradan ilçesi olan Bayrampaşa, istanbul'un en küçük 
arazisine sahiptir; cezaevi, bu küçük arazi üzerinde çok büyük bir yer kaplamaktadır. Bayra
mpaşa'da, hükümet konağı, kaymakamlık konağı, adliye, emniyet sarayı, emniyet binası gibi 
binalar yoktur; bunları yapacak yer de yoktur. Bu itibarla, bu küçük ilçede büyük yer kapla
yan bu cezaevinin uygunsuzluğu ortadadır. 

— 11 — 
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Bir de siyasî sebepler vardır, özellikle, 1986 yılında, İstanbul'da, Fatih, Eyüp, Bayrampa
şa, Zeytinburnu ilçelerinde yapılan ara seçimde, 1987 genel seçimlerinde, 26 Mart mahallî se
çimlerinde ve geçen yıH9 Ağustos 1990'da benim de aday olduğum Bayrampaşa Belediye Baş
kanlığı seçimlerinde ve de en son 20 Ekim seçimlerinde, siyasî partilerin hemen hepsi, bu ceza
evini buradan kaldırmayı halka vaat etmişlerdir, pankartlar asmışlardır, broşürler dağıtmışlar
dır. Halk, böylelikle, bu cezaevinin kaldırılması noktasında şartlanmıştır. O zamanki Başba
kan Sayın Yıldırım Akbulut, "biz seçimi kazansak da kaybetsek de, bu cezaevini kaldıracağız" 
demiştir. Şimdiki iktidar partileri, yine, dağıtmış oldukları broşürlerde, bu cezaevini kaldıra
caklarını; bazı partiler burayı okul yapacaklarını, bazı partiler de hastane yapacaklarını vaat 
etmişlerdir ve halk buna şartlanmıştır. Bu itibarla, siyasîlerin verdiği sözün de yerine gelmesi 
itibariyle, bu cezaevi bölgeden kaldırılmalıdır. 

Yine, bu cezaevinin, hemen duvarlarının dibindeki yol ana arter olarak kullanıldığından, 
her gün onbinlerce insanın bu duvarların dibinden geçmesi de psikolojik çöküntüye sebep ol- ' 
maktadır. > 

İşte, bütün bu saydığım nedenlerden dolayı, bu cezaevinin buradan kaldırılması, taşınma
sı dikkate alınmalıdır. Şu anda Ümraniye'de ve Kartal'da yapılan ve fakat inşaatlarında aksak
lık olan cezaevlerinin değerlendirilmesi suretiyle, oralara taşınması açısından dikkate alınabi
lir. Şayet bunlar yetersizse, hiç vakit kaybetmeden, bir an önce, modern toplumlarda da kabul 
edildiği ölçülerde, cezaevlerinin şehirlerin ve yerleşim bölgelerinin dışında bulunması itibariy
le, bu cezaevinin taşınması için Hükümetten girişimler bekliyoruz ve tekliflerimizi sunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Baş, toparlar mısınız efendim? Gündemimiz yüklü... 
MUSTAFA BAŞ (Devamla)•—• Toparlıyorum efendim. 
Tabiî, asıl olan, biz, cezaevleri yapmayı, cezaevlerini taşımayı değil, insanımızı bu cezaev

lerine düşüren ekonomik ve sosyal sebepleri ortadan kaldırmayı, insanımızı ahlakî ve manevî 
değerlerle süslemeyi, insanımızın kalbine Allah korkusunu koymayı, böylelikle insanımızı suç 
işlemeye tevessül ettirmemeyi, suç işlemesinden önce önlemler almayı ve insanımızın cezaevine 
düşmemesi için tedbirleri baştan almayı en birinci vazife olarak görüyoruz. 

Hepinize, saygılarımı, selamlarımı takdim ediyorum; hayırlı çalışmalar diliyorum. (RP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baş, teşekkür ederim. 

3. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, KültürBakanlığında son günlerde yoğunlaştığı id
dia olunan atamalar ve diğer tasarruflara ilişkin gündem dışı konuşması ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri 
Sağlar'm cevabı 

BAŞKAN —- Kültür Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili olarak, Kayseri Milletvekili Sayın 
Mustafa Dağcı; buyurun efendim. 

Sayın Dağcı, süreniz 5 dakikadır. 

MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlar
ken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kültür Bakanlığımızda, yeni kurulan Hükümetle birlikte bazı gelişmeler olmakta. Yaptı-
• ğımız araştırmalar ve değerli basınımızdan öğrendiğimize göre, Kültür Bakanlığı, kuruluş maksa-
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dinin dışında bazı faaliyetlere girişmektedir. Asıl maksadı, Türk kültürünü araştırmak, geliş
tirmek, yaymak ve benimsetmek olan Bakanlığımızda, bunların tam aksine, çok değişik bir 
uygulamayla karşı karşıya bulunmaktayız. 

Hükümetimizin Sayın Kültür Bakanı konuşmalarında sık sık, etnik gruplardan, 27 ulusal 
kimlikten söz etmektedir. Kendileri de buradalar; sormak istiyorum : Bu kürsüden, 27 etnik 
grubu acaba isim isim sayabilirler mi? 

Bu uygulamalarla ne yapılmak isteniyor? Bir taraftan, içinde bulunduğumuz günlerde, 
milletin bütünlüğünün, birliğinin, beraberliğinin her şeyden çok önemli olduğunu söylediği
miz halde, yapılan uygulamalarla nereye varıldığı, kamuoyunun, Türk Milletinin merak konu
su olmuştur. Şöyleki : Yeni kültür politikalarından bahsediliyor ve yine Bakanlığımızın yayım
lamakta olduğu Millî Kültür Dergisi ile Gençliğin Sesi Dergilerinin baskıları Sayın Bakanın 
emirleriyle durdurulmuştur. Yazdı emir olup olmadığını araştırdığımızda, "bunun yetkililere 
sözlü olarak iletildiği" belirtilmektedir. 

Yine, tarihî Türk Ocağı binasında değerli Ressamımız Ratip Tahir Burak'ın çizmiş olduğu 
"Ergenokon'dan çıkış ve Modern Ergenokon'dan çıkış" adlı tarihî iki tablo Sayın Bakanın 
emirleriyle oradan indirilmiş ve buna sebep olarak da, gazetede yer alan demece göre, "13 ün
cü yüzyıla dönmeye gerek yok. Çağ değişiyor, biz de değişmeliyiz" diyor, özellikle, Ergeno
kon'dan çıkışın 13 üncü yüzyılda olmadığını, mazimizi çok iyi bilmemiz gerektiğini; yeni yeti
şen, gençliğimize de tüm kültürel değerlerimizi baştan bu yana öğretmek, benimsetmek zorun
da olduğumuzu söylemeye, sanırım gerek yok. 

Bunun dışında, Bakanlıkta son günlerde kanunsuz kıyımlar yapılmakta. Yani, Sayın Ba
kan, sadece kültürel faaliyetlere, hele hele kendi Bakanlığının çıkardığı dergi, yayın, kitap gibi 
millî ve manevî değerlerimizi besleyen, geliştiren konulara sansür uygulamakla kalmıyor; bir 
taraftan demokratikleşmeden, çağdaşlıktan, insan haklarından, kültürü geliştirmekten, daha 
önce yasaklanmış olan yayınları serbest bırakmaktan söz edebiliyor, diğer taraftan, millî de
ğerlerimizi, tarihimizi, kültürümüzü gençliğimize verecek olan konular sansür ediliyor... Bu
nu, çok büyük bir üzüntü ile karşıladığımı Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum. 

Düşünebiliyor musunuz; bir genel müdür izne ayrılıyor, rapor alıyor, yerine, usul gereği 
konuyla ilgili olan bir genel müdür yardımcısının bakması gerekirken -belli siyasî düşünceye 
sahip olduğunu basından öğreniyoruz-bir şube müdürü görevlendiriliyor... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Onlar nasıl geldi o makama?!. 
MUSTAFA DAĞGI (Devamla) — Efendim, onu, onlara soracaksınız, bana değil. 
BAŞKAN — Lütfen... 
MUSTAFA DAĞCI (Devamla) — Eğer, kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler, bu ülkenin 

yönetiminde hâkim olacaksa,"mutlaka, bir genel müdürün yerine, orada görevli genel müdür 
yardımcıları vardır, onlardan birinin atanması gerekiyor. Sayın Bakan, bu müsteşarla, yardım
cılarıyla, genel müdürlerle çalışmak istemiyorsa, bunun kanunî yolları var, o yolları uygula
masını kendilerinden rica ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İdarede öyle bir karar yok. y 

BAŞKAN — Sayın Genç, rica ediyorum... Gerekirse, Sayın Bakan, o konuyu, gelir, açık
lar. Rica ediyorum... 

Buyurun Sayın Dağcıt Siz de lütfen toparlayın. 
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MUSTAFA DAĞCI (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sürenizi iki dakika geçtiniz Sayın Dağcı, lütfen toparlayın. 

MUSTAFA DAĞCI (Devamla)—Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Yine, bazı müşavirler, Türk kültürünü araştıran, geliştiren, gençlerimize çok iyi değerleri 
aşılayan şair, kültür adamlarımız, ilim adamlarımız Sayın Bakan tarafından başka yerlerde gö
revlendiriliyor. 

Yeni Düşünce Gazetesinden pasajlar okuyacaktım; ama vaktim yok. Diğer Gazetelerde 
de, Kültür Bakanlığı ile ilgili, Kültür Bakanlığımızdaki çalışmalarla ilgili çok geniş yankılar 
var. Sürem bittiği için, bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. 

Ayrıca, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinden gelen bazı teklifler üzerine, Prof. Dr. 
Ahmet Bican Ercilasun Beyin başkanlığında hazırlanan Türk şiveleri kursunun şimdilik askı
ya alındığını, oradan gelecek ilim adamları konusunun da gündemden çıkarıldığını üzülerek 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

"İnşallah Sayın Bakan bu konulara ağırlık verir ve bizim uyarılarımızı dikkate alır" di
yor, hepinize saygılarımı arz ediyorum efendim. (Bağımsızlar ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dağcı, teşekkür ederim. 

Sayın Bakan Sayın Dağcı'nın yaptığı gündem dışı konuşmaya cevap vermek istiyor. 
Buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

KÜLTÜR BAKANI D. FÎKRI SAĞLAR (tçel) — Sayın Başkanım, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Sayın Dağcı'ya, huzurlarınızda, günlerdir bazı kaynaklar tarafından Kültür Ba
kanlığı ile ilgili yaratılmak istenen fırtınaya hiç olmazsa bir açıklık getirebilme imkânı yarattığı 
için teşekkür etmek istiyorum. 

1920'den bugüne kadar Türkiye'de kurulan Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin hükü
met programlarında olmayan açıklıkla, 49 uncu Sayın Demirel Hükümetinde, Kültür bakanlı
ğı programı çok geniş yer almıştır. Bu program, Mecliste görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 

Programımızın, kültür politikasını şu şekilde çizdiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum : 
"Hükümetimizin kültür politikası, kendisini tanımaktan ve açıklamaktan korkmayan bir top
lum oluşturmaya yöneliktir. Bu amaç, demokrasi kültürünün yerleşmesi ve tüm kültürel etkin
liklerin çoğulcu demokratik bir anlayış içerisinde geliştirilmesiyle gerçekleşecektir" deniliyor. 
Koyduğumuz kültür politikası budur. 

Ben isterdim ki, bu politika üzerinde tartışmalar yaratılsın; ancak, sayın konuşmacının 
da söylediği gibi, Kültür Bakanlığı ile ilgili fırtınalar, üç konu üzerinde tekrar edilmekte, de
vamlı aynı şeyler, aynı şeyler dile getirilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Kültür Bakanlığı, 16 bin kadrodan 14 bini doldurulmuş, geride 2 
bin kadro boş bırakılmış bir bakanlıktır. Bu 2 bin kadro da, sadece hizmetli, şoför ye ören 
yerlerini korumakla görevli olan bekçiler için bırakılmış kadrolardır. Dolayısıyla, buraların üc
retleri düşük olduğu için, bu kadrolar doldurulamamıştır. Bunun yanı sıra, Kültür Bakanlığın
da, sözleşmeli ve diğer kadrolar, hiç ilgisi olmayan kişiler tarafından doldurulmuştur. Geldiği
mizde, böyle bir kadro ile belli noktalara çalışmalar yapan bir bakanlık bulduk. 
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Kültür Bakanlığı, aslında çok düşük kadro ile çalışan ve gerçekten diğer bakanlıklara göre 
bütçeden az pay alan bir bakanlık; ama, bu kaynak, yaptığı işlev neticesinde, çok rahatlıkla 
belli yerlere aktarılabilecek kaynaktır. 

Bugüne kadar, Bakanlığımın tasarrufu altında görevden aldığım, sadece, bir tek, Yayım
lar Dairesi Başkanı vardır. Üzerinde fırtınalar kopartılan 2 müsteşar yardımcısı ise, benimle 
birlikte çalışmayacakları için, bakanlık görevine geldiğimin ertesi günü izin almışlardır. 

Arkadaşımızın biraz evvel bahsettiği Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü, bütçe çalış
malarına katılmadığı, Telif Haklan ve Sinema Genel Müdürlüğüyle ilgili bilgi vermediği gibi, 
2 ay süreli ve bu 2 aylık süre sonunda da ameliyat olmak üzere rapor almıştır. Arkadaşım hu
kukçu mu bilmiyorum; ama, idarî tasarruf olarak, bu genel müdürün yerine, konu hakkında 
bilgi sahibi olan, yıllardır bakanlık içerisinde yer almış ve siyasî düşüncesi bizim için hiç ama 
hiç önemli olmayan bir kişi, bu makamı vekaleten yürütmektedir. Belirttiğim gibi, bu, tama
men idarî bir tasarruftur ve mümkündür; ancak, "geleneklere, göremeklere aykırı" deniyorsa, 
onu bilemem; fakat, yönetimin daha iyi işler hale getirilebilmesi için gerekli olan hareketi yap
ma hakkım olduğuna inanıyorum. 

Yayımlar Dairesi Başkanı, yayımlarla ilgili bilgi vermek ve yayın politikasının nasıl olaca
ğı doğrultusundaki görüşlerimizi karşılıklı oturtmak açısından yapmış olduğumuz çağrıları yeterli 
şekilde yanıtlamadı. 

Bu arada belirtmem gerekir ki, Kültür Bakanlığı, birisi "Çocuğun Sesi" ve diğeri "Millî 
Kültür Dergisi" olmak üzere 2 dergi yayımlamaktadır. Bu dergilerin içeriklerinin ne olduğuna 
daha bakmaksızın, önüme getirilen tabloda, dünyada görülmeyen şekilde bir çalışma ile karşı 
karşıya geldim. Aramızda basınla ilgili olan arkadaşlarımız vardır; hiçbir yerde olmayan bir 
uygulama ile karşı karşıya kaldım. Satışlar düştükçe tiraj artıyor... Derginin, basıldıktan sonra 
GAMEDA vasıtasıyla -protokola ayrılan bölümleri haricinde- satışı ve dağıtımı yapılıyor. Da
ha sonra bakıyorsunuz ki, satış miktarı düşüyor; ama bir sonraki ay, aynı dergi, daha fazla 
sayı ile baskıya giriyor; tiraj 12 binden 17 binlere doğru yükseliyor, satış rakamı da 2 binlerden, 
700'lere doğru düşüyor... "Bu, görülmeyen bir uygulamadır, bunda bir hata vardır, inceleye
lim, yayımını durduralım" dedik; bu, olay oldu. "Emir verilsin, durmaz" veya "durur" diye
rek, önce matbaaya giden ve "daha basılmadı" denilen dergiler, iki gün içerisinde basıldı ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milyonlarca lirası iki gün içerisinde heba oldu. Bu yayımların 
ertelenip, daha sonra tekrar devam etmesi doğrultusunda çalışmalar başlattık; bu, olay oldu. 

Tablo konusuna gelince : Tabloların asıldığı yer, bugün bina olarak, gerçekten restore edil
mesi ve onarılması gereken bir yerdir. O binada duvara asılı bulunan tablolar da zarar görmeye 
başlamıştı. Biz, göreve geldiğimiz zaman, bu tabloların onarıma alınması doğrultusunda daha 
önceden verilmiş olan karara uyduk; bu tablolar onarılmak üzere yerlerinden alındı ve ona
rımları bittikten sonra yerlerine asılacaktır. (Alkışlar) 

Ben isterdim ki, arkadaşlarımız, bu konuşmalarını, Kültür Bakanlığında bizlerle görüş
tükten, bizlerden bilgi aldıktan sonra yapsınlar. Nitekim, biz, Hükümet olarak bu tür uygula
malara son derece açığız ve demokratikleşmeden yanayız. Bu konuları, kültür politikasını, özel
likle hepimizi içine alan bir politikayı, hepimizin içinde varolan bir politikayı; yani kültür poli
tikasını, bu Meclisin çatısı altında bulunan bütün arkadaşlarımızla, bütün siyasî partilerle ve 
liderleriyle birlikte oluşturmak istiyoruz, onun için de çaba gösteriyoruz. Sayın parti liderlerimize, 
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bu çabaları son derece uygarca karşıladıklarından ve bize bu konuda yaptıkları önerilerden 
dolayı bu vesile ile teşekkür ediyorum ve bu tür ziyaretlerimizi periyodik olarak yinelemeye 
devam edeceğimizi belirtiyorum. 

ÇAVİT SADÎ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Nereye tayin ettiniz müsteşar muavinlerini? 
KÜLTÜR BAKANI D. FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Tayin etmedim efendim. 
CAVİT SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — "Batman'a otobüsle gidin» ' demişsin. 
BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu, lütfen efendim... 
KÜLTÜR BAKANI D. FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Oraya geliyorum. 
Değerli arkadaşlarım, geldiğimde, 12 danışmanımız vardı. Bu danışmanlarımdan henüz 

daha dördü ile tanışabildim. Defalarca çağrıda bulundum; ancak, bu arkadaşlardan henüz dör
dünü görebildim. Bu arkadaşlarımızın bir kısmının Ankara'da oturmadıklarını da biliyorum. 
Biz, gelir gelmez, tüm Türkiye'de bir kültür taraması yapmak istedik; hem üniversitelerimizle 
ye hem de kendi personelimizle bunu yapmak istedik. Birkaç kez arkadaşlarımızı çağırdım, 
üç arkadaşım geldiler. Bakanlık danışmanı olan bu arkadaşlar biraz de çekingen bir şekilde 
geldiler. Gelir gelmez, herkesle birlikte çalışabileceğimi açıklıkla söylememe rağmen, "kendi
leriyle çalışmayacağım biçiminde bir kuşkuları olduğunu" söylediler. Ben kendilerine, "ayrı 
düşüncelerde olabiliriz; ama, siz bu Bakanlığın görevlilerisiniz, sizlerle birlikte çalışacağız ve 
görev veriyorum, birlikte çalışalım" dedim ve bu arkadaşlarımızı görevlendirdik. Arkadaşları
mız kültür dokusunu incelemek üzere bir aylığına görevli gittiler; ama, bunun adı sürgün ol
du. Devlet memuriyeti yapan ve yöneticilik yapan arkadaşlarımız bu gibi konularla yakından 
ilgilenmişlerdir, görmüşlerdir; ama, nedense bunun adı "sürgün" diye söyleniyor, aksettirili
yor; bunu için büyük çaba gösteriliyor. 

Ben arkadaşlarımın şunları söylemesini isterdim : Atatürk Kültür Merkezine üç kez git
tim. Kurtuluş Savaşının simgesi olan o müzenin bir karış toz içinde ve bakımsız olduğunu gör
düm. İler defasında, buranın daha düzenli hale gelmesi için istekte bulundum. Bu konuda kültür 
merkezinde şimdi büyük çalışmalar yapılmaktadır. 

Başka bir konu : Tuvaletleri dışarıda olan bakanlık birimleri gördüm. Bir genel müdürlü
ğümüz, tuvaletlerini özellikle bina dışında yaptırmayı yağlamış. Bunların neden böyle olduğu
nu konuşmak isterdim; ama, şimdi çok basit olan üç konu ile ilgileniyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, asıl önemli meselenin ne olduğunu bir parça açıklamak istiyorum. 
Sanatçı kadrolarına sanatla hiç ilgisi olmayan, notist kadrolarına nota yazımı ile bir ilgisi ol
mayan insanlar getirilmiş. Sekreterleri bu kadrolara atamışlar. Olmayan müzelere atamalar ya
pılmış. Bunların hepsini bir kenara bırakıyorum, bunlar bizden önce yapılmış tasarruflardır. 
Bunlardan başarılı olanlarını devam ettireceğiz, yanlış olanlarını düzelteceğiz. Bizim de yanlış
larımız olursa, bizden sonra gelenler de, mutlaka o yanlışları düzeltecektir. 

Şunu söylemek istiyorum : Bizim bütçemiz çok küçük bir bütçe; ama, bazı yerlere aktarı
lıyor. Ben bir şeyi yaptım değerli arkadaşlar : Gelir gelmiz, "ayda milyarlık kitap alımları ya
pan kurumda, bu kitaplar ne şekilde seçiliyor, şunlara bakıp, bir inceleyelim" dedim. Yani, 
milyarlık kitap alımlarını erteledim. Milyarlarca lira, derneklere ve vakıflara aktarılıyor. Ba
kanlığın görevini de dernekler ve vakıflar üzerine almışlar. "Bu vakıflara ve derneklere ne ol
duğu belli olmayan koşullarla aktarılan paraları biraz durduralım, inceleyelim; bunlar kimlere 
ve nasıl gidiyor" dedim. Ben bunları yapüm; çünkü, tüyü bitmedik yetimin hakkını korumak için 
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hepimiz bu çatının altındayız. Bütün olayların altında yatan işte budur değerli arkadaşlarım. 
Yakında, bunların ne şekilde, kimlere nasıl aktarıldığı, yapılan araştırmalar sonucunda kamu
oyuna ve Yüce Meclisin dikkatine sunulacaktır. 

Bu vesileyle, sayın arkadaşıma tekrar teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

GAFFAR YAKIN (Ayfon) — Sayın Bakan soruya cevap vermedi; 27 kimlik nedir? 
BAŞKAN— Sayın Bakan, teşekkür ederim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — 27 kimlik nedir?.. ' 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. Sayın Bakan, gündem dışı konuşmaya cevap 

vermiştir; soru sorma usulümüz yok efendim. Rica ediyorum... 

4. —Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, Hükümet kuruluşundan sonra yapılan tayinle
re; Güneydoğu Anadolu'da konuşlandırılan Çekiç Gücün görev süresine, Halkın Emek Partisince Anka
ra'da düzenlenen kongreye, KIT ürünlerinde yapılacak fiyat ayarlamaları ile Hükümetin diğer tasarruf
larına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı 

BAŞKAN — Hükümet çalışmalarından kaynaklanan bazı tasarruf ve endişeler hakkın
da, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Recep Kırış gündem dışı söz istemişlerdir... 

Buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır efendim.;. Rica ediyorum... 

RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime baş
larken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, her Hükümet kuruluşunda gündeme gelen haksız kıyım, nakil ve sür
günler konusu, tüm kamu kesiminde çalışan personelimizi, gerçekten çok ciddî şekilde rahat
sız etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, daha önce kurulmuş olan her hükümet döneminde de bu konular gün
deme gelmiştir; ama, herhalde bu haksız uygulamaya bir son verilmesi gerekir. "Gelin, biz böyle .. 
bir yolu başlatalım ve şu kış gününde hiç kimseyi mağdur etmeyelim'* diyorum. 

Kıymetli arkadaşlar, şimdi de, ikinci olarak, çok önemli bir konu üzerinde durmak istiyo
rum : Türkiye'de güneydoğu bölgesinde konuşlandırılmış bulunan Çekiç Gücün görev süresi 
sona eriyor. Bu konu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirilmesi gerekirken, ma
alesef şu ana kadar getirilmedi. Bunun Mecliste görüşülmeden, âdeta Meclisin dışında alınmış 
bir kararla uzatılmasını kınıyor ve Hükümet programında ifade edilen "demokratikleşme" kav
ramıyla, "Meclisin saygınlığı" kavramıyla ve şeffaflıkla böyle bir uygulamanın bağdaşmaya
cağını düşünüyor ve takdirlerinize arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, daha önce de, geçmiş iktidarlar döneminde aynı hatalar yapıldı. Bildi
ğiniz gibi, SEİA Antlaşması (Savunma Ekonomik İşbirliği Antlaşmaları) da, gene Meclise ge
tirilmeden, bir oldubittiyle uzatıldı. Bunlar, son derece önemli, son derece hayatî konular ol
duğu cihetle, bu konuların, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, ciddiyetle, büyük bir hassasiyet
le ele alınması gerektiğine inanıyorum ve burada görüşülmeden, konuşulmadan bunların uza
tılmasını asla doğru bulmuyorum. 
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Değerli arkadaşlar, bir başka konu : HEP Kongresinde İstiklal Marşının söylenmeyişi, bazı 
Türk büyüklerine hakaret edilmesi ve Ayyıldızlı Bayrağımızın yerine başka bir bayrağın kong
rede dolaştırılmış olmasına da üzüntü ve endişeyle karşılıyoruz. Ama, burada şunu ifade .et
mek istiyorum ki, olayın sorumlusu sadece HEP yöneticileri veya HEP'li milletvekilleri değil, 
bu olayın bence başta gelen sorumlusu, Sayın tnönü ve Sayın İnönü ile -SHP ile- koalisyon 
yapmış olan Sayın Demirel Hükümetidir. Doğrudan doğruya muhatabımız da onlardır arka
daşlar. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, zamlar konusunda Hükümetin bir açıklama yaparak, "biz zam yap
mayacağız; gerekirse KİT'ler -KİT yöneticileri- fiyat ayarlamaları yapabilirler" şeklindeki de
meçlerini de ciddiyetten fevkalade mahrum buluyorum. Çünkü, bunun şöyli bir anlamı var
dır : Ben vurmadım, elim vurdu... Buna benzer bir anlayıştır ve kandırmacadan başka bir şey 
değildir. Biz, Hükümeti, ciddî şekilde, zammın bütün gerekçelerini açıklayarak ve burada da 
tartışmaya açarak; ama bu konudaki bütün sorumluluğu da tam bir dürüstlükle üzerine ala
rak, ekonominin gereği ne ise, yapmalarını istiyor ve bekliyoruz. Dün seçim meydanlarında 
aksini söyleyipde, bugün tersini yapmış olmak, ondan sonra da, sorumluluğu KİT yöneticileri
ne atmak, bence, dürüst bir davranış değildir arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, başka bir konuyu gündeme getiriyorum. Türkiye'nin, Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulunda, Siyonizmi ırkçılık ve ırk ayrımcılığının bir biçimi olarak kabul eden 
3379 sayılı kararın iptal edilmesi için yapılan oylamada ret oyu vermesi gerekirken, çekinser 
oy vermiş olmasını da desteklemek mümkün değildir. Türkiye, Siyonizme karşı olan tavrını 
açık olarak ortaya koymalıydı. Şahsiyetli bir dış politika anlayışı bunu gerektirirdi; nitekim, 
25 ülke bu karara ret oyu vermiştir. 

Değerli arkadaşlar, İçişleri Bakanlığınca bir genelge yayımlanarak karayoluyla Hac ve Umre 
ziyaretlerinin yasaklanmasını da doğru bulmuyoruz. Kolera gerekçesi bahane olarak gösteril
mektedir. Kıymetli arkadaşlar, her Hac ve Umre döneminde yıllarca aynı gerekçelere sığınılır; 
ama, bunun makul bir yanı yoktur. Nitekim, işçi giriş - çıkışı devam etmektedir ve hiçbir kısıt
lamaya tabi olmadan da bu sürmektedir. 

Kıymetli arkadaşlar, bu millet, büyük çoğunluğu Müslüman olan bir millettir. Dolayısıy
la, bizler, Hac ve Umre ziyareti için yurt dışına giden vatandaşlarımıza yardımcı olursak, bu, 
sadece ve sadece Türkiye'nin İslam aleminde ve tüm insanlık camiasında ki itibarını artırır. Bun
dan kimse korkmamalı, kimse bir endişeye kapılmamalı ve dinî vecibelerini yerine getirmeye 
çalışan bu insanlarımıza, dolaylı olsa da, mani olma yoluna gidilmemelidir; böyle bir uygula
manın kimseye fayda getirmeyeceğini ifade ediyorum arkadaşlar. 

AHMET SAYIN (Burdur) — İstismar da edilmemeli. 
RECEP KIRIŞ (Devamla)—Evet, haklısınız. 
Değerli arkadaşlar, bunları* gayet samimi olarak ifade ediyorum. Bu arada, şu ana kadar 

belki eleştiri gibi gelen ifadelerime, iki müspet konuyu burada ekleyerek, olumlu bir muhale
fetten yana olduğumuzu da kanıtlamak istiyorum. 

Sayın İktidar Partisi milletvekillerinden, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün 
"Ayasofya ibadete açılmalıdır" konusundaki bir yasa önerisi bugün komisyonlardadır. Bu ya
sa teklifinin tüm Meclisimiz tarafından da desteklenmesini ve bir an önce yasalaşması için ge
reğinin yapılmasını takdirlerinize arz ediyor ve bu arkadaşımızı da tebrik ediyorum. 
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Değerli arkadaşlar, dış Türkler konusunun ele alındığı bir genel görüşme yapıldı. Bu ge
nel görüşmeler esnasında, DYP'li ve SHP'li konuşmacıların da dış Türklerle ilgili bir bakanlı
ğın kurulmasından yana oldukları ifade edildi. Bu da son derece takdire değer bir gelişmedir. 
Esasen, yıllardan beri Türkiye'de ifade ettiğimiz ve gerçekleşmesini beklediğimiz dış Türklerle 
meşgul olacak böyle bir bakanlığın kurulması, öyle sanıyorum ki, Meclisteki tüm grupların, 
tüm arkadaşlarımızın destekleyeceği bir karar olacaktır. Bunun da bir temenni olarak kalma
masını, süratle gündeme gelerek, gerçekleşmesini istiyor ve bekliyoruz. 

