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Sayýn Baþkan,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Deðerli Arkadaþlarým,
Hepinizi öncelikle en derin saygýlarýmla selâmlý-

yorum.
Bilindiði gibi, dün Meclis Genel Kurulunda parti

gruplarýnýn deþerli sözcüleri, hükûmetimizin progra-
mýyla ilgili görüþ,  öneri ve eleþtirilerini açýklamýþ bu-
lunuyorlar. 

Bir hükûmetin kuruluþunu ve programýný deðer-
lendirirken konuya üç temel bakýþ açýsýndan yaklaþ-
makta büyük fayda vardýr.

Birincisini, dünyanýn içinde bulunduðu sosyal ve
ekonomik þartlar, uluslar arasý siyasî sistemde mey-
dana gelen hýzlý deþiþmeler, Avrasya jeopolitiðinin ar-
tan önemi ve özellikle Türkiye’mizin etrafýnda yaþa-
nan sýcak geliþmeler eksenli bakýþ açýsý oluþturmak-
tadýr. Buna kýsaca uluslar arasý dinamikler de diyebi-
liriz. 

Ýkincisi, seçim öncesinde ve sonrasýnda yaþa-
nan siyasî geliþmelerden sosyal ve ekonomik açmaz-
lara kadar birçok alanda gözlemlenen ve giderek
aðýrlaþan sorunlar ve beklentiler yumaðýnýn oluþtur-
duðu iç dinamikleri dikkate alan bakýþ açýsýdýr.

Üçüncüsünü ise, yine tahmin edeceðiniz gibi,
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aziz milletimizin 18 Nisan seçimlerinde kristalize olan
siyasî tercihleri ile toplumsal talepleri oluþturur. Þüp-
hesiz, seçimlerde ortaya konan eðilimler, toplumsal
bir hüviyet kazanmýþ, siyasetçinin yürüyeceþi güzer-
gahýn ana kurallarýný ve yönünü belirlemiþtir.

Halkýmýzýn mecliste temsil imkâný verdiði beþ si-
yasî partimizden üçünün oluþturduðu yeni koalisyon
hükûmetinin yapýsýný ve onun hizmet anlayýþýnýn çer-
çevesini oluþturan protokol ve programýný bu baðlam-
da ele almak þarttýr.

Yeni hükûmete, bu bakýþ açýlarýndan yaklaþýldýðý
ölçüde, görüþ ve eleþtirilerin daha anlamlý ve yol gös-
terici olacaðý açýktýr.

Böyle bir yaklaþým biçimi, tabiî olarak, 57. Cum-
huriyet Hükûmeti’nden önce, 21. Dönem Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin konumunu ve fonksiyonlarýný ta-
yin etmek bakýmýndan da çok önem arz etmektedir.

Sayýn Baþkan,
Sayýn Milletvekilleri,
Bilindiði üzere, 20. Dönem Türkiye Büyük Millet

Meclisi, ülkemizin hem içeride, hem de dýþarýda karþý
karþýya bulunduðþu sorunlarýn yüklediði aðýr mesuli-
yeti daha fazla kaldýracak gücü kendisinde bulama-
mýþtýr. Bulamadýðý içindir ki, üzerindeki yükü yeni
meclise devretme yolunu tercih etmiþ, milletimize tek-
rar müracaat etmek amacýyla erken seçimin yolunu

açmak zorunda kalmýþtýr.
Bu noktanýn altýný, huzurlarýnýzda bir kez daha

çiziyor, hiç unutulmamasý gerektiðini ifade ediyorum.
Türk siyasî hayatýnýn, özellikle 1995 seçimlerin-

den itibaren sahne olduðu acý ve tatlý tecrübeler, bu-
gün bizlerin önünde, ders alýnmasý gereken tarihî ka-
yýtlar olarak durmaktadýr.

Bunlar arasýnda, zannediyorum, meclisimizin
deðer ve çözüm üretmekte zorlanmasýnýn karþýlýðýnda
yaþadýþý güven bunalýmý, ilkeli ve seviyeli siyaset üs-
lûbundan uzaklaþýlmasý; uzlaþma, hoþgörü ve diyalog
yerine; çatýþma, karalama ve kamplaþmanýn hâkim
olmasý çok hayatî öneme sahiptir.

Halkýmýzýn, Türk siyasetinden ve siyasetçisin-
den beklediði davranýþ biçimlerinin baþýnda, bu olum-
suz siyasî tablonun deðiþtirilmesinin geldiðine þüphe
yoktur. Bizler, hem tek tek milletvekillerimizin hem de
siyasî partilerimizin önlerinde duran bu ahlâkî  ve de-
mokratik sorumluluklarýn sürekli idraki içinde olmala-
rýný arzuluyoruz.

57. Cumhuriyet Hükûmeti’nin de iþte böyle bir
sorumluluk bilinciyle hareket eden siyasî partilerin
oluþturduþu bir koalisyon hükûmeti olduðuna inanýyo-
ruz.

Temennimiz bu görev ve sorumluluk bilincinin
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hiç kaybolmamasýdýr.
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Deðerli Milletvekilleri,
Demokratik rejimlerde seçim sonucunda hiçbir

siyasî partinin tek baþýna güvenoyu alabilecek sayýda
milletvekilini parlâmentoya sokamadýðý durumlarda
siyasî iktidar sorununu çözmek için kullanýlan iki yön-
tem vardýr.

Bu yöntemlerden biri “azýnlýk hükûmeti”,  diðeri
ise “koalisyon hükûmeti” kurulmasýdýr. 

Çok partili sistemlerde daha yaygýn olarak kulla-
nýlan koalisyon hükûmeti yöntemi, iki ya da daha faz-
la sayýda siyasî partinin, kendi program ve politikala-
rýndan belli ölçülerde feragât edip, yine belli ilkeler
çerçevesinde anlaþmasýyla ortaya çýkan ve yürütme
yetkisini paylaþmasýný ifade eden bir yöntemdir.

57. Hükûmet, böyle bir evrensel ilkenin yanýnda,
tabi ki Türkiye’nin özgün þartlarýnýn da þekillendirdiði
bir koalisyon hükûmeti olarak ülke yönetimine talip ol-
muþ yeni bir siyasî oluþumdur.

Ülkemizin giderek aðýrlaþan sosyal ve ekonomik
sorunlarýna neþter vurmak isteyen, en önemlisi ülke-
mizin daha fazla hükûmetsiz zaman geçirmemesi için
bir araya gelen Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hare-
ket Partisi ile Anavatan Partisi, kritik bir dönemde hü-

kûmeti kurmuþlardýr.
Farklý dünya görüþlerine sahip olan bu siyasî

partiler, acil çözüm bekleyen ülke sorunlarýnýn üzeri-
ne gitmek için acil hükûmet oluþturma ihtiyacýna ce-
vap vermek amacýyla bir araya gelmiþlerdir. Yine, hü-
kûmetin gecikmesi durumunda, halkýmýzýn yeni parlâ-
mentoya karþý duyduklarý güven ve desteþin sarsýntý-
ya uþrayacaþýný göz önüne almýþlardýr.

Ortaklarý bir araya getiren diðer bir önemli saik
de uzun soluklu, uyumlu ve kalýcý bir hükûmet oluþtur-
ma düþüncesi etrafýnda þekillenen benzer kanaatler-
dir.

Ülkemizde, 18 Nisan Seçimlerinin ortaya koydu-
ðu sonuçlar bakýmýndan üç partili koalisyonlar dýþýnda
hükûmet oluþturma ihtimali bulunmadýðý için, hükû-
met üyelerinin kendi aralarýnda güven, iç uyum ve
ahengi tesis etmesi ve korumasý da temel bir ilke ola-
rak kabul edilmiþtir.

Sadece ülkemizde deðil, dünyanýn her tarafýnda
üçlü koalisyon hükûmetlerinin oluþumu da, varlýðýný
sürdürmesi de zordur. Türkiye’de demokrasi ve uz-
laþma kültürünün zayýflýðýna karþýlýk, kamplaþma ve
çatýþma eðiliminin güçlü olduðu dikkate  alýndýðýnda,
57. Hükûmetin baþarýlý hizmetler vermesi, sadece hü-
kûmet ortaklarýnýn deðil, 21. Dönem Türkiye Büyük
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Millet Meclisi’nin ve tabiî olarak Türk demokrasisinin
zaferi olacaktýr. Bunun için, koalisyonu oluþturan par-
tilerin yanýnda, muhalefet partilerimize de çok büyük
görev ve sorumluluk düþtüðüne þüphe yoktur.

Muhterem Arkadaþlarým,
Hükûmetimiz, buraya kadar sizlere özetleyerek

arz etmeye çalýþtýðým siyasî iklim ve anlayýþ içerisin-
de ortaya çýkarak þekillenmiþ ve göreve baþlamýþtýr.
Ýlk önce, koalisyon protokolü, daha sonra da hükûmet
programý Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve kamu-
oyunun takdirine sunulmuþtur.

Koalisyon protokolleri, ortaklarýn birlikte hükû-
met olmak ve sorunlarý birlikte çözmek için üzerinde
anlaþmaya vardýklarý bir ilkeler demeti, bir nevi koalis-
yonun  anayasasý gibidir. Deðiþtirilmesi ve geliþtiril-
mesi de oluþumu gibi, onu ortaya koyan partilerin
müþterek iradesiyle mümkündür. Geçtiðimiz cuma
günü genel kurulda okunan program da bu protokole
uygun biçimde hazýrlanan ve hükûmetin ülke sorunla-
rýna bakýþýný ve çözüm önerilerini yansýtan bir metin-
dir.

Her hükûmet programý gibi, bu programýn da
eleþtirilecek ya da eksik yönleri bulunabilir. Ýyi niyetli
ve yol gösterici eleþtirilerden bugün olduðu gibi, yarýn
da yararlanmaya devam ederiz ve bu da hepimizin

kazancý olur. 
Hükûmetin programý hazýrlanýrken, Türkiye’nin

içinde bulunduðu sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasî
þartlar çok yönlü olarak göz önünde bulundurulmuþ
ve öncelikler sýralamasý yapýlmýþtýr. Ayný þekilde, dün-
yada yaþanan deþiþme ve geliþmelerin ülkemize
muhtemel etkileri dikkate alýnmýþtýr.

Dün meclis kürsüsünden Hükûmet Programý
üzerine hem siyasî parti gruplarý adýna hem de kiþisel
olarak birçok deðerlendirme yapýlmýþtýr. Bu konuþma-
lar sýrasýnda, sadece parti çýkarlarý gözetilerek yapýl-
mýþ, ideolojik ön yargýlarla ileri sürülmüþ görüþlerin
yanýnda, haklý eleþtiriler de yöneltilmiþ, çok yararlý dü-
þünceler ifade edilmiþtir.

Örneðin, muhalefet partilerinin bazý sayýn söz-
cülerinin geçmiþe  takýlýp kaldýklarý, yine yýllar içinde
hangi konumda bulunduklarýný unuttuklarý görülmek-
tedir. Eðer siyasî ve sosyal meselelere ve gerginlikle-
re hep bir cepheden bakarsanýz, karþýnýzdakini de sü-
rekli bir cephe içinde görürsünüz. Dün, bugün ve ya-
rýn arasýnda anlamlý bir bað kurmak için, tarihi iyi oku-
mak ve öz eleþtiriyi saðlýklý yapmak þarttýr.

Yine bazý görüþ ve deðerlendirmelerden, temsi-
li demokrasilerin en büyük müessesesi olan seçimle-
rin yeterince ciddiye alýnmadýþý görülmektedir. Çünkü
sonuçlar iyi analiz edilip gerekli derslerin çýkarýlmadý-



ðý anlaþýlmaktadýr. Seçim sonuçlarýný doðru anlayýp
gereðini yerine getirmediðiniz zaman, seçim öncesi-
ne geri dönmeniz kaçýnýlmaz olur. Partilerin oy oran-
larýnda meydana gelen deþiþikliklerin derecesi, yeni
siyasî dönemin özelliklerini belirlemenin yanýnda, se-
çim öncesindeki politika ve söylemlerinin onaylanma
derecesini de gösterir.

Ýþte seçim sonuçlarý, bu þekilde yorumlanarak
deðerlendirilmezse siyasî hayatýmýzýn aksayan yönle-
rini tamir edip, istikrarsýzlýklarý aþmak mümkün olama-
yacaktýr. Hiç kimsenin vatandaþlarýmýza seçimleri bo-
þuna mý yaptýk dedirtmeye hakký yoktur.

Huzurlarýnýzda, 57. Cumhuriyet Hükûmeti’nin bir
mensubu olarak, dün gündeme getirilen görüþ ve
önerileri  istifade etmek üzere dikkate alacaþýmýzý bir
kez daha tekrarlýyor, ileride de yapýcý ve olumlu her
türlü öneriye açýk olacaðýmýzý ifade etmek istiyorum.

Halkýmýzýn çözüm aranmamýþ ya da  ertelenmiþ
devasa sorunlarý bulunduðunu hepimiz yakýndan bili-
yoruz. Yýllarýn birikimi olan bu sosyal ve ekonomik so-
runlarýn çözümü için de makul bir zamana, büyük
kaynaklara ve güçlü bir siyasî iradeye ihtiyaç  bulun-
duðu da malûmunuzdur. 57. Hükûmet, bu karmaþýk
sorunlar yumaðý arasýnda bir öncelikler sýralamasý ya-
parak hepsini çözmeye taliptir. Yüce meclisin güven
ve desteði devam ettiði sürece bu inancýn ve çabanýn

da devam edeceðine þüphe yoktur.
Programlarýn muhtevasý  kadar, uygulamalarýnýn

da çok önem taþýdýþý açýktýr. Türkiye’miz istikrar ve
huzur içinde yol aldýkça, insanýmýzýn çözüm bekleyen
her sorununa bu meclis ve hükûmet tarafýndan mut-
laka el atýlacaktýr. Hem meclisimiz hem de hükûmeti-
miz, inþallah uzlaþma, diyalog ve çözüm üreten mer-
kezler olduklarýný ispat edecektir. Yeni meclis, iþte, bu
gerçekleþtiði zaman, aziz milletimizi mutlu ve huzurlu
kýlýp 21. yüzyýlý kucaklayacak bir meclis hüviyeti kaza-
nacaktýr.

Sayýn Basýn Mensuplarý,
Deðerli Arkadaþlarým,
Biz, hem hükûmet ortaðý olarak, hem de Milliyet-

çi Hareket Partisi olarak, demokrasimizin en önemli
kronik hastalýklarýndan biri olan saðlýksýz iktidar-mu-
halefet iliþkileri geleneðini dönüþtürmeyi arzuluyoruz.
Türkiye artýk istikrarlý ve saðlýklý bir iktidar-muhalefet
iliþkileri geleneðini inþa etmelidir. Siyasî hayatýmýzýn
uzun zamandýr aksayan ayaklarýndan birini oluþturan
anlamsýz ve amansýz iktidar-muhalefet çatýþmalarýný
artýk bir kenara býrakmamýz gerekiyor.

Yeni yüzyýlýn eþiðinde bulunduðumuz bir zaman
diliminde halkýmýzýn bu beklentisini gerçeðe dönüþ-
türmek, gelecek kuþaklara býrakacaðýmýz en anlamlý
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siyasî miras olacaðýna þüphe yoktur.
Bizler, haksýzlýklarýn ve yanlýþlýklarýn yapýcý bir

üslûpla eleþtirilmesinden, güzelliklerin ve hizmetlerin
ise paylaþýlmasýndan her zaman mutluluk duyacaðýz.
Evet, bizler, bu dönemde ortaya konacak hizmetleri
ve baþarýlarý hep birlikte paylaþmayý arzuluyoruz.
Unutmayalým ki, demokrasinin geliþimi, onu en çok
talep edenlerin, ona gerçek ve samimî manada sahip
çýkmasýyla ve yine onun yeþerip geliþeceði güçlü bir
ahlâkî zeminin var olmasýyla mümkün olabilir. Dolayý-
sýyla, demokrasinin ve insan haklarýnýn nasýl bir ze-
minde ve iklimde zenginleþip pekiþeceðini unutma-
mak gerekir.

Büyük Türk milleti, þüphesiz sadece demokratik
hayatta deðil, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta da
her þeyin en iyisine lâyýktýr. Bu gerçekleþtiði ölçüde,
halkýmýzýn belirli bir süre için  vekâlet verdiði biz siya-
setçiler temel görevlerimizi yerine getirmiþ olacaðýz.
21. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve onun
içinden çýkan 57. Cumhuriyet Hükûmeti’nin bunu ba-
þaracaþýna inanýyor ve bunu yürekten temenni ediyo-
ruz.

Deðerli Milletvekilleri,
Son olarak, terör örgütünün baþýnýn yargýlan-

ma sürecine temas etmek istiyorum. Yargýlama sü-
reci, ülkemiz üzerinde birçok karalama kampanyasý
yürütülmesine ve devletimizin köþeye sýkýþtýrýlmaya
çalýþýlmasýna raðmen, hukukun genel prensiplerine
uygun bir tarzda ve serinkanlý bir þekilde devam et-
mektedir. Yaklaþýk 30 bin insanýmýzýn canýna mal ol-
muþ bir çetenin baþýnýn yargýlanmasýnda gösterilen ti-
tizlik, takdire þayandýr.  Bu gerçek, her þeyden önce
Türk milletinin ne kadar vakur bir millet olduðunu,
Türk yargý sisteminin baðýmsýzlýðýný  bir kez daha bü-
tün dünyaya göstermektedir. Yargýlama sürecine her-
hangi bir müdahale söz konusu olamayacaðý gibi, ve-
rilecek cezanýn da mutlaka adaletin yerini bulmasýna
vesile olacaðý muhakkaktýr. Bir baþka temennimiz de
inþallah bu süreçten hain örgütün tuzaðýna düþenler
ile bu örgüte maddî ve manevî destek saðlayanlarýn
gerekli dersleri çýkarmýþ olmasýdýr .Milletimizin birlik
ve dirliði ile oyun oynamaya kalkýþanlara dün olduðu
gibi, bugün de yarýn da gerekli cevaplar verilecektir.
Türkiye, aziz milletimizin hem ebedî vataný olarak
hem de bölgesinin istikrar, demokrasi ve kalkýnmýþlýk
adasý olarak hep var olacaktýr.

Bu duygu ve düþüncelerle güzide heyetinizi bir
kez daha saygý ve sevgiyle selâmlýyor; Cenab-ý Al-
lah’tan yeni yasama döneminin ve hükûmetin milleti-
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

22 Haziran 1999 Günü TBMM MHP

Grup Toplantýsý’n da Yapmýþ Olduklarý

Konuþma Metni
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Medyamýzýn Sayýn Temsilcileri,
Deðerli Arkadaþlarým,

Bugünkü Grup Toplantýmýzýn açýlýþ konuþmasý-
na baþlamadan  önce hepinizi saygý ve sevgilerimle
selâmlýyorum.

Bilindiði üzere, aziz milletimizin özlemini çektiði
yapýcý, ilkeli ve seviyeli siyaset anlayýþýnýn mimarý
olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin yeni görev ve so-
rumluluklar üstlendiði bir sürecin baþýndayýz. Bugün,
seçimlerin üzerinden iki ayý, hükûmetin kuruluþundan
ise bir ayý aþkýn bir süre geçmiþ bulunmaktadýr.

Türk ve Dünya tarihinin en karmaþýk ve sorunlu
dönemlerinin birinde olmamýza raðmen zor olaný ba-
þarma, yýllarýn birikimi olan sorunlarý çözme konusun-
da kararlýlýðýmýzý sürdürüyoruz. Þahsî ya da siyasî çý-
kar hesaplarý yapmadan ülke ve dünya þartlarý ile hal-
kýmýzýn beklentileri arasýnda en optimum noktayý gö-
zeten yaklaþýmý hayata geçirmeye çalýþýyoruz. Ülke-
mizin üç partili koalisyon hükûmetleriyle yönetilmesi
gerçeðini göz önünde bulundurarak saðlýklý bir iþ bir-
liði ve uyum kültürünün geliþmesi ve yerleþmesi için
çaba sarf ediyoruz.
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Geçmiþ koalisyon tecrübelerinin ortaya koyduðu
acý gerçeklerin bir daha yaþanmamasý için özen gös-
teriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, halkýmýzýn
büyük destek verdiði ama o ölçüde de beklenti içine
girdiði yeni hükûmetin benzeri manzaralarla karþýlaþ-
mamasýný arzuluyoruz. 

Bu konulara sýk sýk temas etmemin iki önemli
sebebi vardýr. Birincisi, artýk gelir daðýlýmý, iþsizlik,
enflâsyon, temel yapýsal reformlarýn gecikmesi ve
yolsuzluk gibi hayatî sorunlarýn, artýk beklemeye ta-
hammülün olmadýðý bir boyuta ulaþmýþ olmasýdýr. Ül-
kemiz, bundan böyle daha fazla gecikmeden sýraladý-
ðým bu alanlarda ciddî adýmlar atmak mecburiyetiyle
karþý karþýyadýr. Yeni belirsizlikler ve riskler çaðýnýn
bizler açýsýndan kayýp bir çað olmamasý, toplumsal,
siyasî ve ekonomik sorunlarýn çözümünde gözle gö-
rülür bir mesafenin alýnmasýna baðlýdýr.

Gösterdiðimiz titizliðin ve gayretin ikinci önemli
sebebi ise, Türk siyasî hayatýnýn uzlaþma, iþ birliði ve
diyalog iklimine duyduðu ihtiyacýn her geçen yýl biraz
daha artmýþ olmasýdýr. Türkiye, bugün, adalet siste-
minin iyileþtirilmesi baþta olmak üzere, siyasî ve idarî
yapýsýný saðlýklý bir þekilde geliþtirmeye þiddetle ihti-
yaç duyan bir ülke konumundadýr.

Ýþte, deðerli arkadaþlarým, bütün bunlarý baþar-
dýðýmýz ölçüde, demokratik uzlaþma kültürünün ve si-
yasetin sorun çözme yeteneðinin geliþmesi mümkün

olacaktýr. Baþka bir deyiþle, bizler, demokratik hukuk
devletini mükemmelleþtirme yolunda atýlacak adýmla-
rýn ancak bu þekilde mümkün olacaðýna, toplumsal
huzur ve güvenin ancak bu þekilde artacaðýna inaný-
yoruz.

Sayýn Basýn Mensuplarý,
Muhterem Milletvekilleri,
Bu genel deðerlendirmeyi yaptýktan sonra, son

günlerde ülke gündeminin ilk sýralarýnda yer alan ba-
zý konulara temas etmek istiyorum.

21. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, ilk bü-
yük sýnavýndan yüz akýyla çýkmasýný bilmiþtir. Geçtiði-
miz hafta içinde kabul edilen Devlet Güvenlik Mahke-
melerinin yapýsýnýn sivilleþmesini saðlayan Anayasa
deðiþikliði teklifi yasalaþmýþ bulunmaktadýr. Bu deði-
þikliðin özellikle zamanlamasý açýsýndan milletvekille-
rimizin vicdanýný rahatsýz ettiðini biliyorum. Ancak
devletimizin ve yargý sistemimizin haksýz yere eleþtiri-
lip töhmet altýnda býrakýlmaya çalýþýlmasýnýn önüne
geçilmesi de bir zaruret hâline gelmiþti. Bunun yanýn-
da,  ilk oylamasý 15 Haziran’da, ikinci oylamasý ise 18
Haziran tarihinde yapýlan anayasa deðiþikliðinin mec-
lisi oluþturan bütün parti gruplarýnýn büyük bir uzlaþ-
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ma örneði sergilemesiyle sonuçlanmasý, yeni dönem
açýsýndan çok önemli bir baþlangýç olmuþtur. Yine er
ya da geç yapýlmasý gereken düzenlemenin bir an
önce yapýlarak ülke gündeminden çýkarýlmasý önem
arz etmektedir.

Teklifin tümü üzerine yapýlan üçüncü oylamaya
katýlan 483 milletvekilimizden 423’ünün kabul oyuyla
gerçekleþen bu deðiþiklik, demokrasi tarihimizde en-
der rastlanan bir konsensus düzeyini oluþturmaktadýr.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, önümüzdeki dönem-
de, temel ülke meseleleriyle ilgili konularda da ayný
uzlaþma ve iþ birliði  anlayýþýnýn sergileneceðini ümit
ediyoruz.  Bu açýdan partimizin kendi payýna  düþeni
yerine getireceðine  þüphe yoktur.

Bilindiði gibi, geçtiðimiz hafta içinde sadece
Anayasa deðiþikliði deðil, Bankalar Kanunu tasarýsý
da meclis genel kurulunda görüþülerek kabul edilmiþ-
tir. Bu iki yasama faaliyetinin  bir an önce  düzenlen-
mesi gereken alanlar olmasýnýn yanýnda, zannediyo-
rum iki açýdan büyük sembolik deðeri bulunmaktadýr.
Anayasa deðiþikliði ve deðiþiklik sürecinde yaþanan
iþ birliði çabasý, siyasî istikrarýn tesisi açýsýndan
önemli bir baþlangýçtýr. 20. Dönem Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ndeki kýsýr çekiþme ve kargaþa ortamýnda
yasalaþma imkâný bulamayan Bankalar Kanunu da
ekonomik istikrarýn tesisi açýsýndan önemli bir ilk

adýmdýr. Hem toplumumuza hem de piyasalara gü-
ven gelmesine vesile olan bu deðiþikliklere imza atan
baþta siz deðerli arkadaþlarým olmak üzere, bütün
milletvekillerimize þükranlarýmý arz ediyorum.

Þimdi, meclisimizi, önümüzdeki günlerde baþta
Bütçe Kanunu olmak üzere yeni bir çalýþma marato-
nu daha beklemektedir. Plân ve Bütçe Komisyo-
nu’nda üye olan arkadaþlarýmýz yakinen biliyorlar.
Bütçe tasarýsýnda yer alan rakamlara da yansýyan
ekonomik dengesizlikler ve olumsuzluklar, ülkemizin
içinden geçtiði dar boðazýn boyutlarýný bütün çýplaklý-
ðýyla ortaya koymaktadýr. Meseleye üstünkörü bir ba-
kýþ bile, gelir-gider dengesizliðini, kangrenleþen faiz
yükünü ve yatýrýmlarýn yetersizliðinin had safhaya
ulaþtýðýný göstermektedir. 20 yýlý aþkýn süredir Türk
ekonomisinin en büyük kamburu olan enflâsyon ca-
navarýnýn birkaç yýldan beri borçlanma ve faiz açma-
zý adlý yeni bir kardeþi bulunmaktadýr. Devletin ve top-
lumun bu  faiz canavarýndan da bir an önce kurtarýl-
masý gerekmektedir.

Hükûmetimiz, sosyal güvenlik ile vergi sistemin-
de yapacaðý iyileþtirme çalýþmalarýnýn yasalaþmasýn-
dan sonra,  bu meseleye de el atarak ülkemizin rahat-
latýlmasý açýsýndan gerekli düzenlemeleri yapacaktýr.
Kýsa vadede, enflâsyonu azdýrmadan ekonomimizi
durgunluk ve belirsizlik ortamýndan çýkarmak önem
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taþýmaktadýr. 55. Hükûmet döneminde hazýrlanýp yü-
rürlüðe giren ve vergi sistemimiz de ciddî deðiþiklikler
getiren  Vergi Kanunu’nda  bazý iyileþtirmeler yapýl-
masý hükûmetimizin gündeminde yer almaktadýr. Uy-
gulamada ortaya çýkan aksaklýklarýn giderilmesi ve
ekonomik dinamizmi olumsuz etkileyen düzenlemele-
rin revize edilmesi açýsýndan hükûmetimizin üzerine
düþen görevi yerine getireceðine þüphe yoktur. Parti-
miz de hem hükûmetin bir ortaðý hem de meclisimizin
bir parçasý olarak toplumumuzun beklentileri ile eko-
nomimizin þartlarý ve ihtiyaçlarýný göz önünde bulun-
durarak gerekli katkýyý yapmaya devam edecektir.

Hububat alým fiyatlarý ile alým ve ödemede izle-
necek yöntem de hükûmetimizin meseleye yaklaþý-
mýnýn güzel bir örneðini teþkil etmektedir. Açýklanan
fiyatlar, tabi ki çiftçimizin alýn terinin tam karþýlýðý de-
ðildir. Ancak bütçe  imkânlarý zorlanarak çiftçimizi
maðdur etmeyecek bir fiyat düzeyi belirlenmeye çalý-
þýlmýþtýr. Tarým ve Köyiþleri Bakanýmýzýn da açýkladý-
ðý gibi, daha önce bazý gazetelerde yeralan haberle-
rin aksine peþin ödeme politikasý uygulanacaktýr.

Ayný þekilde, memurlarýmýzýn maðdur edilmeme-
si için de bütçe imkânlarýmýz zorlanmaktadýr. Hükûme-
timiz, memurlarýmýzýn içinde bulunduðu geçim sýkýntý-
sýný gözden uzak tutmamakta, bu sebeple bütçe im-
kânlarý çerçevesinde yapabileceði katkýyý araþtýrmak-
tadýr. Ancak, ekonomimizin kritik bir sürece girmesine

yol açan bugünkü elveriþsiz þartlar içinde memuru-
muzu her açýdan tatmin edecek arzuladýðýmýz iyileþ-
tirmenin yapýlabilmesi mümkün gözükmemektedir.
Buna raðmen, önümüzdeki günlerde kesinleþecek
olan maaþ artýþýnýn  ekonomik  dengelerin daha faz-
la bozulmasýna meydan vermeden yapýlabilecek en
makûl oranlarda gerçekleþmesine gayret sarf edil-
mektedir. Çünkü, kamu yönetimi sisteminin temel di-
reði olarak gördüðümüz  memurlarýmýzýn maðdur
edilmemesi, hem hükûmetimiz hem de bizler açýsýn-
dan büyük önem arz etmektedir.

Deðerli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Konuþmamýn bu bölümünde dýþ politika alanýn-

da yaþanan sýcak geliþmelere temas etmek istiyorum.
Bilindiði üzere, insanlýk tarihi açýsýndan yeni bir safha-
yý ifade eden Soðuk Savaþ sonrasý dönem, belirsiz ve
sancýlý bir süreç olma özelliðini muhafaza  etmektedir.
Hem uluslar arasý siyasî iliþkiler hem de ekonomik iliþ-
kiler istikrarsýz bir nitelik arz etmekte, bölgesel çatýþ-
malar ile küresel düzensizlik önemini sürdürmektedir.

Dünyanýn diðer bazý bölgelerinde olduðu gibi,
Balkanlarda da tarih, âdeta tekerrür etmektedir. Bal-
kanlar gibi, Orta ve Doðu Avrupa da komünist sistem-
lerin çöküþünden sonra yeni bir rekabet ve paylaþým



mücadelesine sahne olmaya baþlamýþtýr.Bütün bun-
lara, yeni dünya düzeninin uzayan doðum sancýlarý
demek, zannediyorum yanlýþ olmayacaktýr. Böyle bir
sürecin cereyan ettiði temel alanlarýn da en çok aksa-
yan ayaklar durumundaki Balkanlar, Orta Doðu ve
Kafkaslar olduðuna þüphe yoktur.

En sorunlu bölgeler arasýnda hiç þüphesiz çok
yakýn tarihi ve kültürel baðlarýmýz bulunan Balkanlar,
özel bir konuma sahiptir. Bosna’dan sonra Kosova’da
yaþanan insanlýk dramýna hep birlikte þahit olduk.
1989 yýlýnda Slobodan Miloseviç’in özerkliðini kaldý-
rarak Sýrbistan’ýn bir vilâyeti hâline getirdiði Koso-
va’daki zulüme maalesef uzun süre seyirci kalýnmýþ-
týr. Bugün Sýrp vahþetinin boyutlarý, sayýsý yetkililerce
100 civarýnda ifade edilen toplu mezarlarla bir kez da-
ha kanýtlanmýþ bulunmaktadýr.

Sýrp saldýrýlarýný durdurmak amacýyla yapýlan
NATO operasyonunun baþarýya ulaþmasýndan sonra
Kosova ve Balkanlar için artýk yeni bir dönem baþla-
mýþtýr. Þimdi, sýcak savaþ yerini, birçok soru iþaretini
de beraberinde getiren bir barýþ antlaþmasý ile Soðuk
Savaþ döneminin baþlangýcýný hatýrlatan yeni bir fiilî
duruma býrakmýþtýr.

Ülkemizin Balkanlarýn uluslar arasý nüfuz kav-
gasýna sahne olduðu böyle bir dönemde her za-
mankinden daha dikkatli, tedbirli ve aktif davranma-

s ý
gerekmektedir. Benzer þekilde, Kýbrýs ve Kuzey Irak
meseleleri de çok yakýnda uluslar arasý gündemin ilk
sýralarýnda daha aðýrlýklý bir yer iþgal etmeye baþlaya-
caktýr. Bu sebeple,  hem hükûmetin  ve meclisin hem
de kamuoyunun konuya karþý duyarlýlýðýný arttýrmasý
þarttýr. Öncelikle, Türkiye’nin çözümsüzlük istediði
þeklinde özetlenen ve Yunanistan’ýn önderliðinde yü-
rütülen, zaman zaman da uluslar arasý kamuoyu üze-
rinde etkili olan kampanya en azýndan  izole edilmeli-
dir. Türkiye, ne dün ne de bugün çözümsüzlüðe taraf
olmuþtur. Türkiye’nin istediði, adil, onurlu ve makul bir
çözümdür, yeni barýþýn ve istikrarýn kalýcý olmasýdýr.
Dolayýsýyla, meþru ve haklý yaklaþýmlarýmýzdan vaz-
geçmeyeceðimiz açýktýr.

Deðerli Arkadaþlarým,
Sonuç olarak, þunlarý söylemek istiyorum. Dün-

ya ve özellikle bölgemiz yeniden þekillenir, uluslar
arasý ekonomik ve teknolojik rekabet her alanda sýnýr
tanýmaz bir ivme ve nitelik kazanýrken biz, ülke olarak
içe kapanýp yaþayamayýz. Kendi kendimizle boðuþa-
rak zorlu 21. yüzyýl maratonunu koþamayýz. Gelece-
ðimizi bu þekilde ipotek altýna sokturmaya hiç kimse-
nin hakký yoktur. Ýþte, sürekli uzlaþma, diyalog ve iþ
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birliði çaðrýlarý yapmamýzýn bir sebebi de budur. 
Artýk, küreselleþme sürecinde imkânlarýmýzý ve

araçlarýmýzý sürekli geliþtirerek baþlý baþýna bir güç
olmak zorundayýz. Bunun için önemli olan, küresel-
leþme oyununu çok iyi oynamak ve elimizdeki kozlarý
güçlendirecek politikalarý hayata geçirmektir. 21. Dö-
nem Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne düþen görev ve
sorumluluklar bu açýdan da büyük önem arz etmekte-
dir. Aylardýr dile getirdiðimiz, “21. Dönem Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi, 21. yüzyýlý kucaklayacak bir meclis
olmalýdýr.” temennimiz inþallah gerçek olacaktýr.

