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Sayın milletvekilleri, her devletin temelinde vazgeçilmez bazı değerler vardır. Türkiye Cum
huriyetinin temelindeki, tahribine veya sarsılmasına asla izin verilemeyecek değerler de, vatanın
bölünmezliğidir, ulusal birliktir ve inançlara saygılı laikliktir. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar)
Bunlar, bize, Atatürk'ün kurucular kuşağının ve Kurtuluş Savaşı gazi ve şehitlerinin emanetidir.
Türk Ulusu, demokrasiyi en ağır koşullar altında bile, ondan hiçbir sapmaya izin vermeyecek
kadar özümsemiştir; fakat, Türk Ulusu, demokrasinin, vatan bütünlüğünü, ulusal birliği veya laik
liği tahrip için kullanılmasına da izin veremez. Buna izin verilirse, zaten demokrasi de elden gider.
Geçen yıl görüldü ki, demokrasiyi, laikliğin tahribi için istismara kalkışanlar, kazara iktidara gel
seler de iktidar olamazlar, üstelik kendileri kazaya uğrarlar; çünkü, buna kalkışanlar, devletimizle
de ulusumuzun büyük çoğunluğuyla da ters düşerler. Türkiye'de siyaset yapmak isteyen herkes ve
her kuruluş bu gerçeği içine sindirmek zorundadır.
Demokrasinin, bölücülük uğruna istismar edilmesine de izin verilemez. Bölücü akımın ardın
da birçok dışgücün desteği vardır, sözde müttefikimiz olan bazı devletlerin bile açık veya örtülü
desteği vardır; fakat, tüm bu desteklere karşın, Türk Ulusu, Silahlı Kuvvetlerinin ve tüm güvenlik
güçlerinin de üstün çabası ve özverisiyle bölücü akımı ve terörü büyük ölçüde etkisiz duruma ge
tirebilmeyi başarmıştır. Türk Ulusu, bölücü akımın ve terörün de, demokrasiyi kesintiye uğratmak
sızın üstesinden gelebileceğini kanıtlamıştır. Şimdi sıra bölücü akımın kaynağını kurutmaktadır. 55
inci Cumhuriyet Hükümeti bunu da sağlamak için harekete geçmiştir. Güneydoğu ve Doğu Ana
dolu halkını yoksulluktan, işsizlikten, eğitim yetersizliğinden ve çağdışı feodal baskılardan kurta
racak bir kalkınma seferberliği için. Hükümetimiz gerekli adımları atmaya başlamıştır. Bu bölge
lerimizde üretken yatırımları, istihdam olanaklarını hızla yaygınlaştırmak için, Hükümetimiz, şim
diye kadar hayal bile edilmemiş teşvikleri uygulamaya geçirmiştir. Bu amaçla hazırladığımız Teş
vik Yasasına verdikleri destek için, parti ayırımrgözetmeksizin tüm milletvekillerine, Hükümeti
miz adına, şükranlarımı sunuyorum. (DSP, ANAP ve DTP sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, demokrasimizin bir büyük eksikliği, uzlaşı yetersizliği idi; fakat, şimdi,
görevde bulunan çokpartili azınlık Hükümeti, hem kendi ortakları arasında uyum sağlamaya hem
de Büyük Millet Meclisiyle uyum içinde çalışmaya özen göstererek, bu eksikliğin giderilmesine,
demokrasiyi verimli kılabilmenin gereği olan uzlaşı kültürünün gelişmesine katkıda bulunmakta
dır. Büyük Millet Meclisimizin de, bu dönemde, uzlaşmaya yatkınlığını göstermesi, demokrasimiz
açısından umut verici bir gelişmedir.
'
Nitekim, Teşvikler Yasası gibi, 8 Yıllık Zorunlu İlköğretim Yasası da böyle bir uzlaşı ortamın
da Meclisimizden geçebilmiştir. Hükümetimizce hazırlanan kapsamlı Vergi Reformu Yasa Tasarı
sı da Plan ve Bütçe Komisyonundan aynı uzlaşı ortamında geçmiştir. Önümüzdeki günlerde, bu ta
sarının, Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan da, tüm partilerin ve milletvekillerinin değerli kat
kılarıyla geçeceğini umuyorum.
Laikliği korumak ve pekiştirmek için Meclise sunduğumuz tasarılar görüşülürken de uzlaşı
eğiliminin.etkili olacağına güveniyorum.
' Bölücü akımın ve terörün ardında dış desteklerin bulunduğunu söylemiştim. Aynı şekilde, la
iklik karşıtı akımların da arkasında bazı dış güçlerin, özellikle bazı bölge ülkelerinin desteği var
dır. Bunun nedeni de bellidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İslamın, laiklikle, çağdaşlıkla ve de
mokrasiyle bağdaşabileceğini ve bu bağdaşıdan çok dinamik bir toplum doğabileceğini kanıtlamış
tır; fakat, Türkiye Cumhuriyetinin bu başarısı, bölgemizdeki çağdışı bazı İslam ülkelerinin egemen
güçlerini tedirgin etmektedir. Türkiye'deki laik ve demokratik rejimin ve çağdaş yaşam biçiminin
kendi halklarına örnek,olacağından kaygı duymaktadırlar. O nedenle de Türkiye'de rejim karşıtı
akımları desteklemektedirler.'
Biz, geleneksel olarak, hiçbir ülkenin içişlerine ve rejimine karışmayız; fakat, inanıyorum ki,
55 inci Hükümet döneminde, laikliği pekiştirmek için alınmaya başlanan önlemler olumlu sonuç
larını verdikçe, o ülkeler de, Türkiye'yi çağın gerisine çekebilmekten umut keseceklerdir ve za
manla, ister istemez, Türkiye'deki laik demokratik rejimin etki alanı içine kendiliklerinden girme
ye başlayacaklardır. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) Böylece, İslam aleminde, yeni bir çığır
açılabilecektir.
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