Başka bir konu olarakta şunu arz etmek istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Kırış... Sayın Kırış... 
REGEP KIRIŞ (Devamla) — Topluyorum efendim. 
Değerli arkadaşlar, sözlerimi bağlıyorum; ancak, bu konuyla ilgili birkaç cümle daha arz 

etmeden geçemeyeceğim. 
Dış Türkler konusu ve dış Türklerin Türkiye ile ilişkileri fevkalade önemlidir ve bu durum 

tüm dünya tarafından, Amerika ve Batılılar tarafından çok yakından izlenmektedir. Aslında, 
Türkiye için bu, büyük bir umut, büyük bir potansiyel ifade eder. Değerli arkadaşlar, bu iti
barla, dış Türklerle olan temasların, başta kültürel planda olmak üzere, her seviyede, her alan
da çok büyük bir ciddiyetle yürütülmesinde fayda vardır. İktidarın, bu konuda, "orada kuru
lan bütün Türk Cumhuriyetlerini tanıyacağız" yolundaki kararını deskteliyoruz; ancak, maa
lesef, şunu ifade etmek isterim ki, bilhassa, bu dış Türklerle ilgili olarak, özellikle kültürel te
masların bu konuda yeni kurulacak dış Türkler bakanlığı vasıtasıyla yürütülmesini arz ediyo
ruz; değilse, Sayın Fikri Sağlar'ın yönetimindeki bir Kültür Bakanlığının, bu yeni kurulan Türk 
Cumhuriyetleriyle ilişkilerde maalesef Türkiye'ye hiçbir yarar getirmeyeceği, aksine, çok bü
yük zararlar doğurabileceği endişemi burada ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırış... Sayın Kırış... 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Yeter artık!.. 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar... 
BAŞKAN — Sayın Kırış... Sayın Kırış... 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
BAŞKAN — 8 dakika oldu efendim; rica ediyorum. Lütfen... 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Peki efendim. 
Sözlerimi bağlıyorum; hepinize çok teşekkür eder saygılar sunarım. 
Ifolnız, Sayın Fikri Sağlar'la ilgili geçenlerde de ben bir konuşma yapmıştım; Sayın Sağ

lar, "Türkiye'de 27 etnik kültür varlığını kabul ediyoruz" demişti. Biraz evvel, benden önceki 
konuşmacı arkadaşım da o konuyu sordu; Sayın Fikri Sağlar bu konuya yine bir açıklık getir
mekten kaçındı. 

Değerli arkadaşlar, 1989 yılında Almanya Tübingen Üniversitesi özel Araştırma Bölümü 
tarafından yapılan bir araştırmada, Türkiye'de 27 değil, 47 etnik grubun varlığından söz edil
miş ve bu, 17 Kasım 1991 tarihli bir dergide yayımlanmıştır. Bunlar, dış güçlerin Türkiye'yi 
bölme planlarının bir parçasıdır; başka bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyetini temsilen bir 
bakanın bu iddiaları doğrular tarzda beyanat vermesi üzücüdür, kınıyorum ve kendilerini tek
rar bu konuda açıklamaya davet ediyorum. 

Saygılar sunarım, Sayın Başkana da teşekkür ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Biz teşekkür ederiz Sayın Kırış. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, cevap vermek üzere söz 

istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırış'ın gündem dışı yaptığı konuşmaya cevap vermek üzere, Sayın 
Bakan söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Akın Gönen. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli konuşmacının konuşmalarını dikkatle dinledim. Aşağı yukarı her gün aynı meal
de konuşmalar cereyan ediyor, biz de cevap veriyoruz. Daha dün burada, dış Türkler konusuy
la ilgili bir görüşme oldu; ama, yeniden gündeme getirdiler; "dış Türkler bakanlığı kurulsun" 
dediler. Biz, olayları Hükümet seviyesinde görüyoruz; Hükümet olarak her an her gelişmeyi 
izliyoruz; müsterih olsunlar. 

Çekiç Güç konusundaki konuşmalarını dinledim. Haklıdırlar; Çekiç Güç konusu, Parla
mentoyu ve Türk kamuoyunu günlerce meşgul etmiş bir konu. Bu konuda önümüzde daha 
zaman var. Hükümetimizin vereceği kararı da Parlamentomuzun önüne getireceğiz, Parlamen
tomuzu bilgilendireceğiz; ondan da müsterih olsunlar. 

"KİT yöneticileri zam yapar'Vdiye konuştular. Gazeteyi dikkatle okumuşlarsa, orada mev
zuatı açıkladım, KİT'lerde nasıl fiyat ayarlaması yapılacağı konusunda mevzuattaki hükmü 
açıkladım; "isterse KİT genel müdürleri bu ayarlamaları yapar, isterse bu yetkiyi kanun gü
cünde kararname gereği Hükümet kullanır" dedim, önümüzdeki günlerde bu konudaki genel 
görüşme de Meclis gündemine gelecek; enine boyuna tartışılacak, neyi miras almışız, neyi ne 
sebeple yapmaya mecburuz, onu da Türk kamuoyu önünde teker teker, kalem kalem görüşece
ğiz! Onu da bilgilerinize sunarım. 

Teşekkür ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, biz teşekkür ederiz. 
Değerli arkadaşlarım, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutûrk ve 25 arkadaşının, ülkemizin halen sahip olduğu çevre 
değerlerini korumak, çevre sorunlarının Sebep ve sonuçlan ile bu konuda altnması gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 

BAŞKAN—Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
tki adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İçinde yaşamak zorunda olduğumuz çevre, insan ve insan faaliyetleri ile yakından ilgilidir. 
Hızla artan dünya nüfusu ve insanların artan nüfusa yetecek iş ve aş bulma çabaları ve 

bunun tabiî sonucu olarak meydana gelen nüfus hareketleri beraberinde sanayileşmeyi, mo
dern ziraatı, çarpık ve düzensiz kentleşmeyi getirmiştir. 
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Çarpık ve düzensiz büyüyen kentlerdeki altyapı yetersizliği, büyüyen ve gelişen sanayinin 
aşırı kaynak kullanımı, modern ziraatın gereği olarak kullanılan gübre ve ziraî ilaçlar sonun
da, toprak, hava, yeraltı ve yerüstü su kaynakları kirlenmiş, ekolojik denge bozulmuş ve adına 
"çevre sorunları" dediğimiz sorunlar, başta sanayileşmiş ülkeler olmak üzere, birçok ülkenin 
ortak sorunu haline gelmiştir. * - . 

Kalkınma ve sanayileşme çabası içinde bulunan bir ülke olarak Türkiyemizde 1950'li yıl
larda başlayan, sanayileşme hareketleri, bazı bölgelerimizde aşırı nüfus birikimine sebep ol
muştur. Böylece büyük şehirlerimizde altyapı noksanlıklarından dolayı, gecekondulaşma, ha
va kirliliği başta olmak üzere, birçok çevre sorunu meydana gelmiştir. Bugün ülke insanımız, 
bazı illerimizde gündüzün geceyi yaşamaktadır. 

Sanayileşmenin yoğunlaştığı yörelerde, nehirlerimiz, göllerimiz ve bilhassa Marmara De
nizi âdeta fabrikaların tabiî deşarj sahası haline gelmiş; bu nedenle ülkemizin su zenginlikleri 
kaybolmuş, deniz ve göllerimizde hayat durma noktasına gelmiştir. 

Çok verimli topraklarımızı sanayie taban oluşturmuş modern ziraatın bir gereği olarak, 
aşırı gübre ve ilaç kullanımı sonucu topraklarımız çoraklaşmış, yeraltı ve yerüstü su kaynakla
rımız kirlenmiştir. 

Sanayileşmede yanlış yer seçimi ye turizm adına yapılan çirkinlikler sonucu kıyılarımız 
tahrip olmuş, yeşil, yerini sanayi kirliliğine ve betona bırakmıştır. 

Ormanlarımız tahrip olmuştur. Bunun sonucu olarak erozyon neticesinde en verimli top
raklarımız göllere ve nehirlere taşınmaktadır. 

Tedbir alınmadığı takdirde, bu olayların boyutları büyüyecek ve içinde yaşadığımız çevre, 
ülke insanımız için bir kabus olacaktır. 

Bu nedenle, ülkemizin halen sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının 
sebeplerini ve sonuçlarını tespit etmek ve sorunların çözümü için alınması gereken tedbirleri 
ve çözüm yollarını araştırmak amacı ile, Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Er tekin Durutürk 
İsparta 

Uğur Aksöz 
Adana 

İsmail Köse ,. ' ' 
Erzurum 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

Ali Yalçın Öğütcan 
Adana 

Orhan Şendağ 
Adana 

İsmet Attila 
Afyon 

Mehmet Cebi 
Samsun 
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Selahattin Karademir 
Kahramanmaraş 

Hannan Özüberk 
Gaziantep 

Ferit Aydın Mirkelam 
Şanlıurfa 

Mehmet Salim Ensarioğlu 
Diyarbakır 

M. Sabri Güner 
Kars 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Osman Seyfi 
Nevşehir 
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Haydar Baylaz trfettin Akar 
Bingöl Muğla 

Ahmet Sayın H. Cavit Erdemir 
Burdur Kütahya 

Nabi Sabuncu f Ahmet Şeref Erdem 
Denizli Burdur 

Nurettin Tokdemir Mehmet Gözîükaya 
Hatay Denizli 

thsan Saraçlar Cemal Alişan 
Samsun Samsun 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. —- Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, bürokratik yapılanmadaki mevcut 
problemleri tespit.etmek ve devletin bürokratik yapılanmasının yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugün ülkemizde devlet ve bürokrasi yapısını düzenleyen mevzuat ve tatbikatlar, gelişen 
ve değişen şartlara cevap verememektedir. Aynı şekilde, söz konusu mevzuat üzerinde yapılan 
değişiklikler belirli bir sistematiğe dayanmadığı için devlet yapısı içinde bir kaos ve karmaşaya 
yol açmaktadır. 

Böylesi bir yapılanma içinde idarî istikrardan da söz etmek mümkün değildir. Bir ülkenin 
istikrarından söz edilirken sadece siyasî ve iktisadî istikrar yeterli değildir, istikrarı belirleyen 
en önemli hususlardan biri de idarî istikrardır, tdarî istikrarın sağlanamadığı bir yerde, siyasî 
ve iktisadî istikrarın tam anlamıyla varlığı da mümkün değildir 

Türkiye, yıllardır böyle bir idarî istikrarsızlığı yaşamaktadır. Her iktidar değişikliğinde bütün 
kadrolar değiştirilmekte, idarî yapılanmalar altüst olmaktadır. Böyle bir süreç, devlet kadrola
rında insanların belirli konularda yetişmesini ve uzmanlaşmasını engellediği gibi, yetişmiş ve 
uzmanlaşmış kadrolardan yeteri kadar yararlanılmasını da engellemektedir. , . 

öte yandan, devlet kadrolarıyla sık sık oynanması, bu kadrolara getirilecek kişilerde uz
manlık, liyakat ve tecrübe gibi vasıfları geri plana atarak, en alt düzeydeki memuru bile, geliş
miş, çağdaş toplumlarda görülmedik biçimde politize etmektedir. Ülkemizde işe giriş dahil, 
atama, terfi ve yer .değişikliklerinde politize olma eğilimi âdeta genel geçer bir kural haline 
gelmiştir. Liyakat ve performansın yerini, kaynakları siyasî olan referanslar almaktadır, ikti
dar değişikliklerinde ise, bütün kadrolarda bir panik başlamakta, devlet kadrolarında bulunan 
insanlar kendi başlarının çaresine bakmak için uğraşmaktadırlar. Bu sebeple, iktidar değişikli
ği dönemlerinde devlet işlerinin yürümesinde çeşitli aksaklıklar meydana gelmektedir. 

Her iktidar değişikliğinde iktidara gelenler elbette daha iyi anlaşabilecekleri, kendi prog
ramlarına uygun kadrolarla çalışacaklardır. Böyle bir tutum rasyoneldir. Fakat, bu kadrolar, daha 
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çok kurmay kadroları kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Her iktidar değişikliğinde bir kadro ope
rasyonu yapılacağı imajı yaratılmamalıdır. Fakat, görülüyor ki, yıllardır Türkiye'de üst kadro
ların dışında, en alt kadrolara kadar değişikliğe gidilmekte, devlet memurlarının paniğe sevk 
edilmelerinin yanı sıra, politize olmalarına da zemin hazırlanmaktadır. 

Devlet kadrolarının sık sık değişikliğe uğraması, ilgili kadrolara yeni gelen kişilerin inti
baklarını güçleştirmekte ve icradan yeterli verimliliğin alınmasını engellemektedir. Ayrıca, devlet 
geleneğimizin en somut göstergelerinden olan "devlette süreklilik" ilkesi uygulanamaz hale 
gelmektedir. Bir kurumda genel müdür değişikliğinde dahi, sanki, rejim değişikliği gibi duy
gular yaşanmaktadır. 

Bu tür hızlı değişiklikler istikrarsızlık yarattığı gibi, halkta da güvensizliğe sebep olmak
tadır. Dolayısıyla, yeni bir yapılanmayla referansın değil de liyakatin, performansın esas alın
dığı rasyonel ve gerçekçi bir düzenlemeye gidilmesi zaruridir. Sonuçta hem idarî istikrar sağ
lanmış olacak, hem de liyakat ve performansın esas alındığı bir bürokratik yapılanma, ülkemi
zin daha hızlı gelişmesine yol açacaktır. Devletin yeniden yapılanmasında, bürokrasi için me
muriyet öncesi eğitim dahil, ayrı bir sistemin ortaya çıkmasını sağlayacak yeni bir yapılanmaya 
gidilmelidir. Devlette istikrarı sağlayacak, siyasî iktidarlarla belli bir düzeyi aşmayacak gerekli 
ilişkileri de içine alacak yeni bir yapılanma şarttır. 

Devletin bürokratik yapılanmasının yeniden düzenlenmesini ve mevcut problemlerin tes
piti için Anayasa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını öne
riyoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Rıza Müftüoğlu Oktay Öztürk 
Erzurum Erzurum 

Ahmet özdemir Seyfi Şahin 
Tokat Kayseri 

Musa Erarıcı Servet Turgut 
Konya Konya 

Tuncay Şekercioğlu Muharrem Şemsek 
Elazığ Çorum 

Koray Aydın Yaşar Erbaz 
Trabzon Yozgat 

Saffet Topaktaş Esat Bütün 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş 
ökkeş Şendiller Muhsin Yazıcıoğlu 
Kahramanmaraş Sivas 

tsmet Gür S. Osman Sevimli 
Aksaray Karaman 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 
Değerli milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Açılmasına Dair 

öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1, — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Fhrti Grupları adına Grup BaskanvekUleri 

Zonguldak Milletvekili Güneş Mûftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, içel Milletvekili Aydın 
Güven Gürhan ve Şırnak Milletvekili Mahmut Altnak'ın, ekonomi konusunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

BAŞKAN —* Genel Kurulun 17.12.1991 tarihli 16 ncı Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup BaskanvekUleri; Zon
guldak Milletvekili Güneş Mûftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, İçel Milletvekili 
Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ekonomi konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergelerinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yönetimi devraldığımız 1991'in bu son aylarında Türk ekonomisinin genel tablosu ciddî 
sorunları sergilemektedir. Millî gelirin reel büyüme oranı düşmüş, enflasyon hızla yükselmiş
tir. Büyümenin durmasına ve dolayısıyla ithalatın yavaşlamasına rağmen cari işlemler dengesi, 
hibeler haricinde, 1 milyar doların üzerinde açık verecektir. 

Kronikleşmiş yüksek enflasyonun en önde gelen nedeni kamu borçlanma gereğindeki ar
tışlardır. önceki hükümetin 1991 yılı programında % 7.6 olarak hedeflenen kamu borçlanma 
gereğinin GSMH'ye oranı, kamu maliyesinin ve ekonomik dengelerin son aylarda hızla bozul
ması sonucunda hibeler hesaba katılmaksızın % 13'e yakın, hibelerle birlikte % ll'in üzerinde 
gerçekleşecektir. Kamu açıklarındaki beklenenin çok üzerindeki bu artış KİT zararlarından kay
naklanmaktadır. önceki tahminlerde GSMH'nin °/o 3.7'si olarak beklenen KİT açıkları, bu 
işletmelerin malî yapılarının uğradığı ağır tahribat sonucu GSMH'nin °/o 6.2'sini bulacaktır. 

Yukarıda anılan gelişmeler Hazinenin nakit durumunu fevkalade olumsuz yönde etkile
miştir. Hazine nakit açığının 1991 yılında 72.3 trilyona ulaşacağı hesaplanmıştır. Bu açığın 10.5 
trilyonu dış borçlardan, 11 trilyonu devlet tahvillerinden, 32.5 trilyonu Hazine bonosundan, 
12 trilyonu Merkez Bankasından sağlanmış olup, 5.9 trilyonluk bölümünün Hazine kaynakla-
nnca karşılanma imkânı yoktur. 

Altı trilyonluk karşılanamayan açığın yanı sıra Hazinenin çiftçilere, müteahhitlere, fonla
ra ve diğer kişi ve kuruluşlara ödenecek borçları bulunmaktadır. Tüm bu ödemelerin yapılabil
mesi için, Hazineden karşılanması talep edilen kaynak miktarı 30.712 trilyondur. Bu miktar, 
çiftçiden T.C. Ziraat Bankasına olan borçlarından doğan faizlerinin affedilmesini, Bağ-Kur'un, 
Belediyelerin ve Sosyal Sigortalar Kurumunun borçlarının ödenmesini, çiftçilere olan borçla
rın ödemesini, Hazine de bekleyen ödemeleri, Hazinenin fonlara yapması gerekli ödemeleri 
ve fonlardan ödenmesi gereken borçları içermektedir. Türk ekonomisinin sorunları sırf nakit 
açıklarıyla kısıtlı değildir. Kamu maliyesinde son yıllarda meydana gelen bozulmaların biri
kimli etkisi sonucundan ekonomimiz çok ciddî bir borç stoku problemi ile karşı karşıya kalmıştır. 
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Kamu kesimi iç ve dış borç stoku 463 trilyonu aşmıştır ki, bu rakam 461 trilyon dolayında 
olacağı tahmin edilen GSMH'nin üzerindedir. 1992 yılı sonunda bu borçlara, önceki Hükü
metin bütçe ve programı uygulandığı takdirde 174 trilyon lira daha borç eklenecektir. Oysa, 
Hazinenin ve diğer kamu kesimi kuruluşlarının borçlanma imkânları ve Merkez Bankası kay
nakları halihazırda büyük ölçüde zorlanmıştır. 

Gelecek yıl ekonomimizi bekleyen malî güçlüklerin bir başka göstergesi de, mevcut uygu
lamaların devamı durumunda KtT açıklarının 1992'de ulaşacağı boyutlardır. GSMH'da °/o 5'lik 
bir büyüme ve KtT ürünlerine % 60 oranında fiyat artışları gerçekleşmesi durumunda dahi, 
KİT'lerin 50 trilyonu aşan bir finansman gereği ortaya çıkacaktır. 

Bu genel tablonun ışığı altında, devletin göğüslemek zorunda olduğu bu malî ve ekono
mik güçlüklerin çözümlenebilmesi için acil ve kapsamlı önlemlerin alınması zorunluluğu orta
ya çıkmaktadır. Bu amaçla, Hükümetin en kısa zamanda tüm bu sorunları çözmeyi hedefle
yen ve enflasyonu düşürecek önlemleri içeren bir stabilizasyon paketini oluşturması ve kamuo
yuna sunması gerekmektedir. 

Bu paketin kararlılıkla uygulanması enflasyonun düşürülmesi için kaçınılmazdır. Enflas
yona karşı mücadelenin can alıcı noktası, bozulan kamu maliyesinin düzeltilmesidir. Ekono
mide istikrar dört reform programı çerçevesinde sağlanacaktır. Bunlardan en acil olanı, vergi 
reformunu, KtT reformunu ve kamunun yeniden yapılanmasını içeren kamu kesimi reformu
dur. KİT'lerin öncelikle politik müdahale alanından çıkartılıp özerkleştirilmesi ve eş anlı özel
leştirilmesi, vergi oranlarını artırmadan vergi gelirlerinin artırılması, Bütçe dışı fonların, büt
çeye dahil edilerek, maliye disiplininin sağlanması, kamu kesimi reformunun temel hatlarıdır. 
KİT'lerin açıkları büyük ölçüde finansman güçlüklerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, 
kredi maliyetlerini düşürüp, şirketlerin finansal seçeneklerini zenginleştirecek finans kesimi re
formu, kamu açıklarının kapatılıp, enflasyonun düşürülmesi açısından en kısa zamanda yü
rürlüğe konacaktır. Enflasyonla mücadelenin kalıcı olması ve toplumumuzun ekonomik açı
dan rahatlaması, üretimin canlanmasını gerektirmektedir. Sanayi ve tarım kesimi reformları, 
gerekli bu üretim seferberliğini ve ekonomide canlanmayı hedef alıp, diğer reformlarla eş anlı 
olarak yürütülecektir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve çerçeve içinde, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 100 ve 101'inci 
maddeleri uyarınca ekonomi konusunda bir genel görüşme açılmasını saygılarımızla arz ve ta
lep ederiz. 

Güneş Müftüoğlu B. Sami Daçe 
Doğru Yol Partisi . Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Zonguldak Adana 

Aydın Güven Gürkan Mahmut Alınak 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
İçel Şırnak 
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BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. 
İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, sayın hükü

mete, sayın siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine ya da birinci imza sahi
binin göstereceği bir başka imza sahibine söz vereceğim. 

Sayın hükümet ve sayın grupların süreleri 20'şer dakika, imza sahibi sayın üyenin süresi 
ise 10 dakikadır. 

Sayın Hükümet, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (izmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bir genel görüşme önerisi üzerinde, öngörüşmeyi yapmak için huzurunuzdayım. Bu ön-
görüşmeyi, Hükümetin... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Hükümetten kimse yok. 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Özel görüşme mi bu? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — 

Efendim?.. 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sizden başka, Hükümetten kimse yok. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Hü

kümet adına konuşuyorum... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Kimse yok; Hükümetten kimse yok. 
BAŞKAN — Efendim, izin verir misiniz?.., 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu 

öngörüşmeyi Hükümet adına yaparken, alışmadığınız bir biçimde konuşacağım şimdiden söy
lüyorum. 

Bunun bir nedeni var, değerli milletvekilleri; biz, geçen dönemde çok yanlış bir iş yaptık. 
Bu yanlış iş nereden kaynaklanıyordu?.. İktidar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, konulara 
sahip olarak, halkın beklentilerine anında cevap verecek şekilde ortaya çıkmasını istemeyen 
bir davranış içindeydi. Ne oluyordu; acil bir ekonomik konuda, muhalefet genel görüşme isti
yor; "enflasyonu indirmek için ne yapacaksınız, bunu bize söyleyin; bu, günlük bir mesele ve 
vatandaş bundan her gün şikâyetçi; Parlamentonun bu konuda ne düşündüğünü öğrenmek is
tiyor. Hükümet ne yapacak; bu enflasyonu nasıl indirecek, bunu duymak istiyor" diyordu... 
Sonra ne oluyordu; genel görüşme için hazırlanan önerge burada okunuyor, bütün sıkıntılar 
anlatılıyor, görüşmeye sıra gelince, bir öngörüşme yapılıyor ve genel görüşme için yapılan oy
lama sonunda, "genel görüşme yapılmayacak" diye karar veriliyordu. Bu şekilde de, vatanda
şın beklentisine cevap verilmiyordu. Genel görüşme, İçtüzüğe niçin konulmuştur; konu, enine 
boyuna görüşülsün ve görüşme, anında yapılsın diye. Bu görüşme anında yapılmaz ve burada 
her şey konuşulmazsa, elbette ihtiyaç karşılanmış olmuyor; ama, buna karşı muhalefet ne ya-
pıyordu; bütün ağırlığını öngörüşmeye koyuyordu. Sanki genel görüşme gibi, öngörüşmede 
her şey söylenmeye çalışılıyordu ve o zaman, halkımız da Parlamentodan ne istediğini bilemez 
bir duruma düşüyordu. Çünkü, adı üstünde "öngörüşme", bu konuyu görüşelim mi görüşme
yelim mi diye karar vermek için yapılan bir fikir alışverişidir. Orada her şey söylensin, mesele 
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bitsin diye öngörüşme yapılmıyor; genel görüşme için hazır mıyız, onu yapalım mı, bu konu 
o kadar önemli midir değil midir; bunları belirlemek için öngörüşme yapılıyor. 

Geçen dönemdeki Parlamento uygulaması, işi tam tersine çevirdi. Bakınız ne oluyor de
ğerli milletvekilleri: Halkın beklentisine anında cevap vermediğiniz zaman, artık, halkımız Par
lamentodan bir şey beklemez hale geliyor. Genel görüşme yapılacak... Elbet, halkın ilgisi, o 
görüşmenin yapıldığı güne yönelmiştir. Genel görüşme yapılacak mı yapılmayacak mı diye ko
nuşmalar yapılacak; bu, Meclisi ilgilendirir, Meclisin kendi yönetim ve konuşma tarzını ilgi
lendirir. Genel görüşmenin yapılacağı ilan edilmişse, ilgi o güne yönelir, o zaman, halk, genel 
görüşmede ne söyleyecekler diye bekler. Bugün yaptığımız şey bir öngörüşmedir. Biz işin ba
şında, Hükümet olarak görüşme istiyoruz diyoruz, genel görüşme yapılsın; bunu gruplarımız 
öneriyorlar. 

Onun için, benim açımdan burada şimdi söylenecek şey çok basit, ama, bunu söylerken 
de geçmişteki uygulamayı anlatıyorum. Büyük Millet Meclisinin bu dönemde bizim istediği
miz şekilde davranması; halkımızın beklentilerine anında cevap vermesi; genel görüşmeyi iste
mesi ve genel görüşme yapılacağı gün o görüşmeyi enine boyuna yapması; öngörüşmeyi, genel 
görüşme yerine yapmaması; genel görüşmeyi genel görüşme olarak yapması; bunu da baştan 
iyi niyetle ve açıkyüreklilikle söylemesi gerekir. 

Biz şimdi, Hükümet olarak, üç konuda genel görüşme isteğiyle Büyük Millet Meclisinin 
huzuruna geliyoruz. Bugün ekonomide nasıl bir şekil devraldığımızı enine boyuna anlatalım; 
biz ne yapacağız, bunu da anlatalım. Bunun için genel görüşmeyi yapalım. Bunu istiyoruz, 
öneriyoruz; gruplarımız öneriyorlar. Bunu candan destekliyoruz. Genel görüşme yapıldığı gün 
bu konuyu burada enine boyuna anlatacağız, tartışacağız; ama, genel görüşme olarak yapaca
ğız. öngörüşmede söylediğimiz şey gayet basit; genel görüşme açılmasını istiyoruz, grupları
mıza teşekkür ediyoruz. 

Bugün, ekonomimiz, halkımızın birinci sorunudur. Bu ekonomi nasıl düzelecek, ekono
mi bugün niçin bu hale gelmiştir ve nasıl düzelecek; bunu bugün vatandaşımız öğrenmek isti
yor. Bunu da genel görüşme içinde öğrenmek istiyor. Bunun için gruplarımız genel görüşmeyi 
öneriyorlar; kendilerine teşekkür ediyorum. Genel görüşme yapılsın, orada bunları konuşa
lım, diyorum. 

Şimdilik söyleyeceğim bundan ibaret. Bu şekilde, Büyük Millet Meclisinde, İçtüzüğün ru
huna, amacına uygun bir uygulamanın da başlamasını istiyoruz. Genel görüşmeyi genel gö
rüşme olarak yapalım, öngörüşme yaparak görevimizi yaptık intibaını vermeyelim; zamanında 
yapalım, gereği gibi yapalım. Bu şekilde, Büyük Millet Meclisinin saygın yerini almasını birlik
te sağlayalım. Bizim önerimiz budur. 

Genel görüşmeyi destekliyoruz. 
Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. * ' 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, izin verirseniz bir açıklama yapmak istiyorum. 

öngörüşme ve genel görüşme hakkında, biz daha önce Danışma Kurulunda diğer grup 
başkanvekili arkadaşlarımızla konuştuk. Sayın Genel Başkan, Başbakan Yardımcısı belki ko
nuyu iyi bilmediğinden, yanlış bir izahatta bulundu. Bunu düzeltmek için usul hakkında çok 
kısa bir açıklama yapmak istiyorum. 

— 27 — 



T.B.M.M. B : 17 18.12.1991 0 : 1 

BAŞKAN — Efendim, tabiî, usul hakkında da... Yani, her konuda usule sığınırsak, usulü 
aşarız. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Grup Başkanvekili olarak yerimden bir açıklama yapmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Usulsüzlük nerede efendim? Yani, hangi konularda usul tartışması açılacağı 
belli. Usulsüzlük nedir efendim? 

Sayın Güney, grubunuz konuşma yapacaktır. O safhada, o sadette rica ediyorum. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Müsaade ederseniz yerimden söyleyeyim. Ben kışa bir açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, kısaca, buyurun. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Biz, Danışma Kurulunda bu genel görüşme önergesi hak

kında karar aldık; öngörüşme sonucunda da genel görüşmenin açılmasına olumlu oy kullana
cağımızı beyan ettik; bu bir. 

İkincisi, öngörüşmenin çok kısa yapılmasını söylemiştik; ama, genel görüşmenin müm
kün olduğu kadar uzun yapılmasını istediğimizi de beyan etmiştik. Sayın Başbakan Yardımcı
sı, "öngörüşmede zaten ne konuşulacak, asıl genel görüşmede konuşulacak" dediler. Biz, bu 
konuyu daha önce gruplarla görüştük. Bu durumda grubumuza söylenecek herhangi bir şey 
yoktur. Bunu ifade etmek istedim efendim. 

. BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Zaten, bu konu, Danışma Kurulu önerisi müna
sebetiyle dün görüşüldü; belli efendim. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Biz grup olarak bunları orada da söyledik efendim. 
BAŞKAN — Sayın Güney. Danışma Kurulu önerisinde var zaten; teşekkür ederim efendim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — O zaman, herhalde bunu okumamışlar. 
BAŞKAN — Mesele anlaşılmıştır. Teşekkür ederim Sayın Güney. 
DYP Grubu adına, Sayın Mahmut öztürk; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; ekonomi konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergenin öngörüşme-
leri sebebiyle, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce He
yeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bu genel görüşme isteminin esas amacı, hiçbir zaman bir en
kaz edebiyatı yapmak, kimseyi suçlamak, şimdiki Hükümetin alacağı kararlara bir mazeret 
bulmak, bir şahsa, bir kuruma veya kuruluşa kara çalmak değildir. Bunun esas amacı, ekono
minin genel durumu hakkında Meclise ve millete, gecikmiş de olsa, bilgi vermektir. 

' Sayın Başkan, sayın üyeler; bu genel görüşme isteminde bazı iddialar var. Bu iddialar, milleti,. 
devleti, Hükümeti ve Meclisi ilgilendiriyor. Bu iddialar ya doğru iddialardır ya da eksik iddia
lardır; ama, hiçbir zaman yanlış iddialar değildir. 

Bu genel görüşme istemindeki iddialar şunlardır : Hazine nakit açığının sırf bu yıl sonun
da, yani bugünlerde 72.3 trilyona ulaşacağı ve bunun 5.9 trilyonunun karşılığının olmadığı; 
çiftçilere borcun ödenmediği; devletin, çiftçilere, müteahhitlere, fonlara borçlu olduğu; Hazinenin 
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fonlara, fonların Hazineye, bankaların fonlara, fonların bankalara borçlu olduğu; velhasıl, son 
derece karmaşık borçlanma şekillerinin olduğu... 

Bir diğer konu; iç ve dış borç yekûnunun yaklaşık 463 trilyon liraya ulaştığı. Hatta, 1992 
yılındaki gayri safı millî hâsılanın 461 trilyonda kalacağı iddiası. 

Yine bir diğer konu; 1992 yılında devletin bu borçlarının faizinin 174 trilyona ulaşacağı... 
Yani, bırakın anapara ödemesini, devlet hiç borçlanmasa dahi, 1992 yılına, 174 trilyon liralık 
bir faiz borcuyla gireceği iddiası. 

Bir diğer iddia KİT'lerle ilgili. Ortalama yüzde 5'lik bir büyüme kabul edilse bile, 1992 
yılında 60 trilyon liraya yaklaşacak bir KtT açığının olacağı iddiası. 

Ayrıca, bozulan vergi sistemleri, KİT reformu, kamu reformu, vergi reformu, fonların du
rumu, bütçenin durumu, fonların bütçeye dahil edilme meselesi, tarımın genel durumu, sana
yileşmenin durumu, işsizliğin durumu... Bunlar son derece ciddî iddialar. 

Sayın Erdal İnönü'nün de bahsettiği gibi, keşke, bu tür genel görüşmeleri, son yedi yıldır 
Türkiye'yi sadece parmak üstünlüğü ile yöneten iktidar, genel görüşme önergelerini kabul edip 
de Meclise getirseydi, milletin, kamunun, basının önüne koysaydı da bunlar tartışılsaydı bu
günkü Hükümet bu kadar çetrefilli sorunlarla karşı karşıya kalmazdı. 

Hükümeti ve bütün grupları tebrik ediyorum. Her şeyden önce şeffaflık politikasına uy
gun olarak, Türkiye'nin ekonomisi nedir ne değildir konusunda Hükümet kendi isteğiyle, mil
letten önce bizlerin bilgilendirilmesi için, bir genel görüşme önergesi getiriyor. Şuna inanıyo
rum ki, bu genel görüşme isteğinde Hükümetten çok millet kârlı çıkacak, biz parlamenterler 
kârlı çıkacak, devlet kârlı çıkacak, devleti yönetmekle görevli kişiler kârlı çıkacak ve kamu ku
rum ve kuruluşları kârlı çıkacak, tşte bu sebeplerden dolayı genel görüşmenin açılmasında za
ruret görüyoruz. 

Esas tartışmaları genel görüşmede yapacağız, tarafsızlık ilkesiyle yapacağız ve rakamları 
ortaya koyacağız. Hatta, muhalefete mensup arkadaşlarımızın istedikleri her türlü bilgiyi ken
dilerine vereceğiz, verilmelidir de. Çünkü, burada alınacak her türlü kararda tüyü bitmedik 
yetimin hakkı vardır, tşte bundan da Hükümetten çok devlet kârlı çıkacaktır, Hükümetten çok 
Meclis kârlı çıkacaktır. Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla, bu iddiaların çözüm yolları da tabiî 
ki kendiliğinden ortaya konacaktır. 

Aslında, genel görüşme isteminde bulunan, Türkiye'nin geçmişteki durumu hakkındaki, 
bugünkü durumu hakkındaki ve gelecekte alınacak kararlar hakkındaki bilgiler eksiktir; ama, 
yine de cesur bir karardır. Bir kapı, bir perde açılacak ve ekonominin genel durumu görülecek
tir. Bununla birlikte ne varsa, ne yoksa hepsi tartışılacaktır. 

Biz bu tartışma sonunda, ekonominin bozulan dengelerinin yeniden kurulacağına; fon me
selesine, KİT meselesine, bütçe sistemine, piyasa ekonomisine geçiş meselesine, üretimde ve
rimliliğe geçiş meselesine, devletteki israf meselesine, denk bütçe yapılması meselesine, şeffaf
lık politikamıza uygun olarak, ekonomik kararlarda genel işleyişin herkes tarafından bilinme
sine, işsizliğe,,hastane ve sağlık meselesine, kırsal kesimin sorunlarına, iç ve dış ekonomik den
gelere, borçlara ve faiz politikalarına bir çözüm getirileceğine; velhasıl, devletin neyi var neyi 
yok ortaya konulması bakımından çok faydalı olacağına ve bir çözüm getirileceğine inanıyoruz. 

Bunun hiç kimseye bir kastı yoktur, maksadı yoktur. Bu sebeple, Doğru Yol Partisi olarak 
bu genel görüşme isteğine, evet diyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Efendim, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdullatif Şener; buyurun efendim. (RP sıralarından 

alkışlar) . 

RP GRUBU ADINA ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugünkü oturumunda, Türkiye ekonomisinin içinde bu
lunduğu durum ve çözüm yolları, siyasî parti grupları adına yapılacak konuşmalarla ve kişisel 
görüşlerle ele alınacaktır. Evvela, bu görüşmenin ülkemiz ve milletimiz için olumlu sonuçlar 
meydana getirmesini dilerim; ancak, bu iyi dileklere rağmen görüşmeler sırasında ortaya çıka
cak sonuç, acaba bir söz düellosuna dönüşecek mi diye kaygılandığımı da belirtmek istiyo
rum. Nitekim, bu genel görüşmeyle ilgili ifadeler bunu hemen ilk baştan vurgulamaktadır. Her 
şeyden önce, yeni bir Hükümet kurulmuştur. Bu Hükümetin oluşumu ve oluşum biçimi, Türki
ye'de sağ veya sol partiler ayırımının, ekonomik politika farklılıklarını yansıtmadığını ortaya 
koymuştur. 

Hükümeti oluşturan partilerden gerek Doğru Yol Partisi ve gerekse Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin farklı ekonomik modeller ortaya koymadığı anlaşılmıştır. Her iki partinin de gelişmiş 
Batı ekonomilerinin kendi ihtiyaçları için ürettikleri ve dayattıkları politikalardan farklı bir al
ternatif program ortaya koymadıkları görülmüştür. Halbuki, sol bir partinin ekonomik görüş
leri sağ bir partiden farklıdır; ancak, Türk solu, Türkiye'de öteden beri ekonomik görüş fark
lılığı itibariyle değil, bir üst yapı kurumu saydığı dine ve inananlara bakış açısı ile farklı oldu
ğunu göstermiştir, göstermektedir ve bu nedenle de Türk solu için bu bir handikaptır. Sözleri
me, bu noktayı vurgulayarak başlamak istiyorum. 

İkinci bir nokta olarak, umarım, bu oturum, İktidarın bir enkaz devraldığını, iktidarı dev
reden partinin de çağ atlayan bir Türkiye devrettiğini ispat etme yarışına dönüşmez, özellikle 
yeni Hükümetin Sayın Başbakanı, seçim öncesi Türkiye'nin her köşesinde, kendisini, elinde 
sihirli değnek bulunan mucizevi kurtarıcı olarak takdim etmişti. Niçin?.. Yüzde 3 oy artışı sağ
layabilmek için. Ama, İktidar olunca, verdiği vaatleri gerçekleştirmek yerine, devralınanı abar
tarak; yapamayacaklarını bildiklerinden, kendisini şimdiden mazur göstermeye çalışmaktadır. 
Çünkü, seçim öncesinde de biliyordu ki, herkese yalnızca iki anahtar dağıtabilmek için bile, 
en az on yıllık Türkiye bütçesine eşit bir finansmana ihtiyaç vardır. 

Burada özellikle şu noktayı da belirtmek istiyorum : Sayın Başbakan, seçim öncesinde 
''kurtulmak istiyorsanız takılın peşime" diyordu, seçim meydanlarında; seçim bitti, iktidar ol
dular; sorumluluk alınca cümleler değişmeye başladı; şimdi, Sayın Başbakan "takılın peşime" 
demiyor, "bu işi, Türkiye ekonomisinin sorunlarını birlikte, bu Mecliste çözeceğiz" diyor. 

Sorunların burada tartışılması faydalı bir durum; ancak, söyleyeceklerimiz yalnızca bura
da kalacaksa, bunun bir anlamı yok. Madem, Sayın Başbakan "birlikte çözeceğiz" diyor, o 
halde, burada.söylediklerimiz, tavsiyelerimiz dikkate alınmalı, uygulanmalı ve üzerinde düşü
nülmelidir. Biz doğru yolu göstermeye çalışıyoruz. Doğru olan, hak' olan uygulansın da, uygu
layan kim olursa olsun, bizim açımızdan fark etmez. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu burada tartışırken, birtakım, sentezi 
yapılmadan verilen rakamların içinde boğulup kalacağız; durum onu gösteriyor, "sizin iktidar 
iyiydi, bizimki iyiydi" tartışmalarına dalacağız gibi görüyoruz. 
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Bizce, sorun sistem sorunudur. Bu sistem sorgulanmadan bir yere varılamaz. Ekonomik 
göstergelere bakılınca bile, asıl sorunun sistem sorunu olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Me
sela, kişi başına düşen gayrî safi millî hâsıla Türkiye'de nedir, ne olmuştur; bir hesabı yapıldığı 
takdirde, 1990 yılı itibariyle ,1 865 dolar olduğu görülmektedir. Bu rakam, Türkiye'nin, geliş
miş Batı ekonomilerindeki aynı verilerin çok altında bir düzeyde kaldığını göstermektedir. An
cak, yeni Hükümet işbaşına geldi, programını uygulamaya koydu; fakat, bu programları uygu
larken, acaba kişi başına düşen gayri safi millî hâsılayı gelişmiş ülkeler düzeyine mi çıkaracaktır?.. 

Enflasyon rakamlarına baktığımız zaman, yine aynı şeyi söylüyoruz; yüzde 70'lere varan 
bir enflasyondan söz ediliyor; ama, Hükümet, bugünlerde, ağır bir fiyat politikası uygulama 
peşinde; 51 trilyonluk zam planlanıyor. Bu zamlarla enflasyonun aşağı çekileceği mi zannedili
yor? Hayır, sorun değişmeyecektir. Değişmeyecek bu sorun, Türkiye'nin enflasyon konusun
daki problemlerini de halletmeyecektir. 

Bütçe açıklarından söz ediliyor; bütçe açıkları trilyonlarla ifade ediliyor, Hükümet yetki
lileri tarafından 32 trilyona ulaştığı söyleniyor; ancak, yeni Hükümetin de, programında yer 
almasına rağmen, bu bütçe açıkları konusunda olumlu bir ilerleme sağlayamayacağı anlaşıl
maktadır. 

İşsizlik, yine aynı şekilde, öteden beri büyük bir sorun, tç ve dış borçlar, bugün, gayri 
safi millî hâsıla tutarını aşmıştır. 24 Ocak kararlarından beri -ki, mimarı Sayın Başbakandır-
ihracata yönelik politikalar uygulanmasına rağmen, ithalat sürekli olarak artmakta ve dış tica
rette, ihracatta tıkanmalar başlamış bulunmaktadır. 

Kısacası, tablo iç açıcı gözükmüyor; kişi başına düşen gelirde dünya ortalamasının çok 
altında bulunuyoruz; işsizlik büyük bir sorun halini almıştır; hayat pahalılığı vatandaşı haya
tından bezdirmiştir; devlet bütçesi açıkları bir gelenek halini almıştır; dış borçlar devletin siya
sı bağımsızlığını tehdit edecek boyutlar kazanmıştır; açıklık politikası sonucunda ithalat art
makta, ihracat tıkanmaktadır. Bunları, belli bir dönemi yargılamak için söylemiyorum; bu bir 
kesit. Bu kesiti 12 Eylül 1980 öncesi Demirel Hükümeti için verecek olursak, durumun çok 
daha karanlık olduğunu görürüz. 

Rakamlarla, belli bir dönemi hesaba çekmenin de anlamı yok. Asıl söylemek istediğimiz 
şu : Bu sistem sorgulanmalıdır. Sorun, Türkiye'de uygulanan ekonomik politikaların burada 
üretilmeyişidir. Türkiye'nin ihtiyacına göre değil, bu politikaların üretildiği ülkelerin sorunla
rına çözüm bulmak için bize ihraç edilen politikalar, burada uygulanmaktadır. 

Kabul etmek gerekir ki, kapitalist sistem içine girmiş ülkeler açısından, dünya küçülmüş
tür. Dünyanın bir ucundaki bir hadise, öbür ucundaki ekonomik değişkenleri etkiliyor. Bunun 
sayısız örneklerini verebiliriz. Daha yakınlarda, Basra Körfezinde ortaya çıkan gerginlik, New-
York, Tokyo, Londra borsalarını vurmuştu; hisse senetleri değer kaybetmiş, Türkiye'de dış ti
carette daralmalar görülmüştü. 

Aynı şekilde, Avrupa ve Amerikan kamuoyunda sigara aleyhinde yoğunlaşan tepkiler, Tür
kiye'de inşaat sektörünü canlandırmıştı. Amerika'nın ünlü sigara imalatçısı firmalar, kendi ül
kelerinde meydana gelen pazar daralmalarını telafi edebilmek için, az gelişmiş ülke pazarları
na gümrük engellerini delerek girdiler; ama, bazen de Türkiye'de olduğu gibi, gümrük engelle
rini delen yabancı sigaralar, Konut Fonuna kaynak oluşturdular. 
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Aynı şekilde, her gün Amerikan banknot matbaasının kâğıt parçaları üzerine vurduğu de
ğerler, Türkiye'de sade bir vatandaşın cebinde mübadele aracı, değer ve servet ölçüsü olarak 
yer alıyor. Daha yüzlercesi sıralanabilir. 

Bunları, burada herhangi bir dönemi değerlendirmek için söylemiyorum; yalnız, dünya
nın gerçekten küçülmüş olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Yani, özetle, dünya ekonomi
sinde göreli bir bütünlükten söz edilebilir; ama, bu bütünlük içerisinde paylaşım ve ilişkiler, 
eşitler arası kurallara tabi değil. Asıl altı çizilmesi gereken nokta burasıdır. Bu, bütün piramit 
biçiminde; gücü ve kuvveti üstün tutan Mısır firavunlarından bugünkü Batı'ya miras kalmış 
bir piramit. 

Piramidin tabanında yer alan az gelişmiş ülkeler, tepedeki gelişmiş ülkeler tarafından uya
rılıyor ve kendi ihtiyaçlarına uygun olarak biçimlendiriliyor. Açıkçası, bir yandan, çarpık, az 
gelişmiş ülkelerin kendi ihtiyaçlarına, çoğu kez uygun düşmeyen bir yapılanma ortaya çıkıyor. 
Diğer yandan, tüm az gelişmiş ülkelerin ekonomik kaynaklarının anlamlı bir kısmı Batı ülke
lerine akıyor. Böylece, zamanla, ekonomi fiilen dışa bağımlı bir hale geliyor. Arkasından, eko
nomik bağımlılık, siyasî bağımlılığa dönüşüyor. Kimsenin, yetkiyi halktan alıp, egemenliği Ame
rika'ya verme hakkı yoktur. 

Eşit olmayan ilişkiler ağıyla, Batı ekonomileri, kendi kaynaklarına ilave olarak tüm dün
ya kaynaklarından transfer ettiklerini de kullanıyorlar; ama, az gelişmiş ülkeler ve bu arada 
Türkiye, kalkınabilmek için, kendi kaynaklarına bile sahip değil. 

Kimi bilim adamlarımızın, kimi politikacılarımızın yanıldığı asıl nokta budur. Bilimin, 
objektif ve evrensel oluşuna artık günümüzde kaygıyla bakılmaktadır, "iktisadın kuralları, Ame
rika'da, Hindistan'da, Kongo'da geçerli akçedir" inanışı, artık sorgulanmaktadır. Artık, bilim 
felsefesiyle uğraşan kimi araştırmacılar bunun böyle olmadığını ortaya koymaktadırlar. Bilim, 
objektif, tarafsız ve her zaman evrensel değildir; belli bir pragramit yapı içerisinde gerçekleş
mektedir. Sorgulanmadan kabul edilen yerleşik değerlerin ve pragmatiklerin bir ürünüdür. Bu 
yapı içerisinde, Batı'da yerleşik pragmatiklerin ve inanışların bir ürünü olan iktisadın genel 
işleyişi içerisinde üretilen teoriler, görüşler, sürekli Batı ekonomilerinin gelişmesine hizmet et
mekte, az gelişmiş ülkelerin kaynaklarını yağmalama sonucunu doğurmaktadır. 

Bugün, kapitalizm, Batı'da da sorgulanmaktadır. Para kazanmak, kâr etmekten başka di
namiği olmayan kapitalizm, bugün Batı'da da yargılanmaya başlamıştır. Çevreyi kirleterek pa
ra kazanan, kirlettiği çevreyi temizlemek için yine para kazanan kapitalizm; bir yandan çevre 
sorunları oluşturmakta, öte yandan, dünyanın, artık yenilenmesi mümkün olmayan kaynakla
rını hızla tüketmektedir; ama, onların kendi kendilerini yargılamaları üzerinde burada durma
ya gerek yok; asıl önemli olan nokta şu : 

Bugünkü kapitalist Batı, gücünü, dünyayı sömürerek sürdürüyor, tüm dünya kaynakları
nı yağmalıyor, dünyanın az gelişmiş bölgelerini kendi ihtiyaçlarına göre uyarlıyor, kendi so
runlarını çözmek için politikalar ihraç ediyor. Orayı, bilimin, medeniyetin merkezi, insan hak
larının kaynağı olarak görürken, büyük bir yanılgı içerisindeyiz. Oradaki medeniyet, az geliş
miş ülkeleri yağmalıyor. Onların dilindeki insan hakları, kendileri için söz konusudur. Asya 
ve Afrika'nın gelişmemiş ülke insanları, onların nazarında insan muamelesinebile tabi değil
dir. Daha birkaç yıl önce Amerika'nın sonsuz desteğine sahip olan Saddam Hüseyin'in, kim
yasal silahlarla vahşice katlettiği 5 bin masum insana karşı, Batı hangi tepkiyi göstermiştir? 
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İsrail işgaline, İsrail askerlerinin Filistinli çocukların kemiklerini kırışına karşı, Batı hangi tep
kiyi gösteriyor? Bu çifte standartları görmeye niyetimiz var mı yok mu? Asıl üzerinde durul
ması gereken nokta budur. 

Bugünkü kapitalist dünya, kendi gördüğü, kendi ulaştığı refahı, kendi emeklerinin, kendi 
kaynaklarının bir ürünü olarak elde etmiş değildir; tüm dünyanın gözyaşı ve alın teri vardır 
onların harcında ve işte, "küresel düzen, evrensel değerler" denilen şey budur. Meclisin bu 
rahat ve sıcak ortamında, rehavete kapılmayarak, Anadolu'nun bağrında, üzerine, yılların yor
gunluğu, yılların yoksunluğu ve yılların yoksulluğu yüklenmiş çilekeş Anadolu insanının dert
lerini, gerekirse evrensel değerleri, gerekirse küresel düzenleri sorgulayarak aşmak için geldik. 

Bu kapitalizm, Papa'nm ifadesiyle, günah yumağıdır, bir zulüm düzenidir, bir soygun dü
zenidir. Bütün kavramları, ilke ve kurumlarıyla bu düzen sorgulanmadan, hiçbir yere varıl
maz, Türkiye'nin hiçbir sorununa çözüm bulunamaz. (RP sıralarından alkışlar) 

16 ncı ve 18 inci yüzyıllarda, ekonomi ötesi faktörlerle, korsanlık, eşkıyalık, köleleştirme, 
talan, soykırım yaparak dünyayı soydular, 20 milyon ile 200 milyon arasında olduğu tahmin 
edilen Kızılderilileri soykırıma tabi tutarak katlettiler, 100 milyon Zenciyi yurtlarından alarak, 
Avrupa'nın, Amerika'nın köle pazarlarında sattılar. Sanayi devrimi sonrasında, dünya ekono
misini bir "kır-kent" ekonomisine dönüştürdüler. Ticaret, borçlanma, doğrudan yatırımlarla 
dünyayı soymaya devam ettiler. 

Günümüzde bu mekanizmalar sürekli şekil değiştirmektedir; fakat, sömürü düzeni hep 
varlığını sürdürmektedir. Bazı basit sorular sorabiliriz : Neden az gelişmiş dünyanın her tara
fında, belli dönemlerde, belli ekonomi politikaları uygulanıyor? 1850 sonrasında dış borçlar, 
dünyanın tüm gelişmemiş bölgelerine yayıldı. 1980 yılına kadar uygulanan ithal ikameci sana
yileşme politikaları, yine az gelişmiş ülkelerde yaygın bir şekilde uygulandı. 24 Ocak, sadece 
Türkiye'de alınan bir karar değildi ve burada da keşfedilmiş değildi. İhracata yönelik politika
lar, 1980 sonrasında, dünyanın tüm az gelişmiş ülkelerinde, aşağı yukarı aynı yıllarda görülme
ye başladı. Bunun bir anlamı yok mu? 

Neden 1970'li yıllarda, stagflasyon ortamı içerisinde ortaya konulan bu politikalarla, Ba-
tı'da, Avrupa'da, Amerika'da enflasyona bir çözüm bulundu da, aynı politikaları uygulayan 
Türkiye'de bulunamadı ve enflasyon neden gittikçe artmaktadır? Bunun sebebi ve gerekçesi 
açıktır. Bunun sebebi şu : Batı'da üretilen politikalar, bizim kendi ihtiyaçlarımıza cevap ver
mek için üretilmiyor. Batı'da ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için, Batı ekonomilerinde gö
rülen sorunları çözmek için üretiliyor. 

Dolayısıyla, son on yılın sorgulanması şekline dönüşebilecek bir görüşme, bizce yanlış ola
caktır. Her şeyden önce 24 Ocak kararları; yani dışa açık politikalar Başbakan Sayın Süleyman 
Demirel'in eski başbakanlığı döneminde alınmış kararlardır. Bunun sonuçları, herhangi bir hü: 

kümetin, herhangi bir dönemin yargılanması anlamına gelmez. 

Kısaca söylemek istediğimiz şey şu : Bu sistem içerisinde sorunlara çözüm bulunamaz; 
sistem sorgulanmalıdır ve adil bir düzen kurulmalıdır. Bu düzenin özelliklerini gerektiğinde 
daha geniş anlatma imkânına sahip olacağımızı umarım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri, hepinizi selamlar, teşekkür ederim. (RP 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Şener, teşekkür ederim. 
SHP Grubu adına, Sayın Algan Hacaloglu, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOGLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin sayın üyeleri; ekonomimiz konusunda verilen genel görüşme önergesinin 
öngörüşmelerinde SHP Grubunun görüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, ben, SHP Grubu adına görüşlerimi Sayın Genel Başkanım
dan, daha ayrıntılı, daha geniş bir perspektif içerisinde ele almak istiyorum; ancak, özünde, 
hükümet adına söz alan Sayın Genel Başkanımın ortaya koymuş bulunduğu çerçeveye Grup 
olarak katıldığımızı beyan ediyorum. 

1980'Ii yıllar, ülkemiz için, ülkemizin insanları için bir tahribat dönemi olmuştur. Bu dö
nemde, ülkemizde, demokrasi, demokratikleşme tahribata uğramış, ekonomimizin dengeleri, 
birikimi, üretimi ve bölüşümü tahrip edilmiş, toplumsal ve sosyal değerlerimiz yozlaştırılarak 
ve gelişme duygularımız körleştirilerek, tahrip edilmiştir. 

Kısacası, insanın özgürlüğüne, emeğine ve onuruna gerekli özen ve saygının gösterilmedi
ği bu dönemde, toplumsal gelişme, güven, barış ve uzlaşma ortamı sağlanamamıştır. 

20 Ekim genel seçimleriyle yönetime gelmiş bulunan SHP - DYP Koalisyon Hükümetiyle, 
on yıldır uygulamada bulunan 12 Eylül hukuk düzeni ve ANAP ekonomi düzeni sona ermiş 
bulunmaktadır. Böylelikle, demokrasimizde, ekonomimizde ve toplumsal değerlerimizde, son 
on yıldır yapılmakta olan tahribatı onarma fırsatı çıkmıştır. Bu onarım yapılmadan, ileriye, 
gelişmeye, çağdaşlaşmaya yönelik bir adım atılabilmesi, sanayileşmeden, yenileşmeden, yeni
den yapılanmadan söz edilebilmesi mümkün değildir. 

Değerli üyeler, ülke ekonomisinin on yıldır ANAP politikalarıyla uğradığı tahribatı, ay
rıntılarıyla ve nedenleriyle tahlil etmeden, sorunları tam teşhis etmeden, ekonomide uygula
maya konulacak onarım politikalarının yeterince başarılı olamayacağını düşünüyoruz. 

Türkiye'nin 1970'li yılların sonuna kadar, kırk yıllık bir dönemde, büyük özveriler ve de
ğişen yaklaşımlar süreci içinde oluşturduğu sanayi yapısı, bu tarihte, ara ve yatırım malları eşi
ğini de aşma noktasına gelmiştir. Bu noktada, dünyada yaşanan enerji krizi, kullanılabilir kay
nakları da daraltırken, Türkiye'nin büyük bir kriz konjonktürüne girmesine neden olmuştur. 

Gelişmelere önyargılı teşhis koyan 12 Eylül hukuk düzeniyle destekli hükümetler, ekono
mide üretim kapasitelerini ve arzı artıracak, kalıcı istikrarı sağlayacak yapısal değişimler yeri
ne, kısa vadeli konjonktürel önlemlerle bu krizi aşmaya çalışmışlardır. Bu anlayışla, uluslara
rası kuruluşların da etkisiyle, daha çok dışa dönük ticaret ağırlıklı yeni bir yapısal uyum süre
cine sokulmak istenen Türkiye'de, sanayi sektöründe sermaye birikimini zayıflatacak bir dü
şünce hâkim kılınmıştır ve giderek, ticaret politikaları, sanayi ve tarım sektörlerinin önüne ge
çirilmiştir. 

ANAP Hükümetleri, son onbir yıllık süre içinde savundukları iktisat anlayışıyla, Türki
ye'nin geleceğini tehlikeye atarak, ekonomide yarattıkları tıkanmayı, konjonktürel bozulmalar 
zannederek, bu durumu, istikrar programları üzerine kurdukları iktisat politikalarıyla aşmaya 
çalışmışlardır. Bunun sonucu olarak, yaşanan ekonomik kriz, daha da derinleşmiştir. 
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Demokrasi askıya alınarak, çalışanların talepleri susturularak, sanayileşmeden vazgeçile
rek sağlanmaya çalışılan istikrar, doğal olarak gerçekleştirilememiştir. Ekonomide başarının 
kıstası, toplumsal refahı ve asgarî bir ekonomik bağımsızlığı sağlamaktır. Döviz, faiz, ihracat, 
özelleştirme gibi konular, ekonominin sadece araçlarıdır; bunları nihaî amaç haline getirerek 
politika yapmak ya da performansı bunlarla ölçmek mümkün değildir. 

1980'li yıllarda, ekonomide araçlar ve amaçlar, çok kere birbirine karıştırılmıştır, örne
ğin, liberasyon, dışa açılma, piyasa ekonomisi gibi araçlar, topluma, amaç olarak sunulmuş
tur. Sağlıklı iktisat politikalarının temel amaçlan olması gereken büyüme, refah, adil bölüşüm 
gereğince önemsenmemiştir. 

ANAP Hükümetleri döneminde sürdürülen ekonomi politikaları sonucunda, sanayileş
meden vazgeçilmiş, istikrarlı büyüme sağlanamamıştır. Ekonominin reel sektörlerindeki üre
tim gücü zayıflatılmış, birikimin, düşük verimli geleneksel sektörler ile kayıt dışı ekonomiye 
kaymasına neden olunmuştur. Ekonomide istikrar bozulmuş, sürekli krizler dönemine giril
miştir. Enflasyon, büyük halk kitlelerinin sırtında ağırlığı giderek artan bir kambura dönüş
müştür. Ekonomi yönetiminin omurgası olan kamu maliyesi zayıflatılmış ve etkinliği kaybedil
miştir. Sabit gelirliler, emekçiler, küçük üreticiler ve esnaf, giderek daha fakirleşmiş, kesimler 
ve bölgelerarası gelir bölüşümündeki uçurum derinleştirilmiştir ve nihayet, işsizlik ve işten çı
karmalar toplamda sosyal bir yara halini almıştır. Bu dönemde, Türkiye ekonomisi, üreten ve 
ihraç eden bir anlayış yerine, ticarî ilişkilerin, al-sat düzeninin önem kazandığı bir yapıya kay
dırılmıştır. Bilgi ve sermaye birikimi sürecine dayanmayan fırsatçı iş yapma, ödüllendirilmiştir. 