Bu duygu ve düþüncelerle yüksek heyetinizi bir
kez daha sevgi ve saygýyla selâmlýyorum. 

Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

6 Temmuz 1999 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý

Konuþma Metni
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Sayýn Basýn Mensuplarý,
Deðerli Arkadaþlarým,

Konuþmama baþlarken hepinizi saygýlarýmla se-
lâmlýyorum.

Bilindiði üzere, hem iç ve dýþ politika hem de
ekonomik geliþmeler bakýmýndan çok yoðun bir hafta-
yý geride býraktýk. Þüphesiz bu hafta da geçen hafta-
yý aratmayacak ölçüde yüklü bir gündeme sahiptir.

Bunlar arasýnda, birçok masum insanýn kanýna
giren ve ülke kaynaklarýnýn heba olmasýnda baþ rol
oynayan çetebaþý hakkýnda idam kararýnýn verilmesi
sonrasýnda ortaya çýkan geliþme ve tartýþmalar aðýr-
lýklý bir yere sahiptir. Bu sürecin, zannediyorum en
dikkat çekici, bir o kadar da düþündürücü ve üzücü
tarafý, ülke dýþýndan, özellikle de Batý Avrupa’dan ge-
len resmî tepkilerdir. Avrupa kentlerinde cereyan
eden sokak gösterilerinin ve eylemlerin ciddî temel
hak ihlâllerine yol açan çirkin  ve tehlikeli bir boyuta
ulaþmýþ olmasý da bu tabloyu tamamlamaktadýr.

Terör örgütünün palazlanmasýna ve önemli rol-
ler üstlenmesine öncülük eden Ýtalya ile Yunanis-
tan’ýn baþýný çektiði birçok Avrupa ülkesinde yürütü-
len kampanya aslýnda Türkiye’nin haklýlýðýnýn yeni bir
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kanýtý olmuþtur. Terörist baþýnýn affý için kopartýlan fýr-
týna, teröre ve Türkiye’ye karþý takýndýklarý iki yüzlü
tavrýn bir kez daha gözler önüne serilmesine yol aç-
mýþtýr.

Kendi ülkesinde bile giderek itibar kaybeden
Ýtalya Baþbakaný ile Dýþiþleri Bakanýnýn ülkemizi Bir-
leþmiþ Milletler’e ve Avrupa Birliði’ne þikâyet etmeleri
ve Türkiye’ye karþý müeyyide uygulanmasý çaðrýlarý
yapmalarý, þüphesiz devlet yönetimi ciddiyetinden
uzak insanlarýn hezeyanlarý olarak tarihteki yerini ala-
caktýr. 

Uluslar arasý dostluk ve iþ birliði teamüllerine ta-
mamen ters olan bu ve benzeri yaklaþýmlarýn insan
haklarý kavramýyla baðdaþtýrýlmasý da hiçbir þekilde
mümkün deðildir. Terör örgütünün Avrupa’daki uzan-
týlarýnýn Türk dernek ve iþ yerlerini yýkýp yakmasýna,
en son olarak bir caminin kundaklanmasýna seyirci
kalanlarýn, 30 bin kiþinin katlinin baþ sorumlusu olan
birini kurtarmaya çalýþmalarýnýn ne ahlâkî ne de man-
týkî bir izahý vardýr. Ýnsan haklarý kavramýný, bu kadar
bayaðýlaþtýrýp ayaklar altýna almaya, basit bir siyasî
manipülâsyon aracý olarak kullanmaya hiç kimsenin
hakký yoktur.

Bu vesileyle, terör örgütünün ve onun baþýnýn
sözcülüðüne ve avukatlýðýna soyunan Ýtalyan ve Yu-
nanlý yetkilileri, milletimize ve devletimize karþý daha
dikkatli ve saygýlý davranmaya davet ediyoruz.

Yargý kararýnýn ardýndan yaþanan geliþmelerde
dikkat çeken ikinci önemli nokta, yine bazý Batý basý-
nýnda ve Avrupa Birliði çevrelerinde çetebaþýnýn ida-
mýnýn ülkemizin Birliðe tam üye olmasýný imkânsýz
hale getireceði noktasýnda ileri sürülen görüþlerdir.
Bu açýklamalar, her þeyden önce, terör örgütünün do-
laylý da olsa korunmasý anlamýna gelmekte; Birliðe
üyelik sürecine gayriciddî ve ön yargýlý bir yaklaþýmýn
hâkim olduðunu göstermektedir. Dolayýsýyla, bu tür
beyanlarýn sadece ve sadece Avrupa Birliði’nin etkin-
liðini ve inandýrýcýlýðýný daha da zayýflattýðý,  Türk Mil-
leti’ni incitmekten baþka bir iþe yaramayacaðý açýktýr.

Partimiz, son geliþmelerin, Avrupa Birliði’nin
Türkiye’yle ilgili politika ve söylemlerini gözden geçir-
mesi gerektiðini ve kendi içlerinde ciddî bir öz eleþtiri
süreci baþlatmalarýnýn þart olduðunu ortaya koyduðu-
na  inanmaktadýr.

Ýmralý’daki yargýlama sonucunda verilen idam
kararýnýn ülkemizdeki deðerlendirme sürecinin de
zaman zaman yanlýþ bir zemine kaydýðý ve adalet sis-
temini zor durumda býrakacak bir muhtevaya bürüne-
bildiði gözlenmektedir.

Yargýlama süreci sonucunda ortaya çýkacak ni-
haî  kararýn deðiþik sebeplerle þimdiden belirlenmeye
çalýþýlmasýnýn en baþta yargýya ve devlete olan güve-
nin ciddî biçimde yara almasýna yol açacaðý aþikârdýr.
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Hiçbir siyasî gerekçenin, 30 bin insanýmýzýn kanýna
girmiþ bir caninin affedilmesine ya da yargý kararýnýn
uygulanmasýnýn engellenmeye çalýþýlmasýnýn toplum-
da yaratacaðý hayal kýrýklýðýný ve güvensizlik duygu-
sunu ikâme etmesi mümkün deðildir. Medyamýzýn da
bu ve benzeri konularýn ele alýnýþýnda, zaten çok du-
yarlý bir kývama gelmiþ olan kamu vicdanýný incitme-
meye, insanlarýmýzýn hukuk devletine güvenlerinin
zayýflatmamasýna ve insan haklarý kavramýnýn geliþi
güzel bir þekilde kullanýlarak prestijinin sarsýlmamasý-
na daha çok özen göstermesi gerektiðine inanýyo-
rum. Sonuç olarak, halkýmýzýn Türk adaletine, parlâ-
mentosuna ve hükûmetine her alanda güvenmesini
istiyorum.

Sayýn Basýn Mensuplarý, 
Kýymetli Milletvekilleri,
Son günlere damgasýný vuran ve hem iç hem

de dýþ politik boyutu olan önemli meselelerden bir di-
ðeri de Kýbrýs konusudur. Kosova sorununun belirli
bir süre için de olsa çözüme kavuþturulmasýnýn ar-
dýndan sýranýn Kýbrýs’a geldiðine dair çeþitli uluslar
arasý plâtformlarda fikirler ileri sürüldüðü görülmek-
tedir. Önce, G-8’lerin Köln Zirvesinde alýnan, daha
sonra da Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi’nce de
onaylanan kararlar, Kýbrýs sorununun tekrar uluslar

arasý gündemin ilk sýralarýna yükselmesine sebep ol-
muþtur. Bilindiði gibi, Yunanistan’ýn önderliðindeki
Türkiye karþýtý lobinin yýllardýr süren açýk ve gizli ça-
balarý sonucunda, büyük ölçüde Türkiye ve Kuzey
Kýbrýs Türk Cumhuriyeti aleyhinde þekillenen ciddî bir
uluslar arasý kamuoyu mevcuttur.

Türkiye, sürekli çözümü arzulamayan haksýz ta-
raf olarak lânse edilmektedir. Ancak Türkiye Cumhu-
riyeti hiçbir zaman böyle bir eleþtiriyi hak etmemiþtir.
Ülkemiz, tek taraflý dayatmalara ve Kýbrýs’taki Türk
toplumunu yok sayan yaklaþýmlara karþýdýr, bundan
sonra da karþý olmaya devam edecektir.

Kendini Kýbrýs Türklerine adamýþ olan Sayýn
Rauf DENKTAÞ’ýn bu çerçevede söylediði anlamlý bir
sözü vardýr.  Sayýn DENKTAÞ, Kýbrýs davasýnýn ken-
dileri bakýmýndan bir namus ve þeref meselesi hâline
geldiðini ifade etmektedir. Ayný þey Türkiye için de ge-
çerlidir. Kýbrýs Türk Halkýnýn davasý bizler açýsýndan
da bir haysiyet ve namus meselesidir. Uluslar arasý
kamuoyunu, Kýbrýs’ta kalýcý, adil ve makul olmayan
çözüm giriþimlerine, daha doðrusu çözümsüzlük  ça-
balarýna prim vermemeye davet ediyoruz. 

Bu vesileyle, hem Kýbrýs hem de IMF heyetinin
temaslarýyla ilgili olarak bazý basýn organlarýnda ve
siyasî çevrelerde telâffuz edilen bir noktaya daha
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deðinmek istiyorum. Herkes bir þeyi iyi bilmelidir ki
Türkiye’nin kendi isteði ve rýzasý dýþýnda herhangi bir
çözümü kabul etmesi, herhangi bir dayatmayla karþý
karþýya býrakýlmasý imkânsýzdýr.

Zaten, ülkemizin taraf olup onay ve destek ver-
mediði çözüm çabalarýnýn baþarýlý olmasý da mümkün
deðildir. NATO Barýþ Gücü bünyesinde Kosova’ya gi-
den Türk Birliði’nin karþýlaþtýðý sevgi seli, ülkemizin
dünya ve bölge barýþýna yaptýðý ve yapacaðý olumlu
katkýnýn çok açýk bir delili olmuþtur. Kosova’da bay-
ram havasý estiren Türk Birliði’ne yeni tarihî ve insanî
görevinde baþarýlar diliyor, Balkanlara kalýcý bir huzu-
run ve istikrarýn hâkim olmasýný temenni ediyorum.

Muhterem Arkadaþlarým,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Konuþmamýn bu bölümünde, kýsaca da olsa in-

sanýmýzý, özellikle de çalýþanlarýmýzý yakýndan ilgilen-
diren sosyoekonomik sorunlara ve son günlerdeki
tartýþmalara deðinmek istiyorum.

18 Nisan Seçimleri sonrasýnda oluþan Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin ve 57. Hükûmet’in, yýllarýn ih-
mali ve birikimi olan devasa sorunlarý önünde bulduðu-
nu ve bunlarý bir an önce çözüme kavuþturmak için de
elinden geleni yaptýðýný hepimiz biliyor ve yaþýyoruz.

Bugün, demokratikleþme, toplum-millet kucaklaþma-
sý, temiz ve ilkeli siyaset yolunda daha çok mesafe
alýnmasý gibi, siyasî sorun ve beklentilerin yanýnda,
ciddî boyutlara varan sosyal ve ekonomik sorunlarla
karþý karþýya bulunuyoruz. Devlet Ýstatistik Enstitü-
sü’nün açýkladýðý  rakamlar, bu sorunlarýn boyutlarýný
çarpýcý biçimde ortaya koymaktadýr.

Meseleye makro plânda bakýldýðýnda en önce-
likli ve önemli sorunumuz, geçtiðimiz sonbahar ayla-
rýndan bu yana kendini hissettirmeye baþlayan genel
bir ekonomik daralma ve durgunluk sürecinin ortaya
çýkmýþ olmasýdýr. Durgunluða ve daralmaya raðmen
enflâsyon kamburundan kurtulamayýþýmýz, ekonomik
yapýnýn en kritik denklemlerinden birini oluþturmakta-
dýr. Bununla baðlantýlý ikinci önemli nokta ise, yüksek
faiz ile büyük oranlara varan bütçe açýðý kýskacýnýn
ekonomik dengeleri giderek daha çok alt üst etmesi-
dir. Türk ekonomisinin bu denklemi çözüp, kýsýr dön-
güyü kýramamasý durumunda ciddî biçimde rahatla-
yarak doðal mecrasýna kavuþmasý mümkün ola-
mayacaktýr. 

Bütün bu sosyal ve ekonomik sorunlar yumaðý-
nýn bilincinde olan hükûmetimiz çözüm için elinden
gelen bütün çabayý göstermektedir. Baþta, Vergi Ka-
nunu’nda yapýlacak iyileþtirmeler ile bütçe açýðýnýn gi-
derilmesine yönelik tedbirler olmak üzere, hükûmeti-
mizin yapacaðý düzenlemelerle ekonomimiz inþallah
saðlýklý bir yapýya kavuþacaktýr. Halkýmýzýn da uzun



yýllarýn birikimi olan bu tür çarpýklýklarýn ve sorunlarýn
kolay ve kýsa vadeli çözümünün olmadýðýný bilmesi
önem taþýmaktadýr. Bizler,  ülke sorunlarýnýn sorumlu-
luðu paylaþarak uzlaþma ve diyalog yoluyla çözümü
için gayret sarf ediyoruz. Böyle bir niyetin ve gayretin
de halkýmýz tarafýndan takdir edileceðine inanýyoruz.

Bilindiði gibi, sadece ülke ve dünya þartlarýnýn
aðýrlýðý deðil, geçen yasama döneminde meclisin per-
formansýnýn düþüklüðü de yasal düzenleme ihtiyacý-
nýn bir hayli artmasýna sebep olmuþtur. Bazý yasal
düzenlemelerin daha fazla gecikmeden yapýlmasýnýn
yanýnda, 57. Hükûmet’in ayýrt edici vasýflarýndan olan
uzlaþma ve atýlým niteliklerinin de pratiðe yansýmasý-
na özen gösterilmektedir. Bunun en somut örneklerin-
den biri, sosyal güvenlik reformuyla ilgili çalýþmalar-
dýr.

Ülkemizde sosyal güvenlik meselesinin giderek
kangrene dönüþtüðü, sisteme mutlaka neþter vurul-
masý gerektiði, son birkaç gündür deðil, uzun yýllardýr
gündemde olan bir konudur.  Bu çerçevede birçok te-
þebbüste bulunulmasýna raðmen kayda deðer bir me-
safe almak mümkün olamamýþtýr. Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðýnca hazýrlanan kanun taslaðýnýn,
meselenin taraflarýnýn uzlaþmasý aranarak geliþtiril-
mesi saðlanacak ve bu þekilde yasalaþmasýna özen
gösterilecektir. Zaten, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in
toplanarak toplumsal kesimlerinin temsilcilerinin önce
kendi aralarýnda uzlaþmalarýnýn arzulanmasý bunu

ortaya koymaktadýr.
Bizler açýsýndan önemli olan, sosyoekonomik

dengeler ile çalýþanlarýmýzýn sorunlarý ve beklentileri
arasýndaki en optimum noktayý bulmaktýr. Hükûmeti-
mizin tasarýya, baþta emeklilik yaþý olmak üzere, sos-
yal güvenlik reformuyla ilgili haklý eleþtirileri dikkate
alarak son þeklini vereceðinden kuþku duyulmamalý-
dýr.

Kýymetli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Konuþmama bir noktanýn altýný önemle çizerek

son vermek istiyorum. Ýçinde bulunduðumuz kritik dö-
nemeçte, ülke olarak hem sosyal ve siyasî istikrara
hem de ekonomik istikrara þiddetle ihtiyacýmýz vardýr.
Ancak, felâket telâllýðý yapmanýn hiçbir kimseye fay-
dasý olmayacaðý gibi, hiçbir sorunun çözümüne katký
saðlamayacaðý da açýktýr. Kendimize, halkýmýza gü-
venmek, yarýnlarýmýza inanmak mecburiyetindeyiz.
Doðru ve akýlcý tedbirler  uygular,  uzlaþma ve diyalog
sürecini sürekli açýk tutar isek çözülemeyecek hiçbir
meselemiz kalmayacaktýr.

Bu duygu ve düþüncelerle, aziz milletimizi ve
yüksek heyetinizi bir kez daha saygýlarýmla selâm-
lýyorum.
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

13 Temmuz 1999 Günü TBMM MHP

Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý

Konuþma Metni



Sayýn Basýn Mensuplarý,
Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Konuþmama hepinizi sevgi ve saygýyla selâmlý-

yarak baþlýyorum. 

Deðerli Arkadaþlarým,
Parlâmento ve hükûmet çalýþmalarý açýsýndan

önemli olan bir haftayý daha geride býraktýk. Kadirþi-
nas milletimizin yakýn bir gelecekte daha çok takdir
edeceðine inandýðým pek çok önemli konuda ciddi
geliþmeler kaydettik. 

Ancak kamuoyunca en fazla merak edilen ve
tartýþýlan konularýn baþýnda þüphesiz memur maaþ
artýþlarý ile sosyal güvenlik yasa tasarýsý gelmektedir.

Bizim, parti olarak, kamu çalýþanlarýnýn sosyal
ve mali haklarý üzerindeki hassasiyetimizi elbetteki
kamuoyu yakýndan bilmektedir.

Çalýþanýn emeðinin karþýlýðýný eksiksiz olarak
vermek; iyi bir ücret politikasý ile, çalýþanlarýn tatmin
olacaklarý ve var güçleri ile çalýþabilecekleri  bir orta-
mý saðlamak, her zaman için önemle üzerinde durdu-
ðumuz konularýn baþýnda yer almaktadýr. Hiç kimse-
nin kuþkusu olmasýn ki biz, bu duyarlý tavrýmýzý sonu-
na kadar sergilemiþ, kamu çalýþanlarýna mevcut þart-
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lar ve zorluklar içinde yapýlabilecek belli bir ücret artý-
þýný saðlamýþ bulunuyoruz. Ücret artýþlarýnýn yetersiz-
liði üzerinde elbette ki çok farklý görüþler ileri sürmek
mümkündür.

Ancak ülkenin sahip olduðu ekonomik imkânlar
ile bütçe dengeleri göz önüne alýnmadan yapýlacak
yorumlar tutarlýlýktan uzak görüþleri ifade edecektir. 
Türkiye’nin ekonomideki temel sorunu enflâsyondur.
Toplumumuzun enflâsyon belâsýný halletmeden ger-
çek anlamda rahatlamasý mümkün deðildir. Dengeli
kalkýnma ve dengeli gelir daðýlýmý ancak enflâsyonun
düþürülmesiyle mümkün olabilir. Çünkü enflâsyon,
hem gelir daðýlýmýný bozan hem de sermaye birikimi-
nin ülke aleyhine dönüþmesini besleyen bir süreçtir.
Bu bakýmdan anti-enflâsyonist bir yaklaþým ekonomi-
de atýlacak ilk adým olarak benimsenmiþtir.

Yine bilinmelidir ki memur maaþlarýna yapýlan
yüzde 20’lik artýþ oraný, bizi de hükûmetimizi de mem-
nun etmekten uzaktýr. Açýk kalplilikle ifade etmeliyim
ki içimizde büyük bir burukluk vardýr. Ancak, ne ya-
parsak yapalým bu oranýn üstüne çýkmak, mevcut
bütçe imkânlarý dahilinde mümkün olmamýþtýr. 

Memurlarýmýzdan hükûmetimizi anlayýþla karþý-
lamasýný bekliyor, ekonomimizi el birliðiyle düzlüðe çý-
kartmamýz gerektiðini tekrar hatýrlatmak istiyorum. Bu
konuda temel görev ve sorumluluk hiç þüphesiz
hükûmete aittir.

Þimdi yapýlmasý gereken, özverili, dürüst, temiz
çalýþmalarla milletimizin ufkunu, ülkemizin yolunu aç-
maktýr. Her sene milletten deðiþik bir argümanla ‘ke-
mer sýkmasýný’, ‘fedakârlýkta bulunmasýný’ talep et-
mek bizim siyasal anlayýþýmýzla, yönetim tarzýmýzla
ve millete karþý duyduðumuz sorumluluk duygusu ile
baðdaþmaz. Bunun için de burada kesin bir þekilde
söylüyorum, milletten istediðimiz bu fedakârlýðýn kar-
þýlýðý olarak biz de ayný ölçüde, daha fazla fedakâra-
ne çalýþacak ve inþallah milletimizi daha mutlu ve hu-
zurlu günlere ulaþtýracaðýz. 

Bunun yanýnda, ülke ekonomisinin yüz karasý
olan ve kara deliklerin büyümesinin temel sebeplerin-
den birini oluþturan yolsuzluk ve rüþvetin üzerine ka-
rarlýlýkla gidilecektir. Bir taraftan sadece belirli bir ke-
simden fedakârlýk bekleyip, diðer taraftan yolsuzluk-
larla mücadele etmemek düþünülemez. Sorumluluk
duygusuna sahip bir hükûmetin bu mesele üzerinde
titizlikle durmasý gerektiði açýktýr. Bu konuda mesafe
alýnmasý, hem 57. Hükûmeti diðerlerinden farklýlýðýný
ortaya koyacak hem de halkýmýzýn yarýnlara güvenle
bakmasýna sebep olacaktýr.

Muhterem Arkadaþlarým,
Biliyorsunuz, bugünlerde, Bakanlar Kurulunca

kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk e-
dilen Sosyal Güvenlik Reformu Kanunu Tasarýsýna,
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çeþitli kesimlerden deðiþik eleþtiriler yöneltilmektedir.
Bu konuda, gerek ilgili  bakan arkadaþýmýz, gerek Sa-
yýn Baþbakan, gerekse partimiz deðiþik zamanlarda
açýklamalarda bulunmuþ olsa da kamuoyunca daha
iyi anlaþýlmasý için bir iki hususu ifade etmek zorunlu-
luðu doðmuþtur.

Sosyal Güvenlik sistemini oluþturan üç temel
kurumun içine düþtüðü malî krizin genel bütçeye çok
büyük bir yük getirdiði bilinmektedir. Devlet, bu açýk-
larý %100’lere varan maliyetle borçlanarak kapatmak
durumunda kalmaktadýr. Mevcut borçlanma yapýsýnýn
gösterdiði artýþ trendi dikkate alýndýðýnda, sadece
sosyal güvenlik açýðýnýn 2000 yýlýnýn sonundaki mali-
yetinin 20 katrilyonu bulacaðý tahmin edilmektedir.

Bu tablo, sosyal güvenlik sistemine neþter vu-
rulmasý gerektiðini ortaya koymaktadýr. Sorunun çö-
zümü, tabi ki emeklilik yaþýnýn yüksetilmesiyle bitme-
mektedir. Ancak, nasýl sosyal güvenlik reformunu yaþ
sorununa indirgemek doðru deðil ise, emeklilik yaþýný
yükseltmeden sosyal güvenlik reformu yapmak da
mümkün deðildir.

Önemli olan, kendi kendine yeterli, sosyal adale-
te ve barýþa hizmet eden bir yapýnýn inþa edilmesidir.
Hükûmetimiz, Sosyal Güvenlik Reformu Kanun Tasa-
rýsýna bu temel prensipler ýþýðýnda son þeklini vermiþ
ve kamuoyuna açýklamýþtýr. Sosyal güvenlik sistemi,
adý geçen tasarýyý izleyecek diðer düzenlemelerle

birlikte daha elveriþli bir yapýya kavuþacaktýr. Bu çer-
çevede, emeklilerimizin refah seviyesinin safha safha
yükseltilmesinin yanýnda, iþsizlik sigortasýnýn hayata
geçirilmesi ve kaçak iþçi çalýþtýrmanýn önlenmesi
amaçlanmaktadýr.

Bütün bu konularda, hem çalýþanlarýmýzdan
hem de iþverenlerimizden hükûmetimize ve parlâ-
mentomuza yardýmcý olmalarýný, toplumsal istikrarý
gözeten bir yaklaþým sergilemelerini bekliyoruz. 21.
yüzyýlýn saðlýklý, kapsamlý ve iyi iþleyen güçlü sosyal
güvenlik sistemini yaratabilmenin ancak taraflarýn
sosyal sorumluluk duygusuyla hareket edebilmesine
baðlý olduðuna inanýyoruz. Uzun yýllardýr kanayan bir
yara olarak duran bu meselenin, ülkemizin geleceði
açýsýndan en yararlý olacak þekilde çözümlenmesi tek
dileðimizdir.

Ekonomideki daralma ve kriz maalesef bütün
sektörleri ve toplumsal kesimleri olumsuz etkilemek-
tedir. Hükûmet olarak ekonomiyi rahatlatmak için kýsa
vadeli tedbirler getirmenin yaný sýra, önümüzdeki yýl-
lara yönelik yapýsal reform mahiyetindeki tedbirlerin
de hazýrlýðýný sürdürmekteyiz.

Muhterem Milletvekilleri,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
En son açýklanan ihracat rakamlarý, global eko-

nomik krizin ve ekonomik durgunluðun önemini koru-
duðunu göstermektedir. Dýþ ticaretimizdeki daralma,
özellikle de Rusya Federasyonu ile olan ekonomik



iliþkilerimizdeki olumsuz seyir devam etmektedir. Dýþ
Ticaret Müsteþarlýðý’nýn açýkladýðý rakamlara göre, ih-
racatýmýz bu yýlýn ilk yarýsýnda geçen yýla oranla %4.9
oranýnda azalmýþtýr. Ýhracattaki olumsuz gidiþe son iki
ay itibarýyla bakýldýðýnda, mayýs ayýnda %10.9; hazi-
ran ayýnda ise %6.6 oranýnda bir gerileme ile karþýla-
þýlmaktadýr. 

Bu rakamlar ihracatýmýzdaki gerilemenin belirli
ölçülerde de olsa yavaþladýðýný ortaya koymaktadýr.
Ekonomimizin içine girdiði daralma ve belirsizlik
sendromunu aþmasý ve ihracatý destekleyici yeni ka-
rarlarýn hayata geçmesi ile birlikte dýþ ticaretimizdeki
dar boðazýn belirli bir süre içinde aþýlacaðýný ümit edi-
yoruz.

Üretme kabiliyet ve kapasitesine sahip olmakla
birlikte, ürettiðini tanýtamayan, pazarlayamayan, dýþa
açýlmakta zorlanan; girdiði en küçük dýþ pazarda bile
köþeye sýkýþtýrýlmaya çalýþýlan bir sanayiye sahibiz.
Böylesine dinamik, üretken ve kaliteyi öne çýkaran
sanayimizin dýþ pazarlarda yer bulabilmesi, büyüye-
bilmesi önemli ölçüde kendisini tanýtabilmesine baðlý-
dýr. Ne var ki þu ana kadar ülkemizde ‘tanýtma faali-
yeti’ deyince akýllara hep turizme yönelik tanýtma fa-
aliyeti gelmiþ; ekonomik tanýtma, sanayi ve ticari
ürünler tanýtýmý, sosyal, siyasal tanýtýmlar önemli öl-
çüde ihmal edilmiþtir. 

Türkiye’nin yýllardýr baþýný aðrýtan ve dýþ politi-
kadaki manevra alanýný daraltan yetersiz tanýtým ve

imaj sorununu çözmek gerekmektedir. Türkiye karþýtý
lobilerin faaliyetlerini yakýndan takip etmek ve olum-
suz imajý silmek, yeni global þartlarda daha çok önem
kazanmýþ bulunmaktadýr. Böyle bir çaba, sosyal ve
ekonomik kalkýnmamýz ve onun dünya barýþýna ve is-
tikrarýna yapacaðý katkýnýn anlatýlmasý açýsýndan da
hayatî öneme sahiptir. 

Türkiye’nin tanýtýlmasý faaliyetlerine yeni bir yön
tayini artýk elzemdir. Ýnþallah, bunu bir sistematik da-
hilinde gerçekleþtirecek; bütün dünyaya Türkiye’nin
imkân ve kabiliyetlerini tüm cepheleriyle gösterme im-
kânýný bulacaðýz. Ýnanýyorum ki bunu yaptýðýmýz za-
man ne Türkiye turistsiz kalacak, ne sanayicimiz üre-
timine dýþ pazar sýkýntýsý çekecektir ve ne de Avrupa
Topluluðu’nun yetkilileri gecikmeli de olsa itiraflarda
bulunacak ve’Biz aslýnda Türkiye’yi 30 yýldýr oyaladýk’
diyeceklerdir.

Türkiye’ye karþý yükümlülüklerini yerine getir-
meyen bir  Avrupa Birliði düþünülemeyeceði gibi, im-
kân ve kabiliyetlerinin bütünüyle farkýna varmýþ bir ül-
kede de kimse 30 bin kiþinin katili bir teröristin asýl-
masý ile ilgili yargý kararýna “Batý ne der?” sorusunu
sorma lüzumunu hissetmez...

Ýþte böylesine önemli reformlarý ve atýlýmlarý he-
defliyoruz ve inþallah gerçekleþtireceðiz.

Deðerli Arkadaþlarým, 
Siyasetçilere düþen görevlerin baþýnda elbette

ki, ülkenin iyi yönetimini, millet ve devlet iþlerinin her
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manada güzel bir þekilde yürümesini saðlamak gel-
mektedir. Ancak, zor anlarda da millî birlik ve beraber-
liðin, toplumsal sevgi ve saygýnýn mümkün mertebe
en yukarýlarda tutulmasýný ve güçlüklerin aþýlmasýný
saðlamak, yine siyasal sorumluluk hanesinde yer
alan görevler arasýndadýr.

Sizlerden istediðim, ülkemizin içinde bulunduðu
þartlarý ve sorunlarý iyi algýlamanýzdýr. Gün, ülkemize
ve milletimize karþý görev ve sorumluluklarýmýzý en
detay noktasýna göre idrak günüdür. Bireysel veya
parti çýkarlarýnýn öne çýkarýlacaðý gün deðildir. Kaldý ki
bizim temel prensiplerimiz, ilkeli, seviyeli ve temiz si-
yaseti hâkim kýlmak, ülke çýkarlarýný her þeyin üzerin-
de görmektir. Bunun için de milleti aydýnlatarak, ka-
muoyunda moralleri en yüksekte tutmamýz gerek-
mektedir. Ülkemizin parlak geleceðine inanmanýz ve
halkýmýzý buna inandýrmanýz þarttýr. 

Birliðimizi ve ekonomik geliþmemizi demokratik
rejim içinde saðladýðýmýz, uzlaþma ve diyalog ortamý-
ný her alanda yayýp aþýlamayacak hiçbir sorun yoktur.
Ülkemizin potansiyelleri ve dinamikleri buna elveriþli-
dir. Önemli olan, bu potansiyelleri açýða çýkartýp dina-
mikleri harekete geçirecek ortamý yaratmak ve yol
göstermektir. Ýþte, 21. Dönem TBMM’yi ve hükûmeti-
mizi bekleyen temel görev budur.

Hepinizi yeniden selâmlýyor, saygý ve sevgileri-
mi sunuyorum. 
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

20 Temmuz 1999 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý

Konuþma Metni



Deðerli Milletvekilleri,
Sevgili Arkadaþlar,
Sayýn Basýn Mensuplarý, 

Bugün sizlerle ülkenin karþý karþýya olduðu so-
runlar ve mensubu olduðumuz koalisyon hükûmetinin
bu sorunlarla ilgili gündeme getirdiði politikalar hak-
kýnda konuþmak istiyorum. Sözlerime baþlarken he-
pinizi sevgi ve saygýlarýmla selâmlamak istiyorum. 

Deðerli Arkadaþlar,
Ülkemizin karþý karþýya olduðu en büyük problem

þüphesiz, yaþanmakta olan ekonomik krizdir. Bu krizin
geçen yýl Uzak Doðu ve Rusya’dan baþlayýp hemen
hemen bütün dünyayý etkileyen global krizle ilgili ol-
makla birlikte, Türk ekonomisinin kötü yönetilmesinden
kaynaklanan ve yýllarca takip edilen yanlýþ politikalarýn
sonucu olduðunu görmek durumundayýz.

Türkiye’nin 20. yüzyýlý bitirirken hâlâ kalkýnmasý-
ný tamamlayamamýþ bir ülke olmasý bu yanlýþ zihniyet,
yanlýþ yönetim ve yanlýþ politikalarýn sonucudur.

Kamu harcamalarýnýn verimsiz ve disiplinsiz bir
þekilde yapýldýðý, kamu gelirleriyle, sürekli artan eko-
nomik ve sosyal maliyeti giderek yükselen harcamala-
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rý arasýndaki açýk, iktisat politikalarýnýn önemli bir yan-
lýþa yönelmesine, bir çýkmaza sürüklenmesine yol aç-
mýþtýr.

Kamu, ihtiyaç duyduðu kaynaklarý rasyonel ola-
rak üretemediði için iki yönteme baþvurmuþtur. Bun-
lardan birincisi karþýlýksýz para basýmý, ikincisi ise iç
borçlanmadýr. Her iki yöntemin de Türkiye’de enflâs-
yonu azdýrýcý, sürekli hâle getirici etkileri olduðu bilin-
mektedir.

Bu yüksek enflâsyonist yapý, özellikle son yýllar-
da iç borç ve faizler arasýnda sýkýþan bir kýsýr döngü
yaratmýþtýr. Kamu harcamalarýnýn bir kýsmýný iç borç-
la karþýlamanýn yaný sýra borçlarýný ödemek için dahi
yeniden borçlanarak bu defa daha yüksek bir bedel
ödemek durumunda kalýnmýþtýr.

Bizim koalisyon ortaðý olarak iktidarla tanýþtýðý-
mýzda durum açýkça yüksek faizle borçlanan, rutin
harcamalarýný bile yüksek faizlerle yaptýðý borçlanma-
larla karþýlayan, eski borçlarýný ödemek için daha faz-
la borçlanmak ve daha yüksek faiz ödemek zorunda
olan çarpýk bir ekonomik durumdur.

Bunun, yani yüksek oranda iç borçlanmanýn ne-
ticesi, önce enflâsyonun niteliðinde bir deðiþme ola-
rak ortaya çýkmýþtýr. Baþlangýçta talep enflâsyonu
þeklindeki genel fiyatlardaki yükselme eðilimi, faizle-

rin yükselmesi sonucu maliyet enflâsyonuna dönüþ-
müþtür. Bu ise iç ve dýþ talepte düþüþe yol açarak
durgunluk içerisinde yüksek bir enflâsyon anlamýna
gelen stagflâsyonist bir tablo yaratmýþtýr. Zaman za-
man % 50’lere varan reel faizler üretim maliyetlerini
artýran en önemli faktörlerden birisidir. Reel faizlerin
bu kadar yüksek olmasýnda çok yüksek miktarlara
ulaþan devletin iç borçlarý sebep olmaktadýr.

Ýkinci ve çok önemli bir diðer netice de artan fa-
iz gelirlerinin sonucu, doðrudan yatýrýma yönelmeyen
rantiye zümrelerin faiz yoluyla millî gelirden aldýðý pa-
yýn artmýþ olmasýdýr. Yani gelir daðýlýmý çalýþanlarýn
ve üretici kesimlerinin aleyhinde, faiz ve rantiyecilerin
lehinde olacak þekilde daha da bozulmuþtur.

Yüksek faizler bir taraftan yatýrýmcý için maliyet
artýþýna, dolayýsýyla yatýrýmlardan vazgeçmeye yol
açarken, diðer yandan gelir sahiplerini döviz ve mev-
duata yönelmesi ve böylece tüketimin kýsýlmasýna ne-
den olmaktadýr. Normalde faiz kazancýnýn üretim ka-
zancýndan daha yüksek olduðu bir ekonomide para-
nýn üretim yerine faize gitmesi beklenilen bir sonuç-
tur. Türk ekonomisinin son on yýlýnda ekonomideki fi-
nansmanýn üretim yerine faize yöneldiði görülmekte-
dir. Ýstanbul Sanayi Odasý tarafýndan her yýl yayýmla-
nan en büyük 500 þirketin bilânçolarýna baktýðýmýzda,
1987 yýlýnda üretim dýþý faaliyet gelirleri toplam gelir-
lerin %34’ünü oluþtururken 1998 yýlýnda bu oran %
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56’ya yükselmiþtir. Yani Türkiye’de en büyük sanayici
kuruluþlar üretim yaparak kâr etme yerine, sermaye-
lerini devlete borç vererek daha yüksek faiz geliri el-
de etmektedir.

Bugün Türkiye’de on milyar Türk lirasýna sahip
bir kiþinin yýllýk olarak faizden saðlayacaðý toplam ge-
lir bir devlet memurunun bir yýllýk maaþýndan daha
fazladýr. Bu da elde edilen gelirlerin bölüþümünde üc-
ret türü gelir elde edenlerin payýnýn düþmesinin gös-
tergesidir.

Sermayenin üretime saðladýðý katkýnýn üzerinde
bir faiz geliri elde etmesi Türkiye’nin gerçeðiyle de ça-
týþmaktadýr. Yani Türkiye’nin kalkýnma gerçeðine ters
düþmektedir. Türkiye’nin daha hýzlý kalkýnmasý ve sa-
nayileþmesi ekonomik kaynaklarýn üretime ve yatýrý-
ma dönüþmesi ile mümkündür. Türk ekonomisi, içine
düþtüðü bu faiz çýkmazý yüzünden ekonomik potansi-
yelini yeterince deðerlendirememektedir. Bugünkü
ekonomik durum, üretime ve yatýrýma yönelik büyük
bir güvensizliðin ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr. Bu
ekonomik güvensizlikten dolayý otuz milyar dolarýn
yurt dýþýna çýktýðý tahmin edilmektedir. Bankalardaki
mevduatýn % 40’ý döviz olarak tutulmaktadýr. Bunun
kadar dövizin de yastýk altýnda olduðu tahmin edil-
mektedir.

Ortaya çýkan bu tablodan Türkiye’nin ekonomik
potansiyelini yeteri kadar deðerlendirilmediði görül-
mektedir. Türkiye yetiþmiþ insan gücüyle, birikmiþ
sermayesiyle, yakaladýðý teknolojik seviyeyle büyük
bir potansiyele sahiptir.

Türkiye, ihracatýnýn % 65’ini OECD ülkelerine
yapmaktadýr. Bu da Türkiye’nin teknolojik olarak ge-
liþmiþ ülkelerle belli bir düzeyde rekabet edebileceði-
ni göstermektedir. Türkiye, ekonomik potansiyelini
tam deðerlendirebilirse ihracat hacmini birkaç misli
artýrýlabilir. Yeter ki Türk ekonomisine böyle bir güven
ortamý yaratýlabilsin ve ekonomik dinamikler hareke-
te geçirilebilsin.

Ýç borçlarýn en fazla bir yýl gibi kýsa vadeli oluþu
ve iç borç stokunun kýrk milyar dolara yükselmiþ ol-
masý ekonominin en can alýcý noktasýný oluþturmakta-
dýr. Bu sebeple zorunlu olarak ödenen yüksek faizler
bütçe açýklarýný arttýrmakta, kamu açýklarýný disiplin
altýna almayý güçleþtirmektedir.

Bu duruma seyirci kalamayýz. Ýlk adým olarak
üretimi ve ihracatý teþvik edecek, uygulanan yanlýþ
politikalar sonucu ülke dýþýna kaçan sermayeyi vergi
kanunlarýnda ve malî düzenlemelerde rahatlama sað-
layarak ülkeye kazandýrmak gerekmektedir.

Ýkincisi faizleri aþaðýya doðru çekecek bir iktisat
politikasýna ihtiyaç vardýr. Bizim, memur artýþlarýnda



%20’lik oranýn çok üzerinde bir artýþý düþündüðümü-
zü, bir koalisyon hükûmeti çerçevesinde ancak bu
orana ulaþabildiðimizi hepiniz biliyorsunuz. Burada
bu düþük zam oranýna rýza göstermemiz kamu harca-
malarýnda kýsýtlama yapma ihtiyacýndan kaynaklan-
mýþtýr. Bizim hedefimiz kamu harcamalarýnda disiplin
saðlayarak kamu maliyesi üzerindeki borçlanma ve
faiz yoluyla gelen yüklenmeyi aþmak ve enflâsyon
üzerindeki etkisini azaltarak nispî bir rahatlama sað-
lamaktýr.

Bunun devamý ise gelir daðýlýmý düzenlemeye
yönelik politikalar þeklinde olacaktýr. Düþük gelirlile-
rin, yoksulluk sýnýrýnda yaþayanlarýn refah seviyesini
artýrmaya dönük politikalar olmadan enflâsyonla mü-
cadele edileceðini söylemek inandýrýcý olamaz ve ek-
sik politikalardýr. Bu bakýmdan biz anti enflâsyonist
politikalarýn yaný sýra düþük gelir gruplarýna millî hasý-
ladan gelir transferi yapacak somut politikalarý devre-
ye sokmak kararlýlýðýndayýz. 

Deðerli Arkadaþlar,
Türkiye’de bugün, devletçiliðin ekonomideki

hantal yapýsý, toplumumuzun en önemli hastalýklarýn-
dan birini oluþturmaktadýr. Özelleþtirme politikalarý bu
hantal yapýnýn tasfiye edilmesinde baþvurulacak yön-
temlerden birisidir. Fakat, bugüne kadar bu konuda
çok baþarýsýz olunmuþtur. Özelleþtirme neredeyse

kamu tekellerine benzer özel tekeller yaratma ya da
bir kýsým kamu kaynaklarýnýn tartýþmalý bir þekilde
özel sektöre aktarýlmasý þeklinde olmuþtur.  Biz bu
anlayýþa son vermek durumundayýz.

Özellikle yabancý sermaye akýþýný saðlayacak,
yeni teknolojiler getirecek ve bu verimliliði artýracak,
sanayi mülkiyetin tabana yayýlmasýný saðlayacak, ni-
telikteki bir özelleþtirmenin faydalý olabileceðini ve
Türkiye’nin de buna ihtiyacý olduðunu düþünmekteyiz.
Bunun için mevzuatta, kanunlardan Anayasa’ya kadar
kapsamlý bir düzenlemeyi öncelikli olarak ele almayý
gerekli görmekteyiz. Çünkü, yasal alt yapý eksikliði
nedeniyle ortaya çýkan uyuþmazlýklardan ve güven
ortamýnýn tesis edilememesinden dolayý, özelleþtir-
melerin iptali için açýlan dava sayýsý 150’yi aþmýþtýr.

Þüphesiz bu düzenlemeleri yaparken Türki-
ye’nin tek kuruþunu kimseye yaðmalattýrmayacak bir
þekilde meseleyi titizlikle ele almak durumunda oldu-
ðumuzun bilincinde olmak zorundayýz.

Deðerli Arkadaþlar,
Atacaðýmýz her adýmda ülkenin içinde bulundu-

ðu sosyal ve ekonomik sorunlarý aþmak üzere mesa-
fe almalýyýz.  Sosyal güvenlik reformunun sadece yaþ
düzenlemesiyle sýnýrlý  kalmamasý ve yaþ seviyelerini
ülkenin gerçeklerine uygun bir tarzda tespit etmenin
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gereðine iþaret etmek istiyorum. Bizim amacýmýz sos-
yal güvenlik fonlarýný saðlam bir düzene kavuþturur-
ken, çalýþanlarýn bundan hiç istifade edemeyecekleri
bir hâle getirmek olamaz. Ekonomik zorluklarý sosyal
ihtiyaçlarla ve önceliklerle dengelemek mecburiyeti
vardýr. 

Bugün Meclis’te ele alýnmakta olan sosyal gü-
venlikle ilgili düzenlemeler, kapsamlý bir reforma dö-
nüþmelidir. Biz bu reform kapsamýnda  sosyal güvenlik
kuruluþlarýnýn yeniden yapýlanmasýný öngörmekteyiz.

Ülkenin yýlladýr birikmiþ sorunlarýný aþmak için,
cesaret ve kararlýlýkla yapýlmasý gereken reformlarý
gerçekleþtirmek bizim görevimizdir. Ülkenin geleceði-
ni karartacak kötü gidiþe dur demek zorundayýz ve bu
konudaki atýlýmlarý yapmak bu Hükûmetin görevidir. 

Deðerli Arkadaþlar,
Türkiye içerde çeþitli meselelerle uðraþýrken, dý-

þarýda da önemli sorunlarla karþý karþýyadýr. Bugün
20 Temmuz Kýbrýs Barýþ Harekâtý’nýn 25. Yýl Dönü-
mü’dür. Kýbrýs’ta bugün iki halk barýþ içerisinde kendi
devletlerinin bayraklarý altýnda yaþamaktadýrlar. 25 yýl
sonra bu gerçeði görmeyenler, inkâr edenlerin ileri
sürdükleri tez, dün Bosna’da bugün Kosova’da yaþa-
nan sonu kanlý olaya çýkan vahþetten baþka bir þey
deðildir. Hiç kimse Kýbrýs’a böyle bir zulmü lâyýk göre-

mez ve böyle bir yaklaþýmý kabul ettirmeye gücü yet-
mez. Burada bu vesile ile Kuzey Kýbrýs Türklerinin 20
Temmuz Zaferi’ni ve Bayramý’ný tekrar kutluyorum.

Deðerli Arkadaþlar,
Türkiye demokrasi içerisinde her türlü zorluðun

üstesinden gelebilir. Çözüm üretme yeri, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’dir. Yüce Meclisi küçük göstermeye,
küçümsemeye, etkisiz kýlmaya kimsenin hakký yoktur.
Bu yüzden her þeyden önce görevimiz, demokrasiyi
güçlendirmek ve Türkiye’nin sorun çözme gücünü
arttýrmak için Yüce Meclis’in çalýþmalarýný milletin ira-
desi doðrultusunda arttýrmaktýr.

Ben inanýyorum ki Türk milliyetçileri Türk de-
mokrasisinin iþleyiþini baþarýlý olmasýný saðlayacak
her türlü özveri ve uzlaþmacý tavrý ortaya koymuþlar-
dýr. Bu yaklaþým hiç kimse tarafýndan yanlýþ anlaþýl-
mamalýdýr. Türk milliyetçileri ilkelerinden, demokrasi-
den, düþünce ve inanç özgürlüðünden, kýsaca Türki-
ye’nin çýkarlarýndan asla taviz veremezler. Uzlaþma
ve birlik, Türkiye’nin büyümesi anlamýný taþýr ve ge-
rekli olan da budur. 

Sözlerime son verirken hepinizi saygý ve sev-
gilerimle selâmlýyorum.
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

27 Temmuz 1999 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý

Konuþma Metni



Muhterem Arkadaþlarým,
Basýnýmýzýn ve Televizyonlarýmýzýn Sayýn

Temsilcileri,

Meclis Grubu Toplantýmýzýn açýlýþ konuþmasýna
baþlamadan önce yüksek heyetinizi saygýlarýmla
selâmlýyorum.

Bilindiði üzere 57. Hükûmet’in göreve baþladýðý
tarihten bu yana yaklaþýk 2 aylýk bir süre geçmiþ bu-
lunmaktadýr. Devlet yönetimi açýsýndan çok uzun bir
süreyi ifade etmemesine raðmen, bu dönem boyunca
uzun yýllarýn birikimi olan ya da 2000’li yýllara adým
atarken bir an önce çözümlenmesi gereken birçok so-
runa el atýlmýþ, yeni düzenlemeler yapýlmýþtýr.

18 Nisan Seçimleriyle oluþan 21. Dönem Türki-
ye Büyük Millet Meclisi, seçim döneminin yorgunluðu-
nu üzerinden atmamýþ olmasýna raðmen, olaðanüstü
bir gayret göstererek yasama faaliyetlerine devam et-
mektedir. Genel kurul ve komisyon çalýþmalarý,  ge-
nellikle uzlaþma ve hoþgörü ortamý içinde cereyan et-
mekte, halkýmýzýn takdirini kazanmaktadýr. Bu kýsa
dönemde ortaya konan performans ile birlikte parlâ-
mentonun itibarýnýn yükselmeye baþladýðýna þüphe
yoktur.

Ancak, zaman zaman Meclis oturumlarýnýn hal-
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kýmýzý üzen sert tartýþmalara sahne olduðu da görül-
mektedir. Ýþte bu tür oturumlardan biri, geçtiðimiz haf-
ta içinde Kur’an kurslarýyla ilgili Kanun tasarýsýnýn gö-
rüþülmesi sýrasýnda yaþanmýþtýr. Kur’an kurslarýnýn
Kanunla düzenlenerek yeniden  açýlmasýnda iyi niyet-
li bir baþlangýç, bir  ilk adým olan çaba karþýsýnda ade-
ta bir kaþýk suda fýrtýna kopartýlmaya çalýþýlmýþtýr.
Gerçekten de muhalefet partilerinin bazý sözcülerinin
sergiledikleri  tavýrlar ve yaptýklarý konuþmalar,  dü-
þündürücü ve üzücü bir boyut kazanmýþtýr.

Bu tavýr ve beyanlar, en hafif tabirle siyasî neza-
ketle baðdaþmamakta ve kutsal din deðerlerinin istis-
mar edilmeye çalýþýldýðýný göstermektedir. Bu mesele
üzerinde durmak istememin sebebi, suçlamalarýn
aðýrlýklý olarak Milliyetçi Hareket Partisi’ni hedef almýþ
olmasý deðildir. Esas sebebi, 18 Nisan Seçimlerinden
gerekli dersin  çýkarýlmadýðý içindir, bazý toplumsal
farklýlýk ve gerilim noktalarýnýn siyasî çýkar malzeme-
si olarak kullanýlmaya devam edildiði içindir.

Bazen akýl ve vicdan dýþý bir boyut kazanarak
kendinden olmayanlarý din dýþý göstermeye kadar va-
rabilen beyanlar ve yayýnlar, her þeyden önce milleti-
mizi ve bizleri üzmüþtür. Çünkü, çarpýk zihniyet ile
saldýrgan bir üslûbun yansýmalarý olan açýklamalar,
sadece sahiplerine zarar vermekle kalmamaktadýr. 

Sorunlarýn, uzlaþma ve hoþgörü ortamý içinde

çözümlenebilmesinin zemini  yok edilmekte; geçmiþte
yine benzeri tavýr ve beyanlarýn yol açtýðý tahribatýn
ve kutuplaþmalarýn giderilmesi zorlaþmaktadýr. Siyasî
hayatýmýzýn þiddetle ihtiyaç duyduðu tutarlýlýk, sami-
miyet ve ciddiyet gibi deðerlerle bezenmesine engel
oluþturmaktadýr.

En önemli temel ve tarihsel sorunlarýmýzdan bi-
ri olan din-lâiklik, ilericilik-gericilik gibi kavgalarý artýk
aþmamýz lâzýmdýr. Zaman zaman cepheleþmelere
kadar varabilen ve sosyal iliþkileri kopma noktasýna
getirebilen bu ve benzeri kavgalarýn artýk sona erme-
si þarttýr. Bunun için de, öncelikle sorunun iki kutbunu
oluþturanlarýn zihniyetini ve uslûbunu  deðiþtirmesi;
sorunun esas kaynaðýnýn kendileri olduðunu kabul et-
meleri zorunludur. Çünkü, bunlarýn söylemleri çok
farklý olsa bile, izledikleri strateji ile benimsedikleri us-
lûp çok benzerdir.

Bunun için en son gündeme gelen Kur’an kurs-
larýna kanunî bir dayanak kazandýran teþebbüsü ele
alýrken ortaya koyduklarý ön yargýlý ve saldýrgan be-
yanlara biraz dikkatlice bakmak yeterlidir. Bir taraf,
medyadaki ve parlâmentodaki sözcüleriyle Kur’an
öðrenmenin yasaklandýðý, dinin elden gittiði manasý-
na gelen sözler sarf edilebilmektedir. Diðer taraf ise,
8 yýllýk temel eðitimin hiçe sayýldýðýndan, lâik cumhu-
riyete ihanet edildiðini söylemeye kadar varan  açýk-



lamalar yapabilmektedir.
Þimdi, birbirinden tamamen farklý ve hatta taban

tabana zýt olan bu yaklaþýmlardan hangisi doðrudur?
Tabi ki her ikisi de doðru deðildir. Ne dinimiz ne de
cumhuriyetimiz elden gitmektedir. Aziz milletimiz, ne
baðýmsýzlýðýmýzýn ve varlýðýmýzýn teminatý olan  Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne ne de manevî deðerlerinin teme-
lini oluþturan dinine zarar verilmesine müsaade eder.
Bundan da önemlisi, son hak dini Ýslâm’ýn hiçbir par-
tinin ya da kiþinin özel korumasýna ya da onun adýna
konuþmasýna ihtiyacý yoktur.  Mübarek dinimizin sahi-
bi olan Yüce Allah, hiç þüphesiz onun  bütün zaman-
larda koruyucu ve kollayýcýsýdýr.

Deðerli Arkadaþlarým,
Konuyla ilgili bu genel deðerlendirmeden sonra,

doðrudan partimize yöneltilmeye çalýþýlan ve zaman
zaman da koro halinde seslendirilen eleþtirilere kýsa-
ca da olsa deðinmek istiyorum. Muhalefet partilerinin
bazý sözcülerinin hem meclis plâtformunda hem de
basýn açýklamalarýnda  partimize dil uzatmak için özel
gayret sarf ettiklerine þahit olunmaktadýr. 

Seçim gününe kadar, Milliyetçi Hareket Parti-
si’nin hiçbir þey söylemediðinden, hiç tavýr koymadý-
ðýndan sürekli yakýnarak gazetelerinde ve meydan-
larda negatif  propaganda örneklerini sergileyenler,
son günlerde partimizin aslýnda ne kadar önemli þey-
ler söylediðini, önemli tespitler yaptýðýný keþfetmeye

baþlamýþlardýr.
Sizlerin huzurlarýnýzda bir kez daha ifade ediyo-

rum: Bizler, dün parti olarak ne söylediysek bugün de
ayný þeyi söylüyoruz, ayný þeylere inanýyoruz. Çünkü,
Türk milliyetçileri hiçbir millî ve manevî deðerin istis-
marýný arzu etmezler, sadece gönülden severler ve
gerektiðinde de onlar için ölümü bile göze alýrlar. Türk
milliyetçileri, siyaseti, oy avcýlýðý olarak görmezler,  si-
yaseti ciddî ve samimî bir uðraþý alaný, halka hizme-
tin temel aracý olarak kabul ederler. Türk milliyetçileri,
siyasî hesaplarýný sadece, Türk Milleti’ne, tarihe ve
kendi vicdanlarýna karþý verirler.

Ya sizler, bir düzenden baþka bir düzene bir çýr-
pýda geçme maharetini gösterenler, dün neyi  savu-
nuyordunuz, bugün neyi savunuyorsunuz, yarýn neyi
savunacaksýnýz? Türkiye’de din ve vicdan hürriyetinin
tartýþýlmaya açýlmasýna, siyasî alanýn daralmasýna
sebep olanlarýn bugün bu konularda ne kadar söz
söylemeye, hele baþka siyasî partileri karalamaya
hakký vardýr? Vaktinizi almamak için bu tür sorularýn
sayýsýný arttýrýp örneklendirmek istemiyorum. Ama bir
þeyin çok önemli olduðunu düþünüyorum.

Yakýn geçmiþte ortaya çýkan sýkýntýlarda ve top-
lumsal gerilimlerde, yaptýklarý ve söyledikleriyle en
çok pay sahibi olanlar, kendilerine ve topluma en bü-
yük  iyiliði, ancak ciddî bir vicdan muhasebesi yapa-
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rak, geçmiþteki hatalarýndan gerekli dersleriçýkartarak  
yapabilirler. Hatalarýn sýk sýk tekrarlanmasý karþýsýn-
da birçok saðduyu sahibi insanýmýz ister istemez ka-
sýt unsuru aramaya baþlamýþtýr. Bunun için yol açtýk-
larý tahribatýn tamir edilmesinde köstekleyici ve tahrik
edici üslûplarýndan vazgeçmeleri  giderek daha çok
önem kazanmýþ bulunmaktadýr.

Millî ve manevî deðerlerimizi ayrýþma ve  çatýþ-
ma alaný, siyasî prim elde etme aracý olarak görmek-
ten þiddetle kaçýnmak gerekmektedir. Ýþte o zaman
toplumsal kesimler ve kurumlar arasýndaki güven bu-
nalýmýný aþmanýn, din ve vicdan hürriyetinin uygulan-
masýnda ortaya çýkan bazý sýkýntýlarý yenmenin müm-
kün olduðu görülecektir. Ama onlar bunu görse de
görmese de gerilim stratejilerinden vazgeçse de geç-
mese de bizler sorunlara ve taleplere kararlý ve sami-
mî bir þekilde yaklaþmaya devam edecek; toplumsal
barýþ ve huzuru esas alan politikalarýmýzdan vazgeç-
meyeceðiz.

Kýymetli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Türkiye’de, sosyoekonomik dengeleri alt üst

eden, gelir daðýlýmýný bozan, faiz ve borç kýskacýnda
sýkýþýp kalan ve son bir yýldýr da daralma ve durgun-

luk trendi içine girmiþ olan çok ciddî bir ekonomik kri-
zin yaþandýðýný hepimiz biliyoruz. Ülkemiz, gerçekten
de toplumun her kesiminin þiddetle hissettiði ekono-
mik bir darboðaz içinde yol almaya çalýþmaktadýr. Ýþ-
te hem hükûmetimiz hem de Meclisimiz böyle bir dö-
nemde en zor olan kararlarýn verilmesi gerçeði ile
karþý karþýya bulunmaktadýr. Birçok ciddî sorunun  ve
toplumsal talebin eþ zamanlý olarak gündeme gelme-
si ve çözüm beklemesi, görevimizi hem zorlaþtýran
hem de bir o kadar önemli kýlan nitelik arz etmektedir.

Türkiye bugün, iþ yerine lâf üreten siyasetçiler
yüzünden yýllardýr ihmal edilen birçok sorunu çözme-
ye çalýþmaktadýr. 57. Hükûmet, bir taraftan halkýmýzý
kýsa vadede mutlu etmesi mümkün olmayan yapýsal
reformlarý yapmak, faiz ve borç sarmalýný kýrýp kay-
nak temin etmek, diðer taraftan ekonomiyi durgunluk
ve daralma sürecinden çýkarýp toplumu rahatlatmak
mecburiyeti ile karþý karþýyadýr. Sadece ülkemizde
deðil, dünyanýn her tarafýnda toplum yönetimi açýsýn-
dan en zor olan görevlerden biri budur. Ýþte hükûmeti-
miz iki aydýr bu zor olaný baþarmaya gayret etmekte-
dir. Takdir edersiniz ki farklý dünya görüþlerine ve po-
litikalara sahip olan üç ayrý partinin oluþturduðu bir
hükûmetin bunlarý yapmasý kolay deðildir. Buna rað-
men bu zaman zarfýnda alýnan mesafe, hiç þüphesiz
küçümsenecek bir mesafe deðildir. Bunda, halkýmýzýn
açtýðý siyasî kredi ile siz deðerli arkadaþlarýmýzýn bü-
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yük fedakârlýk göstererek yaptýðý çalýþmalar, en bü-
yük paya sahiptir.

Ýþte yýllardýr ertelenen Sosyal Güvenlik Reformu
meselesi, bugün  önümüzde durmaktadýr. Daha önce
çeþitli vesilerle yapýlan açýklamalarda ifade edildiði gi-
bi, partimizin ve hükûmetimizin sosyal güvenlik siste-
mi hakkýndaki düþünceleri bellidir. Her insanýmýzýn
hem bugününü hem de yarýnýný doðrudan etkilediði
için toplumun bütün kesimlerini ve devlet yönetimini
yakýndan ilgilendirmektedir. Bu sebeple, reformun
mümkün olabildiðince büyük bir uzlaþma ile hayata
geçirilmesi çok önem arz etmektedir.

Meselenin temel taraflarýndan birini oluþturan
çalýþanlarýmýzýn kendi sýkýntýlarýný ve beklentilerini or-
taya koymalarýný saygýyla karþýlýyoruz. Bu çerçevede
geçtiðimiz cumartesi günü Ankara’da düzenlenen mi-
ting boyunca iþçi ve memur sendikalarýmýzýn göster-
dikleri dikkat ve özen takdire þayandýr. Mitingin olay-
sýz geçmesini, sorunlarýn ve taleplerin medenî bir þe-
kilde ortaya konmasýný, sadece çalýþanlarýmýzýn hak-
larýna sahip çýkmasý açýsýndan deðil, demokrasi kül-
türümüzün geliþmesi  bakýmýndan da kayda deðer
bulmaktayýz.

Bundan sonra da ayný titizliði göstermelerini
bekliyor, her türlü hak arama eyleminin meþruluk sý-
nýrlarý içinde kalmasýnýn gerekliliðine inanýyoruz. Yi-

ne, hem Meclisimizin hem de hükûmetimizin haklý
olan talepleri dikkate alacaðýndan kuþku duyulmama-
sýný istiyoruz. Çalýþanlarýmýzdan da ülkemizin her açý-
dan sýkýntý içinde bulunduðu bir dönemde hükûmeti-
mize ve Meclisimize yardýmcý olmalarýný bekliyoruz.

Muhterem Arkadaþlarým,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Bilindiði gibi, son günlere damgasýný vuran bir

baþka geliþme de ekonominin içinde bulunduðu dur-
gunluk ve daralma sürecinin, yeniden düzenlenmeye
çalýþýlan makro-ekonomik dengelerin göz ardý edil-
meden  durdurulmasý ve  ekonomik canlanmanýn teþ-
vik edilmesi çabasýdýr. 22 Temmuz Perþembe günü
düzenlenen müþterek basýn toplantýsýnda Sayýn Baþ-
bakanýn kamuoyuna açýkladýðý yeni ekonomik önlem-
ler paketini bu çerçevede  ele almak gerekir.

Bu ekonomik paket ile, bazý çevrelerin açýkla-
malarýnda yer verilen belirli bir kesimin kayrýlacaðý id-
diasý, kesinlikle doðru deðildir. Paket ile, sanayi ve ti-
caret hayatýnýn canlanmasý, piyasalara güven veril-
mesi ve ihracatýn arttýrýlmasý amaçlanmýþtýr.
Enflâsyon canavarýný azdýrmadan bu hedeflere ula-
þýlmasýyla  hiç þüphesiz bütün Türkiye kârlý çýkacak-
týr.
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Vergi sisteminin aksayan, sýkýntý yaratan bazý
hükümlerinin deðiþtirilmesinden ya da ertelenmesin-
den ihracatýn ve ihracatçýnýn desteklenmesine kadar
bir dizi kararý içeren paketin önümüzdeki aylar içinde
olumlu etkilerinin hissedileceðini ümit ediyoruz.

Bu çerçevede özellikle bir noktanýn unutulma-
masý çok önem taþýmaktadýr. Açýklanan ekonomik pa-
ket, mucizevî bir ilâç deðildir. Ancak, mevcut þartlar
ve zorluklar dahilinde ve kýsa vadede alýnmasý gere-
ken önlemlerin alýnmasýna özen gösterilmiþtir. Yapý-
sal reformlar yapýlmadan, yolsuzluklarýn önüne geçil-
meden, kayýt dýþý ekonomiyi  kayýt altýna almadan,
yüksek reel faiz gerçeðini tersine çevirmeden ve son
olarak özel sektörümüz rekabet gücü yüksek bir nite-
lik kazanmadan, ekonomide kalýcý baþarý elde etmek
mümkün deðildir.

Bunun için, 21. Dönem Türkiye Büyük Millet
Meclisi ile 57. Hükûmet’in yakaladýðý þansý  iyi kullan-
masý gerekmektedir. Bizler, hem toplumsal kesimler
hem de siyasetçiler arasýnda karþýlýklý güven ve diya-
log anlayýþý devam ettiði sürece, bu þansýn iyi kullaný-
lacaðýna inanýyoruz. Türkiye, yeni yüzyýla, dar gelirli
vatandaþlarýmýzý kýsa vadede memnun etmesi pek
mümkün olmayan yapýsal reformlarý, uzlaþma anlayý-
þýný ihmal etmeden hayata geçirerek girmelidir. Eko-
nomik yapýsýnda taþlarý yerli yerine oturtmuþ bir Tür-

kiye’nin gelir daðýlýmý adaletsizliði baþta olmak üzere
toplumsal rahatsýzlýklarýný tedavi etmesi de kolayla-
þacaktýr.

2000 yýlýnda hem siyasî hem de ekonomik ve
sosyal istikrarýný saðlam temeller üzerine oturtmaya
baþlamýþ bir ülke geleceðe ümitle bakabilir. Türkiye,
iþte o zaman, dünya ve bölge barýþýna ve ekonomisi-
ne daha çok katký saðlayabilen, stratejik hedefler
belirleyip hesaplar yapabilen, güçlü bir ülke olmaya
baþlamýþ demektir.

21. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Türk
milletine böyle bir 21. yüzyýl hediye edeceðine olan
inancýmý koruyor, hepinizi bir kez daha en derin say-
gýlarýmla selâmlýyorum.
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

3 Aðustos 1999 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý

Konuþma Metni



Deðerli Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,

Bu haftaki grup toplantýmýzýn açýlýþ konuþmasý-
na baþlarken hepinizi öncelikle en derin saygýlarýmla
selâmlýyorum.

Ülke gündemini deðerlendirmeye geçmeden
önce, bu yýl yüz binlerin katýlýmýyla gerçekleþen Erci-
yes Zafer Kurultayý’nýn yaþattýðý mutluluk ve heyeca-
ný sizlerle bir kez daha paylaþmak istiyorum. Muhte-
þem bir coþku ve dostluk havasýnýn hâkim olduðu ku-
rultayýmýz, bizlerin geleceðe ümitle bakmasýna sebep
olan önemli bir etkinlik olarak tarihimizdeki güzide ye-
rini almýþ bulunmaktadýr. Bu vesileyle, bu görkemli
kurultayý düzenleyenlerle birlikte ülkemizin dört bir ta-
rafýndan akýn akýn Erciyes’e gelen bütün dava arka-
daþlarýma teþekkürlerimi sunuyorum.

Konuya temas etmek istememin diðer bir sebe-
bi, böyle bir muhteþem topluluða karþý olan  manevî
borcumuzu hatýrlatmaktýr. Bu manevî borcumuzu, an-
cak meclis ve hükûmet bünyesindeki Milliyetçi Hare-
ket grubu olarak çok çalýþýp ülkeye hizmet ederek
ödeyebileceðimizi unutmamak zorundayýz. Bu nokta-
yý huzurlarýnýzda bir kez daha temas edip dikkatlerini-
ze arz etmek istedim.
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Kýymetli Arkadaþlarým,
Hatýrlayacaðýnýz gibi, deðiþik zamanlarda yaptý-

ðýmýz konuþmalarda ülkemizin hem içerde hem de dý-
þar da çok ciddî sorunlarla karþý karþýya bulunduðu-
nu ifade etmeye çalýþmýþtým. Ülkemiz, bugün, de-
mokrasi tarihi boyunca gözlenen dördüncü büyük po-
litik ve ekonomik krizi aþmaya çabalamaktadýr. 1995
seçimleri sonrasý baþlayan 20. Yasama Dönemi’nde
ortaya çýkan ya da bu dönem içinde daha da aðýrla-
þan pek  çok sorunu miras olarak devralan yeni mec-
lis ve hükûmet, iki aydýr bu zor görevi baþarmaya ça-
lýþmaktadýr.

Bugüne kadar, kanunî boþluk bulunan belli baþ-
lý alanlarla ilgili önemli düzenlemeler yapýlmýþtýr. Bun-
lar, herkesi tatmin eden ideal düzenlemeler olmasa
bile, büyük bir boþluðu doldurmuþlardýr. ½imdiye ka-
dar yapýlanlara, meclisimizin uygun bulmasý duru-
munda yenileri eklenecektir. 57. Hükûmet, bu zama-
na deðin ortaya koyduðu icraatlarla kendini var eden
ilkelerin en baþýnda gelen uzlaþma  ve atýlým vasfýna
özen göstermeye gayret etmiþtir.

Bunun en bariz göstergelerinden biri, Sosyal
Güvenlik Reform Kanunu Tasarýsý’nýn muhtevasý ile
geçirdiði aþamalardýr. Türk Sosyal Güvenlik Siste-
mi’nde radikal bir deðiþimin ilk ciddî adýmý olan bu ta-
sarý, bugünkü noktaya, büyük ölçüde iþçi ve iþveren

temsilcilerinin katkýlarýyla gelmiþtir.  Sosyal taraflarýn
talepleri ile hükûmetin öngördükleri arasýnda yeni iþe
girenler için uygulanacak emeklilik yaþ sýnýrýnýn ka-
dýnlarda 58, erkeklerde 60 olmasý dýþýnda ciddî bir
farklýlýk söz konusu deðildir.

Alýnan bu mesafeyi çok olumlu buluyor ve yapý-
lan iyi niyetli çalýþmalarý ve takdirle karþýlýyoruz. Tasa-
rýya topyekûn karþý çýkan ya da gelinen noktayý kü-
çümseyen yaklaþýmlarý ise yadýrgadýðýmýzý ifade et-
mek istiyorum. Bu tür tavýrlar, daha çok ideolojik ön
yargýlardan beslenmekte, ülkemizin içinde bulunduðu
sýkýntýlarý yeterince dikkate almayanlar tarafýndan
sergilenmektedir.

Çalýþanlarýmýzdan önümüzdeki aylarda yapýla-
cak yeni düzenlemelerle sosyal güvenlik sisteminin
iyileþtirilmesi açýsýndan yeni adýmlarýn atýlacaðýný gö-
zönüne almalarýný, meclisimize ve hükûmetimize gü-
venmelerini bekliyoruz. Ýnsanýmýza güven vermek bir
yana, daha çok  sosyal bir yara hâline dönüþen sos-
yal güvenlik sistemimiz,  mutlaka çaðdaþ bir seviyeye
getirilecek ve er geç  çalýþanlarýmýza huzur veren bir
yapýya kavuþturulacaktýr.