özellikle 1980'li yılların ikinci yarısından başlayarak, ekonomik yapıdaki bozulma hız
lanmış ve krizler sıklaşmıştır. Temel ekonomik göstergelerdeki ve makro dengelerdeki bozul
malar -dış kaynak kullanımı hariç- hemen hemen 1970'lerin son yıllarında görülen seviyelere 
çıkmıştır. Bugün şokun o şiddette olmasının temel nedeni, büyük ölçüde, kısa vadeye, kara 
para aklamaya ve yüksek getiriye bağlı olarak verilen imkânlara dayalı olarak gelen dış kay
naklar olmaktadır. 1980'li yıllarda 35 milyar dolarlık bir dış borç alınır ve iç para kullanımın
da hızla büyütülürken; getirişi düşük ve uzun vadeli, sermaye hâsılası yüksek birkısım altyapı 
ve prestij projelerinin haricinde, -içeride ve dışarıda rüşvet gibi ödenen faiz ve borç transferi 
dışında- Türkiye'nin sanayi kapasitesine hiçbir şey katılamamıştır. 

Kısaca, 1960'lı ve 1970'li yıllarda sanayileşmenin kritik eşiğine gelmiş olan Türkiye için, 
1980'li yıllar bir kayıp dönemi olmuştur. Bu dönemde, bir taraftan imalat sanayiine yapılan 
yatırımlar göreli olarak geçmişe göre düşürken, sabit sermaye stokundaki artışlar 1970'li yıl
larda yüzde 70'lere varmış, artış oranları 1980'li yıllarda durma noktasına gelmiş ve yüzde 2'lerle 
sınırlı kalmıştır. Böylece, 1990Mı yılların başında Türkiye sanayiinin geldiği boyut, bazı gele
neksel ve katma değeri düşük sektörlerde uzmanlaşma çizgisidir. Bu çizgi, ikinci sanayi devri
minin varoşlarında tükenme çizgisidir. Bu yapı hızla aşılmadığı takdirde, ülkenin niteliksiz in
san gücüyle yüklü ve dışarıdan kolayca denetlenebilen bir konuma sürüklenebileceği açıkça 
görülmektedir. 

1980'li yılları sorumsuz bir şekilde harcayan ANAP Hükümetleri, Cumhuriyet dönemi 
Türkiyesinde kullanılan iç ve dış kaynağın üç*dört katı kadarını bu dönemde tüketmişlerdir. 
1980 yılında dış borçların gayri safi millî hâsılaya yüzde 26 olan oranı 1990 yılında yüzde 50'ler 
düzeyine ve Türk Lirası para stokunun da, yine, gayri safi millî hâsılaya olan oranı 1980'de yüzde 
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20 iken, 1990'Iı yıllarda yüzde 25'lere çıkmıştır. Bilindiği gibi, bugün, dış borçlar 50 milyar 
dolar düzeylerini aşmış, iç borçlar ise, toplam olarak, 145 trilyon lira boyutuna ulaşmıştır. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Rezervi söylemiyorsun... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Günümüzde ekonomideki istikrarsızlığın halkımı

zın fakirleşmesinin, gelir bölüşümünün kötüleşmesinin diğer bir temel sorunu ise, enflasyon
dur. Enflasyon, bir ekonomide tek başına bir hastalık olmayıp, hastanın ateşi gibi, ekonomi
nin yapısal sorunlarının çok önemli bir göstergesidir de. Enflasyonu düşürmeden kalkınabilen 
hiçbir ülke olmamıştır. Dün, "enflasyonu azaltmadan fakirin durumunu düzelteceklerini id
dia edenlerin en büyük sahtekârlar olduğunu" belirten kişilerin, son on yılda ülkenin yaşadığı 
enflasyonun nedenlerini açıklama zorunlulukları vardır. 

Kamu maliyesinin içine düşürüldüğü olumsuz gelişmeler sonucu çok büyük boyutlara ulaşan 
kamu açıkları ve fiyat artışlarını besleyecek ölçüde parasal gelişmenin, 1980'li yıllardan bugü
ne kadar gelişen enflasyonist sürecin temel nedenlerinden biri olduğunu düşünüyoruz, önce
leri, sorunu konjonktürel bazda algılayan ANAP tktadarları, bunun üstesinden on yıllık dö
nemde altı adet istikrar programı uygulayarak gelebileceklerini zannetmişlerdir; ancak, 1970'li 
yıllara gelene kadar, yılda ortalama yüzde 6, 1970'li yıllarda yılda ortalama yüzde 25 ve 1980'li 
yıllarda ise, yüzde 45 dolaylarına yükselen ve nihayet son iki yılda yüzde 60 düzeyine çıkan 
enflasyonun, bugün, ekonomimizin en temel sorunu olduğuna hiç şüphemiz yoktur. Yüksek 
enflasyon, büyümeyi, refahı ve adil bölüşümü olumsuz şekilde etkilediği için, süratle tedavi 
edilmesi gereken bir hastalıktır. Enflasyonu ne kadar çabuk düşürürsek, üretken, prodüktivi
tesi yüksek bir ekonomik yapıya o kadar çabuk ulaşabiliriz ve iş hayatındaki güvensizliği o 
kadar çabuk atlatabiliriz. Bu nedenlerle, halkımızın enflasyon ve geçim sıkıntısından kesinlik
le ve en kısa sürede kurtarılması, ülkenin en yaşamsal sorunudur. Grubumuz, bu amacın ger
çekleştirilmesinin takipçisi olacaktır. 

1980'li yılların malî politikalarının esasını, sermayenin güçlü kesimlerinin üzerindeki ver
gi yükünün azaltılarak, bu kesimlerin gönüllü tasarruflara ve küçültülmesi öngörülen kamu 
kesiminin yerini almaya yöneltilmesi oluşturmuştur. Gönüllü tasarruf politikasının yol açtığı 
vergi kayıpları, kısmen sermayenin güçsüz kesimleri olan küçük üretici, esnaf ve diğer küçük 
girişimcilere Gelir Vergisi aktarımlarıyla karşılanmaya çalışılmış, daha genel olarak ise, özel
likle kamu harcamalarının hızlı artış eğilimine girdiği 1985'ten itibaren toplumun bütün ke
simlerine dolaylı vergi ve benzer etkideki fon artışlarıyla yüklenilmeye başlanılmıştır. 1987'ye 
kadar, ücretlilerin dolaysız malî yüklerinin artırılmasına ihtiyaç duyulmadan gelinmiş; ancak, 
bu tarihten sonra, bütçe dengesizliğinin kaçınılmaz baskısı nedeniyle, ücretlilere acımasızca vergi 
ve fon yüklenilmesine girişilmiştir. 

Bugünkü kamu gelirleri kanamasının arkasında, düzenli kamu gelirlerinden kolayca vaz
geçen ve gelir dağılımından en yüksek payı alan kesimleri kolayca vergi dışına iten sorumsuz 
vergi politikaları yatmaktadır. Gayri adil yük dağıtan KDV ve fonlar gibi dolaylı vergilerin tüm 
vergi gelirleri içindeki payı 1983'te yüzde 45 iken, 1986 sonrası dönemde yüzde 60'lar düzeyine 
çıkarılmıştır. Keza, Gelir Vergisindeki ücretlilerin payı 1987'de yüzde 38'den, 1990'da yüzde 
58'e yükseltilmiştir. Ücretliler millî gelirin yüzde 15'ini alırken, Gelir Vergisinin yüzde 58'ini 
taşımaya zorlanmakta; buna karşılık, millî gelirin yarısına el koyan toplumun en varlıklı kesi
mi, Gelir Vergisi ödenmesinin büyük ölçüde dışında tutulmaktadır. 
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Son dönem uygulamalarının ciddî bir yanlışı da, konut edindirme yardımı ve 1988'de ku
rulan zorunlu tasarrufla ilgili olarak çalışanlardan kesilen fonun kullanım şekliyle ilgilidir. Bugün 
18 trilyona ulaştığı düşünülen bu fonların nerede, nasıl tüketildiği bilinmemektedir. 

1980'li yıllarda uygulanan bozuk malî politikalar, para politikaları sonucu, iç ve dış borç 
faiz ödemeleri kıskacına giren kamu kesiminin, harcamaları ve kaynak gereksinimi sürekli bü
yümüştür. Bu nedenle, bir yandan geniş kitlelere yeni yükler getirilirken, öte yandan iç ve dış 
borçlanma -biraz evvel belirttiğim gibi- inanılmaz boyutlara tırmandırılmıştır. Keza, daha ge
niş anlamda, bütçe açıkları, kamu açıkları 1980'li yılların başında makul düzeylerde iken, gü
nümüzde, yüzde 10'lar gibi, kesinlikle düzeltilmesi, indirilmesi gereken, bu yapılmazsa enflas
yon sorununun önlenemeyeceği ciddî bir noktaya gelmiştir. 

Bu arada, 1980'li yılların bir hastalığını da, ekonominin bir urunu da fonlar oluşturmuş
tur. Bütçe gelirlerinin yüzde 60'ına ulaşan bir kaynağı bünyesinde toplayan yüzü aşkın sayıda
ki fonlar, kamu ekonomisinin saydamlığını bozan, maliye ve iktisat politikalarının tutarlı bir 
biçimde oluşturulmasını engelleyen bir ayakbağı durumuna gelmiştir. Ekonomi yönetimini tam 
bir dağınıklık içine sokan ve kamu harcamalarının denetimsizliğini kurumsallaştıran fon uy
gulaması ile siyasal yönetimin denetiminde, özel, bağımsız hazineler yaratılmış, böylelikle, yü
rütmenin icraatının Yüce Meclis tarafından denetlenmesi engellenmiştir. 

1980'li yıllar boyunca kamu harcamaları çarpıcı bir şekilde genişlemesine rağmen, kay
nak kullanan ve hizmet üreten kamu harcamaları düzeyi sabit kalmıştır. Kamu harcamalarını 
asıl büyüten, malî sisteme ve rantiyerlere faiz ödemeleri biçiminde kaynak aktaran transfer har
camaları olmuştur. Gerçek kamu harcamalarının sabit kalması demek, hızlı bir nüfus artışının 
geçerli olduğu koşullarda eğitim, sağlık, konut, sosyal güvenlik gibi kamu hizmetlerinin mik
tar ve kalitesinin kaygı verici biçimlerde zayıflatılması demektir. 

1980'li yılların gerek sözde istikrar, gerekse gerçekleşmeyen yapısal uyum programlarının 
gelir dağılımını bilinçli bir şekilde bozması, temel politika olarak alınmıştır. Oysa, bölüşümde 
adalet, bir ülkede toplum refahının ve barışın temel göstergesi olma konumundadır. 1970'lerin 
sonlarında Cumhuriyet tarihinin en iyi noktasına gelen gelir dağılımı, işçi, memur ve köylüle
rin aleyhine açık bir biçimde tahrip edilmiştir. Piyasalara müdahale etmeyen liberal bir düşün
cenin taşıyıcısı olduğunu söyleyenler, emek piyasasının serbestleştirilmesi bir yana, toplusöz
leşmeleri, sendikal faaliyetleri önce yasaklamışlar, daha sonra da çalışma mevzuatını emek düş
manı bir çizgiye getirmişlerdir. Tarımsal fiyatları sınaî girdi fiyatlarının altında belirleyerek, 
benzer bir gelir dağılımı bozulmasını, kırsal kesim ve köylerimiz aleyhine de uygulamaya koy
muşlardır. 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, toparlar mısınız? Rica edeyim... 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Tüm bu nedenlerle, hem kamu maliyesinde, hem de gelirler politikasında bir açıklık, net

leşme, rasyonellik ve disiplin gerekmektedir. ANAP İktidarları döneminde yok edilen bu öğe
leri ekonomimize yeniden kazandırmamız gerekmektedir. 

Enflasyonun diğer bir temel kaynağı olan KİT'lere ilişkin bir iki hususa kısaca değinmek 
istiyorum. 
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KİT'ler, son on yılda tümüyle sahipsiz kalmışlar, batmaları için âdeta her türlü önlem 
alınmış, buna rağmen batmamışlar, ancak batma noktasına gelmişlerdir. KİT'leri çıkmaza iten 
nedenlerin başında, politik müdahale ve kötü yönetim gelmektedir. Ülkenin 500 büyük firma
sı arasında yer alan KİT'lerin satış kârlılığı, 1985 yılında yüzde 10,8 iken, 1990'da yüzde l'e 
düşmüştür, bu yıl durum daha da kötüye gitmektedir. ANAP hükümetleri, KİT'leri, önce ba-
tır, sonra haraç mezat sat politikasıyla bugünkü açmaz noktasına getirmiştir. 

KİT'lerin, Türkiye insanının refahına, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunabilmesi için 
ciddîbir reform uygulamasıyla rehabilite edilmeleri gerekmektedir. KİT'ler, katılımcı, özerk, 
stratejik ulusal planlamayla uyumlu, verimli, kârlı ve etkin bir yapıya kavuşturulmalıdır, özel
leştirme, bir amaç değil, bir araç olarak kullanılmalıdır; yani, her ne pahasına olursa olsun, 
özelleştirme veya bütçeye gelir sağlama değil, ekonomide verimin ve rekabetin artırılması ama
cıyla bu uygulamaya gidilmelidir. Ancak böylelikle KİT'ler, ileri teknoloji ve yüksek ücret dü
zeyinde, demokratik sanayi toplumunun emekten yana, eşitlikçi, refah toplumu yapılanması
nın, diğer dinamikler eşliğinde temel dayanaklarını oluşturabilirler. 

SHP ve Doğru Yol Partisi Koalisyon Hükümetimizin taahhüt etmiş bulunduğu, Cumhu
riyet hükümetleri tarafından bugüne kadar uygulamaya konulmuş bulunan en iddialı ve kap
samlı demokratikleşme programı ve ekonomide onarım programıyla, en geç bir yıl içinde, de
mokrasimiz, yurt içinde ve dışında tartışılır olmaktan çıkarılacak, insanlarımız ülkenin her yö
resinde baskı ve işkenceden kurtarılacak, düşünce, emek ve örgütlenme özgürleştirilecektir. Buna 
paralel olarak, halen yüzde 70'ler düzeyinde kronik hale gelmiş bulunan enflasyon en geç iki 
yıl içinde makul bir düzeye indirilecek, ekonomide istikrar sağlanacak, ekonominin son on 
yılda bozulmuş bulunan dengeleri yeniden kurulacaktır. 

Böylelikle, ANAP Hükümetlerinin ve 12 Eylül hukukunun demokrasimizde ve ekonomi
mizde. yol açtıkları tahribat onarılarak, ülkenin her yöresinde yaşayan, her kökenden insanları
mızın ıstırapları dindirilecektir. SHP Grubu olarak buna inanıyoruz. 

Koalisyon Hükümetimiz, demokrasiyi ve ekonomiyi onarmaya kararlıdır. SHP ye DYP 
tarafından talep edilmiş bulunan ekonomi konusundaki genel görüşmenin, ekonomideki has
talıkların tedavisi için, acilen gerekli olan adil vergi reformu, KİT reformu, finans kesimi re
formu ve kamu kesimini yeniden yapılandırma reformu politikalarının neti estirilmeleri ne kat
kı sağlayacağına inanıyoruz. ' " 

Bu nedenle, SHP Grubu olarak, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca talep edilmiş bulunan ekonomi konusunda genel görüşme açılması hususunda 
olumlu oy kullanacağımızı belirtmek istiyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
ANAP Grubu adına, Sayın Pakdemirli; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli üye
ler; ülkemizin ekonomik durumunu tespit edecek genel görüşmenin ön müzakeresi vesilesiyle 
söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir durumu fevkalade yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. Du
rum fevkalade kötüdür. Hayretle görüyorum ki, gayri ciddîbir tutum içinde, ne Hükümet bu
rada ne de Hükümeti teşkil eden kanatların değerli üyeleri burada. Biz ne yapmaya geldik bu
raya?.. Ne konuşuyoruz?.. 
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Değerli üyeler, burada eğer Atom Enerjisi Kurumunu konuşacak.idiysek veya TÜBİTAK'ı 
tartışacak idiysek fevkalade iyi bîr prezentasyonla, Sayın Genel Başkanı ve Başbakan Yardım
cısını zevkle dinlerdik. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hükümeti temsil ediyor. Sen, daha dün bakandın, bilmiyor 
musun? 

EKREM PAKDEMİRLÎ (Devamla) — Halbuki, ekonomi ile ilgili bir tartışma olacak ve 
onunla ilgili hiç kimse bulunmayacak.., Elbette ki bir hükümetten bir kimsenin olması zaaf 
olmayabilir; ama, bütün seçim meydanlarında ekonomiyi öne çıkararak, bu ülkeyi ekonomik 
yönden düzlüğe çıkaracağını iddia edenlerin vermiş olduğu önerge ile tartışılacak olan bu ko
nuda kendilerinin bulunmayışı fevkalade yadırganacak bir tarzdır. 

Bu hükümet kendi içinde tutarsızdır. Böyle bir hükümet olamaz; yanlış kurulmuştur. Yanlış 
olmasaydı, burada hükümet bulunurdu, burada tartışacak insanlar olurdu. (ANAP'sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğer buradaki tartışmalardan Hükümet bir şey bekliyor ise ilgi
lileri bulunurdu. Çok rica ediyorum... Burada Sayın Genel Başkanın -ki, kendisine, şahsına 
fevkalade saygım vardır- olması Hükümeti kurtarmaz. Hükümete yol göstereceksek, Hükü
met burada olur, yolu nasıl göreceğini anlar. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Hükümeti meydana getiren kanatlardan arkadaşların konuşmalarını dinledim; kendileri
ni hâlâ iktidar farzetmiyorlar. Onbir senenin verdiği muhalefet alışkanlığıyla, çare yerine, bu
rada laf üretiyorlar. Halbuki, iktidar, çare üreten yerdir, laf üretmez. Biz zannettik ki, burada 
genel görüşme önergesi verildiğine göre, herhalde Meclise sığınıyorlarlar, konu Mecliste tartı
şıldıktan sonra bilgileri alacaklar, ondan sonra, "bakın biz Mecliste görüştük, tartıştık, değer
lendirdik ve bu kararları aldık, işte uyguluyoruz" diyecekler... 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Sen kendi işine bak, bizi karıştırma. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Dedim ki, "bu Hükümet kendi içinde tutarsızdır." 

Bir arkadaşımız çıkıyor, "biz 100 günde şunu yapacağız, enflasyonu düşüreceğiz" diyor; bir 
arkadaşımız da, "dokuz ayda enflasyonu düşüreceğiz" diyor, öteki arkadaşımız da, "efen-

~dim, iki yılda düşüreceğiz" diyor. Hatta, Sayın Genel Başkan Erdal tnönü, Sayın Başbakan 
Yardımcısı da televizyonda, "O 500 gün meselesinin nereden başlayacağı belli değil, eski ikti
darın etkilerini ortadan kaldıracağız, ondan sonra 500 gün başlayacak" demişlerdi. 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Esasa gel esasa; ne diyorsan, esasa gel... 
EKREM PAKDEMİRLÎ (Devamla) — Düşünebiliyor musunuz; Hükümetin 5 tane üyesi, 

böyle ayrı ayrı zaman dilimleri veriyor!.. Ondan sonra, Hükümete tutarlı demek mümkün mü?.. 
(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Bakın, seçim meydanlarında verilen vaatlerin büyüklüğü altında ezilen Hükümet, karar 
alamıyor, "genel müdürler halletsin onları, onlar bizim işimiz değil, genel müdürlerin yapa
cakları işler" diyor. Genel müdürlerin yapacağı işler değildir. Ondan sonra, dönüp, "vallahi 
zamları biz yapmadık bu genel müdürler yaptı. Bunları zamanında Anavatan Partisi yerine 
getirmedi, şimdi biz yasak savıyoruz" diyeceksiniz. Hükümetler, yasak savma müesseseleri de
ğildir beyler. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ben şöyle diyorum : Herhalde, önümüzdeki günlerde fevkalade zor şartlara sokulacak hal
kımız. Benim çiftçim, benim köylüm, benim işçim, benim emeklim, benim memurum fevkala
de zor şartlar altına konulacak; onun için, şimdi, bir genel görüşme ile kılıf hazırlanıyor. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Daha, tespit yapıyoruz... 
EKREM PAKDEMİRLl (Devamla) — Ne kılıfı hazırlıyoruz; tabiî ki, acı reçetelerin kılı

fını hazırlıyoruz. 
Bakın, aşağı yukarı iki saattir konuşuluyor, ben size bir de fıkra anlatayım; hiç olmazsa 

arkadaşlarımız yeniden dinlemeye başlarlar. Padişahın biri, birisinin kellesini almak istiyor 
-amiyane tabirle- adamı öldürmek istiyor; ama, bahane de bulması lazım. Sizin şimdi bahane 
aradığınız gibi... 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Dinlenecek şey anlat da, dinleyelim. 
EKREM PAKDEMtRLİ (Devamla) — Diyor ki, "git, şu kır ata altı ayda okuma yazma 

öğret." 500 gün de demiş olabilir. (ANAP sıralarından gülüşmeler) "Altı ayda okuma yazma 
öğret; öğretmezsen kelleni alacağını" diyor. Büyük bir huşu içinde adam geri geri çıkıyor. Dı
şarıya çıkınca bütün insanlar üstüne çullanıyor, "yahu kardeşim, kır at hiç okuma yazma öğ
renir mi; deli misin sen?" diyorlar. 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Kırat iyi tepti; ama... 
EKREM PAKDEMÎRLt (Devamla) — "Efendim, o altı ay içinde bakarsın kırat ölür, ba

karsın padişah ölür, bakarsın ben ölürüm; bir altı ay yaşayalım hele" diyor. Hükümetin tavrı 
aynen budur işte, aynen... (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, 1964 - 1980 yılları arasında kurulan bütün hükümetler, bir tanesi 
hariç... 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Sizinki. 
EKREM PAKDEMtRLİ (Devamla) — Hem Hükümet programında ve hem de Mecliste, 

"ekonominin bir enkaz olduğunu, ağır sorunlar bulunduğunu" söyler durur. Bir kör dövüşü
dür gider. İktidar, bu tür laflarla, gelecekteki muhtemel bir başarısızlığına kılıf arar. Bu hep 
böyle olmuştur. Açın bakın hükümet programına; yapılan da budur. 

Hükümet, aslında, kendisinin iktidar olduğunu 21 Ekimden itibaren biliyor. Çünkü biz, 
istifa ettik. Bu hükümeti kim kuracak? İşte Doğru Yol Partisi ile SHP; yıllarca birbirleriyle 
kavga etmişj insanlarımızı dövüştürmüş, birbirlerine de öldürtmüş olan iki parti. Elbette ki... 
(DYP ve SHP sıralarından "Ayıp ayıp!.." sesleri) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ayıp, ayıp!.. Sözünü geri al. 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirliv. Sayın Pakdemirli, rica ediyorum... 
EKREM PAKDEMtRLİ (Devamla) — Peki," geri alıyorum... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, rica ediyorum... Müsaade eder misiniz? 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sen de bakanlık yapmış bir kişisin, hiç yakışıyor mu 

sana; ayıp ayıp! 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri, müsaade buyurun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sözünü geri alsın Sayın Başkan. 
ENDER KARAGÜL (Uşak) — Başbakan Yardımcılığı yapmış bir kişisin, sana yakışmı

yor; ayıp ayıp! 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Siz konuşurken biz dinledik, dinleyin bakalım, din

lemeyi öğrenin. 
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ENDER KARAGÜL (Uşak) — Sayın Başkan, konuşmacı, sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir dakikanızı rica edeyim... 
Sayın Pakdemirli, rica ediyorum, lütfen sözünüzü düzeltiniz. 

EKREM PAKDEMİRLÎ (Devamla) — Ben düzeltiyorum efendim. (SHP ve DYP sırala
rından "Sözünü geri alsın" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müsaade buyurun. (SHP ve DYP sıralarından "Sözü
nü geri alsın" sesleri) 

EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Dinle, dinle... 
Sayın arkadaşlar, ben, "partilerin hükmî şahsiyeti öldürttü" anlamında söylemedim, o 

anlamda söylemedim. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — "Birbirlerini öldürtmüş" dedin; lütfen, sözünü geri al. 
EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Dinlemiyorsunuz o zaman; dinleyin. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. (SHP ve DYP sıralarından sıralara vurmalar) 
EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Muhalefet bu tarafta ve iktidar sıraları da burada; 

yanlış anlamayın yani. 

BAŞKAN — Sayın Pakdemirli... Sayın Pakdemirli... 
Sayın milletvekilleri, dinleyin efendim, lütfen dinleyin. 

EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Ben, partilerin hükmî şahsiyeti olarak, partilerin 
kendilerinin o cinayetleri işlettirdiği anlamında söylemedim; ama, S bin insan öldü, bu ölen 
5 bin insanın hesabını kim verecek? 

I 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (îçel) — Sayın Başkan, hâlâ,' 'hesabını kim verecek?'' diyor 
ve hâlâ yanlış konuşuyor; lütfen, sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müsaade buyurun. 
Sayın Pakdemirli, lütfen... 

EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Ben* "O anlamda söylemedim" diyorum; daha 
ne istiyorsunuz yani? (SHP ve DYP sıralarından, sıralara vurmalar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (îçel) — Sözünü geri al, ne var bunda... Yanlış söylüyorsun. 
BAŞKAN'— Efendim, müsaade buyurun lütfen. (DYP ve SHP sıralarından, "Sözünü 

geri alsın!.." sesleri) 

EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Sayın Başkan, tavzihim yeterli açıklıkta değil mi? 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, büyük bir nezahet ve nezaket içerisinde görüşmelerimiz 

devam ediyor. Bu bakımdan, istirham ediyorum, yanlış anlamaya ve arkadaşlarımızın üzülme
lerine fırsat vermeyelim ve sözümüzü geri alalım efendim; çünkü, konuşmanızı ben de takip ettim. 

EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Sayın Başkanım, ben, arkadaşlarımı tenzih ede
rim, hiçbirine "katil" demediğim gibi, hiçbir parti de "katil içinde bulundu" demedim; ama, 
o zihniyet, o kargaşa içinde, o AP ile CHP'nİn dövüşmesi sonunda bu ülkede problemler yok 
muydu? Allah Allah... Başımızı kuma mı sokacağız yani? 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — İki büyük partiye "katil" diyemez, sözünü geri al
sın efendim! (DYP ve SHP sıralarından sıralara vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Pakdemirli'nin bu ifadelerinden, söylediğini geri 
aldığı anlaşılıyor... (DYP ve SHP sıralarından sıralara vurmalar) 

Efendim, maksadının öyle olmadığını münasip bir lisanla ifade etmiştir. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, partilerimizin ismini de söyleye
rek ifade etmiştir; bu bakımdan, konuşmacı, sözünü geri alsın! 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Pakdemirli, o maksatla ifade etmediğini beyan etmiştir. 
Buyurun devam edin Sayın Pakdemirli. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Arkadaşlarımız anlamak istemiyorlar ve bu zor 
durumdan nasıl kurtuluruz diye söz kesmek istiyorlar yani; anlaşılıyor, 

BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, lütfen, konuya gelelim ve tahrik etmeyelim. (SHP ve DYP 
sıralarından sıralara vurmalar) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla).— Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi olarak biz, 
genel görüşmenin yapılmasını talep ediyoruz. (SHP ve DYP sıralarından sıralara vurmalar, "Sö
zünü geri alsın!.." sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... Sayın milletvekilleri, müsaade buyurun efendim. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — 1980'den sonra bir sürü insan öldü; o halde, siz katil 

misiniz Sayın Pakdemirli? 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Görüşelim ki... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müsaade buyurun efendim. (DYP ve SHP sıralarından 

sıralara vurmalar) Sayın milletvekilleri, müsaade buyurun. 

Sayın Pakdemirli tavzih etmiştir. (DYP sıralarından "Hayır" sesleri, gürültüler) Etmiştir 
efendim, biz öyle anladık. Zapta da geçti. 

HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — O sözü kullanırken yanlış anlama oluyor da, 
geri almak mı zor oluyor? Niçin geri almaktan kaçınıyor? 

BAŞKAN — Efendim, tavzih etti; o maksatla ifade etmediğini beyan etti. 
HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Etti; ama, sözümü geri alıyorum desin. (DYP 

ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, istirham ediyorum... Gündemimiz yüklüdür... Tavzih 
etti ve o maksatla beyanda bulunmadığını ifade etti. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sözümü geri alıyorum desin; ne var bunda yani? (DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlarımdan rica ediyorum, yardımcı olun lütfen. (DYP ve SHP sırala
rından gürültüler) 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Ne var bunda; sözümü geri alıyorum desin. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim; anlaşılmıştır. 
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EKREM PAKDEMÎRLt (Devamla) — Değerli arkadaşlar, (DYP ve SHP sıralarından sı
ralara vurmalar, gürültüler) 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Sözümü geri alıyorum desen ne olur? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Ben daha güzelini söyledim. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Cumhuriyet Halk Partisi de yok Adalet Partisi de yok 

burada; size kim cevap verecek? 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — O partilerin devamları burada, herkes kendi parti
sine sahip çıkıyor. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, istirham ediyorum... Tahrike gitmeden, lütfen, meseleye 
de gelerek konuşun. Biz bir öngörüşme yapıyoruz efendim... İstirham ediyorum... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Sayın Başkan, arkadaşlarımız dinlerlerse ben de 
yürüyebileceğim yani. Arkadaşlarımızda bir dinleme toleransı yok. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Pakdemirli. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, demokratikleşmeden anlaşı

lan bu; yani, şeffaf, şekilsiz olma. 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Muhalefette olmak zor geldi galiba? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Hayır hayır, hiç zor gelmiyor, hiç zor gelmiyor. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, genel görüşmenin yapılmasını talep ediyoruz. (DYP ve SHP sıra
larından sıralara vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Beyler, sözün geri alınıp alınmadığı her birinize 

ait değil, Sayın Başkanlık Divanına aittir. Bu usûlleri bile daha bilmiyorsunuz. (DYP ve SHP 
sıralarından sıralara vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, istirham ediyorum, Başkanlığa yardımcı olun lütfen. 
(DYP ve SHP sıralarından sıralara vurmalar, gürültüler) Sayın milletvekilleri, Başkanlığa yar
dımcı olun; istirham ediyorum. 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Sözünü geri alsın, bitsin. 
BAŞKAN — Efendim, o maksatla ifade etmediğini açıkça belirtti. (DYP ve SHP sırala

rından sıralara vurmalar, gürültüler) 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bakın, eğer anlaşılmıyorsa, isterseniz başka yabancı 
dilde de söyleyeyim arkadaşlar. (DYP ve SHP sıralarından sıralara vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Bu genel görüşmeden, biz, ödemeler dengesini, 

dış ticaret dengesini (DYP ve SHP sıralarından sıralara vurmalar, gürültüler) döviz rezervleri
ni, dış borçları, bütçe açıklarını, iç borçları; para, banka faizleri; ekonomik büyümeyi, sanayi 
sektörü büyümesini, tarım sektörü büyümesini hizmetler sektörü büyümesini, enflasyonu... 
(DYP ve SHP sıralarından sıralara vurmalar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar... 
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EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) —... gelir dağılımı, eğitim, sağlık ve altyapıyı konuş
mak istiyoruz. (DYP ve SHP sıralarından sıralara vurmalar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... (DYP ve SHP sıralarından sıralara vurmalar, gürül
tüler) Değerli arkadaşlarım... 

EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Bu gibi konuları herkesin anlayacağı bir üslupta 
ortaya koyalım. (DYP ve SHP sıralarından sıralara vurmalar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, rica ediyorum... Sayın idare amirleri arkadaşlarım
dan rica ediyorum... (DYP ve SHP sıralarından sıralara vurmalar) 

EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Ülkenin, geçmiş yıllara göre, nereden nereye geldi
ğini bir defa daha hatırlayalım (DYP ve SHP sıralarından sıralara vurmalar) devleti, hesabını 
kitabını bilmeyen bir kurum gibi göstermeye çalışanları mahcup edelim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri. 
TURAN TAYAN (Bursa) — Sözünü geri alsın; ne var yani. 
EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) — Bugün, devletin bütün önemli kurumları kompü-

türize edilmiştir. Bütçesi, iç borçları, dış borçları, dış ticareti, Merkez Bankası, hepsi son tek
niklerle idare edilmektedir. (DYP ve SHP sıralarından sıralara vurmalar, gürültüler) Halen ken
dilerinin iktidar olduğuna bir türlü alışamayanlar, çare yerine laf üretmektedirler. En iyi du
rumda olan uluslararası rezervlerin devlete ait olmadığını... (DYP ve SHP sıralarından sıralara 
vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, rica ediyorum... Birleşime ara vermek zorunda kalaca
ğım. (DYP ve SHP sıralarından sıralara vurmalar) Yardımcı olun lütfen... (DYP ve SHP sıra
larından "Sözünü geri alsın" sesleri) 

EKREM PAKDEMİRLt (Devamla) -~ ... ihracatın durduğu, yatırımların yapılmadığı, iç 
ve dış borç batağında olduğumuz, borçlarımızın yıllık gayri safı millî hâsılayı geçtiği, enflas
yonun yüzde 70'leri aştığı, köylüye, işçiye ve müteahhite inanılmaz borçlar olduğu uluorta söy
leniyor. Rakamlar söylenirken, elmalar armutlar toplanıyor ve siyasî haset ile her şey karalanı
yor. (DYP ve SHP sıralarından sıralara vurmalar) , s 

BAŞKAN — Birleşime ara vereceğim efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, ifadesinde, "iki parti insanları 

öldürmüştür" demiştir. Biz buraya bileğimizin hakkıyla geldik, kimsenin müdahalesiyle 
gelmedik. 

BAŞKAN — Efendim, Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.45 

o 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 18.07 
BAŞKAN : BaşkanvckUi Yasin Hatipo^u 

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

e — • • T 

BAŞKAN— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Başkanveküleri 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müjtûoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, içel Milletvekili Aydın 
Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Mahmut Altnak'm; ekonomi konusunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, hepimizi üzen bir konuşma, jcarşı konuşma, cereyan 
etmiştir. Başkanlık, konuşmayı başından sonuna kadar zaten takip ediyordu; Divan olarak biz, 
zabıtları da getirttik. Bendenizin ifadesi şu : 

"Sayın Pakdemirli... Sayın Pakdemirli... Rica ediyorum" diye ısrar etmişim. 
"Peki, geri alıyorum" şeklinde, Sayın Pakdemirli'nin zabıtlara geçen net ve kesin sözü 

vardır. Biz de Başkanlık Divanı olarak, bu üzücü sözlerin geri alındığı kanaatine ulaştık, o 
anlamda anladık, zabıtlara da böyle geçti. (DYP sıralarından "Sözümü geri aldım demesi lazım" 
sesleri, gürültüler) 

MUZAFFER ARICI (Denizli) — Sizin isteğinizle mi konuşacak?.. 
BAŞKAN — Efendim, "sözünüzü geri alın" ikazımdan sonra, "geri alıyorum" demiştir. 

Tutanaklarda var; sözünü geri almıştır. 
Buyurun Sayın Pakdemirli. 
Sayın Pakdemirli, zannediyorum en azından süreniz dolmuştu, acaba bir iki cümleyle,.. 

MUZAFFER ARICI (Denizli) — Daha konuşmadı ki Sayın Başkan. (ANAP sıratarın-
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Ben, süreleri buraya yazıyorum; lütfen... 
Sayın Pakdemirli, istirham ediyorum, lütfen, toparlayarak konuşun. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, ben, burada, notlarımın sadece bir 
sayfasını ifade edebildim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz Sayın Pakdemirli... 
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Gerekçeniz oysa, ona katılmak mümkün değil; çünkü, hatip, bir sayfa üzerinde üç saat 
konuşabilir... 

EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Siz müsaade etmiyorsunuz ki, ben açıklayayım... 
BAŞKAN — Buyurun. 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla).—- Burada ben konuşturuldum mu ki?.. Arkadaşlar 

15 dakika süreyle sıralara vurdular. Niye?.. Çünkü, demokrasiye inançları yok; olsa, "geriye 
aldım" demişim, ondan sonra sıralara vurmazlar. (DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, tahrik ediyor. 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli... Sayın Pakdemirli..., 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Niye sözünü geri aldın o zaman, niye?.. (Gürültüler) 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sen bir ihtilal ürünüsün, başka bir şey değilsin. (ANAP sı

ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın, üyeler, rica ediyorum... Sayın üyeler, rica ediyorum... 
Sayın Pakdemtrli, siz de toparlayın lütfen... Bir öngörüşmedir bu efendim... Bu, bir ön-

görüşmedir; lütfen... 

EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biz, Anava
tan Partisi Grubu olarak, genel görüşme açılmasını talep ediyoruz, ödemeler dengesi, dış tica
ret dengesi, dış borçlar, bütçe açıkları, iç borçlar; para, banka, faizler; ekonomik büyüme; sa
nayinin, tarımın, hizmetler sektörünün büyümeleri; enflasyon, gelir dağılımı, eğitim, sağlık 
ve altyapı gibi hizmetlerin neresinde olduğumuzu tespit edelim. Bu ülke, hepimizin ülkesidir; 
ama, doğru resim çekelim, şu anda çekilen resimler çarpıktır, objektif bozuktur. (DYP sırala
rından gürültüler) 

Biz, Hükümeti devrederken, 12,5 milyar dolar uluslararası rezerv bıraktık. (DYP sırala
rından, "Nerede?" sesleri) Nakit olarak da, 4 trilyon lira, kasa ve bankalarda para bıraktık. 

FETHt AKKOÇ (Bursa) — Borcumuz ne kadar? 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Biraz sabredin... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Sayın Başkan, bu şekilde, bu kadar müdahale olur

sa, konuşmacının, konuşma insicamı bozulur; lütfen müdahale ediniz. 
BAŞKAN — Sayın Kalemli, izin verir misiniz?.. 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — 6 trilyon lira da Merkez Bankasından... 
BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, ikazıma müsaade buyurur musunuz?.. 
Sayın milletvekilleri, karşılıklı görüşme usulümüz yoktur; rica ediyorum, bundan sonra 

bir öngörüşme daha var ve dün, Danışma Kurulu önerisinin kabulünden sonra, bu iki öngö-
rüşmeyi bugün bitirmemiz lazım. Rica ediyorum.^ Sayın hatip, grubu adına konuşuyor, bil
diklerini söylüyor, bilgilerini söylüyor, inancını belirtiyor. Rica ediyorum... Kabul etmeyebi
lirsiniz... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Tahrik ediyor, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; yani, rakamlardan tahrik... Lütfen... Lütfen... 
Buyurun efendim. 
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EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biz, Merkez Ban
kasında da 6 trilyon liralık bir para kullanım imkânı devrettik. Bu rakamları, Kamu Hesapları 
Bülteninin 16 Kasım 1991 sayısında bulabilirsiniz. 

İhracatımızı, yılın ilk dokuz ayında, yüzde 10,5 artırır vaziyette devrettik, ithalatımızı, 
yine, yılın ilk dokuz ayında, binde 8 oranında bir azalma ile devrettik. Yatırım malları ithalatı 
da son İl yılın rekor düzeyi olan yüzde 27,8'e çıkmış. 

Şimdi, yatırımların durduğunu nasıl söyleyebiliriz? Yatırım malları ithalatı son 11 yılın 
rekor düzeyine çıkmış, aksini nasıl iddia edeceğiz; takdirlerinize sunuyorum... 

Turizm gelirleri: 1983 yılında 420 milyon dolar iken, bugün 3 milyar doları bulmuştur. 
Yatak kapasitesi, 66 binden 250 bine çıkmıştır. 

Gelelim konsolide borçlara : Konsolide borçlar dahil, 1990 yılının sonunda, 57,2 trilyon 
iç borç; bu yıl sonunda da, yüzde 54 artışla, 88 trilyon olması bekleniyor. Bugün, Plan ve Büt
çe Komisyonunda Sayın Maliye Bakanının ifadesidir; biliyoruz da, bir de kendilerine ifade et
tirdik. Bu yüzde 54 artış, enflasyon oranından düşük olduğuna göre, iç borçlarımız artıyor 
mu azalıyor,mu, takdirlerinize bırakıyorum... 

Dış borçlarımız azalış trendine girmiş; eylül ayı sonu itibariyle, dış borçlarımız 45,7 mil
yar dolar. Yine bugün Sayın Maliye Bakanına Plan ve Bütçe Komisyonunda tekrar ettirdik; 
1990 yılının sonunda da 49,035 milyar dolar, yani 49'dan 45'e düşmüş; yüzde 5 de, doların 
değer kaybını düşünürseniz, demek ki, izafi olarak, bizim dış borçlarımız yüzde 12 oranında 
düşmüş; ama, yine de, "borçlarımız şu oranda bu oranda" diye, arkadaşlarımız söyleyebilirler. 

Bu oran, acaba diğer ülkelerdekiyle hiç mukayesexedildi mi? Türkiye, diğer ülkelerle nasıl 
mukayese ediliyor? Arkadaşlarımız, tabiî, Türkiye'yi çok yüksek noktada görmek istiyorlar, 
iki de bir Amerika ile mukayese ediyorlar; ama, bizim, sınıfında bulunduğumuz, gelişmekte 
olan ülkelerin adedi 122'dir; bu 122 ülke arasında neredeyiz acaba; zahmet edip de bir bakıver
sinler... (DYP sıralarından gürültüler) 

Oraya bir bakın, gelecek hafta konuşuruz. 
Köylüden alınan tarım ürünlerinin bedelinin yüzde 75*inı ödedik. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Toparlamak böyle mi oluyor Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun; biz, inisiyatifimizi kullanırız. 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Sizler iktidar iken peşin mi çalışıyordunuz? Onu 

anlatın bize. "Biz peşin çalışıyorduk da, siz veresiyeye geçtiniz, köylüye parayı vermediniz" 
deyin bakalım... 

Biz, son yirmi yılın en süratli Ödemesini gerçekleştirerek idareyi teslim ettik size. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri) 

Enflasyonu, eylül ve ekimde düşürerek teslim ettik size. (DYP sıralarından "Aaaa" sesle
ri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Bütçe açığı, gayri safi millî hâsılanın yüzde 4*ü 

civarında ve yüzde 5'in altında kapanacağı kesinlik kazandı. Geçmişte bu açık kaç defa yüzde 
5'ten fazla olmuş, bir bakın da ondan sonra görüşelim. 

Sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75'i buldu. 
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250 bin araba ürettik mi; ürettik. 3 milyon televizyon, 10 milyon ton sıvı çelik, 1 milyon 
ton kâğıt, 60 milyar kilovatsaat elektrik ve 24 milyon ton çimento ürettik. Bunlar hep Türki
ye'de kullanıldı. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Telefonu unuttun!.. 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Telefonu saymıyoruz artık; çünkü, o, herkesin kul

landığı bir şey oldu... 
Ayrıca, telefonsuz ve elektriksiz köy de bırakmadık yani; varsa söyleyin. "ANAP sırala

rından "yok, yok" sesleri; DYP ve SHP sıralarından "var, var" sesleri) 
Üniversitelerde 1983 yılında 300 bin öğrenci okuyordu. Size, bugün, kayıtlı 710 bin öğren

ci bıraktık. Bunları büyütün bakalım, bu rakamları büyütün... (ANAP sıralarından alkışlar) 
1983 yılında, tek kanallı siyah-beyaz televizyon vardı. Biz, televizyonu 6 kanallı ve yayın 

süresini de 9 kata çıkararak teslim ettik. 

BAŞKAN — Sayın Pakdemirli, grubun süresi 20 dakikaydı efendim. Lütfen toparlar 
mısınız? 

EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen... 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Toplu Konut kanalıyla, 900 bin ev inşaatını başlat

tık, 500 bini iskâna açıldı. 
F-16 muharebe uçağı, eğitim uçakları, zırhlı muharebe araçları... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Senin uçak da dahil mi?.. 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — HF-SSB telsiz cihazları, roket üretimi gibi, dev as

kerî projeleri tamamlayarak verdik size. 
Ülke ekonomisini devrederken, rekabet gücü yönünden, Macaristan, Yunanistan ve Por

tekiz'den iyi; ispanya ile eşit ve İtalya'ya yakın bir durumda bıraktık. 
tş âleminin ve ortamının güvenilirliği yönünden, Türkiye'yi, Macaristan, Yunanistan, ispan

ya, italya, Portekiz, Avustralya, Fransa, Norveç, Yeni Zelanda, ingiltere ve isveç'ten daha iyi 
bir durumda bıraktık. (DYP ve SHP sıralarından "Aaa" sesleri, gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Senin bu açıkladıkların doğru değil. 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Bakın, bunu, hem Başbakan Yardımcısı hem de 

Sayın Süleyman Demirel'in konuştuğu, pazar günü Türkiye'de bir toplantı yapan Dünya Eko
nomik Forumunun yayımladığı kitaptan aldık; aynı cümleleri aldık. Lütfen bir daha bakın 
onlara. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Tabiî, yakınlarınız değil mi?.. 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Milletvekili... 
EKREM PAKDEMtRLt (Devamla) — Türkiye'yi, işte böyle parlak bir noktada bıraktık. 
Enflasyon konusunu sizinle tartışacağız. Yeter ki, sabırlı olun, yeter ki, tahammüllü olun; 

ama, görüyorum ki, hâlâ iktidara alışmış değilsiniz, muhalefet gibi hareket ediyorsunuz. Mu
halefeti burada konuşturmamak sizin lehinize değildir; aleyhinizedir. Biz, her zaman sizi bura
da dinlerdik, sonra cevap verirdik; siz de, lütfen bizi önce dinleyin, sonra gelin, burada konu
şun, halka mesajınızı verin. 

— 48 — 



T.B.M.M. B : 17 lîl . 12 . 1991 O : 2 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kaç konuya cevap verdin? Tutanakları incelcsene. 
EKREM PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum değerli ar

kadaşlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pakdemirli. 
Sayın milletvekilleri, önerge sahibi veya önergede imzası olanlardan söz isteyen?.. Yok. 
Genel görüşme önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, genel görüşme açılıp açılmasını oylarınıza sunacağım : Genel görüşme açılmasını 

kabul eden sayın üyeler... Kabul etmeyenler... Genel görüşme açılması kabul edilmiştir. 
("İttifakla*' sesleri) 

17.12.1991 tarihli 16 ncı Birleşimde alınan karar gereğince, ekonomi konusundaki bu genel 
görüşme, 24.12.1991 tarihli Salı günkü birleşimde yapılacaktır. 

2. — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Başkanvekilkri 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Adana Milletvekili Be
kir SamiDaçe ve Ştrnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; dış politika konusunda genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/5) 

BAŞKAN — 17.12.1991 tarihli 16 ncı Birleşimde alınan karar gereğince, Doğru Yol Partisi 
ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti grupları adına; Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili 
Güneş Müftüoğlu, tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe 
ve Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, dış politika konusunda, Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin öngö-
rüşmesine başlıyoruz. , . ' 

Sayın Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dünyamızın ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel altyapısı ve ilişkiler ağı karşılıklı etkile
şim içinde ve büyük bir hızla değişmekte ve yenilenmektedir. 

Bu hızlı yenileşme, değişim ve etkileşim, dış ilişkileri bugün, her zamankinden daha önemli 
ve ağırlıklı bir hale getirmiştir. Bugün, ülkelerin her biri için, barış, refah ve adalet amaçlarına 
ulaşmak, kendi iç dinamiklerine ve kararlarına bağlı olduğu ölçüde, dış ilişkilerinin içeriye ta
şıdığı gelişmelere, olanaklara ve karar süreçlerine de bağlıdır. Bugün, iç ve dış politika her za
mankinden daha büyük ölçüde organik bir bütünlük ve etkileşim içindedir. Bu nedenle de de
mokratik Ülkelerin siyaset gündemerinde dış ilişkiler, gelişmeler ve dış politika giderek ağırlığı
nı ve önemini arttırmaktadır. Türkiye'de de artık dış ve iç politikayı organik bir bütünlük için
de görmenin ve halkın demokratik bilgilenme ve katılım hakkının, her ikisi için de aynı ölçüde 
geçerli olduğunu kabullenmenin zamanı gelmiştir. Bilgilenen, konuşan, tartışan ve kararlara 
sürekli katılan demokratik, saydam ve çoğulcu bir Türkiye'yi yaratmak, siyaset gündeminden 
dış politika dışlanarak sağlanamaz. Bu nedenle, Yüce Meclis, dış politikayı tartışma, belirleme 
ve yönlendirme görev ve sorumluluğunu eksiksiz yerine getirmelidir ve getirecektir. 

Ülkemiz, bugün, hem büyük olumluluklar vaat eden hem de büyük belirsizlikler taşıyan 
bir dış ilişkiler ağının odak noktalarından biri konumundadır. Sovyetler Birliğinde yaşanan 
çözülme ve yeniden yapılanma süreci, oluşan yeni cumhuriyetlerle Türkiye'nin eskisinden 
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çok daha sıcak, zengin, boyutlu ve verimli ilişkiler kurmasını sağlayıcı olumluluklar içermek
tedir. Ancak, bu sürecin, nükleer tehdidin azaltılması ve silahsızlanma açısından kimi belirsiz
likler içerdiği de açıktır. Ayrıca, Cumhuriyetler arası ve Cumhuriyetler içi kimi uzlaşmazlıkla
rın barış yoluyla giderilmemesi halinde, bu uzlaşmazlıkların Türkiye'yi de etkileyecek boyutla
ra ve yaygınlığa ulaşması olasılığı da bütünüyle göz ardı edilemez. 

Doğu blokuna dahilken, şimdi, ekonomik sistemlerini ve siyasal değerlerini yenileyen Balkan 
ülkeleriyle, Türkiye'nin başta "Karadeniz Ekonomik İşbirliği" çerçevesinde olmak üzere, iliş
kilerini geliştirebileceği pek çok yeni alan ve olanak doğmuştur. Bu çok sevindiricidir. Ancak 
çok karmaşık bir etnik yapıya ve tarihî uzlaşmazlıklara sahip Balkan ülkelerinde istikrarın sağ
lanması da zor bir sorun olarak çözüm beklemektedir. Türkiye'nin bu bölgede uluslararası ant
laşmalarla varlığı tanınmış soydaşlarının, haklarını korumak yükümlülüğü bulunduğu gibi, tarihî 
ve kültürel bağlarla yakın ilişki içinde bulunduğu milletlerin ve etnik kümelerin barış ve istik
rar içinde bulunmalarına da yapabileceği katkılar vardır. 

Ortadoğu'da kalıcı bir barışın ve istikrarın sağlanması yolunda atılması gerekli daha pek 
çok adım vardır. Ortadoğu, halen, daha, çok ciddî bir istikrarsızlık bölgesi olarak gözükmek
tedir ve bu durum, dünya için de, Türkiye'nin istikrarı için de ciddî bir belirsizlik odağı oluş
turmaktadır. Bölgenin istikrara kavuşmasında ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan güçlü ve is
tikrarlı bir Türkiye'nin yapabileceği çok önemli katkılar vardır. Bu nedenle, gerek ABD'nin 
gerekse de AT'nin, Türkiye'yi, Ortadoğu'daki barış ve istikrarın kilit ülkelerinden biri olarak 
görmelerinde büyük yararlar vardır. Bu bağlamda da Türkiye - NATO, Türkiye - AT ve Türki
ye - Batı Avrupa Birliği ilişkilerinin güçlendirilmesinin ve geliştirilmesinin özel bir önemi vardır. 

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan istikrarı ve gücü, gerek Balkanlar, gerek 
eski Sovyetler Birliği bölgesi ve gerekse de Ortadoğu açısından yaşamsal öneme sahiptir. Tür
kiye'nin, dünya barışının önemli güvencelerinden biri olarak anlaşılması, bölge ve dünya barı
şının sağlanmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle, Türkiye'nin istikrarsızlıklardan 
korunması, ekonomik gücünün geliştirilmesi, başta Yunanistan ve Kıbrıs sorunları olmak üze
re, dış sorunlarında adil çözümler bulunması, dünyanın barış ve istikrar arayışlarını güçlendi
recektir. 

Hem büyük olumluluklara, hem de kimi ciddî olumsuzluk ve istikrarsızlıklara gebe gibi 
duran dünyamızda, gelişmelerin bundan böyle alacağı yönde, Türkiye - ABD ilişkilerinin sağ
lıklılığı, güvenirliği ve verimliliği de belirleyici etkenlerden biri olacaktır. Türkiye ve ABD'nin 
savunduğu ortak değerlerin, dünya istikrar ve gelişimine katkı sağlayabilecek bir biçimde, is
tikrarsızlık bölgelerine taşınmasında, Türkiye - ABD ilişkilerinin özel bir önemi vardır. 

AT'nin bundan böyle alacağı biçim ve Türkiye - AT ilişkileri de dünyamızın geleceğini 
belirleyici unsurlardan biri olacaktır. AT'nin dar, dışlayıcı ve yalnızca kendi güçlenmesi ve is
tikrarına yönelik bir tavrın içine girmesi, Avrupa bütünleşmesini ve buradan kalkarak, daha 
bütünleşmiş bir dünyaya varılmasını geciktirecek ve hatta engelleyecektir. Bu nedenle, Türkiye 
- AT ilişkilerinin bundan böyleki gelişme yönü, AT'nin niteliğinin belirlenmesi açısından çok 
önemli olacaktır. 

Türkiye -İslam dünyası ilişkileri de, dünya barışı, istikrarı ve bütünleşmesi açısından bü
yük bir öneme ve olumluluğa sahiptir. Batıyla ilişkileri en güçlü, laik ve demokratik ülke olarak 
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Türkiye'nin îslam dünyasıyla olan ilişkilerinin yoğunlaşması, gelişmesi ve boyutlanması, is
lam ülkelerinin dünya bütünleşmesi içinde hak ettikleri yeri ve önemi almalarında önemli bir 
etken olacaktır. 

Türkiye'nin, başta Japonya olmak üzere, Pasifik ülkeleriyle olan ilişkilerinin güçlenmesi 
de, daha dengeli, daha bütünleşmiş ve daha müreffeh bir dünyaya ulaşmakta önemli bir rol 
oynayacaktır. Pasifik bölgesinde oluşan refah, teknoloji, bilgi ve kültür birikiminin, dünya bü
tünlüğünün yararına bir biçimde yaygınlaşmasında Türkiye - Pasifik ilişkilerinin gelişmesinin 
yapabileceği önemli katkılar vardır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve çerçeve içinde, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 99, 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca, dış politika konusunda bir genel görüşme açılmasını saygılarımız
la arz ve talep ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Aydın Güven Gürkan 
DYP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 

Zonguldak içel 
B. Sami Daçe Mahmut Alınak 

DYP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 
Adana Şırnak 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, 
sayın hükümete, siyasî parti gruplarına, önergedeki ilk imza sahibine ya da ilk imza sahibinin 
göstereceği bir sayın üyeye söz vereceğim. 

Sayın Hükümetin ve sayın siyasî parti gruplarının konuşma süreleri 20'şer dakika, ilk im
za sahibinin ya da göstereceği sayın üyenin konuşma süresi 10 dakikadır. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal tnönü; buyurun. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (tzrnir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz evvel okunan genel görüş
me önergesi üzerinde Hükümetin görüşlerini söylemek için huzurunuzdayım. 

Tahmin edersiniz ki, bu konudaki görüşüm, ekonomi ile ilgili genel görüşme konusunda
ki görüşüm gibidir. Bu genel göreşmenin açılmasını Hükümet olarak biz istedik. Gruplarımıza 
müteşekkiriz size bu önergeyi getirdiler ve bir an evvel bu konuyu ele alıyoruz. 

Hemen şunu söyleyeyim ki, biraz evvel, başka bir konuda konuşan Anavatan Grubu tem
silcisi arkadaşımızın, benim bu davranışımı gayri ciddî bulmasını çok yadırgadım. Bu davranı
şımın gayri ciddî olmadığını, arkadaşım kendi sözleri ile doğruladı. O, çok ciddî bir davranış 
içinde olduğunu sanarak, hiç gereği yokken, bir dil sürçmesi yaptı; ne kadar zaman kaybettiği
mizi gördünüz. Bu, niçin oldu; çünkü, öngörüşmenin maksadı dışında bir işe girişilirse, elbet
te bir yerde bir yanlışlık olur; o yanlışlık oldu, onu yaşadık. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

öngörüşmeyi niçin yapıyoruz; bu genel görüşmenin açılmasını istiyor muyuz istemiyor 
muyuz onu söylemek için yapıyoruz. Siz, iktidarınız sırasında neler yaptıklarınızı anlatmak 
istiyorsunuz, iktidarınız esnasında anlatamadınız; vatandaş, sizi iktidardan düşürdü, şimdi an
latmaya çalışıyorsunuz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Pekala, dinleriz. Çok vaktiniz var 
bundan sonra; anlatacaksınız, hepsini dinleyeceğiz; ama, öngörüşmenin maksadı bu değil sa
yın milletvekilleri... 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın İnönü, güller açıyordu... Ne oldu? Üçün
cü parti oldunuz!.. Biz iktidar değiliz; ama, Anamuhalefet Fartisiyiz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — ... 
öngörüşmenin maksadı, genel görüşmeyi istiyor musunuz istemiyor musunuz?.. Bunun için 
kısa bir zaman ayrılmış ve ben kendi görüşümde ısrar ediyorum; bütün bu zaman kayıplarına, 
birbirimize girmemize hiç neden yokken, kamuoyuna yanlış bir izlenim vermemize, işte, bu 
yöntem yanlışlıkları neden oluyor. ' 

Maksadımız ne ise, o maksat doğrultusunda davranmalıyız. Gruplarımız, dış politika ko
nusunda bir genel görüşme açılmasını öneriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu genel 
görüşme'önerisini destekliyoruz, görüşme açılmasını istiyoruz. O zaman, gruplardaki bütün 
arkadaşlarımızın görüşlerini, genel görüşme için İçtüzükte ayrılan zamanı rahatça kullanarak, 
tabiî ki konu içinde kalarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla, kamuoyuna sunmaları
nı istiyoruz; maksat bu. 

Dış politika konusunda bir genel görüşme gerekli mi; elbette gereldi. Tıpkı, ekonomi ko
nusunda, vatandaşımız nasıl ki, "bu enflasyona nasıl geldik, bundan nasıl kurtulacağız" diye 
merakla bekliyorsa, dış politika konusunda da, "Avrupa Topluluğuna girecektik, hani ne ol
du; niye giremedik?.. Kuzey komşumuzda derin değişmeler oluyor; yeni Cumhuriyetler ortaya 
çıkıyor, bunlarla ilişkilerimiz ne olacak?.. İslam ülkeleriyle çok sıkı fıkıyız; ilişkilerimiz devam 
edecek, bunu istiyoruz; ama, nereye gidiyoruz, neredeyiz" gibi, bütün bu konuları, savaş ve 
barış konularını, bütün partiler nasıl görüyorlar; kamuoyumuz bunları elbette bilmek ister. 
Bunun yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisidir; ama, maksadı belli olarak -görüşmüş olmak 
için değil- genel görüşme yapacağız, bunları konuşacağız; her parti, kendi görüşünü anlatacak 
bu konuda. 

Yeni bir Hükümet kuruldu; ortak sorumluluk taşıyan bir Hükümet... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Hükümet, gelip dinlemiyor ki!.. 
. DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Or

tak sorumluluk taşıyan bir Hükümetin bir üyesi buradaysa, hepsi burada demektir, öyle ya
nılgıya hiç gerek yok. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Ortak sorumluluk taşıyan Hükü
met, şimdi, en ciddî konuda, dış politika konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin birlikte 
ortaya koyacağı görüşlerden yararlanarak, yeni politikasını hem oluşturmak hem anlatmak; 
açıkçası, bu konuyu kamuoyunun tartışmasına açmak istiyor. Tıpkı, ekonomi konusunda yap
tığımız gibi. Ekonomi de aynı şey; değer bakımından, önem bakımından arada pek fark yok. 
Yaklaşımımız aynı. Bu önemli konuları, Hükümet, daha işin başındayken ve bütün bunlar için 
bu kadar büyük bir merak konusu ortada iken, burada konuşalım istiyoruz. Bunun için, genel 
görüşme önergesini getiriyoruz ve orada Hükümetin görüşlerini en geniş şekilde anlatacağız, 
sizlerin görüşlerinizi de dikkatle dinleyeceğiz, hepsinden yararlanacağız. 