Toplumsal ve ekonomik hayatýmýzýn aksayan
yönlerinin tamir edilmesi amacýyla yapýlacak yeni dü-
zenlemelerle birlikte karamsarlýk ve ümitsizlik havasý-
nýn yavaþ yavaþ daðýlmaya baþlayacaðýný, ekonomik



dinamiklerin harekete geçeceðini ümit ediyoruz. Da-
ha sonra da sosyal barýþ ve huzurun takviye edilme-
si, toplumsal gerilim noktalarýnýn ortadan kaldýrýlmasý
sürecinin hýz kazanacaðýna inanýyoruz.

Sayýn Basýn Mensuplarý,
Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Ülkemizde, ekonomik hayatta son bir yýldýr þid-

detlenen hastalýklarýn teþhisi ve tedavisi konusunda
üç aþaðý-beþ yukarý bir fikir birliði mevcuttur. Proble-
min temelinde, bu sorunlara el atmakta geç kalýnmýþ
olmasý yatmaktadýr.

Gelinen noktada, bir taraftan yapýsal önlemler
alýnýrken, diðer taraftan piyasalara güven verilmesi,
faiz ve borç açmazýndan sür’atle kurtulunmasý ve ni-
hayetinde yatýrýmlarý hýzlandýrarak üretim artýþýnýn
saðlanmasý gerekmektedir.

Ýstanbul Sanayi Odasý’nca geçtiðimiz  günlerde
açýklanan ülkemizin 500 büyük sanayi kuruluþu rapo-
runda yer alan bilgiler, ekonomik sýkýntýlarýmýzýn bo-
yutlarýný çarpýcý biçimde ortaya koymaktadýr. Rapora
göre, 1998 yýlýnda ilk 500’e giren firmalarýn  faiz ve re-
po gibi faaliyet dýþý gelirlerinin oraný bir önceki yýla
oranla % 30  nispetinde artarak % 87.7’ye ulaþmýþtýr.
Bu rakamlar, paranýn yatýrým ve üretim yerine, faiz ve
repoya aktýðýný göstermektedir. 

Bu çarpýk tabloyu tersine çevirmediðimiz sürece
ekonomik atýlým yaparak toplumumuzu rahatlatmak
mümkün deðildir. Devletimiz, özel sektörümüz ve ça-
lýþanlarýmýz el birliðiyle bu kýsýr döngüyü kýrmak zo-
rundadýr. Ekonomimizin sür’atle, yatýrým yapan, üre-
ten ve ihraç eden bir yapýya kavuþturulmasý gerek-
mektedir.

Böyle bir süreç için ihtiyaç duyulan temel faktör-
ler arasýnda, sermaye birikimi, teknoloji, güven ortamý
ve manevî motivasyon çok önemlidir. Türk ekonomi-
si, son yýllarda bu dört faktöre þiddetle ihtiyaç duyma-
ya baþlamýþtýr. Yatýrýma yönelmekte nazlanan ve za-
ten yetersiz olan sermaye birikimimiz, kalkýnma süre-
cini yavaþlatmaktadýr. Hem siyasî hem de ekonomik
istikrar tesis edilemediði için yabancý sermaye ve tek-
noloji giriþi de çok sýnýrlý kalmaktadýr.

Bütün bunlarýn sonucunda ülkemizin potansiyel
zenginliklerinin harekete geçirilmesi pek mümkün
olamamakta, enflâsyon önlenememektedir. Buna ek
olarak, iþsizlik çýð gibi büyümekte, dünyada eþine
rastlanmayan yüksek reel faiz gibi ekonomik mantý-
ðýn kabul etmekte zorlanacaðý sorunlarla karþýlaþýl-
maktadýr.

Türkiye, bir an önce düþük maliyetli kaynak bu-
lup yatýrýmlara hýz vermek ve ihracatýný artýrmak zo-
rundadýr. En önemlisi sosyal sorun hâline gelen 
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iþsizlikle ciddi biçimde mücadele etmelidir. Bu konu-
da kayda deðer bir geliþme saðlanamadýðý takdirde,
yakýn bir gelecekte toplum olarak baþýmýz daha çok
aðrýyacaktýr.

Ýþte deðerli arkadaþlarým, uluslar arasý tahkim
böyle bir aþamada kullanýlacak yöntemlerden biri ola-
rak karþýmýza çýkmaktadýr. Ülkemizin gündeminde
aðýrlýklý bir yer iþgal eden bu meseleye, öncelikle böy-
le bir çerçeve içinde yaklaþmak gerekmektedir. Bu-
nun dýþýnda bir niyet aramak ya da konuyu çok farklý
mecralara çekmek yanlýþtýr ve yanýltýcýdýr. 

Uluslar arasý tahkim meselesiyle ilgili olarak
üzerinde durulmasý gereken bir baþka nokta, son yýl-
larda baþ döndürücü bir geliþme trendi içinde olan ve
belirleyici hâle gelen küresel ekonomik süreçtir. Orta-
da, bizce de millî deðerler ve ahlâk açýsýndan sorgu-
lanmasý gereken birçok yönü bulunan, ama ulaþtýðý
boyutlar ve akýþkanlýðý açýsýndan küresel bir olgu hâ-
line gelen, uluslar arasý sermaye ve ekonomik iliþkiler
gerçeði bulunmaktadýr. Ülke olarak, kalkýnma ve ge-
liþme sürecimizi hýzlandýrýp, dünya pazarlarýndaki
varlýðýmýzý artýrabilmemiz için, bu sermayeden ve ye-
ni teknolojilerden en iyi þekilde yararlanmanýn yollarý-
ný bulmak zorundayýz.

Uluslar arasý tahkim, küresel ekonomi ile iliþki
içine girmenin araçlarýndan biridir. Özünde, yatýrým

yapan ile yatýrým talebinde bulunanlar arasýnda imza-
lanan özel bir anlaþma sonrasýnda, iki taraf arasýnda
ortaya  çýkabilecek uyuþmazlýklarýn giderilmesi mak-
sadýyla oluþturulacak bir uluslar arasý hakemlik mü-
essesesini ifade etmektedir.

Uluslar arasý sermaye yatýrýmlarýný hýzlandýr-
mak için bu tür araçlara ihtiyacýmýz vardýr. Türk eko-
nomisinin týkandýðý bir dönemde, tekrar istikrar içinde
hýzlý büyüme sürecine girmesi açýsýndan tahkim bir
zorunluluk olarak karþýmýza çýkmaktadýr.

Uluslar arasý tahkim ile ilgili tartýþmalarýn siyasî
bir boyutu da bulunmaktadýr.  Meselenin kapitülâs-
yonlarla iliþkilendirilmesi ve baðýmsýzlýðýmýzýn elden
gitmesiyle tahkimin kabulü arasýnda bað kurulmaya
çalýþýlmasý büyük bir haksýzlýktýr. Konuya bu açýdan
bakýldýðýnda, her türlü uluslar arasý siyasî ve ekono-
mik anlaþmanýn ya da uluslar arasý bir örgüte  üye ol-
manýn  millî egemenliðimizi ve hatta baðýmsýzlýðýmýzý
tehdit eden bir yönü bulunduðu rahatlýkla söylenebilir. 

Uluslar arasý iliþkilerin doðasýnda yer alan bu tür
iþ birliði ve temas çabalarý, son tahlilde baðýmsýzlýðý-
mýzýn devri ya da elden gitmesi anlamýna gelmez. Ay-
ný þeyler tahkim müessesi içinde geçerlidir. Ayrýca
tahkimin kabulüyle iç hukukumuzun tamamen  dýþla-
nacaðý  yönündeki görüþ yanlýþtýr. Uluslar arasý tah-
kim bugün, birkaç istisna hariç, Birleþmiþ Milletler’e
üye bütün ülkelerde bir yöntem  olarak kabul edilmiþ-
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tir.
Konunun gündeme getirilmesinde ve yorumlan-

masýnda, ülkemizde hâkim olan tartýþma kültürünün
etkisi gözlenmektedir. Tahkim meselesini, ön yargýlý
ve kategorik bir bakýþ açýsýndan ele almamak, akla
kara ikilemi içine hapsetmemek gerekir. Tabi ki esas
olan, kalkýnma ve geliþme sürecimizi kendi öz kay-
naklarýmýzla hýzlandýrýp tamamlamaktýr. Buna gücü-
müzün yetmediði alanlarda ve zamanlarda baþka
kaynaklara müracaat etmek dünyanýn her tarafýnda
gözlenen bir uygulamadýr.

Meseleyi abartarak baðýmsýzlýðýn ve cumhuriye-
tin elden gitmesi olarak tanýtýlmasý doðru deðildir. Mil-
liyetçi Hareket Partisi, millî onurumuza ve baðýmsýzlý-
ðýmýza herkesten fazla özen gösterir. Ama biz, ayný
zamanda ekonomimizin can çekiþmesini de en büyük
sosyal felâketlerden biri olan iþsizlik sorununun gide-
rek büyümesini de millî onurumuzu zedeleyen bir hu-
sus olarak kabul ederiz.

Türkiye bugün, ekonomik alanda uluslar arasý
rekabet gücünü arttýrmak için küresel ekonomik dü-
zenin önemini ve araçlarýný göz önüne alýp almamak
tercihiyle karþý karþýyadýr. Her ikisi de sonuç itibarýyla
siyasî bir tercihtir, ikisinin de sosyal ve ekonomik ma-
liyeti vardýr. Ýþte bu aþamada maliyet hesabýný çok iyi
yapmak, ekonomik ihtiyaçlarýmýzý ve önceliklerimizi

çok iyi analiz etmek önem taþýmaktadýr.
Deðerli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Konuþmamý tamamlamadan önce, Üniversite

Seçme Sýnavýyla birlikte tekrar gündeme gelen yük-
sek öðretim sistemimiz üzerinde kýsaca da olsa dur-
mak istiyorum.

Geleceðimizin garantisi olan gençlerimizin eði-
tim sürecinde en önemli aþamalardan biri olan üniver-
sitelerimiz uzun süredir sýkýntý içinde bulunmakta, kan
kaybetmeye devam etmektedir.

Üniversiter sistem, bilindiði gibi, üç ana sacaya-
ðý üzerine oturur. Birincisini eðitim kadrolarý, ikincisini
öðrenciler, üçüncüsünü ise eðitim-öðretim kurallarý ve
araçlarý oluþturur. Ülkemizdeki üniversiter sistemin bu
üç temel boyutunda da maalesef ciddî sorunlar ya-
þanmakta, aksaklýklar ortaya çýkmaktadýr.

Öðrencilerimizin kýlýk ve kýyafetleriyle ilgili ola-
rak yaþanan tartýþma ve sýkýntýlara, birçok üniversite
yöneticisinin istifa etmesine yol açan huzursuzluk ve
yolsuzluk iddialarý eklenmiþtir. En son olarak da öð-
rencilerimizi ve onlarýn ailelerini çok yakýndan ilgilen-
diren üniversite seçme sýnavý sonrasýnda yaþanan
tercih kargaþasý patlak vermiþtir. Yüksek Öðretim Ku-
rulu, anlaþýlmaz bir vurdum duymazlýk örneði sergile-
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yerek öðrencilerimizin yaþadýðý maðduriyete seyirci
kalmýþ, gereksiz bir inatlaþma içine girmiþtir. 

Ýyi bilinmelidir ki toplum yönetiminde gereksiz
inatlaþma ve duyarsýzlýk, baþarýsýzlýðý ve kargaþayý
beraberinde getirir. Yüksek Öðretim Kurulu’nun bu
konudaki yaklaþýmý, en azýndan sýnavlarýn ertelen-
mesinden itibaren ortaya çýkan kendi hatalarýný tamir
etmek þeklinde olabilirdi. Ancak bu bile yapýlmamýþ,
tercih kargaþasýnýn yarattýðý belirsizlik ortamýna son
verilememiþtir.

Bütün bu sorunlar, ülkemizin en güzide kurum-
larý olan üniversitelerimizin karþý karþýya kaldýðý sýkýn-
týlardan kurtarýlmasý için yeni düzenlemelere ihtiyaç
bulunduðunu bir  kez daha göstermiþtir. Meclisimiz ve
hükûmetimiz, inþallah bu konuya da en kýsa zaman-
da el atacaktýr.

Konuþmama son verirken, hepinizi bir kez daha
saygýlarýmla selâmlýyorum.
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

10 Aðustos 1999 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda  Yapmýþ Olduklarý

Konuþma Metni



Deðerli Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,

Sözlerime hepinizi sevgi ve saygýyla selâmlaya-
rak baþlamak istiyorum.

Yine yoðun mesaî sarf ettiðimiz bir haftayý daha,
acý bir olayla birlikte geride býrakmýþ bulunuyoruz.
Geçtiðimiz hafta sonu maalesef elim bir saldýrý sonu-
cu Türk iþçi hareketinin önemli isimlerinden Genel
Maden Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný ve Türk-Ýþ Genel
Sekreteri ½emsi Denizer hayatýný kaybetmiþtir. Bü-
yük üzüntüyle karþýladýðýmýz olayda hayatýný kaybe-
den Merhum Denizer’i rahmetle anýyor; ailesine ve
Türk iþçi camiasýna taziyelerimizi sunuyorum.

Deðerli Arkadaþlarým,
Kýymetli Basýn Mensuplarý,

Bugünkü konuþmamda geçen hafta temas etti-
ðim iki konuya tekrar vurgu yapmak istiyorum.
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Bilindiði üzere hem bölgemizde hem ülkemizde
son zamanlarda önemli olaylar yaþanmaktadýr. Dün-
yada önce Uzak Doðu’da baþlayýp yayýlan ve kýsa sü-
rede bütün dünyada etkileri görülen ekonomik krizi,
birçok ülke, aldýklarý yerinde kararlarla atlatmýþ bulu-
nuyor.

Son yýllarda gerek küresel krizin niteliðini kavra-
yacak doðru politikalar üretilemediði, gerekse yapýsal
reformlar zamanýnda hayata geçirilemediði için Türk
ekonomisinde ciddî sorunlarýn ortaya çýkmasý kaçýnýl-
maz olmuþtur.

Bunlara ek olarak, enflâsyonist bir ortamda, ka-
munun aþýrý derecede borçlanmasýyla ortaya çýkan
borç-faiz kýsýr döngüsü, reel sektörde ciddî bir maliyet
artýþýný beraberinde getirmiþtir.

Reel sektörü, yani üreticileri cezalandýran bu
yanlýþ politikalara vergi ve malî sistemde yapýlan ba-
zý deðiþikler de ilâve edilince, ekonomideki daralma-
lar tahammül edilemez hâle gelmiþtir.

Bu çerçevede hükûmetimiz hem ihracatý teþvik
edecek hem de iç piyasalarý canlandýracak bir dizi
politikayý uygulamaya koymuþtur. Büyük bir aksilik ol-
mazsa önümüzdeki aylarda ekonomik canlanma ken-
dini hissettirecek, 2000 yýlý ortalarýnda ise ekonomi-
miz rayýna oturmaya baþlamýþ olacaktýr.

Aziz Arkadaþlarým,
Türkiye’nin kalkýnma sürecinde duraklamaya,

ekonomide gerilemeye tahammülü yoktur. Türkiye ar -
týk yýllardýr içinde yer aldýðý ekonomik geri kalmýþlýk
çemberinden çýkma fýrsatýný bulmuþken, Türk toplu-
mu böyle bir dinamizmi ortaya koymuþken bundan
dönemez. Bu yüzden Türkiye’nin kalkýnmasýnýn hýz-
landýrýlmasý, gecikmiþ olsa da sanayi devrimini baþar -
masý gerekmektedir.

Türkiye sanayileþmesinin dinamosu KOBÝ diye
adlandýrýlan küçük ve orta ölçekli iþletmelerdir. Bunla-
rýn büyük kýsmý aile iþletmeleri veya küçük sermaye-
lere sahip birçok ortaðýn bir araya gelerek oluþturdu-
ðu çok ortaklý þirketlerdir.

Türkiye’nin sanayileþme modeli belli olmuþtur.
Devletçilikle baþaramýdýðýmýz þeyi, küçük sermayele-
rin oluþturduðu çok ortaklý þirketler ve aile iþletmeleri
baþarmak üzeredirler. Bunun için gerekli olan faktör -
ler, rekabetçi piyasa mekanizmasýnýn kurumlaþmasý,
siyasî istikrarýn kalýcýlýðý ve kamu kaynaklarýnýn bu di-
namiklere göre, yani rasyonel bir þekilde kullanýlma-
sýdýr.

Küçük ve orta ölçekli iþletmelerin dinamizmini
artýracak, bu yatýrýmlarý tamamlayacak bir diðer alan
ise yabancý sermaye yatýrýmlarýdýr.



Eðer Türkiye yeterli derecede yabancý sermaye
çekmeyi baþarabilirse, yeni teknolojilere, bilgi yoðun
teknolojilere açýlma konusunda baþarý saðlarsa, eko-
nomik geliþme sürecini hýzlandýrmasý mümkün ola-
caktýr.

Son olarak üzerinde durduðumuz tahkim konu-
su, yabancý sermayenin akýþkanlýðýný hýzlandýracak
bir faktör olduðu gibi, Türkiye’nin kendisine güveninin
de bir ifadesidir.

Türkiye’nin baðýmsýzlýðýnýn temel göstergesi,
öncelikle kalkýnmamýzý tamamlayýp tamamlayama-
mýþ olmamýzla ilgili bir durumdur. Teknolojisi geri, it-
hal ikameci modele takýlý kalmýþ, sermaye kýtlýðý çe-
ken, dýþ ticaret açýðý giderek büyüyen bir yapýyý sür-
dürmek isteyenler, ne milli baðýmsýzlýðýmýzý koruyabi-
lirler ne de milletin hâkimiyetini sürdürebilirler.

Kalkýnmasýný tamamlamýþ güçlü ve huzurlu bir
Türkiye sadece halkýmýz için deðil, bölgemiz ve dün-
ya için de çok önemlidir. Böyle bir ülke, Balkanlardan,
Kafkasya’ya, Orta Doðu’dan, Orta Asya’ya uzanan bir
bölgeyi harekete geçirebilir, refah ve istikrara taþýr.
Türkiye’nin ve Türk-Ýslam Dünyasý’nýn atýl kaynaklarý
ancak bu þekilde deðerlendirilip toplumsal geliþmenin
hizmetine sokulabilir.

Sayýn Basýn Mensuplarý,
Deðerli Arkadaþlarým,

Ekonomik sorunlarýn çözüm meselesi ne kadar
önemli ise, insan yetiþtirme sistemi de en az o kadar
önemlidir. Hatta daha önemlidir. 

Son yýllarda insan yetiþtirme sistemimizde, eði-
tim düzenimizde ortaya çýkan sorunlarýn baþýnda yük-
sek öðrenim sorunlarý ve YÖK gelmektedir. Toplumla-
rýn geliþmesinin ve kalkýnmasýnýn temelinde, bilgi ve
teknolojinin önemi bilinmektedir. Fakat günümüz dün-
yasýnda bilimsel bilgi üretimi, bütün tarihi zamanlar-
dan daha fonksiyonel hâle gelmiþtir. Bilgi, hem eko-
nomik ve teknolojik geliþmenin hem de toplumsal ve
kültürel geliþmenin esasýný oluþturmaktadýr. 

Bu bakýmdan bilimsel bilginin üretimi çok özel
bir yapýlanmayý ve itinayý gerektirir. Her þeyden önce
özgür bilimsel zihniyete ihtiyaç vardýr. Yüksek öðretim
sisteminde sadece mevcut yönetimin deðiþtirilmesi-
nin yeterli olmayacaðý ortadadýr. Yüksek öðretim sis-
temimiz bilgi üretecek, bilimsel bilgi üretimini kurum-
sal çerçevede sürdürebilecek bir üniversite anlayýþý-
na yönelmek durumundadýr. 

Deðiþmesi zorunlu hâle gelen mevcut yapý bu-
gün, Türkiye’nin ayakbaðý hâline gelmiþtir. 
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Bu anlamda YÖK hem yapýsal olarak hem de
zihniyet olarak üniversite kavramýný âdeta tüketmeye
çalýþan, anti demokratik bir tavýr sergilemektedir.
YÖK, öðrencileri de öðretim üyelerini de bunaltan bir
politika takip etmektedir.

Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi, bu politikalarý ve yolsuzluk iddiala-
rýný mutlaka araþtýracaktýr. 

Türkiye’nin önünü açmak, Türkiye’nin geleceði-
ni aydýnlatmak için herkesin iþ birliði yapmasýna, top-
lumsal huzuru ve barýþý esas almasýna þiddetle ihtiya-
cýmýz vardýr. 

Kýymetli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,

Bilindiði gibi, ülke gündeminde yer eden bir baþ-
ka konu af tartýþmasýdýr.

Af, geliþmiþ hukuk devletlerinde sýk sýk baþvuru-
lan bir yöntem deðildir. Buna karþýlýk ülkemizde, ba-
zen kýsmî olarak uygulansa da hemen hemen on yýl-
da bir gündeme gelmektedir.

Buna yol açan nedenler arasýnda, hiç þüphesiz
ciddî boyutlara ulaþan sosyal ve ekonomik sorunlarýn
varlýðý, yargý sisteminin iþleyiþi hakkýnda duyulan
kuþkular ile siyasî mülâhazalar aðýrlýklý bir yer tutmak-
tadýr. Bu sebeple, affýn temel amacý olan sosyal yara-
larý sararak iç barýþý güçlendirme hedefine ulaþabil-
mek için, toplumsal ve ekonomik ortamýn çok belirle-
yici olduðu unutulmamalýdýr. Yapýlan araþtýrmalar,
tahliye olan suçlularýn suç iþleme alýþkanlýðýný devam
ettirdiðini, aftan sonraki beþ-altý yýl içinde aftan önce-
ki suçlu sayýsýna ulaþýldýðýný ortaya koymaktadýr.

Af konusunun ele alýnýþýnda, suçlularýn topluma
kazandýrýlmasýnýn yanýnda, maðdurlarýn ve onlarýn
ailelerinin psikolojisini de hesaba katmak lâzýmdýr. Bu
çerçevede daha önce çýkarýlan af yasalarýnýn kamu-
oyunda býraktýðý olumsuz izlerin ortadan kaldýrýlmasý
þarttýr. 

Milliyetçi Hareket Partisi, özetlediðim bu gerek-
çelerle af tartýþmalarýna titizlikle yaklaþmakta, af kap-
samýna girecek suçlarýn iyi tespit edilmesine ve ka-
muoyunun desteðinin alýnmasýna çok önem atfet-
mektedir. Yine affýn toplumsal amaçlarýnýn çok iyi izah
edilmesinin þart olduðuna inanmaktadýr. 

Kýsacasý, af meselesi “kaþ yaparken göz çýkar-
mayacak” ve toplumu tedirgin etmeyecek bir yasal dü-
zenleme ile çözüme kavuþturulmalýdýr. Ýkinci olarak da
10-15 yýlda bir gündeme getirilen af taleplerine belirli
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ölçülerde de olsa haklýlýk kazandýran sosyo-ekono-
mik hayattaki ve yargý sistemindeki çarpýklýklarý gider-
meye yönelik politikalarý bir an önce hayata geçirmek
þarttýr. 

Deðerli Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Son günlerde terör örgütü baþýnýn kendi örgütü-

ne yönelik olarak yaptýðý “geri çekilin, Türkiye’yi terk
edin” þeklindeki açýklamalarý bir dizi tartýþmayý bera-
berinde getirmiþtir. Bazý yorum ve tavsiyelerde, Türk
Devleti’nin bu çaðrýya mutlaka cevap vermesi gerek-
tiði, önümüze çýkan bu fýrsatýn iyi kullanýlmasýnýn þart
olduðu vurgulanmaktadýr. Bu ve benzeri görüþleri ile-
ri sürenlerin bir kýsmýnýn baþka amaçlarý olmasa bile,
çete baþýnýn iyi niyetinden ve samimiyetinden bu ka-
dar emin olmalarýný anlamak çok zordur.

Siyasî çözüm, diyalog ve pazarlýk kelimelerinin
sýkça telâffuz edilmeye baþlandýðý bugünkü tablo as-
lýnda Türkiye için yeni deðildir. Birinci hedefi, Türk ve
Dünya kamuoyunu yönlendirmek ve zaman kazan-
mak olan bu tür tavýrlarla ve onu destekleyici yorum-
larla daha önce de karþýlaþýlmýþtýr. 

Terör örgütünün faaliyetlerinin ivme kazandýðý
dönemlerde siyasî çözüm ve diyalog önerisini dile ge-
tirenlerle, terör örgütünün çökertilmeye baþlandýðý
bugünlerde yine siyasî çözüm ve diyalogdan bahse-
denler, ayný çevrelerdir, ayný kalemlerdir.

Bunlar militanlara “silâhlarýnýzý býrakýp teslim
olun, Türkiye’ye boþ yere zaman kaybettirmeyin çað-
rýsý yapacaklarýna, Türkiye Cumhuriyeti’ni sorumlu ve
suçlu göstermeye çalýþmaktadýrlar. Sorunun taným-
lanmasý konusunda yýllardýr terör örgütünün dýþ des-
teklerinin abartýldýðýný söyleyip terör örgütünün jeopo-
litik ve jeoekonomik denklemlerdeki yerini inkâr eden-
ler, þimdi dýþ konjonktürü keþfetmeye baþlamýþlardýr.
Son beþ-on yýllýk gazete arþivleri karþýlaþtýrýldýðýnda
bu açýkca görülecektir. 

Dün olduðu gibi bugün de bazý çevreler, terör ör-
gütünün kendini kurtarmaya yönelik taktik ve stratejik
çýkýþlarýnýn çok önemli ve tarihiîbir toplumsal barýþ fýr-
satý olarak ele alýnmasýný telkin etmeye çalýþmaktadýr-
lar .

Deðerli Arkadaþlarým,
Býrakýnýz Türkiye’yi, dünyanýn hiçbir hukuk dev-

letinde, baðýmsýz yargý önünde suçlu bulunarak en
aðýr cezaya çarptýrýlan bir kiþinin siyasî muhatap ka-
bul edilmesi mümkün deðildir. Bu, her þeyden önce
bu zamana kadar güvenlik güçlerimizce verilen mü-
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cadelenin, þehitlerimizin, onlarýn gözü yaþlý ailelerinin
ve yargý sistemimizin hiçe sayýlmasý anlamýna gelir.
Cezalarýn caydýrýcýlýðýný ortadan kaldýrýr ve benzeri
oluþumlarý teþvik eder. Hem içeride; hem de dýþarýda
devletimizin ciddiye alýnmamasý tehlikesini beraberin-
de getirir. Buna da hiç kimsenin hakký yoktur. 

Çünkü, herhangi bir terör örgütü ya da onu tem-
sil eden bir güçle müzakereye oturulmasýnýn  yol aça-
caðý sýkýntý tahmin edilenden çok fazladýr. Türkiye’nin
böyle bir durumda maliyeti çok aðýr olan bir fatura
ödeyeceði açýktýr. Her þeyden önce insanýmýza ve va-
tanýmýza kasteden ve bunun için çete kuran birini
ödüllendirmek anlamýna gelecektir. 

Bu da bazýlarýnýn zannettiði gibi, sorunun çözü-
müne deðil, daha derin toplumsal ve siyasî sorunlarýn
ortaya çýkmasýna hizmet eder. En baþta, bölücü terör
örgütünün ve baþýnýn Güneydoðu’da yaþayan vatan-
daþlarýmýzýn temsilcisi olarak görüldüðü gibi bir izleni-
min yaratýlmasýna sebep olur. Yine, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin temel ilkelerini ve geleneklerini hiçe saymak
anlamýna gelir.

Bunun yanýnda, terör örgütünün uluslar arasý
plâtformlarda da siyasî muhatap olarak kabul görme-
sine ve sorunun uluslar arasý düzeyde siyasallaþma-
sýna yol açacaktýr. Türk devletinden böyle bir geliþ-
meye katkýda bulunmasýný beklemek, örgütün tanýn-
masý sürecine hizmet etmesini istemek, en basit ta-

birle safdillik olur. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin, özünü PKK’nýn siyasî

tanýnmasýnýn oluþturduðu bir yaklaþým içine girebile-
ceðini düþünmek çok yanlýþtýr ve yanýltýcýdýr. Kimse
dolaylý da olsa terörün hedefine ulaþtýðý izlenimini
uyandýracak bir anlayýþ içinde olmamalýdýr. Yine hiç
kimsenin böyle bir tarihî hatayý, demokrasi ve insan
haklarý gibi kavramlarla süsleyerek sunmaya hakký
yoktur.

Türkiye’nin geçmiþini ve hatta kendini inkâr ede-
rek, terör örgütüyle pazarlýk yapmasý ya da idama
mahkûm ettiði birini siyasî muhatap kabul etmesi
mümkün deðildir. Çeþitli sebeplerle PKK’nýn güdümü-
ne girmiþ olanlarýn yapacaðý bir tek þey vardýr. Ulus-
lar arasý çýkar mücadelesinin enstrümanlarýndan biri
olduðu gün gibi aþikâr olan bir örgütün maþasý olma-
yý reddederek teslim olmalarýdýr. 

Yýllardýr ülkemizin geliþmesini sekteye uðratan,
huzur ve güvenliðimizi tehdit eden  oyunlarý bozmak
zamaný gelmiþtir.

Her Türk vatandaþý bu þuur içinde hareket ettiði
sürece çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yoktur. Bü-
yük Türk milleti, temel tercihi olan demokrasi, cumhu-
riyet ve birlik içinde yaþamaya devam edecektir. Tür-
kiye, bu aziz milletin mukaddes vataný olarak kýyame-
te kadar var olacaktýr.
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Kýymetli Arkadaþlarým, 
Saygýdeðer Milletvekilleri,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Sözlerime baþlarken hepinizi saygýyla selâmlýyo-

rum. Milletçe kederlendiðimiz, derin üzüntülere gark
olduðumuz büyük bir deprem afetinin akabinde bir ara-
ya gelmiþ bulunuyoruz. Bu vesile ile deprem afetinde
hayatýný kaybeden bütün insanlarýmýza Yüce Allah’tan
rahmet, ailelerine ve yakýnlarýna sabýr niyaz ediyor, ya-
ralý kurtulan vatandaþlarýmýza da acil þifalar diliyorum.
Aziz milletimize de yaþamýþ olduðu bu büyük felâket
nedeniyle geçmiþ olsun dileklerimi iletiyorum.

Deðerli Arkadaþlarým,
Ýstisnasýz hepiniz gittiniz, yerinde gördünüz;

araþtýrma- incelemelerde bulundunuz, arama- kurtar -
ma çalýþmalarýna katýldýnýz, (hatta bazý arkadaþlarým
bu depremde yakýnlarýný kaybettiler, onlara da baþ-
saðlýðý ve sabýrlar diliyorum),  depremin boyutlarý
hakkýnda bilgi sahibisiniz, takdir edileceði gibi, bu
deprem afeti, þu ana kadar milletçe yaþadýðýmýz ben-
zer üzücü afetlerin çok fevkinde gerçekleþmiþtir. Bu
afet ne Erzincan’a, ne Dinar’a ve ne de en son yaþa-
dýðýmýz Adana depremine benzemektedir. Bir kere,
herkesin evlerinde uykuda bulunduðu bir saatte, ülke-



mizin normalde bile nüfus yoðunluðunun çok fazla ol-
duðu ancak yaz aylarýnda yoðunluðun daha da arttý-
ðý Marmara Bölgesi’ndeki birçok büyük yerleþim mer-
kezinde ayný anda meydana gelmiþtir. Bu afetle birlik-
te ulaþým ve iletiþim altyapýlarý tahrip olmuþ, özellikle
ilk günün erken saatlerinde depremin gerçek boyutla-
rý hakkýnda anýnda sýhhatli bilgilenmek mümkün ol-
mamýþtýr.   

Deprem yörelerine baþkentten ve diðer il mer-
kezlerinden gönderilen görevlilerin yaptýklarý tespit-
lerle birlikte depremin ne kadar büyük bir alanda ve
þiddette etki yaptýðý anlaþýlmýþ, öncelikle mahallî im-
kânlarla arama- kurtarma, enkaz kaldýrma çalýþmala-
rýna baþlanmýþ, ancak bazý yerlerde tahribatýn büyük-
lüðünün mevcut imkânlarla aþýlmasýna imkân verme-
mesi acil olarak destek gerektirmiþ; derhal öncelikle
ulaþým ve iletiþim alt yapýsýnýn yeniden kurularak dep-
rem yöreleri dýþýndaki illerden gerekli alet- edevat,
makine, ekipman desteði saðlanmýþtýr. 

Yine takdir olunacaðý üzere, insanlarýn bir ömür
boyu yaptýklarý birikimlerinin bir dakika bile sürme-
yen bir afet neticesinde yok olmasý, kolaylýkla kabul-
lenilebilecek bir þey olmamakla birlikte üzerinde
epeyce düþünülmesi ve geleceðe yönelik dersler çý-
karýlmasýný elzem kýlan çok acý bir gerçekliktir. Dün-
yanýn dört bir yanýnda zaman zaman deðiþik tabiî
afetler yaþanmaktadýr. Ancak, birçok ülke, bu afete

karþý hazýrlýklý olmayý öðrenmiþtir. Bu hazýrlýk, depre-
mi önceden haber alma þeklinde deðil, depreme da-
yanýklý binalar yapmak veya deprem bölgesi dýþýnda
iskân gerçekleþtirmek þeklinde olmaktadýr. 

Oysa ki bizde bir çok þehrimiz, yerleþim yerimiz
yüzyýllarýn ihmali, bilgisizliði ile hareketli, faal deprem
kuþaklarý üzerine kurulmuþ, bu yetmezmiþ gibi, so-
rumsuzca konutlaþmaya gidilmiþ, konut üretiminde
denetim mekanizmasý, uygunluk tespit  sistemi nere-
deyse hiç iþletilmemiþtir. Elbette ki depremin bütün sý-
caklýðýnýn sürdüðü, sonuçlarýnýn hâlen yüreklerimize
acý veren birer ok gibi saplanmaya devam ettiði gün-
lerde bu tür tartýþmalarla boðulup, hemen yapmamýz
gereken iþlerin ahengini bozmak niyetinde deðilim
ama, bilinmelidir ki bu yaþanan acýlarýn, ýstýraplarýn
hesabý sorulacaktýr. Ölenler öldüðüyle, evini barkýný
kaybedenler kaybettiði ile kalmayacaktýr. Bu hesap
sorulmakla kalmayýp, gelecekte bir daha böyle acýlar
yaþanmamasý için gerekli her türlü tedbir alýnacaktýr.
Bu zaman alýcý bir süreç olsa da mutlaka ama mutla-
ka bu baþýmýza gelen elim olaydan millet olarak bir
ders  çýkarmak için, neden üst üste böyle acýlar yaþa-
dýðýmýzý sorgulamak için geriye dönük bir hesaplaþ-
maya gidilecek, ileriye yönelik plân ve projeler geliþti-
rilip uygulanacaktýr.

Keþke, afet sonrasýný tanzim etmek de afet sü-
resi kadar kýsa olabilseydi. Ancak bunun imkânýnýn
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bulunmadýðýný, insanlýðýn bilimde, teknolojide, üretim
araçlarýný kullanmada eriþtiði bunca büyük merhaleye
raðmen kabullenmek gerekir. Elbette ki kaybettiðimiz
canlar dýþýnda giden her þeyi telâfi etmek, yerine koy-
mak hem insanî hem de toplumun sorumluluðunu
üstlenmiþ kiþiler olarak temel görevlerimiz arasýnda-
dýr. 

Ancak, daha depremin gerçekleþtiðinin duyul-
duðu ilk andan itibaren, bazý medya organlarýnda ve
bazý siyasî çevrelerde derhâl devlete ve hükûmete
karþý kampanya izlenimi veren eleþtiriler  yöneltilme-
ye baþlanmýþtýr. Eleþtirilerden bir kýsmýný, yaþanan
acýnýn büyüklüðü karþýsýnda doðan infialin bir yansý-
masý olarak deðerlendirmek ve yine önemli bir kýs-
mýndan farkýna varýlmaksýzýn, iyi niyetli de olsa eksik
yapýlaný tamamlamak veya yanlýþ olan uygulamalar-
dan dönmek  üzere kabul etmek amacýyla istifade yo-
luna gitmekti, en doðru tavýr da bu idi ve bu da yapýl-
dý. Ne var ki, hâlâ bir kýsým odaklar tarafýndan maksa-
dý ve sonucunun ne getireceði kestirilemeyen, doðru
ile alâkasý bulunmayan iddia ve eleþtiriler ortaya kon-
maktadýr. Milletimizi derin acýlar içerisinde býrakan bu
elim olayýn kullanýlarak birtakým ucuz, çýkara ve siya-
sal yarara dayalý  hesaplar peþinde koþulmasý çok
üzücü olmaktadýr. 

Siviliyle, askeriyle, memuruyla  milletin bütün
fertlerinin kendisine düþen her vazifeyi ifa ekmekte ol-
duðu bir zamanda insanlarýmýzýn þevkinin kýrýlmasý,
umutsuzluða sürüklenmesi, geleceklerine ipotek kon-
maya çalýþýlmasý asla iyi niyetle izah edilemez.  

Ýyi niyetle eleþtiriler yönelten, yapýcý olan herke-
se huzurlarýnýzda teþekkürlerimi iletiyorum. Özellikle
sorumluluðunun þuurunda olan birçok medya mensu-
bu, büyük bir fedakârlýk örneði sergileyerek afet böl-
gesinde görevlerini yerine getirmiþ, milletimizi yaþa-
nan felâketle ilgili olarak doðru bir þekilde bilgilendir-
miþlerdir. Ancak, bazý televizyonlarýn haber akýþlarý
içerisinde öyle ifadeler, yorumlar, görüntüler yer al-
mýþtýr ki insanýn kanýný dondurmakta, infiale neden ol-
maktadýr. Bu kimseleri, bu kara günlerde daha duyar-
lý olmaya davet ediyorum. Milletimizin acýlarýný kullan-
manýn, ajite etmenin hiçbir yarar getirmeyeceði iyi bi-
linmelidir. 

Keza, bir kýsým siyasetçilerimizi de ayný þekilde
daha anlayýþlý olmaya davet etmek istiyorum. Bu
günler, tartýþmak, kavga etmek için hiç birimize yeter-
li zamaný ve zemini  vermemektedir. Önce, insanlarý-
mýzýn yaralarýný saralým, acýlarýný dindirelim, sonra
onlarýn huzurunda bize bu acýlarý yaþatan nedenleri
ve sorumlularýný tartýþýrýz. Yýllar yýlý bu ülkede birçok
depremler yaþanmasýna raðmen neden hâlâ deprem
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kuþaðýnda yer alan yörelerle ilgili önlemler alýnmadý-
ðýnýn, bu yörelerde bu þekilde saðlýksýz yapýlaþmaya,
konut üretimine izin verilmesinin, kontrolsüzlüðün he-
saplarýný elbette bir bir soracaðýz. Ama, öncelikle ya-
ralarý sarýp, acýlarý dindirmemiz gerekiyor. 

Bugün, millet olarak bütün insanlarýmýzýn yekvu-
cut olmasý gereken, bütün kurum, kuruluþ, kural ve
deðerlerimizle dimdik ayakta olmamýz gereken, süku-
net, metanet ve cesaretimizi kaybetmeksizin bütün
enerjimizi yaþadýðýmýz afetin getirdiði sýkýntýlarý gider-
mek için kullanmamýz gereken bir gündür. Bugün öy-
le, normal zamanlardaki gibi, gözünün üzerinde kaþýn
var bahaneleriyle getirilecek eleþtirilerin kaldýrýlacaðý,
yaþanan feci günlerin, üzücü tablolarýn fon olarak kul-
lanýlarak birtakým siyasî veya maddî çýkarlarýn umula-
caðý gün deðildir. 

Yüce milletimiz, bu zor, kara günleri aþmanýn en
güzel yöntemini, yardýmlaþma ve dayanýþmanýn dün-
ya ve insanlýk tarihinde az rastlanýr bir örneðini sergi-
lemektedir. Yüzyýllar boyu, kederde ve tasada ortak
olmayý millî bir karakter olarak yaþatan yüce milleti-
miz yine týpký, Hazreti Peygamberimizin Mekke’den
Medine’ye hicretlerinde Medinelilerin yaptýðý gibi bü-
yük bir kadirþinaslýkla, büyük bir dayanýþma ile âdeta
kardeþleþmiþ, maðdur olan, afete uðrayan kardeþleri-
nin acýsýna ortak olabilmek için varýný yoðunu sefer-

ber etmiþtir. Hakkari’den, Ardahan’dan, Iðdýr’dan, Te-
kirdað’dan, Edirne’den, Trabzon’dan, Adana’dan, Er-
zincan’dan, Erzurum’dan, Kayseri’den, Yozgat’tan
Anadolu’nun en ücra kasabasýndan deprem yöreleri-
ne doðru akýn akýn yardým seli gelmektedir. 

Yine dünyanýn dört bir yanýnda bütün Türklük
âlemi kucaklaþmýþ durumdadýr. Ýslam dünyasý ülke-
mizin bu kara günlerinde yanýmýzda olduðunu, her
neye ihtiyacýmýz varsa derhâl gönderebileceklerini
açýklamýþlardýr. Dost ve müttefikimiz olan ülkelerin
yaný sýra diðer birçok dünya ülkelerinden de dünya
durdukça hep güzel hatýrlayacaðýmýz yardým teklifleri
ve iyi dilek mesajlarý almýþ bulunmaktayýz. Ýþte bu
manzara, gönüllerimize su serpmektedir, acýmýzý din-
dirmese de hafifletmektedir; bu manzara, kaybedilen
canlar dýþýnda her þeyi ama her þeyi telâfi edebilece-
ðimize olan inancýmýzý ve bu yolda gayretlerimizi pe-
kiþtirmektedir. 

Deðerli Arkadaþlarým,
Yüce milletimizin bu hayýrda yarýþý, deprem afe-

tinin yaralarýný en kýsa sürede sarmak için güzel bir di-
namizm olmakla birlikte doðru yönlendirilemez ise bir
süre sonra millî servetin ziyaný, israfý hâline bürün-
mekle karþý karþýyadýr. Bunun için de sizlerden iste-
ðim, illerinizde, ilçelerinizde, köylerinizde bu hayýr ya-
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rýþýnda tanzim edici olmanýz, kriz merkezleri ile irtibat-
lý olarak ihtiyaçlara göre vatandaþlarýmýzý yöneltme-
nizdir. Önümüz kýþtýr, þu anda her ne kadar geçici ko-
naklama ortamlarý hazýrlanmýþ, birçok acil tedbir alýn-
mýþ bulunsa da bu yardýmlaþma ve dayanýþma þuuru
ile daha da iyi þartlarda afetzedelerimizin yaralarýný
sarmak imkâný olacaktýr. Bu hususta hepinizin hassa-
siyetlerini biliyorum, ama yine de ifade etmekte yarar
görüyorum, vatandaþlarýmýzýn yardýmlarýnýn ihtiyaçla-
ra göre belli bir mecraa girmesinde mutlaka kriz mer-
kezleri ile irtibatlý olunsun, mutlaka yardým götürecek
heyet ve konvoylarýn gerekli mercilerle temas ederek
yardýmlarý ulaþtýrmalarý saðlansýn. Bazý çevrelerin bu
þekilde insanlarýmýzýn bu zor anlarýný suiistimal etme-
lerinin de önü kesilir. Hem, Kriz merkezlerine haber
vermeksizin güya yardým malzemesi getirdiðini söyle-
yip, bunu düzensiz bir þekilde daðýtarak toplumsal in-
fiale neden olanlara, propaganda yapmaya kalkýþan-
lara da bu þekilde meydan verilmemiþ olur, hem de
düzenli bir koordinasyon ile milletimizin yüce gönlü ile
kardeþleriyle paylaþmaya açtýðý zenginlikleri yerini
bulmuþ olur. 

Deðerli Arkadaþlarým,
Bir þeyin daha iyi bilinmesinde yarar vardýr. Türk

devleti güçlü bir devlettir. Gücünü milletinden aldýðý

için güçlü bir devlettir. Allah’a þükürler olsun ki bugün
devletimiz, yaþanan afetin büyüklüðüne raðmen
önemli ölçüde hayatýn normalleþmesini saðlamayý
baþarmýþtýr. 

Bu toz- toprak, enkaz arasýnda, hayatýn zaten
bir parçasý olduðu için pek az bir süre kesintiye uðra-
yan ve o an için büyük bir sorun olarak önümüze ge-
len ama derhâl çözümlendiði için de  pek fark edilme-
yen bir çok iþ  yapýlmýþtýr.  

Dikkatlerinizi çekerim, münferit karaborsa, yað-
ma, vurgun peþinde olan birkaç namus ve vicdan
yoksunu fýrsatçý, çýkarcýnýn zamanýnda müdahale ile
önlenen giriþimleri dýþýnda Allah’a þükürler olsun, hiç
bir yaðma, talan ve vurgun olayýna rastlanýlmamýþtýr. 

Depremle birlikte kapanan bütün yollar açýlmýþ-
týr, kesilen iletiþim aðlarý yeniden kurulmuþtur. Vatan-
daþlarýmýzýn yakýnlarýyla görüþebilmesi için öncelikle
ücretsiz telefon hatlarý tesis edilmiþ, halihazýrda da
telefon görüþmelerinde belli bir indirim kararý alýnmýþ-
týr. 

Saðlýk hizmetlerinde kesintiye izin verilmemiþ;
yaralý vatandaþlarýmýz helikopterlerle, ambülânslarla,
deniz araçlarýyla en yakýn saðlýk kuruluþlarýna nakle-
dilmiþtir. Hâlen koruyucu saðlýk hizmetlerinin yerine
getirilmesi üzerinde titizlikle durulmaktadýr. Yaþanan
afetin büyüklüðüne ve yaygýnlýðýna raðmen saðlýk
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hizmetlerinde ciddî bir aksama meydana gelmemiþtir.
Bayýndýrlýk Bakanlýðý hasar tespitlerine baþla-

mýþtýr ve bu çalýþmalar en kýsa zamanda tamamlana-
caktýr. Afetzede vatandaþlarýmýza 4123 sayýlý yasa ile
öngörülen yardýmlar hasar tespit çalýþmalarýný müte-
akip hemen ödenecektir. Bunun finansmaný ve alt ya-
pýsý hazýrlanmýþ bulunmaktadýr. Deprem bölgesinde
yeni inþaat, onarým ve tadilâtlara iliþkin ruhsat iþlem-
leri beþ ay süreyle belediyelerden alýnarak Bayýndýr-
lýk Bakanlýðý uhdesinde toplanmýþtýr. 

Afetzede vatandaþlarýmýzýn iskân problemi üç
aþamalý olarak çözülecektir. ½u anda önemli ölçüde
tamamlanmýþ bulunan çadýr kentlerden prefabrik ge-
çici konutlara oradan da normal konutlara nakledile-
ceklerdir. Bayýndýrlýk Bakanlýðýmýz tarafýndan geçici
iskan yerlerinin belirlenmesi çalýþmalarý sürdürülmek-
tedir. Ayrýca, Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý da önü-
müzdeki aylarda tamamlanacak 15 bin kooperatif evi-
ni afetzedelere tahsis edecektir.

Afet bölgesinde su ve kanalizasyon probleminin
halli için de çalýþmalar bütün hýzýyla devam etmektedir. 

Bölgede, isteyen sanayi tesislerine hemen
elektrik enerjisi verilebilmektedir. 

Bölgedeki kamu görevlilerinin de önemli bir kýs-
mýnýn deprem maðduru olmasýna raðmen vazifeleri-
nin baþýnda olduklarý bilinmektedir, tatilde olanlar da

acilen iþ baþýna çaðýrýlmýþlardýr. 
Ýç ve dýþ ticarî hayat, para piyasalarý yeniden

normale dönmüþtür. Depremin bir yansýmasý olarak
ekonominin bir kriz ortamýna girmemesi için gerekli
tedbirler alýnmýþtýr. 

Afet bölgelerimizin kalkýnmada öncelikli yöreler
olarak ilâný çalýþmalarýmýz sürmektedir. Sigorta kuru-
luþlarýnýn bir an önce devreye girerek vatandaþlarýmý-
za yardýmcý olmalarý, zararlarýnýn telâfi etmeleri iste-
nilmiþtir. Vergi muafiyeti ve vergi, teþvik ve kredi borç-
larýnýn ertelenmesi için gerekli çalýþmalar sürmekte-
dir. 

Depremde annelerini, babalarýný kaybeden yav-
rularýmýza sahip çýkmak, onlarýn öðrenim hayatlarýný
en iyi þekilde temin etmek için her þey yapýlacaktýr.

Kýsacasý, sosyal ve ekonomik hayatýn yeniden
canlanmasý için ne gerekiyorsa yapýlmaktadýr.

Saygýdeðer Milletvekilleri,
Hiç unutmamalýyýz ki halkýmýz, vatandaþýmýz

bizden daha fazlasýný bekliyor. Afet bölgesinde yapý-
lan çalýþmalarý kontrol ve yeni alýnacak önlemleri ye-
rinde deðerlendirmek amacýyla bazý bakan, milletve-
kili arkadaþlarým ve bürokratlarla yapmýþ olduðum
araþtýrma incelemelerimde birçok afetzede vatanda-
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þýmýz sanki aðýz birliði etmiþçesine,  hemen her  elim
vak’a veya afet sonrasýnda   siyasîlerin, devlet yöne-
timinde bulunanlarýn gelip birtakým sözler verdiklerini,
aradan zaman geçmesiyle, acýlarýn sýcaklýðýný yitir-
mesiyle birlikte verdikleri sözleri unuttuklarýný ihtar et-
mektedirler ki bu doðrudur; iþte bu durumdan þiddet-
le sakýnmak lâzýmdýr. Hiç bir þekilde bu afetzede va-
tandaþlarýmýzýn acýsý dinmeden, yaralarý sarýlmadan
bize rahat yoktur. Artýk, kamu makamlarýný da düþtük-
leri bu açmazdan kurtarmanýn, millet nezdindeki itiba-
rýný görevlerini tam ve zamanýnda ifa etmesine imkân
vererek artýrmanýn zamanýdýr. 

Türkiye artýk devleti ve milleti ile yaþadýðý acý
tecrübelerden gerekli dersleri çýkartmayý öðrenmeli-
dir. Hem kaybettiðimiz canlara karþý olan vicdanî bor-
cumuzu ödeyebilmek hem de gelecek kuþaklara kar-
þý yüklendiðimiz sorumluluklarý yerine getirebilmek
için elimizden gelen her türlü gayreti sarf etmemiz ge-
rekmektedir. Harap olan kentlerimizi yeniden imar ve
inþa etmek, yeni depremlere karþý dayanýklý çaðdaþ
yaþama mekânlarý oluþturmak 21. Dönem Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ni ve 57. Hükûmeti bekleyen en
büyük görevdir.

Deðerli Arkadaþlarým,
Tarihin kaydettiði en önemli afetlerden biri karþý-

sýnda yine tarihin kaydedeceði en büyük yardýmlaþ-
ma ve dayanýþma çabasýný sergileyen aziz milletimi-
zin bu vasfý her türlü takdirin üzerindedir. Yaþadýðýmýz
acýlý ve yaslý günleri aþmak için olaðanüstü gayretler
sarfeden kadirþinas milletimizin bütün fertlerine bir
kez daha caný gönülden teþekkür ediyor ayrý ayrý þük-
ranlarýmý sunuyorum. Sözlerime son verirken Cenab-
ý Allah’tan yüce milletimize bir daha böyle acýlar ya-
þatmamasýný niyaz ediyor, hepinize saygýlar su-
nuyorum.
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Saygýdeðer Milletvekilleri,
Deðerli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Konuþmama baþlarken hepinizi en iyi dilekle-

rimle selâmlýyorum.
Sözlerimin baþýnda artýk aramýzda olmayan de-

ðerli arkadaþýmýz, Kütahya milletvekili Kadir Görmez’i
ve geçtiðimiz gün aramýzdan ayrýlan Anavatan Parti-
si Bolu Milletvekili Avni Akyol’u rahmetle anýyorum.

Uzun ve yorucu ama verimli geçen bir yasama
faaliyeti sonrasýnda kýsa bir tatil yapan Meclisimiz ye-
ni yasama dönemine baþlamýþ bulunmaktadýr. Ülke
ve millet olarak artýk son aylarýna geldiðimiz yüzyýlýn
en zor, en meþakkatli dönemlerinden birini yaþadýðý-
mýzý söylemek yanlýþ olmayacaktýr. 

Uzun yýllardýr devam eden siyasî ve ekonomik
istikrarsýzlýk sonucu iyice bozulan idarî, ekonomik ve
sosyal dengeleri düzeltmek için çýrpýnýrken, milletçe
yüreðimizi yaralayan, hepimizi derin acýlara boðan
deprem afetini yaþadýk. 

Etkili olduðu alanýn geniþliði ve niteliði bakýmýn-
dan dünyanýn sayýlý doðal afetlerinden biri olan bir
deprem felaketiyle karþý karþýya kaldýk. Hayatýný
kaybeden binlerce vatandaþýmýz, yaralanan ve sa-



kat kalan on binlerce insanýmýz, bir anda bütün dün-
yasý deðiþen evsiz barksýz yüz binlerce kardeþimiz bu
afetin bize getirdiði aðýr bilânçonun þüphesiz en bü-
yük bölümünü oluþturmaktadýr.

Allah’a þükürler olsun ki büyük Türk milleti, bu
aðýr yükü hep beraber omuzlamak, afete maruz kalan
kardeþlerini yeniden hayata baðlamak ve  ayakta kal-
malarýna yardýmcý olmak için bir an bile tereddüt gös-
termeksizin harekete geçti. Tarihte eþi benzeri az gö-
rülen bu asil tavýr ile birlikte, felâketin boyutlarýnýn
büyüklüðüne raðmen, milletimizin bu sýkýntýlarý berta-
raf edeceðine olan inancýmýz arttý. 

Hükûmetimiz de deprem afetinin hemen sonra-
sýnda vatandaþlarýmýzýn kayýplarýnýn telâfi edileceðini
ifade ettiði gibi, þu anda bunu bilfiil uygulamaya koy-
muþ bulunmaktadýr. Ýnsanlarýmýzýn yeniden hayata
sarýlmalarý, yaþantýlarýný normalleþtirebilmeleri için
bütün çabalar gösterilmekte, bütün imkânlar seferber
edilmektedir. 

Bilindiði üzere, Düzce’de ilk etapta yapýlan pre-
fabrik konutlar hemen hak sahiplerine daðýtýlmýþ, in-
sanlarýmýzda bir moral, geleceklerine iliþkin umut be-
lirmiþtir. Depremzede vatandaþlarýmýzýn geçici iskân
problemlerinin giderilmesi için gerekli prefabrik konut,
çadýr ve kira yardýmý talepleri geniþ bir kanaat yokla-
masýyla tespit edilmiþ, bu tespitler doðrultusunda
sür’atle çalýþmalara baþlanýlmýþtýr. 

Geçen cumartesi günü toplanan Merkez Yürüt-
me Kurulumuzun açýlýþ konuþmasýnda da ifade etti-
ðim gibi, Ýstanbul dahil, ülke nüfusunun %23’ünü
oluþturan bir bölgede etkili olan depremin ekonomi
üzerindeki yansýmalarýnýn olumsuz olacaðý, geleceðe
yönelik ekonomik plânlamalarý zorlayacaðý açýktýr.
Malûm olduðu üzere bölge ekonomisinin gayrisafi
millî hâsýla içerisindeki payý %34.7, sanayi katma de-
ðeri içerisindeki payý %46.7’dir. Bunlara raðmen, Hü-
kûmetimiz, Türk milletinin azim ve desteði ile ekono-
miyi daha iyi bir yörüngeye doðru çekme kararlýlýðýn-
dadýr. Þu anda, özellikle kamu yatýrým ve harcamala-
rýnda deprem yaralarýnýn sarýlmasýna öncelik verilmiþ
bulunmaktadýr. 

Bunun için de yýllýk yatýrým programý yeniden
hazýrlanmakta, kaynaklarýn verimli bir þekilde kullaný-
mý hedeflenmektedir.  

Deprem sonrasý afet yörelerine iliþkin kamu yö-
netimi tarafýndan sunulan bütün hizmetlerde tam bir
þeffaflýðý, kamuoyu denetimini öngörmekteyiz. Bu ne-
denle de ilk andan itibaren bütün yardým kampanya-
larýnýn ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde dü-
zenlenmesini, vatandaþlarýn yaptýklarý yardýmlarýn
akýbetini görebilmesinin tedbirlerini almýþ bulunuyo-
ruz. Afet yörelerine iliþkin her türlü harcamalar kamu-
oyunun bilgisine ve denetimine açýk olacaktýr. Bu hu-
sustaki kararlýlýðýmýz sanýrým bütün Türkiye tarafýn-
dan da bilinmektedir. 
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Depremden çýkaracaðýmýz çok önemli dersler
bulunduðu sýk sýk ifade edilmektedir. Önemli olan bu
duyarlýlýðýn hem milletimiz hem de devletimiz tarafýn-
dan korunmasýdýr. Öncelikle, yanlýþ þehirleþmenin,
saðlýksýz konut yapýmýnýn mutlaka önlenmesi gerekti-
ði ortaya çýkmýþtýr. Ülkemizin hemen her yöresinin
depreme þu veya bu þekilde maruz kalabileceði ihti-
mali gözden uzak tutulmamalýdýr. 

Hükûmetimiz bu açýdan imar ve inþaat mevzu-
atýný sür’atle elden geçirerek yeni düzenlemeler yap-
maktadýr. Önümüzdeki günlerde bunlar, meclisin
gündemine gelecektir. 

Yerel yönetimlerimiz de bu konularda çok duyar-
lý davranmalý, vatandaþlarýmýzda konut alýrken kalite-
yi önemseyen bir tüketici bilinci geliþmelidir. Diðer bir
ders ise artýk ülkemizde kent bilgi sistemine önem ve-
rilmesi gerekliliðidir. Þayet, yerel yöneticilerimiz kent
bilgi sistemlerini sýhhatli bir þekilde kurmuþ olsalardý,
inanýyorum ki hasar tespiti, kriz organizasyonu çok
daha hýzlý ve saðlýklý iþleyecek; afete maruz vatan-
daþlarýmýza yardýmlar daha iyi bir þekilde ulaþacaktý.
Burada, yerel yönetimlerimizin, özellikle MHP’li Bele-
diye Baþkanlarýmýzýn illerinde, ilçelerinde, beldelerin-
de vakit kaybetmeksizin saðlýklý bir kent bilgi sistemi
oluþturmalarýný istiyorum. 

Yine, idarî ve sosyal yardýmlaþma-dayanýþma
sistemimizi gözden geçirmemizin zarurî olduðunu
görmekteyiz. Kara gün dostu olarak bildiðimiz ve mil-
letimizin öz kaynaklarýyla, dinamizmiyle 122 yýldýr var
olan Kýzýlayýn hizmetlerinde ortaya çýkan kalitesizlik
ve yetersizlikler vatandaþlarýmýzda haklý bir hayal ký-
rýklýðý yaratmýþtýr. Ne var ki burada iki þeyi birbirinden
ayýrmak lâzýmdýr. Tarihî ve önemli bir geçmiþe sahip
olan Kýzýlay gibi bir müesseseye her zaman ihtiyacý-
mýz vardýr ve yýpratýlmamalýdýr. Burada, tartýþýlmasý
gereken; bu önemli müessesenin kötü yönetildiðidir,
hizmetindeki aksaklýklardýr, insanýmýza ve çaðýmýza
yakýþmayan malzeme kullanýlmasýdýr. Aksi takdirde,
toplumumuzda sosyal yardýmlaþmanýn ve dayanýþ-
manýn köklü bir eserini farkýnda olmaksýzýn ortadan
kaldýrýrýz. 

Görüldüðü gibi, tek tek bireylerden yerel yöne-
timlere, yerel yönetimlerden devlete, üniversitelere ve
medyaya bu tür afet dönemlerinde çok büyük görev
ve sorumluluklar düþmektedir. Felâketlerden sonra
cadý avýna çýkar gibi, suçlu arayan bir toplum olmak-
tan; duyarlý, sorumlu ve kollektif hafýzasý güçlü bir
toplum yapýsýna sahip olmamýz gerekmektedir.    
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Saygýdeðer Milletvekilleri,
Deðerli Arkadaþlarým,
Ýçinde yer almakta olduðumuz 57. Hükûmetin

hangi þartlarda kurulmuþ olduðunu tüm milletimizi ga-
yet iyi bilmektedir. Sýkýntýlý, sancýlý ve verimsiz geçen,
milletin arzu, beklenti ve ihtiyaçlarýný karþýlamaktan
uzak kalan ve saygýdeðerliðini de önemli ölçüde ze-
deleyen 20. Dönem, 18 Nisan Seçimleriyle sona er-
miþ, yeni bir dönem baþlamýþtýr. 57. Hükûmet yalnýz-
ca bir önceki yasama döneminden devraldýðý sýkýntý-
larla deðil, ekonomik ve sosyal þartlarýn da aðýrlaþtýðý
bir konjonktürde göreve baþlamýþtýr. Uzlaþmanýn sað-
ladýðý geniþ taban, hükûmet için çok olumlu bir zemin
doðurmakla birlikte, ayný ölçüde beklenti düzeyini de
en yüksek noktalara taþýmýþtýr. Hatta öyle ki tek parti
iktidarýnda bile zor görülen bir düzeyde ciddî beklenti
alaný oluþmuþtur. Bu beklentileri, hem imkânlar hem
ülke ve millet öncelikleri doðrultusunda cevaplamak
hükûmetimiz için büyük önem taþýmakla birlikte, daha
önce de çeþitli vesilelerle vurguladýðým gibi, üç partili
bir hükûmet olmamýzdan ve þartlarýn aðýrlýðýndan
ötürü tam olarak karþýlamak mümkün deðildir. 

Bilindiði üzere bir ülkede huzurun, istikrarýn ve
geliþmenin kaynaðýnda, demokrasi kültürünün ve si-
yasetin uzlaþma yeteneðinin de pekiþip yerleþmiþ ol-
masý yatar. Türkiye’nin yýllar yýlý çektiði acýlar, sýkýntý-

lar iyi bir þekilde incelenir ve nedenleri ortaya konul-
mak istenirse görülür ki demokrasi tarihimizde ve
özellikle siyasî kültürümüzde uzlaþma zeminlerine
hiç önem verilmemiþtir. Bir tarafýn ‘ak’ dediðinin diðer
tarafça illâ ‘kara’ olarak ifade edilmesi, muarýz olma-
nýn gereði gibi algýlanmýþ ve uygulanmýþtýr. 

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak her þeyden
önce  insanlarýmýzýn önünü açmak, ufkunu geniþlet-
mek, demokrasi, barýþ ve kardeþlik ortamý içerisinde
yaþamalarýný, üretmelerini, geliþmelerini saðlamak is-
tiyoruz. Bunlar da asla kýsýr tartýþmalarla, birbirimizin
fikir, düþünce ve hayýrlý çalýþma arzularýný boðmakla
gerçekleþmez.  

Görev ve sorumluluklarýnýn aðýrlýðýný hiçbir an
göz ardý etmeyen partimiz, sadece günü kurtarma an-
lamýna gelen, ucuz, popülist söylemlere ve politikala-
ra tevessül etmeyecek, bundan sonra da hummalý bir
þekilde, Türkiye’yi yeni yüzyýla, temel yapýsal deðiþim
sürecini tamamlamýþ, sosyal ve ekonomik geliþme
sürecini oturtmuþ olarak taþýma azim ve kararlýlýðýný
sergileyecektir. Milletimizin hafýzasý, daha kuruluþ
haftasýnda çatýrdamaya baþlayan koalisyon
hükûmetleri örnekleriyle doludur. Ne yazýk ki uzlaþma
ve hizmet yerine kavgayý, ayak oyunlarýný, çýkar he-
saplarýný ön plânda tutan bu hükûmetler döneminden,
Türk milletinin istikbaline çok kötü bir siyasal ahlâk
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mirasý ile birlikte büyüyen, devleþen problemler dev-
redilmiþtir. Belki o hükûmetler, kendi seçmenlerince
ve tabanlarýnca onaylanacak, “bireysel tatminleri”
önemli ölçüde gerçekleþtirecek iþ ve icraatlarý sergile-
yebilmiþlerdir. Ama, þundan emin olunmalýdýr ki millî
bünyeyi rahatlatamamýþlardýr. Þayet millî bünyeyi ra-
hatlatýp, seçmeni memnun etselerdi, 18 Nisan’da
Türk milleti bunu, gereði gibi ifade ederdi.

Muhterem Arkadaþlarým,
Bir hususu aklýnýzdan hiç çýkartmamanýzý istiyo-

rum. Ýstikrar ve huzur, bir açýdan hürriyete çok ben-
zer. Ayný hürriyet gibi, istikrarýn ve huzurun kýymeti
yokluðunda, eksikliðinde çok iyi anlaþýlýr ve hissedilir.
Türk siyasetinin yaþadýðý açmazlar uzun soluklu bir
þekilde deðerlendirildiðinde bu gerçek çok daha iyi
anlaþýlacaktýr.

Belli odaklar þu ana kadar ortaya koyduðumuz
tavýrdan dolayý bizi eleþtiriyorlar. Hem toplumu hem
de bizi yönlendirmeye uðraþýyorlar. Bunlardan bir kýs-
mý, bu görevlerini ilginç ve düþündürücü bir þekilde
“MHP’den çok MHP’li” gözükme pahasýna yerine ge-
tirmeye çalýþmaktadýr. Ancak, bu odaklarýn insafla ve
gerçeklerle baðdaþmayan iddia ve isnatlarý, inanýyo-
rum ki kadirþinas Türk milleti tarafýndan da raðbet

görmüyor. Þunu rahatlýkla söyleyebilirim ki eleþtirilere
en fazla açýk, tahammüllü parti, Milliyetçi Hareket
Partisi’dir. Ancak, siyaseti, sadece eleþtirmek, sadece
karalamak, hatta çamur atmak olarak algýlayanlarýn
eleþtirileri ile hak bildiðimiz yoldan dönmek gibi bir
acizliðe girmemiz de beklenmemelidir. 

Yine hatýrlayacaksýnýz, hükûmetin kuruluþ çalýþ-
malarý esnasýnda MHP’nin devlette kadrolaþacaðý,
bürokrasiyi alt üst edeceði, sürgünlerin yaþanacaðý
gibi karalama ve sindirme gayretleri sarf ediliyordu.
hükûmetin üç buçuk ayýný geride býraktýðýmýz þu gün-
lerde ise hemen her bakanlýkta birtakým yükselmeler
ve görev deðiþiklikleri vuku bulmasýna raðmen, özel-
likle MHP’li bakanlýklarda yapýlan atamalar büyüteç
altýna alýnmakta; sanki bu atamalar yapýlýrken ehliyet,
liyakat ölçüleri göz ardý ediliyormuþçasýna bir hava
oluþturulmak istenmektedir. 

MHP’nin kamu yönetiminde yaptýðý atama sayý-
sý, atadýðý kiþilerin nitelikleri, meslekî ehliyet ve liyakat
ölçüleri, atama gerekçeleri tamamýyla kamuoyuna
açýktýr. 57. Hükûmet Dönemi’nde kamu yönetiminde
üst düzey sorumluluklarý yüklenen kiþilerden özellikle
MHP’li Bakanlarca göreve getirilenlerin hepsi de alan-
larýnda uzman olan, tecrübeli, bilgili bürokratlardýr.
Pek çoðu daha önce de önemli idarî görevler üstlen-
miþ kimselerdir. Belli odaklarýn ve kiþilerin, kendilerini

135134

MÝLLÝYETÇÝ  HAREKET  PARTÝSÝ MÝLLÝYETÇÝ  HAREKET  PARTÝSÝ



icazet ve meþruiyet makamý olarak görerek, kendileri
dýþýnda kalanlarý hor görme saplantýlarý, en fazla de-
mokrasiyi ve Cumhuriyet Rejimi’ni zedeler. Bu odak-
lara ve kiþilere, ideolojik olmaktan da öte patolojik ta-
výrlarýný deðiþtirmelerini, kendilerine çekidüzen ver-
melerini tavsiye ediyoruz. Diðer taraftan da bazý çev-
reler MHP tabanýný ajite etmek amacýyla Hükûmet
içerisinde MHP’nin etkisiz kaldýðýný ileri sürmekte,
partimizin tabanýný akýllarý sýra parti yönetimine karþý
kýþkýrtmaya çalýþmaktadýr. Doðrusu, ifrat-tefrit arasýn-
da gidilip gelinmektedir. Her iki uçta yer alanlarýn da
bilmeleri gereken bir gerçek var ki o da MHP’nin
hiçbir þekilde kamu yönetiminde “yaðma sistemine”
izin vermeyeceðidir. Kamu yönetiminde görev alma
ve görevde yükselmelerin çok objektif kriterlere da-
yanmasý gerektiði, kamusal imkânlarýn siyasal veya
kiþisel çýkar aracý olmaktan çýkarýlmasý zarureti üze-
rinde hep hassasiyetle durduðumuz konulardýr.
MHPde 57. Hükûmet içerisinde bu sorumluluðunun
idrakiyle hareket etmekte; ne kimseyi keyfi bir þekilde
görevinden etmekte ne de ehliyetsiz-liyakatsýz kiþile-
ri yükseltmektedir. 

Bundan sonra da ayný esaslara sadýk kalacak
ve gerekli görüldüðü takdirde de görev deðiþikliði
yapmaktan kaçýnmayacaktýr. 

Kýymetli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Son günlerde en fazla tartýþýlan konulardan bir

diðeri ise “Af Yasasý”dýr. Bilindiði gibi, af konusu ka-
muoyu gündemine MHP tarafýndan getirilmemiþtir.
Ancak, bu konu öyle netameli bir meseledir ki günde-
me geldiði zaman da konuyu kamuoyunu üzmeye-
cek, örselemeyecek bir yöne çekmek hükûmetlere
düþen bir görevdir. MHP olarak, hükûmet içerisinde
bu vazifemizi en iyi þekilde yapmaya çalýþtýk. 