Bu görüşle, gruplarımıza teşekkür ediyorum, genel görüşmenin açılması önergesini des
tekliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederim efendim. 
Siyasî parti gruplarından, DYP Grubu adına, Sayın İrfan Demiralp; buyurun efendim. 

(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili olarak, iktidar gruplarının, açılmasını önerdikleri ge
nel görüşme üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım. 

Sözlerime başlamadan önce, Sayın ANAP sözcüsünün, az önce, muhtemelen bir hezeyan 
eseri olarak söylemiş olduğu sözleri, bu çatı altında talihsiz bir beyan olarak kabul ediyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bitti bu, kapattık bunu; illa kaşıyacaksın!.. 
BAŞKAN — Sayın Demiralp, sayın üye, sözünü geri aldığını ifade etmiştir; bu, zabıtlara 

da geçmiştir; tekrar bu sözlerin üzerine gitmenin anlamını kavramak mümkün değildir. Rica 
ediyorum... öngörüşme yapıyoruz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Geri alacakları sözleri söylemesinler, biraz akıllı olsunlar!.. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, dünya, çok hızlı ve köklü bir değişim sürecini yaşıyor. 

Orta ve Doğu Avrupa'da yaşanan bu hızlı değişim, silahsızlanma, silahların kontrolü sürecin
deki ilerlemeler, Sovyetler Birliğindeki değişim ve yeniden yapılanma, Almanya'nın birleşmesi 
ve soğuk savaşın sona ermesi... Bunlar, dünyanın yakın tarihinde, bu kadar kısa sürede yaşadı
ğı belki de en önemli değişiklikleri teşkil ediyor. Yeni bir dünya ve bunun içinde yeni bir Avru
pa teşekkül ediyor. Türkiye, bu yeni teşekkül eden dünyada, yeniden yapılanan Avrupa'da, al
ması gereken en iyi yeri alma arzusundadır. 

Avrupa'nın siyasî ve ekonomik birliğinin oluşturulmasıyla ilgili yeni adımlar Maastricht 
Zirvesinde ortaya çıkmıştır. Avrupa Topluluğu ülkeleri, 1993 yılı başından itibaren sınırlarını 
açmayı hedeflemişlerdir.; Mallar, sermaye ve insanlar serbestçe dolaşabilecek, sınırlar ortadan 
kalkmış olacaktır. Avrupa Topluluğunun siyasî birlik hedefi budur. Ayrıca, Maastricht Zirve
sinde, 1999 yılına kadar, Avrupa'nın tek bir para ve tek bir merkez bankası esasına göre para 
yapısını yeniden organize etmesi hedeflenmektedir. Bu önemli değişiklik olurken, Türkiye bu 
süreç içerisinde ne yapacaktır, 1999 yılına kadar Türkiye'nin hedefi ne olacaktır? 

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada bir birliktir, birlikte hareket eden ülkeler grubu
dur. Bunun yanında, Avrupa Topluluğu ve EFTA, Avrupa'da birlikte siyasî ve ekonomik poli
tika çizen ülkeler grubunu oluşturuyorlar. Bunların içinde olan ülkeler, bu konudaki hedefleri
ni hemen hemen tespit etmişlerdir. Ancak, ve Avrupa Topluluğu ne de EFTA üyesi olmayan 
diğer Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri de bu hedefin yanında yer alma çabasındadırlar. Neresin
de, ne şekilde yer alacaklarını önümüzdeki yıllarda göreceğiz; ama, muhtemel şekil şöyledir : 
Avrupa Topluluğu, onun hemen dışındaki ilk halkada EFTA, onun hemen dışındaki halkada 
Avrupa Topluluğuna ve EFTA'ya üye olmayan; ancak, Avrupa Konseyine üye olan, Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİK'e) üyü olan ülkelerden oluşan bir grup teşekkül ede
cektir. Türkiye, hem Avrupa Konseyinin hem de AGİK'in üyesidir. İşte, Türkiye'nin, bu pers
pektif içerisinde, kendine, önümüzdeki dönem için bir politika çizmesi gerekir. 

Gerek Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın oluşturduğu, gerekse bugün Avrupa Top
luluğu ile EFTA'nın birlikte oluşturduğu devletler bütünlüğü, Türkiye'nin, bağımsızlıklarını 
yeni kazanan Türk - İslam Cumhuriyetleriyle yeni bir etkinlik alanı oluşturmalarını, uzun va
deli stratejilerine ters görürler; böyle görmeleri de normaldir, Türkiye, buna rağmen, yeni oluşan 
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cumhuriyetlerle, onları tanımanın ötesinde, siyasî ve ekonomik işbirliğine gitmeli ve hatta-bu 
siyasî ve ekonomik işbirliği çerçevesinde, yeni bir güç odağı oluşturabilmek için elinden gelen 
tüm çabayı, önümüzdeki dönemde göstermelidir. Türkiye'nin, her ne kadar, yeni bağımsızlığı
nı kazanan cumhuriyetlere önderlik yapması, demokrasi konusunda yardımcı olması, laiklik 
konusunda yardımcı olması, serbest piyasa ekonomisi gibi konularda yardımcı olması, bir an 
için, demokrasi, serbest piyasa ve laiklik havarisi durumunda olan batı'nın hoşuna gidiyor
muş gibi görünebilir; ama, bu dahi, onların uzun vadeli stratejik hedeflerine ters düşebilir. 

Sayın milletvekilleri; Yugoslavya'daki iç savaş, Sadece Avrupa'nın sorunu değildir; Avru
pa'nın sorunu olmanın ötesinde, bir Balkan ülkeleri sorunudur. Türkiye'nin, Balkan ülkeleri 
sorununun mutlaka içinde olması gerekir. Çünkü, Balkanlarda yeni devletler meydana gelir
ken ve ekonomik, siyasî dengeler değişirken, Türkiye, Yunanistan ile karşı karşıya olacaktır; 
yan yana olmayacaktır. Bu nedenle, Yugoslavya'daki parçalanma ve Balkanlarda meydana ge
lecek değişiklikler, (instability) istikrarsızlık, Türkiye'yi de, kaçınılmaz olarak bu sorunların 
içine itecektir. 

Yunanistan, Maastricht Zirvesinde, şayet Batı Avrupa Birliğine alınmazsa, Avrupa Toplu
luğu bünyesinde -Maastricht bünyesinde- alınan diğer kararları veto edeceği tehdidini savunu
yor. Geçen haftaki News Week'te, Maastricht'te yapılan konuşmalarda, ülkelerin ne söyledik
leri, kısa paragraflarla gayet güzel anlatılmış. 

Şimdi, Yunanistan'ın bu tehditten amacı, Batı Avrupa Birliğine derhal üye olmak. Avru
pa Topluluğunun güvenlik örgütü, askerî kanadı anlamındaki Batı Avrupa Birliğine üye ola
rak, olası bir savaş durumunda, Batı Avrupa Birliğinin gücünü yanına almaktır. Yunanistan'ın 
bu önerisine ve tehdidine, sadece İngiltere olumsuz yanıt veriyor, diğer AT ülkelerinin hiçbirisi 
bu tehdide hayır demiyor. Yani, önümüzdeki dönemde, Yunanistan ile meydana gelecek olan 
sorunlarda -gelmesini arzu etmiyoruz, etmeyiz de; ama, şayet herhangi bir sorun meydana gelirse-
NATO ve AT haricinde, AT'nin silahlı kuvvetler boyutu olan BAB da Türkiye'nin karşısında 
olabilecektir. Bunları da bugünden göz önüne almak ve buna göre politika üretmek mecburi
yetindeyiz. 

Kıbrıs ile ilgili, Türkiye'nin geleneksel millî menfaatlarına uygun politikası, hangi hükü
met işbaşına gelirse gelsin, mutlak surette izlenecektir ve geçen dört yıllık süre içerisinde, be
nim bu Mecliste bulunduğum süre içerisinde, Kıbrıs konusunda, bu çatı altında topyekûn ka
rar birliğine varıldığına sevinerek şahit oldum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Balkanlarda, Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bazı hu
suslara da burada dikkat çekmek istiyorum : 

Her şeyden önce, bazı Avrupa ülkeleri, Balkanlardaki bu değişikliklerden faydalanarak, 
kendileri için yeni nüfuz alanları yaratmak isteyeceklerdir. Bölgedeki Türk - Müslüman azınlı
ğın bugününü ve geleceğini düşünmek -diğer Türk cumhuriyetlerini düşündüğümüz gibi- bi
zim görevimizdir. Bu bölgedeki Ortodokslar, Yunanistan'ın etki alanına girebilirler ve yeni den
geler Türkiye'nin aleyhine gelişebilir. Bunu da bugünden göz önüne almak zorundayız. 

Sayın.Başkan, sayın milletvekilleri, dış politikada çağdaş düzeye ulaşmak, ülke menfaat-
larını en iyi şekilde korumak ve siyasî katılımı sağlamak, bu Meclisin en önemli görevi olmalı
dır; dış politikada Türkiye Büyük Millet Meclisinin etkinliği artırılmalıdır. 
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Sovyetler Birliğinin fiilen ortadan kalkmasıyla yeni bağımsız cumhuriyetlerin ortaya çık
ması, bugünkü dünya siyasî konjonktüründe en önemli hadisedir. Bu cumhuriyetlerin tama
mını, özellikle Türk - tslam cumhuriyetlerini tanımış olmamız son derece gurur verici ve sevin
dirici bir olaydır. Ancak, gerek Türk cumhuriyetleri ve gerekse diğer cumhuriyetler ile siyasî 
ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye'nin menfaatlarına uygun bir şekilde, esaslı ola
rak tespit edilmesi ve bu konuda alınacak olan kararların bu çatı altında alınması gereklidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, üzülerek söylüyorum ki, bundan önceki hükümetler 
döneminde dış politika kararları bir kişi tarafından alınmış ve genellikle bir kişi tarafından 
uygulanmıştır. Bu yanlıştır; çünkü, bir kişinin alacağı ve uygulayacağı kararlarda mutlaka duy
gusallık vardır. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Yok böyle bir şey. 
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Halbuki, dış politika kararları, duygusallığa hiç ta

hammülü olmayacak kadar hassastır, naziktir ve ülke çıkarlarını ilgilendirir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Türk hariciyesine laf atıyorsun; Türkiye Cum
huriyetinin koskoca Hariciye Bakanlığı var. 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, rica ediyorum... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Özür diliyorum. 
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Sayın Ergüder, bu konuyu, çok nazik, çok ölçülü cüm

lelerle geçiştirmek istemiştim ve yine o noktada kalıyorum. Aslında, bunun ötesinde söylene
cek çok şey var. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, koskoca Hariciye Bakanlığını 
bir tarafa bırakıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, lütfen efendim... 
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Plariciye de şikâyetçiydi sizden. 
BAŞKAN — Lütfen... Sayın Demiralp, rica ediyorum... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Türkiye Cumhuriyeti hariciyesiyle iftihar 

ediyorum. 

İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanının, gerçek yetkili olan hükü
meti yanına almadan, Türkiye'yi angaje eden anlaşmalar yapması, o zamanlar, hariciyeyi mem
nun mu etmiştir? 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Hepsinin altında yetkili imzalar var, merak etmeyin. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Bu konuyu burada kesiyorum, uzatmak istemiyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; DYP Grubu olarak, dış politika ile ilgili genel görüş

me açılması yolundaki oylamaya olumlu oy vereceğimizi belirtir, Yüce Heyetinizi saygılarımla 
selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demiralp. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın AsilUhk; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Muhterem Başkan, değerli 
milletvekilleri; dış politika konusunda bir genel görüşme açılması yolundaki teklif dolayısıyla 
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yapılan öngörüşmede, huzurlarınıza, Refah Partisi Grubu adına düşüncelerimizi arz etmek üzere 
çıkmış bulunuyorum; konuşmama başlarken, siz değerli milletvekili arkadaşlarımı, Grubun] 
ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Bu konuşmalardan maksat, genel görüşme açılmasının gerekçelerini ortaya koymak ve genel 
görüşme açılması konusunda oyumuzun rengini ifade etmekten ibarettir. Genel görüşme açıl
masının gerekçesi olarak bazı konulara temas ederek, değerli arkadaşlarımı, bizim görüş ve 
düşüncelerimiz bakımından aydınlatmak, istiyorum. Bunu yaparken, dört ana başlıkta mese
leyi sizlere takdim etmek istiyorum : 

Birinci olarak, dünyadaki gelişmelerin değerlendirmesini kısaca yapmak istiyorum; ikinci 
olarak, yeni oluşan dünyada yerimizi isabetle tayin etmemiz gerektiğine dair bizim düşüncele
rimizi Yüce Meclise arz etmek istiyorum; üçüncü olarak, yeni dünyanın kurulmasında, Türki
ye olarak aktif bir rol almamız gerektiği konusundaki düşüncelerimizi arz etmek istiyorum ve 
nihayet dördüncü olarak da, bütün bunların ışığı altında, dış politika konularında nasıl bir 
yol takip etmemiz gerektiğini arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dünyadaki gelişmeleri değerlendirirken, önce, gelişmelerin ne oldu
ğunu bir iki cümleyle özetlemekte yarar görüyorum : 

Şu anda, içinde bulunduğumuz dünya, belirli bir noktaya gelmiş olan medeniyetin çöküş 
sancılarını yaşamaktadır. Bu medeniyet kuvvete dayalı bir medeniyettir ve komünizmle kapita
lizm bir arada bu medeniyeti oluşturmuştur. Şimdi, bunlardan, komünizm çökmekte, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılmakta ve demirperde ülkesi olarak adlandırılan ülkelerde, 
bir asra yakın, 70 küsur yıldan fazla devam eden bu rejim artık ortadan kalkmaktadır. 

Kuvvete dayalı bu medeniyetin bir kısmı komünist blok, komünist ülkelerken, diğer kısmı 
da kapitalist blok, kapitalist ülkeler olarak gözümüzün önündedir. Dışarıdan görüntüsü en üst 
noktada olmasına rağmen, çok şaşaalı, çok büyük maddî imkânlara sahip bir medeniyet ola
rak ortada bulunmasına rağmen, bu kapitalist ülkeler de, maalesef içten içe çökmekte, çürü-
mekte ve şu anda zaman vermek imkânı olmasa dahi, mutlaka, belirli bir süre sonra, bu ülke
lerin de aynı akıbetle karşı karşıya kalmaları kaçınılmaz olmaktadır. 

Bu tespiti yaptıktan .sonra, bu iki blokun dünyaya ne verdiğine bakarsak, arkasında bü
yük imhalar olan, büyük insan kitlelerinin öldüğü, öldürüldüğü dünya savaşları ve çeşitli kıta
larda, Avrupa'nın bir kısmında, sokağa, çöpe attıkları yemeği bulamadığı için açlıktan ölen 
insanları görürüz; önümüzdeki manzara budur. Ne kadar şaşaalı bir medeniyet olarak takdim 
edilirse edilsin, netice itibariyle, dünyanın bir bölgesinde, yeterli gıdayı alamadığı için ölen in
sanlar, diğer bölgesinde de, onların bulamadıklarını çöp tenekesine atan diğer grup insanlar... 
İşte bu medeniyetin neticede önümüze koyduğu şey budur... 

Demek ki, bu medeniyet, insanlığa saadet getirememiştir; demek ki, bu medeniyet, insan
lığa, istediğini verememiştir, öyleyse,'ne olması lazım gelir? Kuvvete dayalı olan bu medeniye
tin, mutlaka, hakka, adalete dayalı olması gerekir, bu hale dönüşmesi gerekir, bu yeni düzenin 
bu şekle dönmesi gerekir. , v 

Bir asır gerimize baktığımız zaman, bu medeniyetin, Batının, kapitalist, sömürgeci, istila
cı'medeniyetinin, geçtiğimiz yüzyılın ilk yirmibeş yılında, dünyayı, bir nevi, yakıp yıktığını; 
ikinci yirmibeş yılında, bu yakıp yıktığı bölgeleri işgal altında tuttuğunu, bunları sömürdüğünü; 
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üçüncü yirmibeş yılında, bu ülkelerin bir bir bağımsızlıklarına, siyasî birliklerine, siyasî ba
ğımsızlıklarına kavuştuğunu ve içinde bulunduğumuz son yirmibeş yılın ise, bu ülkelerin şuur-
lanarak, artık kendilerini sömürtmeyecekleri, karşılıklı hakka, adalete, insan sevgi ve saygısına 
dayanan bir arayış içinde olduklarını görüyoruz. İşte, bu son yirmibeş yıla girilirken, meydana 
gelen şuurlanmanın manası budur. Bütün ülkelerde bu kendini göstermektedir. 

Takriben bir asır sonra, dünyada, yeniden hakka ve adalete dayalı bir dengenin kurulması 
çalışmaları yapılmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, o dönemde, hepinizin tarihten yakınen bildiği gibi, 
dünyanın hak ve adalet dengesini büyük ölçüde bu büyük İmparatorluk sağlıyordu. 

Ben, resmî bir görevle, 1974 yılı sonlarında Endonezya'yı ziyaret etmiştim. Endonezya'da 
şehitliğimizin olduğunu Endonezyalı bir bakanın beyanı üzerine, ilk defa o zaman duydum. 
Sonradan araştırdım ki, Endonezya'daki şehitliğimiz, o zamanki sömürgeci ülkelerin Uzakdo-
ğuyu sömürmek üzere gittikleri bir dönemde, onlara mani olmak için Osmanlı Devletinin gön
derdiği donanmayla yapılan çarpışmada ölen 350 şehidimizin bulunduğu bir şehitlikmiş. Bu- , 
nu, ancak o zaman öğrendim. 

Bu misali vermemin bir tek sebebi var, o da; Osmanlı Devleti, hakka dayalı bir devlet ol
duğu için, dünyada da hakkın hâkimiyeti konusunda elinden gelen her şeyi yapıyordu; gidip 
de sömürge yapmak için değil, oradaki insanların temel hak ve hürriyetlerini sağlamak için, 
bu görevi doğrudan doğruya bir insanlık vazifesi olarak yüklenmişti. Maalesef, Osmanlı İmpa
ratorluğunun çeşitli desiselerle yıkılmasından sonra, dünya, sömürgecilerin, emperyalistlerin, 
kendi çıkarları için başka ülkeleri sömürmesine açık kaldı. Şimdi dünya o noktaya gidiyor ki, 
bir araya geliyorlar, çeşitli bloklar meydana getiriyorlar. Bu blokların içerisinde, Türkiye'nin 
öncülüğünde teşekkül etmesini canıgönülden arzu ettiğimiz "İslam Devletleri Topluluğu" da 
büyük bir ağırlık koyacak ve neticede, tekrar, yeryüzünde hak, adalet hâkim olacak. Bunu ümit 
ediyoruz, bunu arzu ediyoruz, bu hususta elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 

Emperyalist kuvvete dayalı güçlerin, arkalarında bıraktıkları kan ve ateş yığınından arda 
kalanların ne olduğunu zikretmeye lüzum yok; bir Vietnam'ı, bir Panama'yı, bir Libya'yı, bir 
Körfezi hatırlatmak yeter. Buralarda, gücü olanların, hakları olmadıklarını almak için güçle
rini kullandıklarını insanlık acı acı gördü; ama, bunu önleyecek hiçbir şey yapamadı; çünkü, 
yeryüzünde bunu önleyecek, hakkı hâkim kılacak, hakkı yürütecek ve haksızın karşısına diki
lecek bir güç yoktu. İşte, şimdi o güç meydana getirilmeye çalışılıyor. İnşallah, Türkiye'nin ön
derliğinde bu gerçekleşecek. (RP sıralarından alkışlar) 

"Yeni dünyâda yerimizi isabetle tayin etmemiz lazım" dedim. Bize göre 7 tane blok mey
dana geliyor. Bunlardan birincisi, Ameraka ve Kanada'nın bir araya gelerek oluşturdukları Kuzey 
Amerika Birliği. Güney ve Orta Amerika ülkeleri de bir araya geldiler, bir birlik oluşturuyor- -
lar. ülkeler bunları yaparken ne yapmak istiyorlar?.. Daha güçlü olarak, haklarını korumak 
istiyorlar,- ezilmek istemiyorlar, sömürülmek istemiyorlar. Bu, elbette saygı gösterilecek bir 
davranış. 

Aynı şekilde, Avrupa Topluluğunu hepimiz biliyoruz. Geçmiş dönemdeki iktidarların da, 
şimdiki iktidarın da, kapısında nöbet bekleyerek, Türkiye'nin alınması için çırpındığı Avrupa 
Topluluğu hakkında daha fazla bilgi verme ihtiyacını duymuyorum; ancak, bir noktayı da gözler 
önüne sermek istiyorum. " 
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Yıllarca, yapılan bütün toplantılara iştirak eden, gerek DYP, gerek ANAP, gerek SHP tem
silcileri, o zamanlar, bunun bir tek devlet olmadığını, buna gitmediğini ısrarla söylediler; adın
dan da anlaşılacağı üzere, ''Avrupa Ekonomik Topluluğudur, yani bir ekonomik işbirliği 
topluluğudur" dediler. Biz de onlara, Roma Anlaşmasının maddelerini göstererek, bunun bir 
ekonomik topluluk olmadığını, bunun bir tek devlet olduğunu, buna gittiğini anlatmaya çalış
tık. Belki, bilmeyerek, belki bilerek ve kasıtlı olarak kamuoyunu yanılttılar, kamuoyuna, bu
nun bir ekonomik işbirliği olduğu konusunda mesajlar verdiler. Bizim sözlerimiz de, radyo ve 
televizyonun tutumu neticesinde, oradaki engellemeler, oradaki haksız ambargolar neticesin
de, tabiî ki topluma ulaşmadı; ama, şimdi, bu Mecliste, şu anda, bu değerli partilerimizin üye
si değerli arkadaşlarımız da açıkça ifade ediyorlar ki, bu, bir tek devlet olma çalışmasıdır... 
1999'da da, merkez bankasıyla, ordusuyla, parasıyla, her şeyiyle bir tek devlet olacaktır. 

Yüce Meclisi bu konuda, bir kardeşiniz olarak elbette uyarmak zorundayım. Şimdi, bi
zim, Mecliste grubu bulunan değerli partilerimiz -Avrupa Topluluğuna mensup ülkelerin nü
fusu, bundan bir iki sene evvel, bir Alman mecmuasındaki rakamlara göre, 360 milyondu; Do
ğu Almanya da takriben 17-20 milyon nüfusuyla katıldı- 400 milyona yakın olan Avrupanm 
Hıristiyan topluluğunun içerisine, şu milletin bağımsız ve Müslüman halkını götürecekler, o 
potada eritecekler... Peki kimin eline de geçecek?.. 

AYDIM GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Onlar eritmiyorlar, eritmek bize mahsus; bir şey 
olmaz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz onları Müslüman yaparız, hiç merak etme... 
OÖUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz eğer 400 milyon nüfus

lu Hıristiyan Avrupanın potasında eritilecek isek -burada beni dinleyen kardeşlerimin aynı he
yecanı, aynı millî, manevî değerleri taşıdığını kabul ederek söylüyorum- o zaman, biz İstiklal 
Savaşımızı niye yaptık?.. (RP sıralarından alkışlar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — İşgal mi?.. Gönüllü birlik... 
OÖUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — O zaman, Amerikalıların mı, Almanların mı; han

gisinin mandasına gireceğimiz konuşuluyordu; 
insanlarımız da hiç ölmezdi, İstiklal Savaşına girmezdik, bunca şehidi de vermezdik, teslim 
ederdik memleketi, onlar gelir bizi kalkındırırlardr, biz de elli sene sonra yapacağımızı elli sene 
evvel yapardık... Niye Çanakkale'de bu şehitleri verdik?.. ' 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Onunla o bir mi?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Devlet, yalnız dinden mi ibaret?.. 
OÖUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Bağımsız, hür, müstakil bir Müslüman ülke ola

rak kalmak için biz bu şehitleri verdik. Bu şehitlerin torunları şimdi bu işlere âdeta seyirci kalı
yorlar; bırakalım, teslim edelim diyorlar. Ben inanıyorum ki, burada, parti taassubu olarak 
düşünülmese, vicdanlarımızın sesine uyularak oy verilse, bu Meclisin ekseriyeti, Avrupa Top
luluğunda, bu Müslüman Türk toplumunu eritmeye razı olmaz. Benim inancım bu. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Kimse olmaz, merak etme... 
OÖUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) r- Değerli arkadaşlarım, "kimse'olmaz" deniyor; 

ama, peşine düşmüşüz, bir an önce bizi almaları için çırpınıyoruz. Evet, sizin şahsi fikirlerini
ze iştirak edip, saygı gösteriyorum; ama, kurduğunuz hükümetler, bütün güçleriyle, "nasıl ola
cağız?" diye, "niye bizi almıyorsunuz" diye, "hakkımızı vereceksiniz..." diye hesap soruyorlar... 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın hatip, pasta, pasta... 500 milyar dolar
lık pasta. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Yani, para için inançlarımızı vereceğinizi düşünü
yorsanız, biz buna müsaade etmeyiz... 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ticaret... Ticaret... 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Afrika Birliği 4 üncü ola

rak teşekkül etmiş durumda, daha da gelişmeye çalışıyorlar. 7 tane birliği sayarken, önemine 
binaen biraz fazla üzerinde durdum. Ayrıca, Uzakdoğu ülkeleri, yani, Japonya'nın da dahil 
olduğu Pasifik ülkeleri, ayrı bir birlik kuruyorlar. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıl
dı; ama şimdi bir birlik kuruyorlar : "Slav Birliği" adını verdikleri bir birlik. O kadar entere
san bir şey ki, 70 küsur yıl komünizmle idare edilen bir ülkede, dinî inançların ortadan kaldı
rıldığı söylenen ve zannedilen bir ülkede, şimdi son gelişmelerden sonra Slav birliği kurulur
ken, bu birliğin Hıristiyan birliği olması esası gözetiliyor. Şimdi, isviçre'de 14 Aralık 1991'de 
yayımlanan Journal de Geneve GAzetesinde, Kruşçev'in eski başdanışmanı, şimdi Ukrayna 
Cumhurbaşkanının bir değerlendirmesini okumak istiyorum : 

"Hıristiyanlık bütün olup bitenlere rağmen hâlâ mühim bir rol oynuyor. Slav birliğinin 
Müslüman cumhuriyetleri de bünyesine alması, Kazakistan hariç, gerekli değil; o yüzden de, 
genişletilmiş bir ittifakta onlara gerek yok. Zira, onlar ne de olsa Müslümandır. Yarın onlar 
da istikametlerini bulup, İslam âlemine yönelirler; ama, Kazakların durumu farklı. Zira, Ka
zak nüfusu, bizzat kendi cumhuriyetlerinde dahi, ancak yüzde 40'dır. 

Soru : Ermeni ve Gürcülere ne yapacaksınız? Biliyorsunuz, ikisi de Hıristiyandır. 
Cevap : Eğer kendi iç meselelerini hallederlerse, onları da aramıza alırız. 
Soru : Ya Azeriler? 
Cevap: Hayır... Asla... Zaten onlar da başka yönlere mesela Türkiye'ye yönelmiş 

bulunuyorlar" diyor. 

Bizden başka herkes, kendi inançlarının peşinde, bir birliğin arkasında koşuyor. Biz de, 
Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla çıkıp diyoruz ki; "eğer bunlar Hıristiyanlığı esas alır
larsa ayıp ederler." Yani, halimiz bu. Biraz aklımızı başımıza almak zorundayız; karşımızdaki
ler ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar; biz onlara nasıl davranıyoruz... Böyle şey olmaz! 

tşte, bu 6 bloktan sonra, Türkiye'nin yerini alması gereken blok İslam Birliği blokudur. 
Bütün tabiî kaynaklar -petrol dahil- bütün dünya rezervlerinin yüzde 60'ı bu bölgededir. Bü
tün elementler; antimuan, krom, kalay, demir, bakır ve akla gelen her türlü tabiî kaynak zen
ginliği bu Müslüman ülkelerin toprakları içerisindedir. Bizim, Türkiye olarak, yeterli teknik 
ve teknolojik birikimimiz mevcuttur. Biz bu ülkelere önderlik yapar, yol gösterir, bu birliği ku
rarsak, dünyada yeni bir güç meydana gelir; ama, Avrupanın peşine düşersek, ancak, ikinci 
sınıf bir ülke olmaktan öteye gidemeyiz. Hiç, siz, ustalarını taklit eden çırakların saygı gördü
ğünü duydunuz mu? Biz Avrupayı taklit etmekle başlamışız. Halen de söylediğimiz şeyler o. 
Evvela, kendimize gelmemiz lazım. Şahsiyetimizi takınmamız lazım. Biz, hakikaten büyük me
deniyetler kurmuş bir topluluğun evlatlarıyız. Bizim, gerçi şu anda içinde bulunduğumuz şart
lar parlak görünmüyor; ama, biz bir araya gelir, inançlarımıza bağlı 60 milyonumuzu kardeş 
sayın bir düşünceyle eğer bu meselelere el atar, sımsıkı sanlırsak, inanıyorum ki, kısa zamanda, 
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hakikaten dünyada ağırlığı olan, sayılı, çok büyük bir güç meydana getirebiliriz. Şu anda, Türkiye 
önderlik yaptığı takdirde bir araya gelebilecek yetmiş seksene yalan, ya bağımnsız cumhuriyet 
ya bağımsız cumhuriyete -Rusya'da olduğu gibi- bağlı cumhuriyet ya da müstakil olan toplu
luk var. Bu toplulukların bir araya gelmesiyle oluşacak birliğin içinde olmamızın, bize maddî 
ve manevî bakımdan en büyük yararı getireceği inancındayım; Türkiye bunu gerçekleştirmelidir... 