En baþýndan itibaren yapýlmasý gerekenin, af gi-
bi gerçek manada çözüm sayýlamayacak birtakým ça-
lýþmalar ortaya koymak yerine, tutarlý bir yargý refor-
mu gerçekleþtirmek olduðunun da altýný çizdik. Son
günlerde yaþadýðýmýz ceza evleri olaylarý ise mesele-
ye yaklaþýmýmýzdaki haklýlýðýmýzý bir kez daha ortaya
koymuþ bulunmaktadýr. 

Ne suçluyu gereði gibi yargýlayabiliyoruz ne de
gereði gibi ceza ve infaz sistemini iþletebiliyoruz ne
de ýslah edip topluma kazandýrabiliyoruz. 

Ýnsanlarýmýzý hukukun üstünlüðüne, hukuk kar-
þýsýnda eþit olduðuna inandýracak, yargýnýn verdiði
karar karþýsýnda saygý duyacak ve yüreðinin bir köþe-
sinde haksýzlýða, uðradýðýna dair en ufak bir þüphe
býrakmayacak, verilen cezalarýn infazýný muntazam
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olarak gerçekleþtirecek, suçluyu hayatýnýn sonuna
kadar ‘suçlu’ olarak yaþatmayýp, ýslah ederek toplu-
ma kazandýracak bir hukuk düzeni, yargýlama  ve in-
faz sistemi oluþturmak için daha fazla gecikmemek
gerekmektedir. 

Yine af yasasý tartýþmalarý çerçevesinde parti-
mize fatura edilmeye çalýþýlan “çetelerin affý” mesele-
sine temas etmek istiyorum. MHP karþýsýndaki klâsik
önyargýlý tavrýn yeni bir uzantýsý olan bu yakýþtýrma
çabasý, bizleri sadece üzmektedir. MHP, deðil çetele-
rin ve canilerin af edilmesini, bunlarla organize bir þe-
kilde mücadele edilmesini savunmaktadýr. Bu vesiley-
le bir noktanýn altýný çizmeden edemeyeceðim. Türki-
ye’de suçlular, suçlar ve af konusunda herkesin tutar-
lý ve ahlâkî bir yaklaþým içinde olmasý þarttýr. Çetele-
rin amansýz düþmaný olup bölücü teröristlerin hamisi
rolüne soyunmanýn en hafif tabirle çifte standartçý ve
gayriahlâkî bir yaklaþým olacaðý açýktýr. 

Bölücü terör örgütünün çözülme sürecine gir-
mesi, insan kaynaklarý açýsýndan sýkýntýya düþmesi
ve lojistik desteklerini önemli ölçüde kaybetmesi üze-
rine girdiði ‘barýþtan yanaymýþ gibi görünme’ taktiði
beyhudedir. Eðer, gerçekten piþman olmuþlarsa, Tür-
kiye’de barýþ ve kardeþliði arzuluyorlarsa silâhlarýný
býrakýp, kayýtsýz þartsýz adalete teslim olmak zorun-

dadýrlar.  
Eline silâh alan, cinayetler iþleyen, ülkenin eko-

nomik ve stratejik çýkarlarýný zedeleyenlerin,  fikir suç-
lusu veya siyasî suçlu gibi anýlmalarý ise ancak gafle-
tin bir göstergesidir. Canilere ve teröristlere müþfik ol-
mak gibi bir tavýr sergilememiz mümkün deðildir.
Medyamýz da terör örgütü baþýnýn yaptýðý açýklama-
larý, Türk milletinin ve devletinin muhatabý olarak algý-
lanmasýna yol açacak bir þekilde nakletmemek için
daha dikkatli ve duyarlý olmalýdýr.

Muhterem Dava Arkadaþlarým, 
Sayýn Basýn Mensuplarý, 
Ýnsanoðlu’nun 20. yüzyýlý tamamlayýp yeni bir

yüzyýla adým atacaðý önümüzdeki aylar içinde ülke
olarak nerede durduðumuzu, neler yapmamýz gerekti-
ðini çok iyi tespit etmemiz gerekiyor. Bu konjonktürde,
insanýmýzýn, ülkemizin karþý karþýya bulunduðu sorun-
lar bellidir ve önemlidir. Ama bunlarý küçümsemek gibi,
gereðinden fazla büyütmek de doðru deðildir. 

Gerçi 17 Aðustos’da yaþadýðýmýz büyük deprem
felâketi, ister istemez moralimizi bozmuþ, zaten çar-
pýk olan ekonomik dengeleri alt üst etmiþtir. Önümüz-
de 17 Aðustos öncesine oranla çok daha aðýr bir sos-
yoekonomik tablo bulunmaktadýr. Bu da yetmiyormuþ
gibi, toplumsal gerilimlerden ve siyasî istikrarsýzlýktan
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medet uman kiþiler ve çevreler bulunmaktadýr. 
Türkiye, hâlâ lâik-antilâik kýskacýnýn içinde sýký-

þýp kalabilmektedir. 12 Eylül 1980 Askerî Müdahale-
si’nden bu yana zaman zaman alevlenip, zaman za-
man sönen baþörtüsü meselesi önemini korumakta-
dýr. Ve hatta meselenin kangrenleþmesinin mimarlarý
olanlar kendileri dýþýndaki kesimleri sorumlu ve suçlu
göstermek için özel çaba gösterebilmektedir.

Bu toplumsal yarayý farklý gerekçelerden yola çý-
karak kaþýyanlar ne derse desinler, bizler ülkemiz ve
milletimiz için makûl, ahlâkî ve doðru olanýn arayýþý
içinde olacaðýz. Sabýrlý ama kararlý olmaya devam
edeceðiz. Bütün meseleler er ya da geç çözüme ka-
vuþacaktýr.

Ama bir sorunu çözerken bir baþkasýna yol aç-
madan ve kýrmadan, dökmeden çözmek önemlidir.
Baþörtüsü meselesine de ayný þekilde bakmak gere-
kir. Bu meseleyi, yeni toplumsal gerilimleri, lâik-antilâ-
ik çatýþmasýný beslemeden bitirmek önem arz etmek-
tedir. Çözümlerin genel kabulü ve kalýcýlýðý bakýmýn-
dan böyle bir yöntem ve üslûp zorunludur. Ayný yak-
laþým, demokratikleþme tartýþmalarý ile anayasal re-
formlar açýsýndan da geçerlidir. Türkiye çok partili ha-
yata adým attýðý günden itibaren demokrasiyi tartýþ-
makta, sürekli ve farklý demokratikleþme talepleri

gündeme gelmektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konuyla ilgili

yaklaþýmý, çeþitli vesilerle daha önce de ifade ettiðim
gibi, “Türk insaný yurttaþý olmaktan her zaman onur
ve gurur duyacaðý güçlü bir demokrasiye ve hukuk
devletine layýktýr.”  anlayýþýndan ilham almakta; bu
anlayýþý temel hareket noktasý kabul etmektedir.

Türkiye’de demokratikleþme alanýnda kayda
deðer bir mesafe katedilemeyiþinin sebeplerini iyi teþ-
his etmek önem taþýmaktadýr. Biz, bu konu da de-
mokrasi karþýtý çevreler kadar, demokrasi yandaþý
gözüken bazý çevrelerin de sorumlu olduðuna inaný-
yoruz. Ýnsan haklarý ve demokrasi kavramlarýný sakýz
yapýp, kavramlarýn ve deðerlerin saygýnlýðýna gölge
düþürenlerin, demokratikleþme çabalarýný zayýflattýðý-
ný düþünmekteyiz. Gerçekten de bu deðer ve kav-
ramlara en büyük zararý, onlarý cumhuriyet düþmanlý-
ðýyla, bölücülükle ve teröristlerle özdeþleþtirenlerin,
saðduyu sahibi çoðunluðun, böyle algýlamasýna se-
bep olanlarýn verdiðine þüphe yoktur. Demokrasi, in-
san haklarý, ülke birliði ve dirliði alanýnda gerçekçi ve
samimî olduklarý ölçüde Türkiye’nin iþi kolaylaþmýþ
olacaktýr. 

Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn TBMM’nin yeni ya-
sama döneminin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada Türk
siyasî sisteminin ciddî bir reforma ihtiyacý olduðu ifade
edilmiþ ve bu çerçevede çeþitli önerilere yer verilmiþtir.
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Bu konuþma ile birlikte siyasî reform ve anayasa tartýþ-
malarý tekrar gündemin ilk sýralarýna oturmuþtur. 

Hatýrlanacaðý üzere, Milliyetçi Hareket Partisi
uzun bir süredir Türkiye’de Anayasa, siyasî Partiler
Kanunu ve seçim sistemi tartýþmalarýna son verilme-
si için gerekli adýmlarýn atýlmasýný önermektedir. 

Özellikle de ilk yazýlý Anayasamýz olan 1876 Ka-
nunuesasî’den bu yana tartýþýlan anayasa meselesi-
nin Türk siyasetinin aðýrlýklý bir gündem maddesi ol-
maktan çýkarýlmasý gerektiðini vurgulamaktadýr. Buna
Türkiye’de kolayca ve sýk sýk yapýlan meþruluk tartýþ-
malarýna son verebilmek, ülke yönetimine iliþkin te-
mel kurallarda güçlü bir konsensüsün varlýðýný temin
edebilmek açýsýndan çok önem atfetmektedir. 

Partimiz, ülkemizin 21. yüzyýla, üzerinde geniþ
mutabakatýn saðlandýðý güçlü bir toplumsal uzlaþma
belgesi hüviyeti taþýyan anayasal bir yapýyla girilmesi-
ni arzulamaktadýr. Siyasî partilerimizin, sivil toplum ku-
ruluþlarýmýzýn ve aydýnlarýmýzýn görüþ ve önerilerinin
bir yansýmasý olacak anayasa deðiþikliði paketini iki
bin yýlýnýn baþlarýnda hayata geçirmek mümkündür.
Geçen yasama döneminde bazý deðiþiklikler yapýlan,
siyasî Partiler Kanunu ile seçim sistemi de bu çerçeve-
de yeniden ele alýnmalý, temel normlarý oturmuþ bir
siyasî hayatýn yeni demokratik ve etik geleneklere sa-
hip olmasý için de gerekli duyarlýlýklar ortaya konmalý-

dýr. 
Ýþte, Milliyetçi Hareket Partisi meseleye böyle

bir bakýþ açýsýndan yaklaþmaktadýr. Dolayýsýyla,
siyasî reform tartýþmalarýnýn cumhurbaþkaný seçimi-
ne indirgenmesini, konunun genel çerçeveden soyut-
lanarak ele alýnmasýný yanlýþ bulmaktadýr. Çünkü,
cumhurbaþkanýný halk seçsin deyip yetkilerinin artma-
sýna karþý çýkmak, siyasî rejimlerin kendi kurumsal ya-
pýlarý ve dengeleri açýsýndan mümkün deðildir. Ayný
þekilde, cumhurbaþkanýnýn yetkilerini arttýrýp, meclisin
seçmesini önermek de hatalýdýr ve parlâmenter reji-
min tabiatýna aykýrýdýr. Biraz önce de ifade ettiðim gi-
bi, bu meselelerin aceleye getirilmemesi ve genel
anayasal deðiþiklik çerçevesi içinde düþünülüp ele
alýnmasý þarttýr. 

Kýymetli Arkadaþlarým, 
Huzurlarýnýzda sonuç olarak þunu ifade etmek

istiyorum. Bize göre, Türkiye, 21. yüzyýla, bir taraftan
siyasî ve ekonomik istikrarýný temin etmiþ, diðer taraf-
tan da demokrasisini geliþtirip daha saygýn, etkin ve
güçlü  bir devlet inþa etmiþ olarak girmelidir. Ülkemi-
zin yeni yüzyýlýn zorlu þartlarýnda yalpalamadan yol
almasý ancak bu þekilde mümkündür. 

Siyasî sistemin yapýsý ve iþleyiþine iliþkin düzen-
lemelerin yanýnda, ülkemizin acil ihtiyaç duyduðu te-
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mel yasal deðiþiklikler de bellidir. Buna göre, öncelik-
le ele alýnmasý gereken bu konularý baþlýklar halinde
þöyle özetlemek mümkündür. Deprem ülkesi olan
Türkiye’de imar, denetim ve ihale mevzuatýndaki ye-
tersizlikler ile boþluklarýn sür’atle giderilmesi, güçlü
bir sivil savunma ve yardýmlaþma aðýnýn oluþturulma-
sý zorunludur. Bunlarýn dýþýnda yargý ve adalet siste-
minin saðlýklý bir yapýya kavuþturulmasý, yerel yöne-
timlerin yetki ve gelirlerini yeniden düzenlenmesi, ta-
rým ve saðlýk reformlarýnýn hayata geçirilmesi önem
taþýmaktadýr.

Tabi ki bütün bütün bunlarý baþarmak kolay de-
ðildir. Ama çok zor da deðildir. Yeni meclisimiz ve
hükûmetimiz bunu baþaracak güçtedir. Yeter ki neyi
nasýl yapmak istediðimizi bilelim, partiler ve kiþiler
olarak kendi tarihî sorumluluklarýmýzý çok iyi kavraya-
lým ve görevlerimizi böyle bir sorumluluk ahlâký içinde
yerine getirmeye çalýþalým.

Eðer, Türkiye hepimizin ise, ülke sorunlarýna ve
geliþmelere önce Türkiye penceresinden daha sonra
kendi pencerelerimizden bakmasýný bilmek lazýmdýr.
Ýþte, bu bakýþ, Türk milliyetçiliðinin geçmiþten bugüne
siyasî felsefesinin nirengi noktasýný en iyi özetleyen
ifadelerden biridir. Gelecekte de bu bakýþ açýsý öne-
mini koruyacak, bizlere ilham ve cesaret vermeye de-
vam edecektir. 

Bu duygu ve düþüncelerle yeni yasama döne-
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

19 Ekim 1999 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý

Konuþma Metni
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Deðerli Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Bu haftaki Meclis Grup Toplantýmýzýn açýlýþ ko-

nuþmasýna hepinizi sevgi ve saygýlarýmla selâmlaya-
rak baþlýyorum.

Geçen hafta Özelleþtirme Yüksek Kurulu ile
Yüksek Plânlama Kurulu çalýþmalarý sebebiyle grup
toplantýmýzý yapmak mümkün olamamýþtý. O zaman-
dan bu yana Türkiye ve dünya gündeminin demirbaþ
sorunlarý dýþýnda, yeni bazý geliþmeler de yaþanmýþ,
tartýþma sürecine damgasýný vurmuþtur.

Dost ve kardeþ ülke Pakistan’da  yaþanan sýkýn-
týlar, Avrupa Birliði’yle iliþkilerimizde ortaya çýkan ye-
ni geliþmeler ve yeniden ýsýnmaya baþlayan Kafkas-
ya Bölgesi’nin istikrarsýzlýðý sorunu, dýþ politika ala-
nýndaki en önemli baþlýklar olarak dikkat çekmektedir.
Konuþmamýn ilk bölümünde bu noktalara temas ede-
rek kýsa bir deðerlendirme yapmak, daha sonra da iç
politikaya dönmek istiyorum.

Hem devlet hem de millet olarak çok yakýn iliþ-
kilere ve sýcak baðlara sahip olduðumuz Pakistan’ýn
istikrarý ve huzuru bizleri de yakýndan ilgilendirmekte-
dir.

Yýllardýr siyasî ve ekonomik istikrara kavuþma
mücadelesi veren Pakistan’ýn çektiði sýkýntýlar hepini-
zin malûmudur. En son tarihî Keþmir krizinin yol açtý-



ðý tartýþmalarýn ardýndan ortaya çýkan geliþmeler, Or-
dunun, hükûmeti devirerek yönetime el koymasýyla
sonuçlanmýþtýr. Pakistan’ýn  yaralarýný en kýsa za-
manda sararak siyasî ve ekonomik istikrara kavuþ-
masý en büyük dileðimizdir. Dost Pakistan halkýnýn
normal siyasî hayata bir an önce dönerek demokratik
rejimini yeniden iþler kýlacaðýndan þüphe etmiyoruz.

Kafkasya’da yaþananlar ise bölge halký kadar
bizleri de tedirgin etmekte ve üzmektedir. Sovyetler
Birliði’nin daðýlmasýndan sonra, Doðu Avrupa’nýn bel-
li bir istikrara kavuþmasýna raðmen, Kafkasya’ya  ay-
ný þekilde huzur ve istikrar hâkim olamamýþtýr. Bunda,
bölgenin tarihten gelen birçok sorunu bulunmasýnýn
yaný sýra, uluslar arasý kuruluþlarýn gerekli ilgi ve
desteði esirgemesinin de  payý büyüktür.

Dünyada bugün, özel ilgiye mazhar olan bölge-
lerin ve insanlarýn yanýnda, kendi kaderine terk edil-
miþ bölgeler ve insanlar bulunmaktadýr. Azerbaycan
topraklarýnýn iþgal edilmesi sorunu önemini koruma-
sýna raðmen, bir türlü uluslar arasý kuruluþlarýn gün-
deminde hak ettiði yeri bulamamaktadýr.

Güney Kafkasya’daki dondurulmuþ olan bu so-
runa ilâve olarak Kuzey Kafkasya bölgesinde sýcak
geliþmeler yaþanmaya baþlamýþtýr. Rus Ordusu’nun
sivil halka da zarar veren bombalama operasyonu-
nun ardýndan Çeçenistan’a girmesiyle sýkýntýlý döne-
me tekrar geri dönülmüþtür.

Bizler, Çeçen halkýnýn yaþadýðý dramýn bir an
önce son bulmasýný, Kafkasya Bölgesi’ne barýþ ve
huzurun hâkim olmasýný arzuluyoruz. Yine bölgeye
insanî yardýmlarýn artýrýlmasýný talep ediyor ve bekli-
yoruz.

Muhterem Milletvekilleri,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Bilindiði gibi, ülkemizin dýþ iliþkiler alanýnda ya-

þanan en önemli geliþmelerden birini, Avrupa Birliði
ile iliþkilerimizde ortaya çýkan yeni durum oluþturmak-
tadýr. Bu durumu, Türkiye’nin uzun ve sancýlý bir geç-
miþe dayanan iliþkilerinin doðal ve normal mecrasýna
girmeye baþlayacaðýna dair bazý olumlu iþaretler ola-
rak tanýmlayýp özetlemek mümkündür.

1987 yýlýnda zamanýn hükûmeti tarafýndan yapý-
lan tam üyelik baþvurusunun ardýndan baþlayan üye-
lik süreci önemini ve belirsizliðini o zamandan bu ya-
na korumaktadýr. 1995 seçimleri arefesinde  daha çok
iç politikada bir tüketim malzemesi olarak kullanmak
amacýyla alelâcele girdiðimiz Gümrük Birliði’yle yeni
bir boyut kazanan üyelik maceramýz, ister istemez
çeþitli eleþtiri ve tartýþmalara konu olmuþtur.

Bu sancýlý süreçte, ülkemize karþý uygulanan
özel muameleler, hem halkýmýzda hayal kýrýklýðý ya-
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ratmýþ hem de Avrupa Birliði’nin saygýnlýðýna gölge
düþürmüþtür. Çünkü Avrupa Birliði yönetimleri, kendi
yükümlülüklerini göz ardý eden, buna karþýlýk Türki-
ye’yi sürekli eleþtiren ve tek taraflý fedakârlýk bekle-
yen bir politika takip etmiþtir. 

1997 yýlýnda yapýlan Lüksemburg Zirvesi’nde ta-
kýnýlan tavýr sonucunda kopma noktasýna gelen iliþki-
lerimiz, o tarihten bu yana bir türlü normal ve saðlýklý
bir yapýya kavuþamamýþtýr. Gerçekten de Avrupa Bir-
liði, Türkiye’yi anlamak ve sorumluluklarýnýn gereðini
yapmak yerine, hep yargýlamayý ve ön þartlar ileri sür-
meyi tercih etmiþtir. Bu tavýr, zaman zaman onur kýrý-
cý bir nitelik bile kazanmýþtýr.

Bizler açýsýndan, meselenin önemli ve düþündü-
rücü yönü, sadece Avrupa Birliði’nin ve üye ülkelerin
kendi stratejik hesaplarý ve tarihi ön yargýlarý netice-
sinde böyle bir anlayýþ sergilemeleri deðildir. Çünkü,
bu gerçeklik, uluslar arasý iliþkilerde her zaman  ma-
dalyonun bir yüzünü oluþturmaktadýr. Buna ilâve ola-
rak Soðuk Savaþ sonrasý dönemde Türkiye’nin kü-
çümsenen jeopolitik konumu tekrar önemsenmeye
baþlanmýþtýr. Dolayýsýyla Avrupa Birliði stratejik he-
saplarýný, yeniden gözden geçirme ihtiyacý duymuþ-
tur.

Meselenin bir diðer düþündürücü yaný, Türkiye’de
bazý çevrelerin ve kiþilerin tam üyelik tartýþmalarýna Av-

rupa Birliði gözlüðüyle bakmayý marifet sayýp topluma
dikte etmeye çalýþmasýdýr. Çok farklý toplumsal ve 
ideolojik zeminlerde ikâmet etseler bile, Avrupa Birli-
ði’nin uyguladýðý Türkiye’nin politikalarýn savunuculu-
ðunda ayný duruþu ve lisaný paylaþanlara rastlanmak-
tadýr. Bunlar, iyi birer Avrupa Birliði destekçisi olarak
ortaya çýkabilmekte; yabancýlarýn çok farklý gerekçe-
lerden yola çýkarak ortaya koyduklarý eleþtirileri kendi
tezlerinin dayanaklarý olarak rahatça kullanabilmekte-
dirler. Bunlar, bir yazarýmýzýn çok güzel ifade ettiði gi-
bi “Ecnebi Türkler” olarak kendi kültürlerini, kendi
devletlerini, kendi milletlerini, kendi tarihlerini küçük
düþürmekle demokrat ve özgürlükçü bir tavýr takýn-
mayý özdeþleþtirmiþlerdir.

Bu noktaya, deðerlendirme konumuzun biraz
dýþýna çýkarak temas etmemin sebebi, ülkemizin
özellikle uluslar arasý meselelerinde gösterilmesi ge-
reken asgarî duyarlýlýðýn ve titizliðin sergilenemediði-
ni vurgulamak içindir.  Bu tür davranýþlar, zaman za-
man ifade edildiði gibi, demokratikleþme sürecini hýz-
landýrmamakta, sadece ülkemizin millî gücünü zayýf-
latmaktadýr. Ülkesinin millî davalarý ve çýkarlarý için
asgarî titizliði ortaya koyamayanlarýn milletin refahý
ve demokrasinin geliþimi için ortaya koyduklarý talep-
lere de ister istemez þüpheyle bakýlmaktadýr. Üslûba
ve muhtevaya özen gösterilmediði sürece, bu durum
devam edecek, saðduyu sahibi vatandaþlarýmýz da
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samimiyetlerinden þüphe etmeyi sürdürecektir. Kendi
toplumuna ve tarihine oryantalist bir kafayla bakmayý
sürdüren, batý karþýsýndaki komplekslerinden kurtula-
mayan aydýnlarýn ve gazetecilerin, Türk insanýnýn gü-
venini kazanýp öncülük etmesi mümkün deðildir.

Tekrar esas konumuza dönerek son geliþmeler
hakkýndaki deðerlendirmemi tamamlamak istiyorum.
Geçen hafta yayýmlanan Avrupa Komisyonu’nun Tür-
kiye Raporunda, ülkemizin ilk kez resmen aday yapýl-
masý önerisinin telaffuz edildiði göze çarpmaktadýr.
Bu rapor ve muhtemel sonuçlarý üzerinde çok yönlü
deðerlendirmeler yapmak gerekmektedir.

Raporda, sürekli tekrarlanan tavsiye ve eleþtiri-
lerin yanýnda, Avrupa Birliði’nin kendi sorumluluklarý-
ný yerine getirmediðinin itiraf edilmesi dikkat çekmek-
tedir. Dolaylý da olsa böyle bir özeleþtirinin yapýlmasý,
Türkiye-Avrupa Birliði iliþkileri açýsýndan olumlu bir
baþlangýçtýr, önemli bir ilk adýmdýr.

Bize göre meselenin özünde, Seçim Beyanna-
memizde de vurgulandýðý gibi, Türkiye’ye bazen ikin-
ci, bazen üçüncü sýnýf bir tam üyelik prosedürünün re-
va görülmesi yatmaktadýr. Bu zamana kadar ortaya
konan tavrýn en gerçekçi özeti budur. Avrupa Birliði
kendi payýna düþen görev ve sorumluluklarý yerine
getirdiði ölçüde, Türkiye’de kendi üzerine düþeni yeri-
ne getirmek için elinden gelen gayreti sarf edecektir.

Aralýk ayýnda Helsinki’de toplanacak zirvede kesinlik
kazanacak olan adaylýðýn resmen ilâný konusu üzerin-
de Türkiye’nin hakkaniyet ve samimiyet talebi dýþýnda
bir beklentisi yoktur. Ülkemizin yeni taktiklerle oyalan-
maya, yeni haksýzlýklarla karþýlaþmaya, yeni ön þart-
lar dayatýlmasýna tahammülü kalmamýþtýr. Tam üyelik
sorununun, ikili iliþkilere ancak karþýlýklý anlayýþ ve iþ
birliðinin hâkim olmasýyla çözümlenebileceði açýktýr.

Deðerli Milletvekili Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Diðer bir önemli meselemizi, ülke gündeminden

hiç eksik olmayan ekonomimizin içinde bulunduðu
darboðazýn aþýlmasý oluþturmaktadýr. Daha önce de-
ðiþik vesilelerle ifade ettiðim gibi, ülkemiz, Cumhuri-
yet tarihinin en kritik dönemeçlerinden birinde bulun-
maktadýr. 1990’lý yýllarýn baþýndan itibaren uygulanan
ekonomik politikalar, daha açýkçasý doðru zamanda
doðru politikalarýn kararlýlýkla uygulanamamasý sonu-
cunda Türkiye gemisi sür’atle ciddî bir dar boðaza sü-
rüklenmiþtir. Geçen bir yýllýk dönem boyunca da
enflâsyon-faiz kýskacýna, daralma ve durgunluk süre-
ci eklenmiþtir.

Temmuz ve Aðustos ayý içinde baþlayan topar-
lanma çabalarý da sonuçlarý açýsýndan çok büyük bir

153152

MÝLLÝYETÇÝ  HAREKET  PARTÝSÝ MÝLLÝYETÇÝ  HAREKET  PARTÝSÝ



felâket olan 17 Aðustos depreminin ardýndan sekte-
ye uðramýþ, bütçe açýklarýnýn daha da büyümesi ka-
çýnýlmaz olmuþtur. Depreme maruz kalan bölgeden
alýnmayacak olan vergiler ile bölgenin ekonomi üze-
rindeki katma deðerinin ortadan kalkmasý mevcut sý-
kýntýlara yeni sýkýntýlar eklemiþtir. Kýsacasý, yüksek fa-
iz ve enflâsyon çýkmaz sokaðýndan kurtulmaya, yapý-
sal reformlarý hayata geçirerek yýllardýr yapýlan tartýþ-
malarý geride býrakmaya çalýþan ülkemiz, yeni bir bü-
yük sorunla daha boðuþmak zorunda kalmýþtýr.

Böyle bir zorlu tablo karþýsýnda yapýlacak olan-
lar bellidir. Ülkenin içinde bulunduðu kaynak sýkýntýsý
da hesaba katýldýðýnda hükûmetin önündeki seçe-
nekler çok fazla deðildir. Hükûmet olarak temel terci-
himiz, yüksek faiz ve enflâsyon belâsýyla mücadeleyi
ertelemeden ve bütçe dengelerinin daha da bozulma-
sýna fýrsat vermeden, darboðazý en az zararla ve en
kýsa zamanda aþmak olmuþtur.

Özellikle son 20 yýldýr, halkýmýzýn benzer þeyle-
ri duyduðunu, benzer sýkýntýlardan bahsedildiðini bili-
yoruz. Ancak, artýk mevcut kýsýr döngüleri aþarak, ik-
tidar sorumluluðunu uzun süredir paylaþýp hiçbir þey
olmamýþ gibi davranma piþkinliðini gösterenlere kulak
asmayarak zoru baþarmak mecburiyetindeyiz.

Ýþte 2000 yýlý bütçesinin arkasýnda böyle bir ni-
yet, böyle bir felsefe bulunmaktadýr. Bizlerin de arzu-

lamadýðý ve kabullenmekte zorlandýðý unsurlar ve he-
defler içermesine raðmen, Türk ekonomisinin  içinde
bulunduðu yüksek ateþli kronik hastalýðýn tedavisi
için, yeni bir yüzyýla yeni bir baþlangýç yapabilmek
için zor, ama gerçekçi olan yol tercih edilmiþtir.

Gelir-gider dengesini yeniden kurmak ile enflâs-
yonu hissedilir oranlarda aþaðý çekmek bütçe tasarý-
sýnýn en bariz özelliklerini oluþturmaktadýr. Ülkemizin
acil ihtiyaç duyduðu düþük maliyetli taze paranýn te-
mini meselesi de böyle bir düzenlemede rol oynamýþ-
týr. Uluslar arasý para musluklarýnýn baþýnda bekleyen
IMF’nin önerileri de dikkate alýnmýþtýr.

Bunlarla birlikte, ateþi yükselip inen, sürekli te-
daviye muhtaç ve en önemlisi iyileþip iyileþmeyeceði
belli olmayan hastalara benzeyen Türk ekonomisinin
bu hâliyle býrakýnýz yabancý, yerli yatýrýmcýlar için  bi-
le cazip olmadýðý meydandadýr. Uluslar arasý tahkim
alanýnda yapýlan düzenlemelere ilâve olarak, yatýrý-
ma elveriþli ve istikrarlý bir ekonomik zeminin ortaya
çýkmasý þarttýr. Aksi takdirde ekonomik kýsýr döngü-
nün varlýðýný devam ettirerek Türk ekonomisinin bitki-
sel hayata girmesine yol açacaðý unutulmamalýdýr. 

Hazýrlanan bütçe uygulamaya konduðunda bü-
tün vatandaþlarýmýzýn özellikle de dar gelirli vatandaþ-
larýmýzýn, memurlarýmýzýn biraz daha sýkýntý çekeceði
bellidir. Dar gelirli vatandaþlarýmýza, ekonomimiz, an-
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cak kriz sendromundan ve faiz bataklýðýndan kurtul-
duðunda daha fazla kaynak aktarýlacaðýný ifade etme-
yi gerekli görüyorum. Refah ve mutluluklarýný kalýcý
hâle getirmek, ancak o zaman mümkün olacaktýr. Bü-
tün olumsuzluklara raðmen, memurlarýmýzýn daha
fazla zor durumda kalmamalarý için, maaþ artýþý ile fi-
yat artýþlarýnýn seyri sürekli takip edilerek enflâsyona
ezdirilmemeleri saðlanacaktýr.

Takdir edileceði üzere, bütçenin böyle bir man-
týkla hazýrlanmýþ olmasý tek baþýna bir þey ifade et-
memektedir. Politikalarýn kararlýlýkla uygulanmasý, ka-
mu kaynaklarýnýn israf edilmemesi, yolsuzluklar ve
haksýzlýklar karþýsýnda daha çok duyarlý olunmasý
þarttýr. Bu görev ve sorumluluk öncelikle hükûmetimi-
ze ve hükûmeti oluþturan partilerin yöneticilerine ait-
tir.

Ýkinci olarak da özel sektöre ve finans kuruluþla-
rýna büyük görevler düþmektedir. Faiz sarmalýnýn ký-
rýlarak enflâsyonun düþürülmesinde, kararlý ve ger-
çekçi davranmak, kýsa vadeli ekonomik hesaplar pe-
þinde koþmamak önem taþýmaktadýr. Özel sektörü-
müzün kamu harcamalarýndaki daralmayý ve yüzde
25’lik enflâsyon hedefini dikkate alarak yatýrým ve
üretim faaliyetlerinde kýsýntýya gitmemeleri gerek-
mektedir. Kamu kesimindeki daralmaya paralel ola-
rak talep azalmasýnýn ortaya çýkacaðýný hesap edip
üretimi kýsmak ve iþçi çýkarmak yerine, toplumsal da-

yanýþmaya ve ihracata aðýrlýk verilmelidir. Bunun,
ekonomimizin saðlýða kavuþmasý açýsýndan hayatî
öneme sahip olduðu unutulmamalýdýr.

Türkiye, çok yönlü ve büyük de olsa yaþanýlan
krizi aþacak güçtedir ve inþallah en kýsa zamanda da
aþacaktýr. Potansiyel zenginliklerimiz ve jeopolitik ko-
numumuz istense de istenmese de Türkiye’yi güçlü
ve önemli kýlmaktadýr. Uzun yýllardýr yolumuzu týka-
yan enflâsyon belâsý, yolsuzluklar ve kýsýr çekiþmeler
aþýldýðý takdirde ülkemizin önü açýktýr. Sosyoekono-
mik geliþmemizin önündeki engeller temizlendikçe de
halkýmýzýn mutluluðu ve zenginliði katlanarak arta-
caktýr.

2000 yýlý bütçesi üzerine yaptýðým bu deðerlen-
dirmeden sonra, ülke gündeminin iki sýcak meselesi-
ne temas etmek istiyorum.

Bunlardan ilkini, bizleri büyük bir acýya gark
eden Marmara depremiyle ilgili olarak milletimizin her
kesiminden ve ülke dýþýndan yapýlan yardýmlarýn har-
canmasý konusunda ortaya çýkan tartýþmalar oluþtur-
maktadýr. Hükûmetin almýþ olduðu karar neticesinde,
tüm baðýþ ve yardýmlar Ziraat Bankasýnda açýlan
“Marmara Bölgesi Depremzedelerine Merkezî Yardým
Hesabý”nda toplanmaktadýr. Bugüne kadar bu hesap-
ta toplanan iç ve dýþ yardým ve baðýþlarý toplamý 73
trilyon civarýndadýr. Bu hesapta toplanan ve toplana-
cak olan paralarýn depremzedelerin ihtiyaçlarý için
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açýklýk ve þeffaflýk içinde harcanacaðýndan hiç kimse-
nin kuþkusu olmamalýdýr. Milletimizin bu konudaki
hassasiyeti, partimizin de hükûmetimizin de hassasi-
yetidir. 

Ýkincisini ise, meclisin açýldýðý tarihten itibaren
zaman zaman ülke gündemini iþgal eden Merve Ka-
vakçý olayýdýr. Siyasî statüsü hâlen tartýþýlan ve huku-
kî bir netliðe kavuþmamýþ olan Merve Kavakçý ile ilgi-
li son geliþme, yeni tartýþmalarý beraberinde getire-
cek, yýllardýr gündemde olan gerilimleri arttýracak bir
nitelik arz etmektedir. Bu gibi olaylar karþýsýnda hu-
kuk devletlerinde asgarî bir titizliðin gösterilmesi zo-
runludur. Gece yarýsý ortaya çýkan durum, ülkemizin
dýþ itibarýný ve imajýný da olumsuz etkileyebilecek bir
görünüme sahiptir. Bu gibi durumlarda, özellikle yargý
mensuplarýnýn daha özenli ve dikkatli davranmalarý
demokratik hukuk devletinin asgarî gereklerindendir. 

Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Konuþmamý depremden sonra ülkemizde sýkça

gündeme gelen siyasî eleþtiri ve karalama seremoni-
lerine dikkat çekerek tamamlamak istiyorum.

Ýlk tespit olarak, siyasî ve idarî sistemi eleþtirme
ve karalama söylemlerinin salgýn hâline geldiðini ifa-

de etmek gerekiyor. Sorumlu sorumsuz, yetkili yetki-
siz birçok kiþi tarafýndan gerekli gereksiz birçok eleþ-
tiri gündeme getirilmekte, “üzüm yemekten çok baðcý
dövülmeye” çalýþýlmaktadýr. Suçun ve suçlunun bol,
ama gerçek faillerin ortada olmadýðý bu tablo karþý-
sýnda vatandaþýmýzýn kafasýnýn karýþýp umutsuzluða
düþmemesi mümkün deðildir.

Aslýnda bu zihniyet yapýsý ve eleþtiri alýþkanlýðý,
Türkiye’nin çaðdaþ demokrasiyi ve devleti inþa etme
sürecinde niçin ciddî bir mesafe katetmediðini çok iyi
özetlemektedir. Yýllardýr aktif siyasetin içinde yer alýp
iktidar sorumluluðunu paylaþanlarýn siyasetten ve
siyasî sistemden þikâyetçi olmaya ne kadar haklarý
vardýr? Ayný soruyu bürokratik yapýlarýn baþýnda bu-
lunanlar için de sormak mümkündür. Bu anlayýþ, ma-
alesef  bulaþýcý hastalýk gibi birçok meslek kategorisi-
ne de yayýlmaktadýr.

Bize göre, bütün bu bakýþ açýlarýyla sorunlarý
çözmek mümkün deðildir. Daha da önemlisi, sorunla-
rý çözmek iddiasýyla ortaya çýkan bu zihniyet sorunla-
rýn esas kaynaklarýndan birini oluþturmaktadýr. Ýþte
bunun  için, Türkiye’de gerçekten deðiþim ve reform
isteniyorsa, deðiþimin, kolaycýlýðý ve sorumluluktan
kaçýþý ifade eden bu zihniyetlerden baþlamasý gere-
kir. 

Siyasetten bürokrasiye, medyadan özel sektöre
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kadar her alanda sorumluluk ahlâkýnýn geliþmesi ve
kurumlaþmasý þarttýr. Yapýcý bir eleþtiri geleneðinin ve
sorumluluk ahlâkýnýn geliþmediði yerlerde ve alanlar-
da yeniden yapýlanma çaðrýlarý göz boyama sere-
monilerinden ya da havanda su döðmekten baþka bir
anlama gelmeyecektir. Tutarlýlýk, samimiyet ve ciddi-
yetten mahrum bir siyaset anlayýþýyla bir yere varýla-
mayacaðýný artýk herkesin anlamasý gerekmektedir. 

Milliyetçi Hareket Partisi geçmiþten bugüne,
Türk siyasetinde ciddî ve tutarlý bir anlayýþýn hâkim ol-
masý için elinden geleni yapmýþtýr. Bundan sonra da
yapmaya devam edecektir. Türk milliyetçiliðinin siya-
set alanýna iliþkin bu duyarlýlýðýný kendilerince yorum-
lamaya ya da çarpýtmaya çalýþanlar yanýldýklarýný er
geç anlayacaklardýr.

Bu duygu ve düþüncelerle yüksek heyetinizi bir
kez daha   saygýyla selâmlýyorum.
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Kýymetli Arkadaþlarým,
Basýnýmýzýn Seçkin Temsilcileri,
Hepinize sevgi ve saygýlarýmý sunarak sözleri-

me baþlamak istiyorum.
Yaþadýðýmýz þu günlerde Türkiye önemli olayla-

ra sahne olmaktadýr. Bu olaylarý anlamak için Türki-
ye’nin içinde bulunduðu iç ve dýþ konjonktürü, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nin ve hükûmetin takip ettiði
politikalarý iyi kavramak zorundayýz. Zira, içinde bu-
lunduðumuz þu aþamada gerek içeride, gerekse dý-
þarýda meydana gelen geliþmeler, ülkemizin bugünkü
þartlarýný etkileyen olaylar olduðu kadar, geleceðini
de etkileyebilecek olaylardýr.

Deðerli Milletvekilleri,
Kýymetli Basýn Mensuplarý,
Türkiye’nin gerçek gündemiyle, yaþamak zorun-

da býrakýldýðý gündem arasýnda sürekli bir mesafe ya-
ratýlmaktadýr. Bunu daha iyi görebilmemiz için ülkemi-
zin gerçek gündemi diye söz ettiðimiz hususlarý þöy-
le bir sýralamamýz gerektiðinde  durum daha netlik
kazanabilir.

Türkiye’nin önündeki birinci gerçek gündem mad-
desi, on yýla ulaþan kronik enflâsyon ve borçlanmaya



dayalý ekonomik politikalarýn, özellikle geçen yýl dünya-
da yaþanan ekonomik krizden sonra artýk sürdürüle-
mez bir noktaya ulaþmýþ olmasýdýr. 

Türkiye’nin önünü týkayan sadece bugününü
deðil, yarýnýný da karartacak olan  bu politikalardan
köklü bir deðiþim yapmak, bu kararlýlýðý göstermek
gerekmektedir. Bu tabloyu oluþturan geliþmelerde, bu
krize yol açan politikalarýn hazýrlanýp uygulanmasýn-
da, hiçbir sorumluluðu olmayan biz Milliyetçi Hareket
Partilililer, ülkemizi düþtüðü bu durumdan çýkaracak
radikal ekonomik ve sosyal politikalarýn uygulanmasý
gerektiðini tespit ederek bir koalisyon hükûmeti çer-
çevesinde bunlarý uygulayacak kararlýlýðý ve iradeyi
ortaya koymuþ bulunuyoruz. 

Enflâsyon, borçlanma ve faiz üçgenine sýkýþtýrýl-
mýþ Türk ekonomisini bu dar boðazdan bir an önce çý-
karýlmasý zarureti vardýr. Bu çarpýk yapýnýn milletimizi
daha fazla tahrip etmesine göz yummak demek, birin-
cisi Türkiye’nin geliþme potansiyelini yok etmek de-
mektir; ikincisi ise enflâsyon yoluyla ezilen yoksul ta-
bakalarýn, düþük gelir gruplarýnýn daha da yoksullaþ-
masýna neden olan bir avuç rantiyenin vurgununa se-
yirci kalmak demektir.

Türkiye’nin takip edilecek anti-rantçý, anti-
enflâsyonist politikalarla reel ekonomiyi besleyecek,
para-kredi uygulamalarýna geçmeye ihtiyacý vardýr.

Ülkemiz ancak böyle köklü bir ekonomik politika deði-
þimi ile yeniden büyümesini, saðlam kaynaklara da-
yandýrabilecektir. 

Aziz Dava Arkadaþlarým, 
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Ýþte Türkiye’nin gerçek gündem maddelerinden

birincisi budur. Yani ekonomik istikrar ve büyümedir.
Yüce Meclis ve hükûmet, bu gündemde yoðunlaþ-
mýþtýr. 

Diðer bir konu ise, ülkemizin Marmara depremi
ile yaþamýþ olduðu büyük felâketin yaralarýnýn sarýl-
masý, bu bölgenin yeniden imarý ve inþasýdýr. 

Alan olarak büyük bir mesafeyi kapsayan dep-
rem felâketinin yol açtýðý en büyük sorun, barýnma
sorunu ve acil çözüm olarak uygulamaya soktuðu-
muz prefabrike konutlarýn kýþtan önce tamamlanarak,
depremzedelerin periþanlýktan bir an önce kurtarýl-
masý hususudur.

Bu konuda hükûmetimiz ve özellikle görev alaný
dolayýsýyla Bayýndýrlýk Bakanlýðýmýz kesintisiz, hum-
mâlý bir faaliyet içinde çalýþmaktadýr. Bu konutlarýn ta-
mamlanýp hak sahiplerine verilmesi için bir zaman
belirlenmiþtir. Kýsa bir süre içerisinde yapýlmasý gere-
ken çok büyük çaplý bir iþtir; fakat arkadaþlarýmýzýn
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bunu kasým sonu itibarýyla tamamlayarak bu iþten
yüzlerinin aký ile çýkacaklarýna inanýyorum. Böylece
Türkiye tarihinde ilk defa depremzedeler, depremden
sonraki kýþa, devletin kendileri için yaptýðý evlerde gi-
recekler ve deprem felâketine karþý devletin koruyucu
sýcaklýðýný hissedeceklerdir. 

Muhterem Milletvekili Arkadaþlarým,
Türkiye’nin gerçek gündeminde, artýk týkanmýþ

olan, iþlemeyen, hantal bürokratik yapýsýyla ülkenin
geliþme dinamizmini engelleyen idarî mekanizmanýn,
devlet yapýsýnýn yeniden iþlerliðini saðlayacak re-
formlar da vardýr. 

Bir eðitim sistemi düþününüz ki yaz boz tahtasý-
na dönüþmüþ, bir yüksek öðrenim ki çaðdaþ bilimin
ülkemizde takip edilmesini dahi engelleyen geri bir
anlayýþa sürüklenmiþ, bir YÖK düzeni kurulmuþ ki
üniversite öðretim üyeleri ve öðrencileri üzerinde ta-
hakküm kuruyor ve bunu yaparken de üniversiteler-
den daha büyük bir bütçeyi kullanýyor. Böyle bir
olumsuz yapýnýn ve anlayýþýn devam etmesine göz
yummak mümkün deðildir. Ülkemizin bugününü sý-
kýntýya sokan geleceðini de karartabilecek olan ku-
rumlar  karþýsýnda sessiz kalmak, bu ülkeyi seven hiç
kimsenin yapabileceði bir þey deðildir. Kimse bizden
bu sistemi oluþturan çað dýþý kalmýþ mekanizmalarý

sürdürmemizi isteyemez ve bekleyemez. Bu hantal
idare ve bürokratik yapýlarý eðitim sisteminden yük-
sek öðrenime, saðlýk sisteminden imar düzenine ka-
dar kökünden deðiþtirmek zorundayýz. 

Bu yapýlarýn yenilenmeden devamýný isteyenler,
ülkemizi çýkarlarý ve ihtiraslarý için  geri, köhnemiþ bir
yapýda  hapsetmek  isteyenlerdir. Türkiye’yi kimsenin
çýkarlarýna feda edemeyiz. 

Dünyanýn yeni bir çaða girmeye hazýrlandýðý þu
günlerde, Türkiye’yi yeni bir geleceðe hazýrlamak, bü-
yük bir ülke olarak yeniden inþa etmek zorundayýz.
Eski ve köhne statükocu anlayýþlarý, baskýcý-devletçi
yaklaþýmlarý tasfiye ederek kapsamlý bir dizi reformu
“demokratikleþme politikalarýný” gerçekleþtirmek zo-
rundayýz. 

Deðerli Arkadaþlarým,
Ülkemiz büyümek ve geliþmek zorundadýr. Kim

Türkiye’ye tersini yaptýrmaya çalýþýyorsa Türkiye’nin
düþmanýdýr. Bu ülkeye ve millete sevgiyle bakmýyor
demektir. 

Büyüme ve geliþmenin yolu bellidir. Türkiye, ön-
celikle ekonomik dengelerini yeniden inþa ederek eko-
nomik istikrar ve atýlýma; devlet yapýsýna iþlerlik kazan-
dýrarak siyasal istikrarý saðlayacak “demokratikleþme-
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ye yönelmelidir.” Her iki þartta, mevcut durumun, iþle-
vini kaybetmiþ yapýlarýn deðiþmesine baðlýdýr. Bu de-
ðiþimi saðlayacak reform programlarý birbirini tamam-
layacak bir þekilde uygulanmalýdýr. 

Kýymetli Milletvekilleri,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Türkiye’nin yaþadýðý coðrafya, tarihin her döne-

minde üzerinde yaþayanlara geniþ fýrsatlar sunduðu
kadar birtakým tehlikeleri ve tehditleri de üzerinde top-
layan bir coðrafyadýr. Bu topraklarda uygarlýk olarak
en uzun yaþayan bizim milletimizin kurduðu uygarlýk-
týr. Bu coðrafyada geçici deðil, kalýcý olmanýn sýrrýný
milletimiz, büyük Türk milleti bulmuþtur. Milletimizin
bulduðu bu sýr bir yaþama felsefesine ve onun “birlik”,
“kardeþlik” ve “geliþme” ilkelerine dayalýdýr. Çaðdaþ
dünyada bu ilkelerin uygulama biçimi ekonomik dina-
mizm, sosyal kalkýnma ve katýlýmcý demokrasidir. 

Milletimizin güçlenmesini istemeyenler, karanlýk
hesaplar içinde olanlar, ülkemizin bugününe ve gele-
ceðine düþman olanlar Türkiye ne zaman iyi þey yap-
maya yönelirse, Türkiye’nin önünü kesecek hesaplar
içinde provakatif olaylara yönelmiþlerdir. 

Bu ülkeyi yýllarca bölücü terörle meþgul edip,
yüzlerce vatan evlâdýnýn topraða düþüp þehit olmasý-
na sebep olanlar bölücü terör örgütünün yenilgiye,
hezimete uðratýlmasýndan sonra yeni arayýþlara yö-
nelmiþlerdir. Türkiye’yi istikrarsýzlaþtýrma çabalarý son
yýllarda giderek birtakým çatýþma kutuplarý oluþturma
gayretlerine dönüþtürülmüþtür.

Son olarak, deðerli düþünce ve siyaset adamý
merhum Prof.Dr.Ahmet Taner KIÞLALI beyin bomba-
lý bir hain saldýrýyla katledilmesi olayý da bu çerçeve-
de ele alýnmasý gereken bir olaydýr. Burada tekrar
Prof.Dr. Ahmet Taner KIÞLALI’ya Allah’tan rahmet di-
lerken, kederli ailesine baþsaðlýðý dileyip acýlarýný
paylaþmak istiyorum. 

Türkiye’nin ciddî ekonomik ve sosyal kararlar al-
maya baþladýðý, Meclis’in önemli çalýþmalar yapmak
için gece gündüz demeden uðraþtýðý, hükûmetin
önemli uygulamalar yaptýðý bir dönemde böyle bir
olayla karþýlaþmak üzüntü verici olduðu kadar, dü-
þündürücüdür de. Türkiye’nin uzun yýllar Batý ile özel-
likle Avrupa Birliði ile iliþkilerinde yeni bir sürece giril-
diði dönemde bu olayýn cereyan etmesi vahim bir du-
rumdur. 
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Deðerli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Türkiye ne zaman sorunlarýný çözmeye yönelir-

se, gerçek gündemini ele alýrsa, önüne sun’î ve da-
yatma bir gündem konmaya çalýþýldýðýný ifade ettim.  

Düþününüz bir defa, bu zorlu coðrafyada,  bin
yýl sonra Asya Türklüðü ile ekonomik anlamda ilk bü-
yük bað olacak Bakü-Ceyhan Boru Hattý’nýn gerçek-
leþme aþamasýna geldiði hafta Türkiye’nin önüne ne-
yi koyuyorlar? 

Bütün bu geliþmeleri birlikte deðerlendirdiðimiz
zaman iki önemli tespiti yapabiliriz: Bunlardan birinci-
si, Türkiye siyaseten doðru yoldadýr. Ekonomiden dýþ
politikaya kadar geniþ bir alanda hedefler doðru tes-
pit edilmiþtir ve Türkiye kararlýlýkla bu hedeflere ulaþ-
mak durumundadýr. 

Ýkinci nokta þudur: Türkiye adým adým baþarýya
ve aydýnlýða doðru ilerledikçe, baþarýya gidecek poli-
tikalarý uyguladýkça bundan rahatsýz olacak unsurlar
vardýr ve bunlar Türkiye’nin yolunu kesmek isteye-
ceklerdir. 

Bunlarýn, yani Türkiye’nin yolunu kesmek iste-
yenlerin hedefi bellidir. Ülkemizde kargaþa yaratacak
olaylar çýkarmak, toplumda kutuplaþmalar yaratarak
bir gerilim stratejisi takip etmek, hükûmeti ve Meclis’i
çalýþamaz hâle getirmek ve ortaya çýkacak bir kaos
durumunda Türkiye’yi önünü göremez býr çýkmaza

sokmak. Bu durum Türkiye’deki ekonomik ve demok-
ratik geliþmeyi sekteye uðratacak, ülkemizde sonu
belli olmayan bir yanlýþa ve kargaþaya saptýracaktýr. 

Bu hain plânýn hedefi Türkiye’nin büyümesini,
kalkýnmasýný durdurmak, demokrasi dünyasýndan ko-
parýp içine kapalý bir “Üçüncü Dünya” ülkesi veya Or-
ta Doðu rejimine mahkûm etmektir. Bu plânýn sahip-
leri, uygulayýcýlarý kim olurlarsa olsun mutlaka ve
mutlaka kökleri dýþarýdadýr. 

Muhterem Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Bu oyunu bozmak zorundayýz ve bozacaðýz.

Türkiye, yeni yüzyýla yeni bir hamle yaparak girmek
mecburiyetindedir. Türkiye’nin ulaþtýðý tarihsel biri-
kim, büyük milletimizin temsilcisi Türkiye Büyük Millet
Meclisi, ülkenin bütün sorunlarýný aþacak ve çözecek
güçtedir. Milletimizin birlik ruhunu bozmaya kimsenin
gücü yetmeyecektir.

Rahmetli Prof. Dr. Ahmet Taner KIÞLALI’nýn kat-
ledilmesi karþýsýnda, küçük provakatif bir grubun dý-
þýnda, baþta kederli ailesi olmak üzere, toplumumu-
zun muhtelif kesimlerinin sergilediði saðduyulu tavýr
bu konuda en büyük dayanaðýmýzýn Büyük Türk Mil-
leti olduðunu gösteren bir örnektir.
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Türk devleti de milletine yakýþýr bir þekilde bu ci-
nayeti çözmeye mecburdur. Bu tür cinayetlerin aydýn-
latýlmasý fail ve sorumlularýnýn tespit edilip yakalan-
masý devletin görevidir ve bu görevin yerine getirile-
memesinin hiçbir mazereti olamaz. 57. Cumhuriyet
hükûmeti, devletin bu cinayeti aydýnlatmasý için gere-
ken her þeyi yapmak kararlýlýðýndadýr.

Bu cinayetleri iþleyenler ortaya çýkarýlmadýkça,
devlet töhmet altýnda kalmakta, meclis ve demokratik
sisteme yönelik tereddütler oluþabilmektedir. Böylece
Türkiye’yi siyasî istikrardan mahrum etmek için uðra-
þan cinayet þebekelerinin arzuladýklarý bir durum or-
taya çýkmaktadýr. Bu cinayetin aydýnlatýlmasý bu yö-
nüyle de önemlidir. 

Buradan bir kez daha açýkça ifade etmek istiyo-
rum ki hükûmetimiz demokrasi ve istikrar içerisinde
terörle, karanlýk odaklarla mücadelede kararlýdýr.

Deðerli Arkadaþlar, 
Biz bir haftayý içeride bu olaylarla geçirirken dýþ

dünyada da çok önemli geliþmeler yaþanmaktadýr.
Þüphesiz bunlarýn içerisinde Kafkaslarda yeniden
þiddetlenen ve yayýlma eðilimi taþýyan savaþ en
önemli olaydýr. Rus kuvvetlerinin asker sivil ayrýmý
gözetmeksizin Çeçenistan’a yönelttiði saldýrýlar, Kaf-
kasya’da kanlý insanlýk dýþý olaylarýn yaþanmasýna da
neden olmuþtur. 

Biz bölgemizde meydana gelen bu tür olaylar-
dan rahatsýz olmanýn yaný sýra kardeþ Çeçenistan
halkýna zarar veren saldýrýlarýn durdurulmasý gerekti-
ðini düþünüyoruz. 

Ruslar ve Çeçenler arasýnda görüþmelerin yeni-
den baþlayýp, barýþa ulaþmasý sadece akan kanýn
durmasýna yol açmaz. Ayný zamanda bütün Kafkasla-
rýn ihtiyaç duyduðu geliþme ve istikrar arayýþýna da
cevap verebilir. Kardeþ Çeçen halkýnýn bir an önce
ölüm korkusundan kurtulup barýþa kavuþmasýný diler-
ken, Rusya’nýn bu politikalardan vazgeçmesinin Dün-
ya Barýþý açýsýndan da önemine iþaret etmek istiyo-
rum. 

Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Türkiye önemli bir zamanda büyük sorunlarý aþ-

mak için tarihî bir dönüm noktasýndadýr. Yeni yüzyýlda
“geliþmiþ, güçlü ve demokrat” bir Türkiye yaratma öz-
lemi, bizim siyasetimizin esasýný oluþturmaktadýr.
Bugünkü sorunlarýmýzdan kurtulmanýn yolu aklýn,
saðduyunun ve bilimin ýþýðýnda üretilen politikalarý
hayata geçirmekle mümkündür. Büyük Meclisin bunu
yapabilecek güçte olduðuna inanýyorum. 

Bu ümitle ve heyecanla hepinize saygýlar su-
nuyorum. 
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

2 Kasým 1999 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda  Yapmýþ Olduklarý

Konuþma Metni



Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Basýnýmýzýn ve Televizyonlarýmýzýn Deðerli

Temsilcileri,
Konuþmama, hepinizi sevgi ve saygýyla selâm-

layarak baþlýyorum.
Öncelikle, hafta sonu deprem bölgesinde bakan

ve milletvekili arkadaþlarýmla yaptýðýmýz incelemeler
ve prefabrik konutlarýn teslim töreniyle ilgili bilgiler
sunmak istiyorum.

Sadece Marmara Bölgesi’ni deðil, bütün ülkemi-
zi derinden sarsan büyük deprem felâketinin ardýn-
dan  geçen iki buçuk aylýk süre boyunca hükûmeti-
miz, âdeta zamanla yarýþýrcasýna depremzede vatan-
daþlarýmýzýn sosyal ve ekonomik hayatlarýnda nor-
malleþme saðlama gayretinde olmuþ ve bu alanda
çok önemli mesafeler kaydedilmiþtir.

Bugün, depremin ilk günlerinde dile getirilen ka-
mu hizmetlerine yönelik eleþtiri ve sýzlanmalarýn azal-
dýðý gözlenmiþtir. Prefabrik konutlarýn kýsým kýsým tes-
lim edilmesiyle ve diðer hizmetlerin düzene girmesiyle
birlikte hem bölgedeki insanlarýmýz hem de bütün va-
tandaþlarýmýz büyük bir moral ve heyecana kavuþma-
ya baþlamýþlardýr. Hedefimiz, kýþ bastýrmadan bütün
prefabrik konutlarý tamamlamak ve hak sahiplerine tes-
lim etmektir. Ýnþallah, kalýcý konutlarýn tamamlanmasý
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konusunda da ayný disiplinle ve hýzla hareket edile-
cek, afete maruz kalan vatandaþlarýmýzý yeniden iþle-
riyle, güçleriyle, hayatlarýyla hemhâl kýlacaðýz.

Deprem bölgesinde insanlarýmýzýn içerisinde
bulunmuþ olduklarý aðýr þartlara raðmen milletine ve
devletine olan güven ve teveccühlerini asla boþa çý-
kartmayacaðýz. Bütün kuruluþlarýmýzdan ve hayýrse-
ver vatandaþlarýmýzdan depremin açtýðý yaralar sarý-
lýncaya, insanlarýmýz normal hayatlarýna dönünceye
kadar hassasiyetlerini, ilgilerini muhafaza etmelerini
bekliyorum.

Türk milletinin ve devletinin bu büyük imtihan-
dan yüz akýyla çýkmasýný, bölge insanýnýn geleceðe
ümitle bakmasýný saðlamak zorundayýz. 57. Hükûme-
tin ve Meclisin önünde duran en önemli ve tarihî gö-
revlerden birisinin bu olduðuna þüphe yoktur.

Deðerli Milletvekilleri
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Bilindiði üzere 20. yüzyýlýn son Cumhuriyet Bay-

ramý’ný da kutladýðýmýz siyasî tartýþmalarla yüklü olan
bir haftayý geride býraktýk.

Bir ölçüde eleþtiri ve uzlaþma geleneðimizin
sýðlýðýndan, bir ölçüde de birikmiþ sorunlarýn yarattý-

ðý gerilimlerden kaynaklanan bazý tartýþma ve mese-
leler, geçen hafta boyunca ülke gündeminin ilk sýrala-
rýnda yer almýþtýr. Toplum nezdinde büyük ölçüde çö-
zümlenmiþ olmasýna raðmen, temel siyasî konularda
entelektüel ve siyasal elitin birbirini suçlamaya devam
ettiði, Türkiye’nin bir türlü millî meselelerde ortak tavýr
alma refleksini geliþtiremediði  görülmektedir.

Huzurlarýnýzda bu nokta üzerinde biraz durmak
istiyorum.

Ülkemizde, maalesef, sadece bireysel ya da
grupsal tavýr alýþlarda deðil, siyasetimizin ve toplumu-
muzun müþterek meselelerinde de ilkeli ve tutarlý bir
yaklaþým geliþtirmekte zorlanýyoruz. Türk siyasetinin
tarihî hastalýklarýndan biri, saðlýklý bir iktidar muhale-
fet iliþkileri geleneðinin tesis edilemeyiþidir. Bir diðeri
de meseleleri çok yönlü ve uzun soluklu deðerlendir-
me anlayýþýmýzýn zayýflýðý ile görünürde ülke, gerçek-
te ise kiþisel çýkarlarý savunma alýþkanlýðýnýn yer et-
miþ olmasýdýr. 

Zaten, Türk siyasetinin bu belirgin iki özelliði,
birbirini besleyen ve tamamlayan iki ciddî olumsuzlu-
ðu, iki handikapý ifade etmektedir. 

Çeþitli zamanlarda ve þekillerde tezahür eden
cumhuriyet-demokrasi tartýþmalarý ile demokratikleþ-
me projelerinin muhtevasý ve takdimi, bu açýdan çok
iyi birer örnek oluþturmaktadýr.

179178

MÝLLÝYETÇÝ  HAREKET  PARTÝSÝ MÝLLÝYETÇÝ  HAREKET  PARTÝSÝ



Partimizin, geçmiþ yýllarda alevlenen Türk siya-
setini týkanma noktasýna getiren ve cumhuriyet-de-
mokrasi tartýþmalarý þeklinde sembolize olan geliþ-
meler karþýsýnda aldýðý tavýr bellidir ve bu tavrýmýzýn
önemi zamanla daha iyi anlaþýlmýþtýr. Zaten, Türk in-
sanýnýn 18 Nisan Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Par-
tisi’ne gösterdiði teveccühün bir sebebi de budur.

Son zamanlarda yargý organlarýnýn tepesinde
bulunan þahsiyetlerin yaptýðý açýklamalarla tekrar
gündeme gelen ve Prof. Dr. Ahmet Taner KIÞLALI’nýn
hunharca bir cinayete kurban gitmesinin ardýndan
önemini korumaya devam eden demokrasi ve cum-
huriyet tartýþmalarý hepinizin malûmudur.

Bu çerçevede vurgulanmasý gereken ilk nokta,
özellikle yargý mensuplarýnca mesleklerine ve toplu-
ma karþý sergilemeleri gereken titizlik ve özenin gös-
terilmediðiyle ilgilidir. Adalet daðýtan mekanizmalarýn
baþýndaki þahsiyetlerin ülke ve dünya meseleleriyle
ilgili görüþ ve önerilerinin bulunmasý tabiîdir. Ancak,
kendileri bu görüþleri açýklarken herkesten daha faz-
la dikkatli davranmak, uzlaþtýrýcý ve yol gösterici ol-
mak zorundadýrlar. Meselelere bir siyasî parti yöneti-
cisi ya da belli bir görüþün sözcüsü gibi yaklaþmaktan
imtina etmeleri þarttýr.

Siyasî partilerimizin de bu tür açýklamalar karþý-
sýnda konuya kendi siyasî pencerelerinden yaklaþýp

deðerlendirmeleri, demokratik hukuk devletinin zede-
lenmesine, siyasî bölünmelerin ve çatýþmalarýn ada-
let  mekanizmalarýna sirayet etmesine yol açacaktýr.

Demokratik hukuk devletinin iþleyiþine ve meþ-
ruluðuna gölge düþürecek bu anlayýþ ve yaklaþýmla-
rýn deðiþmesi gerekmektedir. Siyasî partilerin de bu
tür konularda daha tutarlý ve ilkeli tavýr almasý zorun-
ludur. Partilerin kendi siyasî konumlarýný ve söylemle-
rini olumlayan açýklamalar karþýsýnda aktif destek ve-
rip, aksi durumlarda sert tavýr takýnmasýnýn birçok sý-
kýntýyý beraberinde getireceði açýktýr.

Türkiye’nin artýk, cumhuriyet demokrasi karþýtlý-
ðýný, ikilemi aþmasý gerekmektedir. Bu kavramlar ço-
ðu zaman sembol olarak da kullanýlmakta, bu “bay-
raklar” altýnda baþka siyasî mücadeleler de yapýlabil-
mektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin, bu iki
temel siyasî deðeri önemseyip, bir senteze ulaþtýðýna
inanmaktadýr. Türk siyasî sistemi açýsýndan da ben-
zer bir deðerlendirmeyi yapmak mümkündür. 20. yüz-
yýlda toplum ve devlet olarak yaþadýðýmýz tecrübele-
rin ve elde ettiðimiz kazanýmlarýn Türkiye’yi getirdiði
nokta burasýdýr.  Bunlarý ayrýþtýrmaya çalýþmak gibi,
sulandýrmak ve günlük siyasî çekiþmelere alet etmek
de yanlýþtýr.
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Bundan sonra önemli, ayný zamanda gerekli
olan, cumhuriyetimizin temel niteliklerine zarar ver-
meden demokratik siyasî hayatýmýzý ve hukuk devle-
tini geliþtirip,  zenginleþtirmektir. Ülkemizin,  21. yüz-
yýla girerken demokratikleþme projesini tamamlaya-
rak bütün yurttaþlarýnýn mensubu olmaktan iftihar
edeceði güçlü hukuk devletini inþa etmesi ve insan
haklarý siyasetini geliþtirmesi þarttýr.  Toplum ve parti-
ler olarak, 21. yüzyýla iliþkin öncelikli temel siyasî he-
deflerimizden biri bu olmalýdýr.

Bu ve benzeri sebeplerle, 21. yüzyýlýn sonuna
yaklaþtýðýmýz bugünlerde, demokratik cumhuriyetimi-
zin elde ettiði kazanýmlarýn ve birikimlerin heba edil-
mesine razý olamayýz. Bu kazanýmlardan vazgeçme
ya da gelinen noktadan geriye dönüþü ifade edecek
deðiþikliklerden ve uygulamalardan medet umama-
yýz. Ayný þekilde, hem cumhuriyetimizin hem de de-
mokrasimizin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin manevî þahsiyetine zarar vermekten, çalýþma-
larýný sekteye uðratýp motivasyonunu bozacak açýkla-
malardan þiddetle kaçýnmak zorundayýz.

Tabi ki cumhuriyetimizin ve demokrasimizin te-
melini, yani bir arada kardeþçe yaþama ilkelerimizi di-
namitlemeye çalýþan, Türkiye düþmaný çevrelerin ma-
þasý olarak hareket eden yýkýcý unsurlar bulunmakta-
dýr. Bunlar geçmiþte var olmuþtur, bugün de vardýr,
yarýn da var olmaya devam edecektir.

Önemli olan, birlik ve dirliðimizin düþmanlarýyla,
hukuk devleti araçlarýyla mücadele etmek ve bu mü-
cadeleyi mutlaka kazanmaktadýr. Toplumsal deðerleri
ve beklentileri yok sayarak toplum ve siyaset projesi
geliþtirmekten kaçýnmaktýr.

Demokrasi ve hukuk devleti içinde kalýnarak alý-
nacak her mesafe,  bizim için,  toplumsal huzurun ve
demokrasinin geliþip yerleþmesi anlamýna gelecektir.

Ýþte bütün bu meselelerde, siyasetçiler kadar,
yargý ve medya mensuplarýna da büyük görev ve so-
rumluluklar düþmektedir. Ne demokrasimizin ne de
cumhuriyetimizin, herkesin kendi kafasýndaki din ve
lâiklik anlayýþýný ya da hayat tarzýný hâkim kýlmaya
cevaz vermediði unutulmamalýdýr. Ülkemize ve top-
lumsal hayatýmýza yapýlacak en büyük kötülük, insan-
larýmýzý cumhuriyet ile demokrasi arasýnda bir tercih
yapmaya zorlayan tavýr ve davranýþlar içinde olmak-
týr.

Cumhuriyetimiz, millet olarak yaþadýðýmýz tarihî
tecrübelerin birikimidir. Bu anlamda devlet yapýmýzýn
temel renklerinden birini oluþturmaktadýr. Demokrasi-
miz ise, toplumsal ve siyasal farklýlýklarýmýzýn  bir ara-
da barýþ içinde bulunarak ülke yönetimine aktarýlma-
sýný temin eden siyasî zeminin adýdýr. Bunun için de
Türk devlet sisteminin tamamlayýcý bir unsurunu oluþ-

183182

MÝLLÝYETÇÝ  HAREKET  PARTÝSÝ MÝLLÝYETÇÝ  HAREKET  PARTÝSÝ



turmaktadýr.
Bu temel tercihler ve deðerler üzerinde siyasî

elitlerin ve aydýnlarýn samimî bir mutabakatý ve daha
sonrasýnda bu konuda sergileyecekleri duyarlýlýk, bir-
çok sorunumuzun çözümü için elveriþli bir alt yapý ya-
ratacaktýr. En azýndan, siyasî rekabeti de uzlaþmayý
da mümkün kýlan  bir zemin ortaya çýkmýþ olacaktýr.

Ýþte bize göre, ülkemizin demokrasi, barýþ ve is-
tikrar içinde ilerlemesinin en gerçekçi ve makûl yolu
budur. Türkiye, inþallah gelecek yüzyýlda hem de-
mokrasisini ve cumhuriyetini koruyup geliþtirerek
hem de sür’atle kalkýnarak yoluna devam edecek,
2023 yýlýnda her açýdan dünyanýn sayýlý ülkelerinden
biri hâline gelecektir.

Yeter ki, yaþadýðýmýz ve yaþayacaðýmýz zorluk-
lar ve sýkýntýlar, insanýmýzýn yýlgýnlýða sürüklenmesi-
ne, milli rotamýzdan þaþmamýza sebep olmasýn. 