BAŞKAN — Sayın Esiltürk, toparlayın lütfen. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) —• Bu nasıl gerçekleşecek? Değerli milletvekili arka

daşlarım, bu, adil düzenle gerçekleşir; bu, millî görüşe ağırlık verirsek gerçekleşir. Millî görüş, 
dediğimiz şey de, hepimizin gönlünde yatan, milletimizin insanlık içerisinde en üstün duruma 
gelmesi için gayret gösteren, insanlara sevgi ve saygıyla yaklaşılmasına inanan .ve kuvveti değil, 
adaleti, hakkı üstün tutan görüştür; hepimizin, 60 milyonumuzun gönlünde olan görüştür. 

Batı, niçin insanlığa saadet getiremez? İki sebepten dolayı saadet getiremez : Birincisi, 
kapitalizmin içerisinde emeği sömürme mekanizması bulunduğu ve bunu yürütmek zorunda 
olduğu için, faiz bulunduğu için insanlığa saadet getiremez; zengin daha zengin olur, fakir da
ha fakir olur. Büyük, muazzam eserleri görürsünüz; onun yanında, sokaklarda yatan, aç ka
lan, geçimini dahi temin edemeyen büyük kitleleri de görürsünüz. Bir sistemin saadet getirme
si için, bütün insanlığa, o memleketteki herkese saadet getirmesi lazım. Zenginlik oluyor; ama, 
üst tabakalarda zenginlik oluyor; aşağı tabakalarda fakirlik var. Yani, nüfusun yüzde S'i, millî 
gelirin yüzde 20, 30,40,50'sini -ülkelerin durumuna göre- alıyor; nüfusun yüzde 50'si de, millî 
gelirin yüzde 10'unu, 20*sini, 5'ini alıyor. Ondan sonra da, patlamalar oluyormuş!.. Elbette 
patlamalar olacak. Onun için, kapitalizmin uygulandığı Batı medeniyeti insanlığa saadet ge
tiremez. . 

İkincisi, Batı medeniyetinin kültür kökü, önce Roma'ya dayanır; Roma'nın kültür kökü 
de eski Yunan'a dayanırl. Eski Yunan'da, bir insan hırsızlık yapar da, eğer bir hafta içerisinde 
yakalanmazsa, kahraman ilan ediliyordu. Bu kültür köküne bağlı topluluklar, hangi insanlık 
değerlerini yüceltecekler? Eski Yunan da, eski Mısır'a dayanıyordu. Eski Mısır medeniyeti de, 
işte firavunların medeniyeti t.. 

Kuvveti üstün tutan bu medeniyetler, insanlığa saadet getiremedi. İşte önümüzdeki insan
lık, işte önümüzdeki manzara bu. öyleyse, mutlaka, hakkı üstün tutan medeniyetlere yönel
memiz lazım. Bu, bizim meselemiz değil; bu, bir grubun meselesi değil; bu, önce bütün Parla
mentonun ve hangi düşüncede olursa olsun, 60 milyon insanıyla, hepimizin meselesi. Ben, inan
dığım gerçekleri değerli arkadaşlarımın dikkatlerine sunmak için bunları söylüyorum. 

İşte bu, kuvvete dayalı kapitalizmin \6 kültür kökü Roma'ya, eski Yunan'a, eski Mısır'a 
dayanan medeniyetlerin getirdikleri... Ahlak çöküşü kaçınılmaz hale geliyor; çünkü, ekono
mik zorluklar insanları o hale itiyor. Türkiye'de de bu yaşandı': On sene evvel 100 bin olan 
ruhsatlı -özür dileyerek, utanarak; ama, söylemek mecburiyetinde olduğum için söylüyorum-
genelev kadını sayısı, on sene sonra 300 bine çıktı. İşte bu, önümüzdeki medeniyetin bize getir
diği, bize verdiğidir. 

Yeni dünyanın kurulmasında, Türkiye mutlaka aktif bir rol almalıdır, bu birliği kurmalı
dır ve insanlığın saadetine hizmet etmelidir. 

Şimdi, konuşmamı tamamlarken, Hükümetten istediklerimi de birkaç cümle ile saydıktan 
sonra, sözlerimi bağlamak istiyorum. 
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Birincisi, bu Hükümetin Kıbrıs konusunda kesinlikle taviz vermemesini istiyoruz. Federe 
devlet ne demekmiş?.. îki tane devlet kurulmuş ve yıllardan beri de bu devleti er yaşıyor. Şu 
canlılığı ve dış politikadaki şahsiyeti göstersek de, Kuzey Kıbrıs Türk Devletini diğer ülkelerin 
tanımasını sağlasak. Yapacağımız en doğru iş budur; ama, bunu yapmıyoruz, önce masaya, 
taviz verme niyetiyle oturuyoruz. E, karşıdakini tatmin etmek de mümkün değil. Onun için, 
yapılacak tek şey, Kuzey Kıbrıs'ın hür ve müstakil bir devlet olarak tanınmasının sağlanması 
ve bu yolda hiçbir tavizin verilmemesidir. 

r 

Çok önemli diğer bir konu da Çekiç Güç meselesidir. Genel Kurulun 17 nci Birleşiminin 
birinci oturumunda, Sayın Devlet Bakanımız -ki, çok kıymetli bir arkadaşımızdır ve kendisini 
kaymakamlığından da tanırım- Türkiye'nin güneydoğusunu işgal eden bu Çekiç Güçle ilgili 
olarak "biz bu konuda Hükümette bir karar alacağız ve gelip Meclise bilgi vereceğiz" diye 
bir cümle kullandı; inşallah sürçülisandır, inşallah bile bile söylenmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, hangi rejimde yaşıyoruz? 

MEHMET VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Yani, uzatıyorlar mıymış? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Hangi rejimde yaşıyoruz? Bakınız, Anayasanın 
92 nci maddesini size okuyorum : "Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi
ne veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisinindir." Buna göre, Hükümet tek başına karar alamaz. Demin bu noktada, ko
nuşmalara ANAP Grubundan değerli parlamenter arkadaşlarım itiraz ettiler; ancak, şunu ifa
de edeyim ki, şu anda Türkiye'de bu yabancı güçler bulunuyor ve bu Meclisten bir karar alına
rak da bulunmuyorlar. Bunları kim getirdi?.. Bunlar, ÂNAP'Iı değerli arkadaşlarımın itirazı
na rağmen, Cumhurbaşkanının şahsî inisiyatifiyle geldiler. Bir de, "dış politika konularında 
verilmiş her kararın altında yetkili imzalar var" deniyor. Bu imzalar nasıl atılıyor bilmiyorum; 

' ama, ortada bir gerçek var; bu Çekiç Güç önce, gitti, Irak'ın kuzeyini işgal etti. Bunu, hepini
zin hafızalarını tazelemek için söylüyorum. Irak bu durum karşısında Birleşmiş Milletlere mü
racaat etti ve "bu, benim ülkemin işgalidir, Çekiç Gücün derhal çekilmesi lazımdır" dedi. Bir
leşmiş Milletler konuyu görüştü, baktılar ki bu hareketin iler tutar tarafı yok, bir ülkeyi gelip 
işgal etmek mümkün değil; "peki, buradan çekilelim; ama, nereye gidelim" diye düşünürken, 
Sayın özal, "buyurun, Türkiye sizindir, gelin buraya yerleşin" dedi. Böyle olmadı mı? Onlar, 
orada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konuda bir karar alındığı için mi bulunuyorlar?.. 
Hayır. (RP sıralarından alkışlar) Şimdi, aynı hatayı siz işlemeyin. Eğer aynı hatayı işlerseniz, 
tenkit ettiklerinizin ne kıymeti kalır? Konuyu Meclise getirin, Mecliste görüşülsün ve Meclis 
karar verirse bir diyeceğimiz yok. Hiç olmazsa Meclis karar vermiş olur; ama, Meclisi hiçe sa
yarak "biz ülkeyi tek başımıza idare ediyoruz" diye, şimdiye kadar tatbikat yapanlara benzer 
tatbikatlar yapmayın. Sizi uyarmak görevimdir. Hepimiz... 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, 40 inci dakikadayız efendim; lütfen... 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Hepimiz, aynı şekilde memleketimizi seven, sayan insanlarız... 

MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Dün karşıydılar; ama, bugün verirler o 
kararı. 

BAŞKAN — Lütfen... ' , 

— 61 — 



T.B.M.M. B : 17 18 . 12 . 1991 O : 2 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Şimdi, ikaz etmek için de şunu s0yleyeyim : Sayın 
İnönü değerli bir devlet adamımızdır, ilim adamımızdır, saygı gösteririz; Sayın Demirel de de
ğerli bir devlet adamımızdır, saygı gösteririz; ama Sayın tnönünün de Sayın. Demirel'in de se
çim öncesi konuşmalarını yakinen takip ettim, "bu Çekiç Gücün burada bulunması, onuru
muza, bağımsızlığımıza ve egemenliğimize aykırıdır" dediler, tşte şimdi, fırsat ve iktidar elle
rine geçti; güç ellerinde. Şimdi, bizim onurumuzu zedeleyen, bağımsızlığımıza halel getiren bu 
Çekiç Gücü lütfen buradan çıkaralım. Sayın İnönü; siz dinlediğiniz için size hitap etmiş oluyo
rum. Bunu bekliyoruz; ama, üzülerek ifade ediyorum ki, Bush bir açıklama yaptı, "telefon 
ettim, Sayın Demirel'le konuyu görüştüm" diyor. Bush'un kendi cümlesini söyleyeyim. Yar
dımcı olmasını ve ikili münasebetlerimiz açısından faydalı olacağını filan söylemiş; ne anlat-
mışsa, Demirel de "olaya lazım gelen önemi vereceklerini" ifade etmiş. Şimdi, gazetecilerin 
sorduğu soruya da direkt cevap vermeyerek, "50 milyar dolar borcumuz var" diye bir yanıt 
vermesi, sanki 50 milyar dolar borçta bize kolaylık göstermeleri karşılığı, biz de bu onurumu
zu zedeleyen, memleketimizi işgal eden Çekiç Güce razı oluyoruz intibaını verdi. Hiç kimseyi 
itham etmiyorum. Bu böyle olmayabilir de. Bu intiba verildi. Değerli arkadaşlarımdan, Sayın 
Hükümet üyesi, değerli Başbakan Yardımcımızdan istirham ediyorum; memleketimizi işgal al
tında bulunmaktan kurtarsınlar. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — 40 dakika oldu. 
KAMER GENÇ (Tunceli) —- Sayın Başkan, çok müsamaha gösteriyorsunuz; 40 dakika 

oldu. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Evet, son cümlelerimi söylüyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk... Sayın Asiltürk... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Zannediyorum ki, söylediğim şeyler sizin de tas

vip ettiğiniz şeyler... 

BAŞKAN — Efendim, onu kendileri ifade eder, onu gruplar kendileri ifade ederler. Siz... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — tki cümleyle sözlerimi bağlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, güneydoğudaki insanlarımızın ekmek kapısı kapandı. Irak'a am

bargo konuldu, güneydoğudaki bütün ticarî faaliyetler durdu. Hiç olmazsa, insanlık gereği, 
ilaç, yiyecek gibi konularda bu Hükümet belirli anlayışları göstermeli ve bu ambargonun kalk
ması sağlanmalıdır. 68 bin çocuk, ilaçsızlıktan, tedavi edilememekten dolayı öldü. Bunların 
büyük çoğunluğunu da Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizin çocukları teşkil ediyordu. 

MAHMUT KILIÇ (Adıyaman)-— Oraya gitmiyor, başka yere gidiyor. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Bizim açımızdan, insanlar arasında hiçbir fark yok

tur. Biz, hiçbir ırkçılığı tasvip etmeyiz. Kürtüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Abazasıyla; hangi ırk
tan gelirse gelsin, şu memlekette 60 milyon kardeşiz; birimizin derdi hepimizin derdidir. Bizim 
inancımız budur. (RP sıralarından alkışlar) 

Hemen geçmek zorundayım. Yunanistan'ın yaptıklarına karşı, bizim Hükümetimizin de 
şahsiyetli bir politika takip etmesini istiyorum. Yunanistan'da bizim müftümüzü görev yerin
den askerî güçle, polis gücüyle çıkaranlara karşı, biz burada, Patrik seçiminde selam duruyo
ruz. Patrik seçimine biz, "ne münasebet! Kendi hakkınız. Hiç karışır mıyız; istediğiniz gibi 
seçin" diyoruz; ama Yunanlılar da bizim müftümüze polisi gönderiyor, kolundan tutturup göre-
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vinden atıyorlar. Bu nasıl şahsiyetli bir politika? Bunu nasıl kabul edebiliriz? Elbette bunun 
da, mutlaka şahsiyetli bir dış politika halinde, Yunanistan'la aramızdaki ikili münasebetlerde 
göz önüne alınması lazım. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) — Vallahi yetti artık, 45 dakika oldu. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, kalanları genel görüşme esnasında ifade buyursanız... 
OÖUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Peki. 
Değerli arkadaşlarım, kapatıyorum ve son söz olarak diyorum ki, yerimiz Avrupa Birliği 

değil, îslam Birliğidir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
* . • • 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Asiltürk. 

SHP Grubu adına, Sayın Ercan Karakaş; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; dış politika konusunda açılması istenen genel görüşme üzerinde Grubum adına söz al
mış bulunuyorum. 

Doğu-Batı çatışmasının ve soğuk savaşın sona ermesi, iki kutupluluğun ortadan kalkması 
sonucu ortaya çıkan durum, dünyada yeni siyasal oluşumları ve yeni düzenlemeleri zorunlu 
kılmaktadır. Dünyamızın ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yapısı, karşılıklı etkileşim içeri
sinde büyük bir hızla değişmekte ve yenilenmektedir. Bu değişikliklere kısaca değinmek is
tiyorum. 

İçerisinde yaşadığımız şu günlerde dış dünyada her gün yeni siyasî gelişmeler, yeni olu
şumlar ortaya çıkmaktadır. îki gün önce Macaristan, Çekoslovakya ve Polonya, Avrupa Top
luluğu merkezinde düzenlenen bir törenle Topluluğun ortak üyesi oldular. Bu ülkelerle Toplu
luğun imzaladığı anlaşma, 1963 yılında ülkemiz ile imzalanan anlaşmayla benzerlikler gösteri
yor. Orta Avrupa'nın bu üç üyesi, hukuksal planda Türkiye ile aynı konuma gelmiş durumda
lar. Eski sosyalist blok üyesi olan bu ülkelerin, Topluluğa ortak üye kabul edilmesinde, insan 
haklarına ve özgürlüklere dayalı eksiksiz bir demokrasi kurmaya yönelmeleri önemli bir rol 
oynamıştır. Gerekçeler arasında, bu ülkelerin, zor bir dönem geçiren Avrupa istikrarına katkı
da bulunmaları da sayılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, elbette, Avrupa'daki ve Avrupa Topluluğundaki gelişmeler, bu üç 
ülkenin ortak üyeliğe alınmasıyla sınırlı değil. Avrupa Topluluğunda, dünyadaki değişime pa
ralel olarak, başka önemli gelişmeler de yaşanıyor, Topluluğun temelini teşkil eden Roma ve 
Paris Anlaşmaları, geçtiğimiz haftalarda Hollanda'nın Maastricht kentinde yapılan zirve top
lantısında yerini yeni anlaşmalara bırakmıştır. Artık, Avrupa Topluluğunun hedefi, parasal birlik 
ve siyasal birliktir. Topluluğun adı da yakında "Avrupa Birliği" olarak değişecektir. 

Avrupa Topluluğu, bu son anlaşmayla nitelik değiştirmektedir. Topluluk, artık, sektöryel 
anlaşmalarla yetinmeyip, ortak para birimi, ortak dış politika ve güvenlik konularını kapsayan 
global anlaşmalara yönelmiştir, önümüzdeki süreçte bu konular, aşamalı olarak, üye ülkelerin 
yetki alanından çıkarak, Avrupa Birliğinin yetki alanına girecektir. Adalet, çevre, sağlık, tüke
ticilerin korunması gibi konularda da ortak örgütlenmelere ve uygulamalara gidileceği ve bu 
amaçla Avrupa Parlamentosunun yetkilerinin artırılacağı da kararlaştırılan konular arasında 
bulunmaktadır. 
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Ekonomik ve parasal birlik anlaşmalarının, Avrupa Topluluğunun zengin ve fakir üyeleri 
arasındaki mesafeyi olumsuz yönde etkileyeceğini öne süren İspanya Başbakanı Gonzales, bir 
yardım fonu oluşmasında ısrarcı olmuş ve bunu o toplantıda kabul ettirmiştir. AT'ye girmeye 
hazırlanan zengin ülkelerce de desteklenen bu fondan, ispanya, Portekiz, Yunanistan ve İrlan
da yararlanacaktır, tsveç, Norveç ve Finlandiya da, Avusturya ile birlikte, Avrupa Topluluğu
na girmek için sırada beklemektedirler ve bu dört ülke, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Avru
pa Topluluğunun tam üyesi olacaklardır. 

Diğer yandan, kuruluşu 1948'lere dayanan ve Avrupa Topluluğundan da eski olan Batı 
Avrupa Birliği (BAB) de, bugünlerde yeniden canlandırılmaya çalışılmaktadır. Batı Avrupa Bir
liğinin amacı, Avrupa'nın bütünlüğünü güçlendirmek ve entegrasyonu teşvik etmektir. Ancak, 
bu işlevlerini, kendisinden sonra kurulan NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Topluluğu gibi 
örgütlere devreden Birlik, zaman içerisinde etkisiz hale getirilmişti. Şimdi bu Birlik (Batı Av
rupa Birliği) yeniden canlandırılıyor, yeni üyelerin katılımıyla genişletiliyor ve Avrupa'nın gü
venliğini sağlayacak bir örgüte dönüştürülüyor. 

Ülkemizin ancak ortak üyeliğe kabul edildiği Batı Avrupa Birliği, Avrupa Topluluğunun 
güvenlik ve savunma boyutunu oluşturacaktır. Bu işleviyle, Batı Avrupa Birliğinin, NATO içe
risinde bir "Avrupa bacağı" olması Öngörülmektedir. 7 - 8 Kasım 1991 tarihlerinde Roma'da 
toplanan NATO ülkeleri devlet ve hükümet başkanları zirve toplantısında, BAB'ın bu rolü ka
bul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa'nın, zamanla, sınır kavramını değiştirecek bir bütünleşme
ye gitmesi, dünyada barışın kalıcı kılınmasına da bir katkı olacaktır. Bu bakımdan, gelişmeler 
sevindiricidir. Ancak, 1968'den beri Avrupa Topluluğunun ortak üyesi olan ve 1987'de tam üyeliğe 
başvuran ülkemiz, bu bütünleşmede yer alamamaktadır. 

Soğuk savaşın sona ermesinden sonra da bu durum değişmemiş, Türkiye tam üyeliğe ka
bul edilmemiştir. Batı Avrupa Birliğinde de benzer bir durum yaşanmıştır ve ülkemiz bu birli
ğe tam üyelik umarken, ortak üyelik ile yetinmek zorunda bırakılmıştır. Ancak, bize göre, bundan 
dolayı ülkemizin düş kırıklığına kapılmasına gerek yoktur; Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'-
daki değişikliklerden- sonraki gelişmeler henüz son bulmuş değildir. 

Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı değişimin tamamlanması daha on yıl, belki de onbeş yir
mi yıl alacaktır. O nedenle, bize göre Avrupa Birliği sadece Batı ve hatta Orta Avrupa ile sınırlı 
görülmemelidir. Avrupa, ülkemizin de içerisinde olduğu bir bütün olarak ele. alınmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu anlayışın geçerli olması için, Parlamentonun bu döneminde, yeni, 
aktif politikalar oluşturulmalı ve mücadeleden vazgeçilmemelidir. 

tnsan haklarına ve özgürlüklere dayalı bir demokrasiyi eksiksiz olarak gerçekleştirmek ve 
güneydoğu sorununu eşitlik temelinde, barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözerek iç barışı sağ
lamak, ülkemizi dış dünyada daha da güçlü kılacaktır. Kendi evimizin, kendi ülkemizin ekono
mik modernleşme ve kalkınma ve sosyal adalet gibi diğer temel sorunlarını da çözme yolunda 
daha hızla hareket etmek ve bu sorunları çözüme kavuşturmak zorundayız. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak biz, insan haklarını, demokrasiyi, kalkınmayı, refahı 
kendi insanlarımız, kendi halkımız için istiyoruz. Türkiye'nin, demokrasi ve ekonomi sorunu
nu çözen bir ülke olarak, Avrupa'nın ve dünyanın eşit ve onurlu bir üyesi olmasını istiyoruz. 
Koalisyon Hükümetinin de aynı doğrultuda önemli adımlar attığını görüyor ve bunu var gü
cümüzle destekliyoruz. -
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Değerli milletvekilleri, diğer taraftan, Sovyetler Birliğinde de her gün yeni gelişmeler ya
şanıyor. Bizler, dün burada Türk kökenli cumhuriyetler konusunu görüşürken, Sovyetlerde önemli 
bir gelişme daha yaşandı; Sovyetler Birliğinin 31 Aralıkta tüm organlarıyla birlikte sön bulma
sı karar altına alındı. Yeni yılda Kremlin Sarayı ve Sovyet Merkez Bankası Gostbank, Rusya'
nın denetimi altına girecek. Rusya Devlet Başkanı Yeltsin ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı 
Gorbaçov'un dün bu konuda anlaştıkları bildiriliyor. Artık, 70 yıllık Sovyetler Birliğinin yeri
ni bağımsız devletler topluluğu alıyor. Yeltsin, bu topluluğun iki hafta içerisinde resmen kuru
lacağını açıklıyor. Kurulacakolan bağımsız devletler topluluğunun, hem Avrupa Topluluğuna 
hem de İngiliz uluslar Topluluğuna benzeyeceği ve.yeni birlikte, merkezin rolünün olabildiğin
ce azaltılacağı belirtiliyor. 

Koalisyon Hükümetimizin, Sovyetlerdeki bu gelişmelere uygun olarak, bağımsız bir inisi
yatif geliştirmesi ve Sovyetlerdeki yeni cumhuriyetleri tanıması son derece yerinde bir hareket 
olmuştur. Bağımsız devletler arasında ayırım yapmaksızın, Türk ve Müslüman kökenli cum
huriyetlerle birlikte, Ermenistan ve Gürcistan'dan, Ukrayna ve Moldavya'ya kadar değişik ırk 
ve dinlere ait cumhuriyetlerin de tanınmış olması, kararın önemli ve övünülecek bir yanıdır. 

Sovyet cumhuriyetleriyle ülkemizin ilişkilerinin gelişmesi için bakanlık dışı kurumların, 
Parlamentonun, siyasî partilerin, sendikaların, üniversitelerin, vakıfların ve benzer kuruluşla
rın da devreye sokulması yerinde olacaktır. Bu nedenle, Hükümetimiz, kurumlararası işbirliği 
olanaklarının aranmasını ve kurulmasını teşvik etmelidir. Aynı şekilde, işadamları, yatırımcı
lar ve turizmciler de bu yönde özendirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, kuşkusuz, dünyadaki değişimler yalnız Avrupa ve Sovyetler ile sı
nırlı değildir. Dünyanın başka köşelerinde çözüm bekleyen bir yığın önemli sorun bulunmak
tadır. Körfez savaşından sonra, Ortadoğu'da henüz kalıcı bir barışın sağlanamaması, Iraklı 
Kürtlerin üzerindeki Saddam baskısının devam etmesi, Balkanlarda ve Yugoslavya'da yaşanan 
olaylar, Almanya'da hortlatılmaya çalışılan ırkçılık, Türk ve Müslüman kökenli cumhuriyet-
lerdeki panislamizm ve pantürkizm kışkırtmaları, üzerinde titizlikle durulması gereken konu
ların başında gelmektedir. Kıbrıs konusu da, adil çözüm bekleyen konuların başında gelmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bize göre, bu sorunlar, insan haklarına ve özgürlüklerine dayalı de
mokrasi anlayışının, tüm dünyada benimsenmesiyle daha kolay aşılacak ve dünyada barış ka
lıcı hale gelecektir. 

Son yıllarda, demokrasinin bir siyasal sistem olarak dünyada kazandığı saygınlık umut 
vericidir. Demokrasi, artık, tek tek ülkelerin meselesi olmaktan çıkmış, aynı zamanda ulusla
rarası barış ve uluslararası adil düzeni koruyacak bir sistem haline gelmiştir. Demokrasilerde, 
dış politika konuları da tabu olmaktan çıkmış ve herkesin ilgi duyduğu ve katkıda bulunmak 
istediği yaşamsal bir alan haline gelmiştir. Maalesef, geçmiş dönemde, dış politikadaki geliş
melerin, halkın ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine, değerlendirmesine ve tartışması
na sunulmasından kaçınılmış, tek adam politikası izlenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde insan haklarını, özgürlükleri ve demokrasiyi eksiksiz ola
rak sağlamakta kararlı olan koalisyon Hükümetimiz, dış politika konularında da saydamlığı, 
tartışmayı ve katılımı esas kabul etmektedir. Bu husus, Hükümet Programında aynen yer al
maktadır. 

Bu anlayışla biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak, dış politika konusundaki 
genel görüşme istemini haklı buluyor ve içtenlikle destekliyoruz. 
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Sözlerime son verirken, dikkatleriniz için teşekkür ediyor, saygı ve selamlarımı sunuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakaş. 

ANAP Grubu adına, Sayın Kâmran înan; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; dış politika hakkında genel görüşme açılması önergesi, Hükümeti oluşturan iki siyasî par
tinin değerli yöneticilerinin imzalarıyla ve büyük bir istical içerisinde sunulmuştur, ttiraf ede
yim, bu aceleciliğin manasını anlamakta da biraz sıkıntı çekiyoruz. O derece ki, önerge, an
cak, dün, birleşimin açılmasından birkaç dakika önce Başkanlık Divanına ulaşabilmiş ve maa
lesef aynı acelecilikle, Hükümeti oluşturan iki değerli partinin yöneticileri ve partilerin imajla
rına uygun olmayan bir dil ve ifade ile yazılmıştır. Türkçesi bile malul olan bir metindir, ttiraf 
edeyim, bu acelenin, manası da, biraz sıkıntı yaratmaktadır. 

Yine bir başka husus, herhalde, Hükümeti oluşturan partilerin sayın üyeleri, sayın Hükü
metin Programını en iyi bilmeleri gereken konumdadırlar. Binaenaleyh, bu acelecilik içerisin
de, Hükümetlerinin Sayın Dışişleri Bakanının, dünden itibaren dış gezide olduğunu ve olaca
ğını bilmeleri gerekirdi. Sayın İnönü'nün şahsiyetini bunun üstünde tutarım, büyük saygım 
var; ama, her halükârda meselenin muhatabı Sayın Dışişleri Bakanıdır. Binaenaleyh, bunu bi
le bile, bu acelecilikle ve bu ilgi ile bu meseleyi getirmiş olmayı acaba bir vesile ile Hükümet 
bize izah buyurursa çok memnun oluruz. 

Hükümet bize, bir bakıma, bu öngörüşmelerde, çok kısıtlı ve sınırlı konuşma telkininde 
bulundular; ama, yine kendileri lütfedip tespit buyururlar ki, bilhassa bundan önceki öngö-
rüşmede, bizzat kendi partilerinin sayın sözcüsü, zamanı da aşarak ve belki genel görüşmede 
bile söylenilmeyecek ifadelerle tenkitlerde bulundu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (izmir) — Şu an
da genel görüşme yapılmıyor; onun için. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ben, sadece bir tespiti arz ediyorum Sayın Başbakan Yar
dımcım; ama vakıa böyle. Zatıâliniz çok kısa kestiniz, partinizin sayın sözcüsü ise, gerek o dö
nemde ve gerekse şimdi yapılan görüşmeler üzerinde, tamamıyla tezat teşkil edecek konuşma
lar yaptı; bunu saygıyla karşılıyorum. Zira, öngörüşme, bir İçtüzük müessesesidir ve dolayısıy
la, aynı zamanda hem Türkiye Büyük Millet Meclisine hem de önerge sahibi sayın şahıslara 
bir saygının da icabıdır görüş ifade etmek. Biz, bu icabı yerine getirmek için burada bulunuyoruz. 

Hakkı pek kuvvetle savunan Sayın Asiltürk, bize bir haksızlıkta bulundular, "Çevik 
Kuvvet" veya "Çekiç Kuvvetin" bulundurulması konusunda önceki Hükümetin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden yetki almadığını, ifade buyurdular. 

Sayın Asiltürk, Temmuz 1990'da ve Eylül 1990'da olmak üzere en geniş şekilde ve 2 defa 
aldılar; ama, temenninize katılıyorum ve eminim ki, yeni Hükümet de, böyle bir ihtiyaç doğu
şunda meseleyi 19 uncu Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne getirirler ve Anayasa
nın ilgili hükmü olan 84 üncü meddesi çerçevesinde gerekli yetkiyi Türkiye Büyük Millet Mec
lisi verir veya vermez; o, zamanında ele alınacak bir hadisedir. 

Bazı arkadaşlarımızın temas buyurdukları gibi, dünya gerçekten çok süratli bir gelişme 
içerisindedir. Bunun dinamiğini 1985'te işbaşına gelmekle Sayın Başkan Gorbaçov başlattı ve bir 
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ölçüde de kendisi dinamiğin hızı içerisinde kayboldu ve sonunda, belki, görünen odur ki, kur
banı olacaktır; ama, kabul etmek lazım, Sayın Başkan Gorbaçov, tarihte önemli bir yer almış
tır, kendi mîlletine ve'insanlığa büyük hizmetler yapmıştır. 

Asıl daha sonra sürat kazanması, 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarının çökmesiyle Avrupa 
bölünmesinin ortadan kalkması, 3 Ekim 1990'da Almanya'nın birleşmesiyle Almanya bütün
lüğünün tekrar sağlanması ve Almanya bölünmesinin ortadan kalkması ve dolayısıyla 1945 Yalta 
sisteminin ortadan kalkmasıdır. Yani, İkinci Dünya Savaşının zafer kazanmış 3 memleketinin 
lideri Sayın Roosevelt, Churchill ve Stalin, Yalta'da kendi iradeleriyle, ikisi demokratik memle
ket olmasına rağmen parlamentolarının iştiraki olmadan ve çok defa kâğıt üzerinde Avrupa, 
Atlantik dünyası ve bütün dünyanın kaderini tespit edecek ve 45 yıl devam eden bir sistemin 
temellerini atmış olacaklardı. Bu sistem bugün kalkmış bulunuyor. 

O sistem dönemindeki güç kaynakları, birisi Amerika Birleşik Devletleri, birisi de, daha 
sonra da ekonomik kanadı COMECON'u da kurmak suretiyle komünist bloku etrafında top
lamış bulunan ve Varşova Paktının öncüsü Sovyetler Birliği olmak üzere iki kutup olarak bili
niyordu. 

. Zaman içerisinde ve bilhassa Kissinger'in Dışişleri Bakanı olduğu dönemde, 2 kutbun 5 
kutba gitmesi temayülleri belirdi ve kendileri bu planı desteklediler; yani, Japonya,- Çin ve Av
rupa Ekonomik Topluluğunun da yeni kutuplar olması ve bu suretle, belki, mesuliyetlerin ya
yılması düşünüldü. Oysa dünya, gelişme sonunda iki kutuptan çıkıp tek kutup haline dönüş
tü. Sadece Amerika Birleşik Devletlerinin bugün büyük bir güç halinde kalmış bulunması ha
disesi vardır. Fransız filozofu Raymond Aron'un, Amerika Birleşik Devletleri için La Repupli-
que İmpefial (İmparatorluk Cumhuriyeti) isimli ve çok enteresan bir kitabı vardır. Tabir doğ
rudur ve bugün, bu realite ile karşı karşıyayız. 

Bu önemli gelişmelerin meydana getirdiği bir başka realite de, 74 yıl Sovyetler Birliğini, 
50 yıla yakın Orta Avrupa'yı ve bir ara dünya nüfusunun yüzde 40'ını boyunduruğu altına alan, 
hükümranlığı altına alan Marksist, sosyalist sistemin iflas etmiş bulunması; ekonomik bakım
dan, sosyal bakımdan ve dolayısıyla politik bakımdan bir devlet sistemi olmaktan çıkması ve 
demokrasiye dönüş ve bunun süratlendirilmesi hadisesini görüyoruz. Bildiğiniz gibi, bu hadi
se, evvela peyk olan memleketlerden; Çekoslovakya, Polonya, Macaristan ve daha sonra Ro
manya -henüz ihtilalini tamamlamış değil- Bulgaristan -aynı şekilde yarım kalmış bir ihtilalle 
başladı- ve sonra Sovyetler Birliğinin içine intikal etti. 

Bu, biraz da tarihin tabiatı içinde mevcuttur; imparatorlukların dağılması kaçınılmazdır. 
Bu yüzyılda, aşağı yukarı 80 yıl içerisinde büyük imparatorlukların hepsi son bulmuştur. 1914 
yılında, önce Osmanlı imparatorluğu, maalesef, son buldu. Daha sonra 1917'de Romanof Ai
lesinin öncülüğünü ettiği Sovyet Çarlık imparatorluğu, 1918'de Avusturya - Macaristan impa
ratorluğu, 1945'te Üçüncü Reiche'ın kurduğu Alman imparatorluğu ve savaş sonrasında baş
ka bir proses içerisinde ingiliz ve Fransız imparatorluklarının son bulduğunu görüyoruz. Ka
lan tek imparatorluk'eski Sovyetler Birliği imparatorluğuydu. Bugün, bu imparatorluğun da
ğılması hadisesi başlamıştır. Hadise artık kontrolden bile çıkmış ve tamamıyla kendi dinamiği 
içerisinde, süratli ve 24 saatte bir gelişme gösteren bir tarihî olay haline gelmiştir. 15 cumhuri
yetin hepsi birer birer bağımsızlıklarını ilan ettikten başka, bunların içerisinde nüfusun yüzde 
70'ini oluşturan 3 Slav cumhuriyet bağımsızlıkla beraber, merkezî otoriteden ayrılmayı ve kendi 
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aralarında yeni bir nüve, işbirliği, bir Rusya birliği meydana getirmek teşebbüsünde bulunmuşlar 
ve bunun, diğer cumhuriyetlerin de katılmasıyla -eğer mümkünse- bir nevi İngiliz Milletler Top
luluğu gibi bir sisteme gitmek bahis konusudur. Bu olur mu, söylemek henüz erkendir. Daha 
işin başında bulunuyoruz ve gelişmeler süratlidir. 

Sayın Gorbaçov ihtilal yapmadan ihtilalin hedeflerine ulaşmak istedi; mümkün olmadı. 
1792 yılında Robespiere'i tenkit eden birisi "çok süratli gidiyorsun, biraz yavaşlayın" demişti. 
O da, "benden, ihtilalsiz ihtilal yapmamı istiyorlar, bu mümkün değil" demiştir. Nitekim, bu 
defa da mümkün olmadı, ihtilali bu sefer kim gerçekleştiriyor; Sayın Yeltsin gerçekleştiriyor. 
Çok enteresandır, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı son Moskova ziyaretinde evvela 
Sayın Yeltsin'le (Rusya Federasyonu Başkanı) görüşüyor, sonra Sayın Başkan Gorbaçov'la gö
rüşüyor. Son hukukî bir merasim kalmış bulunuyor, o da "Sovyet süprem" denilen Sovyetler 
Birliği Parlamentosunun toplanıp, bu yeni birlik teşebbüslerini benimsemesi, kabul etmesi ha
linde, merkezî otoritenin tümüyle son bulması. Tabiî, bu, büyük bir otorite boşluğu meydana 
getiriyor. Sovyetler Birliği gibi dünyanın ikinci büyük nükleer gücü, dünyanın en geniş toprak
larına sahip bir memleket, 280 milyondan fazla nüfusa sahip ve dünya dengesi içerisinde bü
yük bir kutup oluşturmuş bir memleketin bugünkü iç dağılımı ve anarşik tablosu bütün çevre
leri ürkütmektedir. 

Ürküleri en önemli konulardan birisi, nükleer silahların kimin kontroluna geçeceği, Sov
yetler Birliği Ordusuna bugün kimin kumanda ettiği ve emir vereceğidir. Nükleer silahların 
iki kategorisi var; stratejik, yani tecavüzde kullanılan silahlar ve taktik silahlar. Stratejik olan
lar, üç Rus Cumhuriyeti ile Kazakistan'da bulunuyor. Taktik olan 27 bin tane nükleer başlık 
-ki 5 000 nükleer başlık bütün dünyayı yok etmeye kafi- bütün cumhuriyetlerde mevcuttur. Bu
nunla da kalmıyor tehlikenin sınırı; binlerce Sovyet nükleer teknisyeni işsiz kalmış vaziyette. 
Bunlar, zengin, bilhassa petrol zengini bazı memleketlerin nükleer güç olma taleplerine cevap 
verebilecek şekilde hazır beklemektedir. Bugün, dünyayı en çok ürküten, tehdit eden olaylar
dan, konulardan birisi de budur. 

Baker'in Moskova'dan daha sonra Kazakistan'a gitmesi ve diğer cumhuriyetleri de ziyaret 
programına almasının önemi buradan geliyor ve Fransız Cumhurbaşkanı Mitterand'ın da dört 
nükleer gücün bir araya gelip bu durumu görüşmesi; Nato Genel Sekreterinin, Sovyet nükleer 
gücünün NATO'nun kontroluna alınması veya tahribinin NATO tarafından üstlenilmesi -ki, 
bu maksatla, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi 400 milyon dolar tahsisatı, nükleer silahla
rın imha edilmesi için ayırdı- tabiî, bizim bakımımızdan çok önemli bir gelişmedir. Bir taraf
tan Balkanlardaki gelişmeler, bir taraftan Sovyetler Birliğindeki gelişmeler ve oradaki cumhu
riyetlerin bağımsızlıklarına kavuşması, orada doğan bir politik denge boşluğu meselesi karşı
sında, bugün dünya literatüründe -bilhassa Batı Avrupa'da- gazete sütunlarında ve kitaplarda 
bir nevi modern zamanların, yeni Avusturya - Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu politik 
dengesine dönüldüğü şeklinde görüşler geliştiriliyor. Avusturya - Macaristan imparatorluğu 
rolünü birleşmiş Almanya üstlenmektedir ve nitekim Balkanlara gösterdiği ilgi "Hırvatistan 
ve Slovenya'yı 15 Ocaka kadar tanıyacağım" şeklinde; âdeta Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
ültimatom veren Almanya Hükümetinin amacı bu. Bizden de beklenen ve bize de aslında dö
nen gözler ve ümitler, Yugoslavya'daki 5 milyon Müslüman ve 1 milyon Türk, Bulgaristan'da
ki 1,5 milyon Türk ve diğer cumhuriyetlerdeki Türklerin ve Müslümanların mevcudiyeti ve geç
mişteki beraberliğimiz, bizi bu yöre için bir ümit'kaynağı haline getirdikten başka, Kafkaslar ve 
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Orta Asya'daki cumhuriyetlerin de bir nevî güvendikleri bir kutup olarak bizi görmektedir. 
Neden?.. Çünkü, bu bölgede ekonomik, teknolojik, sanayi ve askerî bakımdan başka bir güç 
yoktur. Herkesin ümidi ve bir nevî bekleyiş kaynağı, kutbu haline gelmiş durumdayız. Şimdi, 
Hükümetin önündeki asıl mesele budur. Buna cevap vermek... Aslında buna cevap vermek, 
bir bakıma Batı Avrupa ile olan ilişkilerimiz ve Avrupa Topluluğuyla olan ilişkilerimiz ve ziya
desiyle önem verilen Batı Avrupa Birliği konusuna da en güzel cevap ve formül olacak mahi
yettedir. Aslında, Batı'nın da, bütün dünyanın.da anladığı tek şey, kuvvet kaynağı, kuvvetin 
odak noktası olmaktır. Ekonomik kuvvet kaynağı olmak, nüfus bakımından, kültür bakımın
dan veya soy bakımından bir nevî atraksiyon kutbu halinde olmak; kuvvet kaynağı, Türkiye, 
bu politikayı oynamalıdır. Burada benim Hükümetten temennim, ricam, hiç vakit geçirme
den, Türkiye'de bir Türkçe konuşan milletler konferansını süratle toplantıya çağırmak ve on
dan sonraki bağlan geliştirerek, büyük bir süratle götürmek. 

Tabiî, genel görüşme açıldığında, gelecek hafta bütün bu meselelerin daha derinliğine analizi 
ve bize olan etkileriyle bizim almamız gereken tedbirler üzerinde duracağız; ama, şu anda bir 
başka konuyu ele almak istiyorum, o da 9 - 10 Aralık tarihlerinde Hollanda'nın Maastricht 
Şehrinde yapılan Avrupa Topluluğu Zirve Toplantısına atfedilen lüzumundan fazla önemin yersiz 
olduğudur. Bir defa, bu toplantı amacına ulaşmış değildir; siyasî birlik doğmuş değildir. De
min bir sayın konuşmacı arkadaşımız, "doğdu, oldu, bitti" dediler; alakası yok. Aslında, Ma
astricht toplantısından önceki durumla sonrası arasında yüzde 10 kadar bir fark var. Politik 
bakımdan söylenilen şey, ana politik, prensip meselelerinde ittifakla hareket etmek. Yani, her 
birinin veto hakkının bulunması. İttifakın aranmayacağı saha, bu kararların uygulanmasında, 
usûl meselelerinde ancak ittifak aranmayacaktır. Sosyal konuda anlaşma olmadı. Para birli
ğinde ve Merkez Bankası 1999 tarihine bırakıldı; o da, katılabilecek memleketlere açık olmak 
kaydıyla... Bunun aslında basit ifadesi, bugünkü fiilî durumu orada resmileştirmek, yani Doy-
çe Mark'a, bu sefer ECU ismini vermekten (ödeme birimi ismi) ibarettir ki, Almanya içinde 
buna tepki gösterenler var. Çünkü, Doğu Almanya'nın getirdiği ekonomik yük, merkezî Avru
pa memleketlerinin doğmasıyla beklenegelen ekonomik yüke ilaveten, diğer 11 memleket eko
nomisinin Mark'a bağlanmasının, alman ekonomisi üzerine çok büyük yük getireceği bilin
mektedir de ondan. 

Bunun dışında, Avrupa Parlamentosuna çok sınırlı bazı sahalarda biraz söz hakkı tanın
mıştır. Avrupa Komisyonuna, yani topluluk komisyonuna da icra alanında bazı zararsız saha
lara el atma hakkı tanımıştır. Batı Avrupa Birliği, yani savunma kanadı da, bizde anlaşılan 
ve yansıtılan şekilde değildir. Alınan karar, Roma'da ekim ayında yapılan NATO zirvesindeki 
karar çerçevesindedir. Yani, savunma temeli ve önceliğinin NATO'da olduğu, Batı Avrupa Bir
liği içerisinde ancak üye memleketlerin savunma politikasının oluşturulması, geliştirilmesi bi
çimindedir ki, bu, esasın dört sene evvel Lahey'de yapılan ve orada kabul edilen bir doküman. 
Daha doğrusu, Türkiye'nin de bir sene sonra katıldığı bir platformda hazırlanan dokümanın 
icabıdır. 

Şimdi, bu çerçevede, Yunanistan'ın davet edilmiş bulunması çok önemli olmadığı gibi, bi
ze teklif edilen gözlemci veya ortak üyeliğin de dikkate alınmaması gerekir düşüncesindeyiz. 
Kesinlikle, Türkiye, artık bu gibi, böyle küçük teklifleri kabul etmekten çıkmış büyük bir mem
lekettir. Bunun felsefesini geliştirmemiz lazımdır. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Bir noktayı size itiraf etmek zorundayım. İktidar olarak ekonomik alanda bir zihniyet re
formu geliştirdik; ama, dış politika ile Türkiye'nin dünyadaki varlığı ve büyüklüğü konusun
daki zihniyet değişikliği; henüz Türkiye'de yerleşmemiştir. Bu zihniyet değişikliğini geliştirme
miz lazımdır. Çekingenlikten, risklerden kaçan bir memleket durumundan çıkıp, inisiyatif alan 
bir memleket olmalıyız. Nitekim, bu çerçevede bizim Hükümetimizin son kararı Azerbaycan'
ın bağımsızlığını tanımak olmuştur. Bugünkü Sayın Hükümet, tümüyle hepsini tanımak kara
rını almıştır, bunu, saygı ve memnuniyetle, takdirle karşılıyoruz ve biz bunu tümüyle destekli
yoruz. Bunu bir adım daha ileri götürmek lazım, iki adım daha ileri götürmek lazım ki, aslın
da batı dünyasına verilecek en güzel cevap da budur. Ondan sonradır ki, herkes bizim etrafı
mızda toplanmaya, bizi dinlemeye ve bizden söz etmeye başlar. Bunda da vakit kaybetmemek 
lazım. , 

Belirtilmesi gereken diğer bir önemli hadise var : O da, bağımsızlıklarına kavuşan Orta 
Avrupa memleketleriyle, eski Sovyetler Birliğinin bugünkü cumhuriyetlerinin ekonomik ve sosyal 
çöküntüsünün cevabı ve çaresi ne olacaktır. Londra'daki Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası
nın -ki, 42 memleket üyedir, biz de üyeyiz, 12 milyar dolarlık sermayesi var- yaptığı hesaplara 
göre, 1 trilyon 300 milyar dolar lazım. Bu parayı kim verecek? Bu para verilmediği takdirde, 
komünizmin iflas ettiği, demokrasiden beklenen ümitlerin gerçekleşmediği bu memleketlerde, 
sağ faşist rejimlerin gelme tehlikesi ve korkusu bugün yaşanmaktadır. Bu, aslında Avrupa ba
kımından en büyük tehdit kaynağı ve unsuru olmaktadır, bunun da üzerinde dikkatle durmak 
lazım. Aslında, Türkiye'nin de, bağımsızlığına kavuşan aynı soydan ve dinden cumhuriyetlerle 
geliştireceği ilişkilerde bu faktörü göz önünde bulundurması lazımdır. Bizden ekonomik kay
nak, teknolojik yardım, sanayi yardımı, teknik yardım isteyeceklerdir. Kültür alanında da, bu
nu da çok dikkatli bir politika ve planla yürütmek lazımdır. Aslında bir bakıma bütün bu ge
lişmeler ışığında Türkiye'nin, 45 yıllık Yalta ve NATO sistemi üzerine kurulmuş olan klasik 
politikayı gözden geçirerek, yeni bir devlet politikası geliştirmesi zamanı gelmiştir. Bunu, Hü
kümetin Türkiye Büyük Millet Meclisiyle geliştirmesi gerekir. İtiraf edeyim ki, bir ay önce bu
rada okunan Hükümet Programında dış politika kısmı bilhassa protokol ışığında bakıldığında 
oldukça -beni bağışlayın- cılız kalmıştır. Bununla beraber, biraz da fazla çekingenlik kokan 
ve âdeta Sovyet cumhuriyetleriyle ilişki geliştirmeyi, Moskova'nın icazetine bağlayan bir ifade 
tarzı vardır ki, Hükümeti bundan tenzih etmek istiyorum; nitekim son alınan fevkalade yerin
de ve cesur kararları da bu programla bağlı kalmadıklarını göstermiştir. Bu bakımdan, bizim 
için memnuniyet vericidir; çünkü, program, Türkiye hedef ve amaçlarının gerisinde bir hadisedir. 

Burada belirtilmesi gereken bir diğer saha da biraz dikkatlerden kaçıyor. O da, önce Mad-
rid'te açılış konferansı yapılan ve halen Washington'da 9 Aralıktan beri devam eden İsrail -
Arap diyalogu. Burada yanlış bir anlama olmuştur ve bazen de maalesef yanlış beyanlar yapıl
mıştır. Bunu Körfez ihtilafıyla karıştıran çevreler olmuştur ve bineaneleyh, "Körfez ihtilafına 
biz taraf olduk, bunun çözümü için konferans yapılıyor. Nerede Türkiye, nerede masada yeri
miz?" gibi, beyanlar ve yazılar oldu ki, bu, hakikatlerden çok uzak bir hadisedir. Olay nedir? 
1948'den bu yana 43 yıldır İsrail ile Arap memleketleri ve bilhassa direkt komşuları arasındaki 
bu tarihî ihtilaf ki; burada, Türkiye'nin, fevkalade isabetli bir politikayla, doğuşunda İsrail'i 
tanımak; ama, aynı zamanda Filistin halkının yaşama, vatan sahibi olma ve bağımsızlık hak
kını da sonuna kadar koruyarak ve savunarak tuttuğu bir politika. 
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Binaenaleyh, Türkiye'nin bugün Madrid Konferansına ve Washington Konferansına.ka
tılması son derece yersiz olur. Irak'a karşı kurulan koalisyonun öncülerinden ve oraya hava, 
kara ve deniz kuvvetleri gönderen Fransa'nın bile davet edilmediği böyle bir konferansa "Türkiye 
niye davet edilmedi?" diye sual açmaktansa, Türkiye'nin davet edilmemiş bulunmasını mem
nuniyetle kaydetmek ve karşılamak lazım. 

Bizim temennimiz, bu görüşmelerin bir barışla bitmesidir. Zira, Arap - İsrail ihtilafı Orta
doğu'yu maalesef bir barut fıçısı haline getirmiştir, dünyanın en büyük ve en tehlikeli silah 
deposu haline getirmiştir. Petro - dolarların hepsi, son derece sofistike, kendilerinin bile kulla
namadığı silahlara verilmiştir. Bir ara, Libya'da bir pilot başına üç tane savaş uçağı düşüyor
du. Oysa, standartlara göre o minimum bir uçağa 1,75 pilot düşmesi lazım. Ortadoğu'nun se
nelik silah siparişleri ve satın almaları 8 ila 12 milyar dolar,arasında değişmekteydi. E, bu pa
ra, oradaki insanların refahına, sosyal kalkınmasına ve demokratik hürriyetlerini kullanacak 

. seviyeye ulaşması yolunda kullanılsa, çok daha iyi olmaz mı? 

Tabiî, bu ihtilaf bölgeyi barut fıçısı haline getirdiği ve dolayısıyla bizim de güvenliğimizi 
zaman zaman tehdit ettiği gibi, bizim bölge memleketleriyle olan ilişkilerimizi de çok zorlaş
tırmıştır, çok hassas hale getirmiştir. 

Binaenaleyh, bu görüşmeler, tabiî uzun sürecektir; ama başarılı bir şekilde neticelenmesi, 
Türkiye'nin en büyük temennisidir; bizi memnun edecektir. 

BAŞKAN — Sayın İnan, toparlayabilir misiniz efendim? * 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Hay hay Sayın Başkanım. 

Bu görüşmeleri de yakından takip ederek, teşvik ederek ve destekleyerek, barışın yolunu 
açmamız lazım. 

Ortadoğu'daki son gelişmeler ve Körfez'deki müessif olaylardan sonra bizim bütün dün
yaya söylediğimiz ve benim bizzat bu yıl şubat ayında Batı Avrupa başkentlerine yaptığım zi
yaretlerde belirttiğim, nokta şudur : Ortadoğu için artık, yeni bir düzenden söz edilirken, sa
vunmaya ve silaha dayalı bir düzen değil, karşılıklı bağımlılık esasına dayalı, işbirliğine dayalı; 
bunları eşit milletler ve insanlar yerine koymaya dayalı; onların petrol ve tabiî gazının dış dün
yaya bizim üzerimizden götürüleceği, bizim suyumuzun barış boru hatlarıyla oralara götürü
leceği; enerji hatlarımızın enterkonnekte hale getirileceği; bizim ve Batı Avrupa teknolojisinin 
bu memleketlere akıtılacağı ve dolayısıyla barış, ekonomik bağımlılık ve işbirliği esası üzerine 
kurulu yeni bir sistem ve dünyanın geliştirilmesi esasıdır. Ümitle temenni ederiz ki, yeni Sayın 
Cumhuriyet Hükümeti de aynı politikayı aynı istikamette devam ettirir. 

Sayın Başkanım, son olarak, dış politika, Türkiye'de Cumhuriyet döneminde millî olarak 
görülmüştür ve getirilmiştir. Üzülerek söyleyeyim ki, yakın geçmişte bu hattın kırıldığı bazı 
olaylar oldu, bazı zamanlar oldu; bilhassa, demin işaret ettiğim yetki alma dönemlerinde ve 
bazı başka tutumlar da oldu. Ama, olaylar ne olursa olsun, yakın geçmişte veya gelecekte bi
zim Anavatan Partisi olarak tutumumuz, dış politikanın millî karakterini muhafaza etmektir, 
millî hedeflerde ve meselelerde Hükümeti desteklemek ve bize sorduğu zaman görüşlerimizi 
bildirmek, yanlışlık yaptıklarını gördüğümüz zaman, yanlışlığı kendilerine hatırlatmak ve bu 
meseleyi bir iç politika çekişmesi aracı haline getirmemektir. Bunun içerisinde, tabiatıyla, baş
ta Kıbrıs millî politikası ve onu takip eden diğer millî meseleler de vardır. 
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Balkanlardaki savaş, yani Yugoslavya'daki bugünkü iç savaş, aslında bu kadar önem veri
len Avrupa politik birliğinin maalesef iflasının ifadesidir; tam 6 aydan beri arabuluculuk yap
malarına rağmen hiçbir etkileri olmamıştır. Daha önce Körfez'de birbirlerine düştüler; burada 
da kuzeydeki iki cumhuriyeti, Hırvatistan ve Slovenya'yı tanımada Topluluk içerisinde büyük 
sıkıntılar bulunmaktadır. Ama, maalesef bu olayların yayılma ve genişleme istidadı vardır. Bu
gün, Bulgaristan ile Yugoslavya arasında, maalesef, kuvvet birikimi vardır; yığılması vardır 
sınırda. Yunanistan'da bir asabiyet vardır ve Arnavutluk'ta, da yine malum, kendi etnik grup
larının mevcudiyeti dolayısıyla bir asabiyet vardır. Türkiye'nin de burada barışı sağlamak için 
her türlü gayreti göstermesi lazım ve burada da, çekingen, riskten kaçan bir hükümet, devlet 
durumunda değil, oradaki tarihî varlığının icaplarını yerine getiren; ama, aynı zamanda barışa 
hizmet eden, oradaki insanları ezdirmeyecek, haklarını ellerinden aldırmayacak bir tutumda 
olmalıdır. 

Şimdi, neden kuzey cumhuriyetlerine ilgi?.. Daha önce de ifade edildi; çünkü, bunların 
ikisi de katolik. Burada birçok konuda önümüze geldiği gibi bir kere daha, maalesef, din un
suru 20 Tici Yüzyılın sonunda da devreye sokuluyor ve halen Vatikan'da Doğu Avrupa memle
ketleri, yani eski komünist memleketlerle onun dışındaki Katolik memleketlerin konferansı vardır, 
Belli ki, bu bir politikanın ifadesidir. 

Bu safhada, Sayın Başkanın izniyle bu noktaları sizlere sunmak istedik. Gelecek hafta, 
daha geniş zaman çerçevesi içerisinde ve belki bu sefer derinliğine analiz yapmak suretiyle, ta
rihin seyri ve bizi nereye götürmek istediği konuları üzerinde durmak imkânını bulacağız. Yal
nız, şunu ifade edeyim : Eğer biz iç demokratik ve siyasî dengelerimizi sağlıklı bir şekilde gö
türmeye devam edersek, 21 inci Yüzyıl, batı yarımküresinde, "Türk Yüzyılı" olacaktır. Dün
yadaki bütün araştırmalar bunu gösteriyor; bütün makalelerde bu vardır. Geçen sene İngiliz 
gazetelerinden The Independent'de 24 Ocak tarihinde, sonra Financial Times'de 3 ve 12 Nisan 
tarihlerinde, 24 Şubatta New York Times'da, sonra da Herald Trıbune'de başlamıştır ve bir 
kitap çıkmıştır. Bu kitap Strasburg Üniversitesi Profesörü Pierre Bear'ın kitabıdır. Orada da 
bu fikirler işlenmekte ve bir nevi, Türkiye'nin, ilerinin büyük bir güç kaynağı olacağı mesajı 
verilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın inan... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Haklısınız Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
Size gayet açıklıkla söyleyeyim, son yaptığım temaslarda, Batı'da, bunun, uyandırdığı bir 

sıkıntı ve endişe hayası var* yani, Türkiye'nin, bölgesinde yeniden bir dev olması, büyük bir 
politik güç olmasından doğan bir hava. Aslında, Almanya'nın bize olan asabiyeti de, Ortado
ğu'ya olan alasının ve menfaatinin yolu üzerinde büyük bir baraj, bir Atatürk Barajı olmasın
dan kaynaklanıyor. Belki, bunları daha etraflı bir şekilde ve belki de daha başka bir tabloda... 

BAŞKAN — Sayın înan,_şu derinlemesine analize bırakalım efendim uygun görürseniz... 
KÂMRAN İNAN (Devamla) •— Bitirdim Sayın Başkanım, zatı âlinizin cümlesi olmasaydı 

ben bağlamıştım. 
Belki daha başka bir ortamda ve daha dolu sıralarla bu meseleleri karşılıklı olarak ve te

menni ederim daha yumuşak ve daha rahat bir atmosfer içerisinde karşılıklı olarak görüşmek 
ve değerlendirmek imkânını buluruz. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
'• : —72 — " 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnan. 
Efendim, önergedeki imza sahiplerinden söz isteyen yoktur. 
Bu suretle, genel görüşmeyle ilgili önerge üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, genel görüşme açılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Genel görüşme önergesi kabul edilmiştir. 

17.12.1991 tarihli 16 ncı Birleşimde alınan karar gereğince, dış politika konusundaki bu 
genel görüşme, 25.12.1991 tarihli Çarşamba günkü birleşimde yapılacaktır. 

17.12.1991 tarihli 16 ncı Birleşimde alınan karar gereğince (8/3) esas numaralı iç güvenlik 
konusundaki genel görüşme önergesinin öngörüşmesini yapmak ve gündemdeki diğer konula
rı sırasıyla görüşmek için, 19 Aralık 1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.15 

<3H> 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis araştırması önergesi (10/6) 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

S E Ç İ M 

r ? 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

0 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 38 arkadaşının, tüketiciyi 
korumak ve kaliteli mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, ülkemizde
ki özürlülerin problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya ko
nulacak yeni politikaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/3) 

3. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Güm
rük Bakanlığına ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve üretici 
birliklerine ait depolarda, geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiis
timalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek için gerekli ted
birleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

4.— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Gü
neş Müftüoğlu ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvckili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup 
Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Kütahya Milletvekili Mus
tafa Kalemli, Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Oğuzhan 
Asiltürk ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile 13 arkadaşının; ülkemizin iç 
güvenlik sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) (ÖNGÖRÜŞ-
ME GÜNÜ : 19.12.1991 Perşembe) 

5. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının, 1990 yılına kNadar 
hayalî ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, 
bu suretle yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini 
ve geri istenilen, paralardan ne kadarının tahsil edilebildiğini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 

6. — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına grup 
başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Be
kir Sami Daçe, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Mah
mut Alınak'ın; ekonomi konusunda Anayasmın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/4) (ÖN-
GÖRÜŞME GÜNÜ : 18.12.1991 Çarşamba) 

7. — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına grup 
başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, İçel Milletvekili Ay
dın Güven Gürkan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Şırnak Milletvekili 
Mahmut Almak'm; dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 
(ÖNGÖRÜŞME GÜNÜ•: 18.12.1991 Çarşamba) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ' in, Eskişehir E Tipi Cezae
vinin boşaltılmasından önce herhangi bir araştırma ve inceleme yapılıp yapılma
dığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2) 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ' ın , Ankara Devlet Güvenlik Mah
kemesi Başsavcısı ile bu Mahkemede görevli bir savcı hakkındaki şikâyetlerle ilgili 
olarak idarî soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/3) 

3 . — Ankara Milletvekili H . Uluç Gürkan ' ın , Dışişleri Bakanlığı eski Müste
şarı hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin Dı
şişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) 

4. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli 'nin, Devlet Bakanı Tansu Çil
ler ' in, mal beyanı ile ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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