Yeter ki cumhuriyet ve demokrasi bir ayrýþma ve
çatýþma vesilesi olarak görülmesin; cumhuriyetten
yola çýkarak daha az demokrasi, demokrasiden yola
çýkarak daha az cumhuriyet isteme tuhaflýðýnýn ve aç-
mazýnýn yaygýnlaþmasýna fýrsat verilmesin.

Kýymetli Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,

Demokrasi ve cumhuriyet tartýþmalarý, son

günlerde tekrar gündeme geldiði ve çok önemli bir
boyuta sahip olduðu için biraz ayrýntýlý olarak temas
etmek istedim. Meseleye, serinkanlý yaklaþmanýn ge-
reðini ve makûl bir bakýþ açýsýnýn önemini ortaya koy-
maya çalýþtým. Sizlerden de bu konuda da duyarlýlýðý-
nýzý sürekli korumanýzý ve her fýrsatta halkýmýza anlat-
manýzý bekliyorum.

Þimdi ise, kamuoyunda tartýþýlan ve partimizle
de iliþkilendirilmeye çalýþýlan af meselesine temas
ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum.

Daha önceki grup toplantýlarýmýzda da ifade et-
tiðim gibi, partimiz ilke olarak ‘af’tan yana deðildir.
Belli aralýklarla çýkarýlan af kanunlarýnýn sonuçta hu-
kuk devletini dejenere ettiðini, adalet duygusunu ze-
delediðini biliyoruz. Ve yine, vatandaþlarýmýz arasýn-
da ‘af’tan rahatsýzlýk duyanlarýn belli bir aðýrlýk oluþ-
turduðunun farkýndayýz.

Konuya bakýþýmýzýn bu çerçevede olduðu gayet
iyi bilinmesine raðmen, partimiz çeþitli eleþtirilere ve
karalama kampanyalarýna muhatap olmaktadýr. Bizim
yaklaþýmýmýzý, af tartýþmalarýnýn yarattýðý beklentiler
sebebiyle “af kanunu”nun artýk geciktirilmeden çýka-
rýlmasý þeklinde özetlemek mümkündür. Milliyetçi Ha-
reket Partisi, bu süreç içinde, toplumumuzun kabul
edebileceði bir af düzenlemesinin ortaya çýkýþýna
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özen göstermiþtir.
Bu vesileyle, çetelerle ilgili haksýz ve yakýþýksýz

deðerlendirmelerden sonra baþlayan bazý yeni yo-
rumlara da temas etmek gerekmektedir. Milliyetçi Ha-
reket Partisi için, baþkalarýnýn zaman zaman yaptýðý
gibi “iyi suçlu, kötü suçlu” yoktur. Suçlu suçludur. Ba-
zý çevrelerin sahip olduðu,  suçlu ya da hükümlü ken-
dilerine yakýn bir siyasî görüþü paylaþtýðý zaman fark-
lý, baþka bir görüþte olduðu zaman farklý bir tavýr için-
de bulunma alýþkanlýðý, bizler açýsýndan çifte stan-
darttan ve tutarsýzlýktan baþka bir anlama gelmemek-
tedir.

PKK’lý canilerin affedilmesinin bile gündeme ge-
tirilebildiði bir ortam ve yayýnlar karþýsýnda sessiz ka-
lýp,  daha sonra partimize dil uzatmaya kalkýþmak, en
hafif tabirle saygýsýzlýktýr.

Milliyetçi Hareket Partisi, af tasarýsýyla ilgili ola-
rak ne bir hükûmet üyesiyle ne de bir muhafelet par-
tisiyle pazarlýða girmiþ ne de bir kimseyi ya da kesimi
koruma endiþesi taþýmýþtýr. Samimî düþüncemiz, bu-
gün gelinen aþamada halkýmýz tarafýndan kabul edi-
lebilecek, ceza ve infaz sisteminin kendi içindeki ada-
letsizlikleri en aza indirecek bir düzenlemenin hayata
geçirilmesidir. Ülkemizde bir yýldýr yapýlagelen af tar-
týþmalarýnýn artýk bir çözüme kavuþturulmasý ve gün-
demden çýkarýlmasý gerekmektedir.

Haksýzlýklarla, kanunsuzluklarla ve çetelerle
mücadele etmek isteyen bir Türkiye’de herkes kendi
payýna düþen görev ve sorumluluklarý lâyýkiyle yerine
getirmekle mükelleftir. Ýkinci olarak da hukuk sistemi-
nin aksayan yönlerini bir an önce tamir etmemiz þart-
týr. Ülkemizde “yapanýn yanýna kâr kalýyor” anlayýþý-
nýn deðiþmesi gerekmektedir. Hükûmetimiz de son
olarak Bursa’da yapýlan operasyonla bu konudaki ka-
rarlýlýðýný ortaya koymuþ bulunmaktadýr.

Deðerli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Temiz eller için sadece siyasetçilerin deðil, her-

kesin niyetinin ve ellerinin temiz olmasý þarttýr. Bizler,
kirli ve karanlýk iliþkilerin aydýnlatýlmasýnýn demokra-
simizin ve hukuk devletimizin yüz aký olacaðýna inaný-
yoruz. Böyle bir duyarlýlýðýn yeni bir yüzyýlýn eþiðinde-
ki ülkemizde yer etmesini bütün içtenliðimizle temen-
ni ediyor, bu duygu ve düþüncelerle hepinizi bir kez
daha saygýlarýmla selâmlýyorum.
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Deðerli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Öncelikle hepinizi saygý ve sevgilerimle selâmlý-

yorum.
Bu haftaki grup konuþmama, af tartýþmalarýnýn

getirildiði nokta üzerinde bir deðerlendirme yaparak
baþlamak istiyorum.

Hatýrlanacaðý üzere, geçen grup konuþmamda
partimizin af meselesine yaklaþýmýný özetlemiþ ve
sözlerimi “Türk milliyetçileri koltuk meraklýlarý deðil, il-
ke ve inanç sevdalýlarýdýr.” ifadesiyle tamamlamýþtým.
Bizler her zaman bu sözümüzün arkasýnda olmaya
devam edeceðiz. Yaþama felsefemizin özünü ifade
eden bu sözleri bize kimsenin hatýrlatmasýna ihtiyacý-
mýz yoktur. Çünkü siyasî mücadele geleneðimiz bu il-
keyle yoðrulmuþtur. 

Bunun için diyorum ki siyasî hayatlarý zikzaklar-
la dolu olanlarýn, her ortama kolayca uyum gösterme-
yi marifet sayanlarýn  Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve-
rebileceði hiçbir akýl, hiçbir tavsiye olamaz.

Yakaladýklarýný zannettikleri her fýrsatta partimi-
zin siyasî çizgisine, aðýrbaþlý ve sorumlu tavrýna dil
uzatanlarýn, önce aynaya dikkatlice bakmalarýný tav-
siye ediyorum.

191

MÝLLÝYETÇÝ  HAREKET  PARTÝSÝ



Bir kýsým Türk siyasetçisinin ve medyasýnýn ser-
gilediði tavýrlara baktýðýmýzda, halkýmýzýn özlemini
çektiði güven ve huzur ortamýnýn, demokratik hukuk
devleti normlarýnýn yerleþmesinin bir hayli zaman ala-
caðý anlaþýlmaktadýr.

Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Medyamýzýn Sayýn Temsilcileri,
Birçok kere ifade ettim, bugün huzurlarýnýzda bir

kez daha ifade edeceðim. Af Yasa Tasarýsý’nýn nasýl
gündeme geldiði, nasýl bir süreç takip ettiði ve bu sü-
reçte partimizin rolünün ne olduðu açýktýr. Af’fa ilke
olarak karþý çýktýklarýný ilân edip, affýn belirli bir nokta-
sýna takýlý kalanlar da bilinmektedir.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu zamana
kadar meselenin kazandýðý boyutlarý göz önüne alan
en makûl, en adil bir düzenlemenin arayýþý içinde ol-
duk.

Bugün partimize dil uzatmaya çalýþanlar, âdeta,
ne kadar deðiþip deðiþmediðimizin falýna bakanlar,
aslýnda, 12 Eylül öncesinin soðuk savaþ dönemi psi-
kolojisinden kurtulmakta zorluk çekenlerdir.

Ülkemizin, 1960’lardan itibaren yoðunluk kaza-
nan sosyal ve ekonomik deðiþme sürecinde yaþadýðý
sancýlar, hýzlý ve  çarpýk kentleþmenin getirdiði sýkýn-
týlar hepinizin malûmudur.

1960’lý yýllarýn ikinci yarýsýnda ve özellikle de
1970’li yýllarda halkýmýzýn acý çekmesine, ülkemizin
istikrarsýzlaþtýrýlmasý sürecine hizmet eden terör olay-
larý, sosyoekonomik çarpýklýklar ortamýnda filizlen-
miþtir. Ülkemiz, soðuk  savaþ döneminde çok deðiþik
oyunlara kýþkýrtmalara sahne olmuþ, bu yýllarda aþýrý
kutuplaþmalarla, siyasî kan davalarýyla çalkalanmýþ-
týr. Farklý görüþlerde birçok  gencimiz hayatýný kaybet-
miþ, sakat kalmýþtýr.

Bu dönem ve olaylar üzerine, 12 Eylül Ara Reji-
mince kurulan mahkemelerin hazýrladýðý dosyalar ve
iddianameler dýþýnda hiçbir resmî ve ayrýntýlý incele-
me yapýlmamýþtýr. Terör olaylarýnýn gerçek failleri kim-
lerdir, bu aðýr faturayý ülkemize kimler, niçin ödettir-
mek istemiþlerdir? Ýþte her duyarlý Türk siyasetçisinin
ve aydýnýnýn cevabýný aramasý gereken sorular bun-
lardýr. 

Biz bu konuda, bütün siyasî partilere samimî bir
öneri getiriyoruz.  Gelin, 12 Eylül öncesinin terör olay-
larýný ve 12 Eylül dönemini Meclis Araþtýrmasý yoluy-
la çok yönlü olarak inceleyip araþtýralým. Bunu da
geçmiþ yaralarý deþmek, geçmiþle kavga etmek için
deðil, geçmiþle yüzleþmek için yapalým. 

Bu tür olaylarýn bir daha yaþanmamasý, geçmiþ-
ten gerekli derslerin çýkarýlmasý için böyle bir yüzleþ-
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me zorunludur. 
12 Eylül öncesi dönemde vukuu bulmuþ bazý

olaylarý, bugün partimizin önüne koyarak tavrýný eleþ-
tirmeye çalýþmanýn kimseye bir faydasý yoktur.  Hiç
kimsenin bu þekilde daha fazla solcu, daha fazla de-
mokrat olamayacaðý da açýktýr.

7 Ýþçi Partili gencin katillerinin peþinde iz süren-
lerin, bu ülkeyi canýndan çok sevmekten baþka dü-
þünceleri olmayan binlerce ülkücü gencin katillerinin
hesabýný da sormasý gerekmez mi? Bunun, en azýn-
dan daha tutarlý ve ahlâkî olmak adýna yapýlmasý þart
deðil mi?

Milliyetçi Hareket Partisi, biraz önce de ifade et-
tiðim gibi, geçmiþin yaralarýný deþmek kolaycýlýðýna
kaçýp, siyasî kan davalarý üzerine siyaset bina etmek
þeklinde bir niyete ve düþünceye sahip deðildir. Bilâ-
kis, geçmiþten ders  çýkararak toplumsal yaralarýmýzý
sararak geleceðe yönelmemiz gerektiðine inanmak-
tadýr.

Bugün siyaseten  yapmaya çalýþtýðýmýz  budur.
Diðer bir deyiþle, bizler düþündüðümüz gibi yaþama-
ya, özü ve sözü bir olmaya özen gösteriyoruz. Af Ya-
sa Tasarýsý konusunda söylediklerimiz de hassasiyet-
lerimiz de bu çerçevede þekillenmektedir. Bunu anla-
makta zorluk çekenler varsa bu artýk bizden çok onla-

rýn problemidir.
Çünkü, bizim bu af tasarýsýnda üzerinde durdu-

ðumuz hususu bazý çevreler kamuoyuna ýsrarla yan-
lýþ bir þekilde yansýtma gayretindedirler. Biz hiç kimse
için özel bir af istemiyoruz. Yaklaþýmýmýzýn temelini
ceza ve suç arasýnda eþitliðin saðlanmasý oluþtur-
maktadýr. Yüzlerce insaný katleden PKK’lý canilerin,
mesela 35 erin katili caninin bile bir tek idam cezasý
almasýna raðmen baþka davalardan yargýlananlarýn
sadece “saðcý” olduklarý için birkaç misli cezaya çarp-
týrýlmasý bir adaletsizliði göstermektedir. Cezalar, suç-
lularýn ideolojik kimliðine göre deðiþmemelidir. Hukuk
devleti “suç ve cezalarýn” eþitliðini saðlayan devlettir.
Af yasa tasarýsýnýn da bu çerçevede ele alýnmasý, ye-
ni bir adaletsizliðe meydan verilmemesi açýsýndan
önem taþýmaktadýr.

Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,

Bilindiði üzere, son günlerde gündemde yer
eden bir diðer mesele, Sayýn Baþbakanýn Moskova
ziyareti esnasýnda yaþanan geliþmeler ile bunlarýn
kamuoyuna yansýyýþ biçimidir. Sayýn Bülent ECE-
VÝT’in Moskova ziyareti, önceden plânlanmýþ olaðan
bir gezi olmasýna raðmen, petrol boru hattý tartýþma-
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larý ile Çeçenistan dramýnýn aðýrlaþtýðý bir döneme
rastlamasý, konuyu kritik hâle getirmiþtir. 

Rusya, dönüþüm sancýlarý çeken, büyük ve
önemli bir coðrafyaya sahip olan bir komþu ülkemizdir.
Türkiye,  tabi ki bu komþu ülkeyle ikili iliþkilerini geliþ-
tirmek istemektedir. Ancak, tarihî tecrübelerin bize öð-
rettiði gibi, bu sorunlu ve sancýlý ülkeyle iliþkilerimizde
çok dikkatli olmak mecburiyeti bulunmaktadýr.

1990 yýlý sonrasýnda Rusya’nýn batýsýndaki ko-
münist ülkeler, belli bir istikrara kavuþmuþ iken güne-
yi ile doðusundaki bölgeler ayný þekilde istikrara ka-
vuþamamýþlardýr. Kalkýnmýþ ülkeler ile uluslar arasý
örgütler, bölgeye, ikinci sýnýf muameleyi reva görmüþ-
lerdir.

Devletimiz ve halkýmýz ise, en son olarak yeni-
den alevlenen Çeçenistan sorunu baþta olmak üzere,
Kafkasya bölgesine karþý her zaman duyarlý olmuþ-
tur. Bölge insanýyla sahip olduðumuz tarihî ve mane-
vî baðlar, insanî saiklerle ortaya çýkan duyarlýlýðýmýzý
daha da  arttýrmaktadýr. Çeçen halkýna  uygulanan
zulmün bir an önce son bulmasý en büyük dileðimiz-
dir.

Milliyetçi Hareket Partisi, bazý yazarlarýn ve ya-
yýn kuruluþlarýnýn iddia ettiði gibi, bu meseleye karþý

duyarsýz olmamýþtýr. 19 Ekim tarihinde yapýlan Meclis
Grup Toplantýmýzdan itibaren konuyla ilgili  görüþleri-
ni açýklýkla ortaya koymuþtur.

Kýymetli Arkadaþlarým,
Medyamýzýn Sayýn Temsilcileri,
Tekrar, Sayýn Baþbakanýn ziyaretine geri döne-

rek bir noktayý daha vurgulamak gerekiyor. Sayýn
Baþbakan, gezisinde Türk kamuoyunda ortaya çýkan
hassasiyetleri dikkate almýþ, temaslarýna buna göre
yön  vermeye gayret sarf etmiþtir. Daha önce alýnan
karara raðmen Mavi Akým Projesi’yle ilgili teknik çalýþ-
malarýn tamamlanarak imzalanmasý mümkün olma-
mýþtýr. Bundan sonraki aþamada kamuoyunda var
olan bazý tereddütleri gidermek hükûmetimizin, önce-
likle de ilgili bakanlarýmýzýn görevidir. 

Bu vesileyle Moskova ziyareti esnasýnda parti-
mizin iki sayýn bakanýnýn karþý karþýya kaldýðý durum
ve bunun muhalefet partilerince ele alýnýþ biçimine de
kýsaca temas etmek istiyorum. Ýki sayýn bakanýmýz,
bu ziyaret esnasýnda programlanmýþ bütün resmî
toplantýlara ve davetlere iþtirak etmiþlerdir. Bunun dý-
þýnda yapýlan görüþme ve buluþmalar ise Sayýn Baþ-
bakanýn özel toplantýlarýdýr ve bunlara kimlerin katýla-
caðý da kendilerinin takdiridir.

Ýki bakanýmýz, bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti’nin Bakanlarýdýr. Moskova gezisine de Türk
milleti’ni ve devletini temsilen katýlmýþlardýr. Bunun
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için, resmî heyete mensup iki bakanýmýzýn toplantýla-
ra iþtirak etmesinin engellendiðini düþünmenin ve bu-
nu siyasî malzeme yapmanýn iyi niyetle baðdaþýr bir
tarafý yoktur.

Bu hâdiseyi böyle görüp yorumlamaktan ýsrarla
kaçýnanlar, bir çýrpýda siyasî prim savaþýna girmiþler,
akýllarý sýra partimizi küçük düþürmeye çalýþmýþlardýr.
Her konuþmalarýnda Türk siyasetinin klâsik hastalýk-
larýndan kurtulamadýklarýný ortaya koyanlarýn bu du-
rum  karþýsýnda da ayný hastalýklarý nüksetmiþtir.

Aziz Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Milliyetçi Hareket Partisi, siyasette ilke olarak

hep kaliteyi ve seviyeyi hedeflemiþtir. Bu anlayýþýmýz,
partimizin diðer siyasî partilerle iliþkilerini de belirle-
mektedir. Dikkat edilirse, bugüne kadar hep belirli bir
nezaket gözetilmiþtir. Siyasî partilerimize yönelik
eleþtirilerimizde ne kadar haklý olsak da onlarý oyla-
rýyla var eden insanlarýmýza olan saygýmýz dolayýsýy-
la belli bir üslûp çerçevesinde deðerlendirmeye ve in-
citici olmamaya özen gösterdik. Ne var ki bizim yak-
laþýmýmýz, siyasetin tamamýna hâkim olamamaktadýr.
Hâlâ bazý siyasî partiler ve siyasetçiler kendileri dýþýn-
dakileri anlamaktan uzak, kendileri için arzuladýklarý-

ný baþkalarýndan esirger tavýrlar içerisindedirler. Eleþ-
tirilerinde ölçüyü kaçýrmakta, haklýlýk aramamaktadýr-
lar.

Son günlerde Amerika’yý yeniden keþfetmeye ça-
lýþanlara söyleyeceðimiz ilk söz þudur: Türk milliyetçile-
ri, ülkemizin baþbakanýnýn bir çöl çadýrýnda boyun
eðip oturmasýný da Türkiye Cumhuriyetinin bakanlarý-
nýn küçük düþürülmesini de en baþta bu ülke insaný-
na yapýlmýþ  büyük bir hakaret olarak kabul ederler.
Böyle durumlarda ne gerekiyorsa onu yapmasýný da
çok iyi bilirler. Bunun için  baþkalarýnýn akýl vermesine
ihtiyaçlarý yoktur.

Türk milliyetçileri, ayný zamanda sadece büyük
Türk milletine hesap verirler, þikâyetlerini de sadece
Türk milletine yaparlar. 

Bu duygu ve düþüncelerle yüksek heyetinizi bir
kez daha en iyi dileklerimle selâmlýyor, hepinize say-
gýlar sunuyorum.
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Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Sözlerime baþlarken hepinizi saygýlarýmla se-

lâmlýyorum.
Millet ve devlet olarak, 17 Aðustos Marmara

Depreminin yol açtýðý acýlarý sarýp, sýkýntýlarý atlatmak
için çýrpýndýðýmýz dönemde yeni bir büyük felâkete
daha maruz kalmýþ bulunuyoruz. 12 Kasým’da vuku-
bulan Düzce merkezli 7.2 büyüklüðündeki deprem,
özellikle bölge insanýmýzý eski felâketin þokunu daha
tam atlatamadan bir kez daha derinden sarsmýþtýr.

Aziz milletimizin baþý saðolsun. Bu vesileyle ha-
yatýný kaybeden vatandaþlarýmýza Cenab-ý Allah’tan
rahmet, yakýnlarýna sabýr, yaralýlarýmýza da acil þifalar
diliyorum. Yüce Allah’tan ülkemizi ve milletimizi bu tür
felâketlerden korumasýný niyaz ediyorum.

Deðerli Milletvekilleri,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Bilindiði üzere, yeni depremin büyük ölçekli ol-

masýna raðmen, merkez üssünün nüfusun yoðun ola-
rak yaþadýðý il merkezlerinden uzak olmasý insan kay-
býmýzýn çok fazla olmasýný önlemiþtir. En yoðun can
kaybýmýz ve maddî hasarýmýz, Düzce Ýlçe Merkezi ile
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Kaynaþlý Beldemizde ortaya çýkmýþtýr. Daha önce alý-
nan önlemlerin de etkisiyle 12 Kasým felâketini en az
kayýpla atlatacaðýmýzý ümid ediyoruz.

Bu yeni felâkete, geniþ bir alanda etkili olmama-
sý sebebiyle de mümkün olan en kýsa zamanda mü-
dahale edilmiþ, depremzede vatandaþlarýmýza el
uzatýlmýþtýr. Sadece kýsa zaman içinde deðil, hizmet-
lerin ve yardýmlarýn niteliði itibarýyla da etkin bir mü-
dahale söz konusu olmuþtur. Sabaha karþý ulaþtýðý-
mýz felâket bölgesinde bunlarý bizzat gözlemlemiþ
bulunuyoruz.

Devletimizin bütün ilgili kurum ve kuruluþlarý bü-
yük bir sorumluluk bilinciyle deprem bölgesine koþa-
rak görev yapmaya baþlamýþlardýr. Ayný þekilde sivil
yardým kuruluþlarýmýz ve yabancý arama-kurtarma
ekipleri bölge insanýnýn yardýmýna koþmuþlardýr. Sað-
lýk hizmetlerinin layýkýyla sunulmasý, kurtarma çalýþ-
malarýnýn kýsa süre içinde baþlamasý can kaybýnýn
daha da artmasýný engellemiþtir.

Huzurlarýnýzda hepsine þükranlarýmý ve teþek-
kürlerimi sunuyorum.

Baþta hükûmetimiz olmak üzere, ilgili kurum ve
kuruluþlarýmýzýn Marmara Depremi’nden gerekli
dersleri çýkardýðýný görmek bizleri sevindirmiþ, umut-
landýrmýþtýr. Çünkü, toplum ve devlet olarak, 17
Aðustos ve sonrasýnda edinilen tecrübelerin yeni 

felâketler karþýsýndaki savunma refleksimizin ve yar-
dým seferberliðinin geliþmesine katký saðlamasý çok
önem arz etmektedir.

Böyle bir süreçte ortaya çýkan hassasiyetlerimi-
zin kaybolmamasý için, hem bireyler olarak hem de
devlet olarak depremlerin yol açacaðý zararlarý en
aza indirecek yollarý bulup hayata geçirmemiz gerek-
mektedir.

Bu konuyla ilgili dikkate deðer bulduðum bir iki
noktaya daha temas etmek istiyorum. Unutulmamasý
gereken, bireyler ile devletin bu çerçevede sahip  ola-
caðý duyarlýlýðýn birbirini tamamladýðý, diðer bir ifa-
deyle, sadece birinin varlýðýnýn tek baþýna bir deðeri-
nin bulunmadýðýdýr. Son zamanlarda çok sýk telâffuz
edilen “depremle birlikte yaþamayý öðrenmek” sözü-
nün de ancak bu þekilde bir anlamý olacaktýr.

Ülkemizin tamamýna yakýn bir bölümünün dep-
rem kuþaðýnda bulunduðu gerçeðini göz önüne ala-
rak geleceðimizi yeniden kurgulamamýz þarttýr. Böl-
gesel master plânlarýndan yapý kalitesine kadar bir-
çok alanda tedbirler geliþtirmemiz gerekmektedir.

Diðer bir önemli husus, deprem araþtýrma ve
tahminlerinde ortaya çýkan kaotik durumdur. Nere-
deyse her ilgili kuruluþ ve bilim adamý tarafýndan fark-
lý deðerlendirmeler ortaya konmaktadýr. Deprem
felâketinin yarattýðý gerilim ve sýkýntýlara çok farklý
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felâket senaryolarýnýn yol açtýðý karýþýklýðýn eklenme-
si, toplumsal tedirginliði ve güvensizliði teþvik etmek-
te, paniðe sebep olmaktadýr.

Bu da depreme karþý vatandaþ duyarlýlýðý yanýn-
da, deprem araþtýrma ve tahmin kabiliyetlerimizin ve
etiðimizin geliþmesinin zorunluluðunu  çarpýcý biçim-
de ortaya koymaktadýr.  Bunu tamamlayýcý bir faktör
olarak da Türkiye Bilimsel ve Teknik Araþtýrmalar Ku-
rumu bünyesinde ilgili bütün disiplinlerin ve kuruluþla-
rýn temsil edildiði bir “Deprem Bilim Konseyi”nin kurul-
masý gerekli hale gelmiþ bulunmaktadýr. 

Böyle bir konseyin varlýðýnýn, depremlerle ilgili
bulgu ve bilgilerin disipline olmasý ve kamuoyuna
saðlýklý bir þekilde sunulmasý açýsýndan yararlý olaca-
ðý açýktýr.

Hükûmetimizin bu konuyu bir an önce gündeme
alacaðýna þüphe yoktur. Deprem  riskleriyle ve vuku-
bulan deprem felâketleriyle bütün ülke olarak, topye-
kûn mücadele etmekten baþka çaremiz  bulunma-
maktadýr.

Bu ülkede hep birlikte huzur içinde güvenle ya-
þamamýzýn bir yolu da budur. Ýnanýyorum ki milletimiz
ve devletimiz bu zoru da baþaracak; gelecek nesille-
re daha güvenli ve saðlýklý bir hayat sunacaktýr. Milli-
yetçi Hareket Partisi, bu görevi bugünkü meclisin ve
hükûmetin yüklendiði tarihî görev ve sorumluluklar-
dan biri olarak kabul etmektedir. Bunu huzurlarýnýzda
bir kez daha ifade etmeyi borç kabul ediyorum.

Muhterem Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Son günlerde özellikle partimizle de iliþkilendiri-

len bir baþka geliþme de çok uzun yýllardýr gündem-
de olan ve zaman zaman da alevlenen medenî kanun
tasarýsý tartýþmalarýdýr.  Bu konuda çeþitli komisyonlar
oluþturularak tasarýlar hazýrlanmýþtýr. Bu süreç içinde
yapýlan bazý deðiþiklikler dýþýnda, hazýrlandýðý zama-
nýn þartlarýný ve bakýþ açýsýný yansýtan Medenî Kanu-
numuzun gözden geçirilerek yeni baþtan düzenlen-
mesi bir zaruret hâline gelmiþtir. Benzer durumda
olan birçok önemli kanun bulunmakta ve bunlarýn da
gözden geçirilerek yenilenmesi gerekmektedir.

Tartýþma noktasýyla ilgili olarak ilk vurgulanmasý
gereken husus ülkemizin içinde bulunduðu sosyal ve
ekonomik sorunlarýn aðýrlýðýna ve aciliyetine raðmen,
temel hukuk mevzuatýmýzýn elden geçirilmesi çabasý-
dýr. Bu da takdirle karþýlanmasý gereken bir durum-
dur. Türkiye’nin yeni yüzyýla yenilenmiþ, eksikliklerini
tamamlamýþ bir hukuk alt yapýsýyla girmesi þarttýr.

Bu süreç, geniþ bir toplumsal uzlaþma  belgesi
niteliðindeki anayasa deðiþiklikleriyle tamamlanmýþ
olacaktýr. Bütün bunlarý baþardýðýmýz ölçüde, millî
enerjimizi ve zamanýmýzý sosyoekonomik kalkýnmaya
ve uluslar arasý geliþmelere ayýrmamýz mümkün hâle
gelecektir.
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Ýkinci olarak da þunu vurgulamak istiyorum. Bi-
raz önce söylediklerimin de açýkça ortaya koyduðu
gibi, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Medenî Kanun Ta-
sarýsý baþta olmak üzere hukukî yenilenme konusuna
yaklaþýmý bellidir. Bazý basýn organlarýnda ve köþe
yazýlarýnda estirilen havaya bakýldýðýnda bunun tersi
bir durum gözlenmektedir. Bunlarýn bir kýsmýnýn parti-
mize karþý ön yargýlý tutumdan, bir kýsmý da eksik bil-
gilenmeden kaynaklanmaktadýr. 

Medenî Kanun Tasarýsý hakkýnda hazýrlanan ge-
nel deðerlendirme raporu kamuoyuna açýklanmamýþ,
Bakanlar Kurulu Toplantýsýnda, Adalet Bakanýnýn dik-
katlerine sunulmuþtur.

Partimizin tartýþma ve tasarýyla ilgili yaklaþýmýný
þöyle özetlemek mümkündür: Baþta aile olmak üzere,
sosyal kurumlarý, iliþkileri ve sorunlarý düzenlerken
çok özenli ve dikkatli olmak mecburiyeti vardýr. Bu açý-
dan Türk toplum yapýsýnýn, geleneklerimizin ve inanç-
larýmýzýn gözden uzak tutulmamasý gerekmektedir.

Sosyal yapýmýzýn temel direðini oluþturan aile
kurumunu koruyup geliþtirmek öncelikli meselemizdir.
Bu çerçevede referansýmýz olan ana ilke, daha
ahenkli, eþitlikçi ve saðlýklý bir sosyal iliþkiler düzeni-
nin inþa edilmesidir. Hiç kimsenin kendi yaþama tar-
zýný ve marjinal ahlâk anlayýþýný toplumsal ya da ev-
rensel bir gerçeklik olarak sunmaya hakký yoktur.

Medenî Kanun Tasarýsý, bu zamana kadar orta-
ya çýkan görüþ ve önerilerin ýþýðýnda, müþterek top-
lumsal deðerlerimiz ve beklentilerimizle yoðrularak
en iyi þeklini almalýdýr.

Muhterem Milletvekilleri,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Ülkemiz son günlerde çok önemli uluslar arasý

toplantýlara ve geliþmelere sahne olmaktadýr. Gele-
neksel müttefikimiz Amerika Birleþik Devletleri’nin
Baþkaný Sayýn Bill Clinton’un Türkiye’ye yaptýðý 5
günlük ziyaret, tarihî bir öneme sahiptir. Bu ziyareti,
iki ülkenin iliþkileri ve dünya siyaseti açýsýndan bir dö-
nüm noktasý olarak deðerlendirmek mümkündür. 

Sayýn Clinton’un geleceðe iliþkin  sözleri ile ül-
kemiz hakkýndaki düþünceleri, Türkiye’nin bölgesel
ve küresel rolünü ifade etmesi açýsýndan önem taþý-
maktadýr. Deprem felâketi karþýsýnda gösterdiði tavýr
da uluslar arasý dayanýþmanýn güzel bir örneði olarak
dikkat çekmektedir.

Ýkinci husus, yüzyýlýn son önemli uluslar arasý
toplantýsý olan Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilâtý
Zirvesinin önümüzdeki 18-19 Kasým tarihinde Ýstan-
bul’da toplanacak olmasýdýr. 20. yüzyýlýn son büyük
zirvesine ev sahipliði yapmak, Türkiye açýsýndan çok
sevindirici ve anlamlý bir geliþmedir.

Tarihi kökleri 1950’li yýllara kadar uzanan Avrupa
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Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilâtý, özellikle son on yýldýr
dünya ve bölge siyasetine damgasýný vuran belli baþlý
uluslar arasý organizasyonlardan biridir. Baþlangýçta
Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Konferansý olarak þekille-
nen teþkilât, özellikle Doðu ile Batý Bloklarý arasýndaki
en önemli müþterek plâtformlardan biri olmuþtur. 1973-
1975 yýllarý arasýnda yapýlan uzun ve zorlu görüþme
maratonunun ardýndan ortaya çýkan Helsinki Nihaî Se-
nedi, Konferansýn temel ilkelerini oluþturmuþtur.

Konferansýn ciddî bir yapýsal dönüþüm sürecine
girmesi ve yeni bir boyut kazanmasý ise, 1989 yýlýnda
Komünist Blokun çöküþünün sembolü olan Berlin Du-
varý’nýn yýkýlýþýndan sonra baþlamýþtýr. 1990 Paris
½artý, 1992 yýlý Helsinki Zirvesi ile 1994 yýlýnda topla-
nan Budapeþte Zirvesi’nde alýnan kararlar neticesin-
de kurumlaþma süreci tamamlanmýþ ve bugünkü teþ-
kilât yapýsý ortaya çýkmýþtýr.

Teþkilâtýn bu dönem içindeki en temel fonksiyo-
nu Doðu Bloku’nun çöküþünün yaratabileceði karga-
þanýn en aza indirilmesi olmuþtur. Teþkilât, tüm Avru-
pa’nýn yeni güvenlik ve iþ birliði mimarisinin þekilleni-
þinde baþrol oynamýþtýr.

Önümüzdeki günlerde gerçekleþecek olan Ýs-
tanbul Zirvesi ise, birçok açýdan önem taþýmaktadýr.
Yaþadýðýmýz çeþitli sorunlara ve felâketlere raðmen
böyle bir büyük toplantýya ev sahipliði yapmamýzýn,

en baþta ülkemizin uluslar arasý tanýtýmý ve saygýnlýðý
bakýmýndan hayatî bir deðeri vardýr. Yine son on yýlýn
bilânçosunun çýkarýlacaðý Zirve’de, yeni yüzyýlýn böl-
gesel ve uluslar arasý iþ birliði ve güvenlik sisteminin
çerçevesi de belirlenecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak temel beklenti-
miz, küreselleþme sürecinin yoksul ve kalkýnmakta
olan ülkelerin aleyhine iþleyen sonuçlarýnýn en aza in-
dirilmesi yönünde ciddî adýmlarýn atýlmasýdýr. Ýkinci
olarak da Kafkasya Bölgesi’nin istikrar ve huzura ka-
vuþmasý, özellikle de Çeçenistan’da sivil halkýn yaþa-
dýðý zulme bir an önce son verilmesi için bir vesile
teþkil etmesidir.

Bütün insanlýðýn ortak yaþama mekâný olan
dünyanýn yeni yüzyýlda daha güvenli, istikrarlý ve ada-
letli bir iþ birliði zeminine kavuþmasý gerekmektedir.
Son zirve, küresel dayanýþma ve iþ birliði sürecine,
daha yaþanabilir bir dünya idealine hizmet ettiði ölçü-
de amacýna ulaþmýþ olacak, siyasî ve insanî boyutla-
rýyla kalýcý bir zirve olarak uluslar arasý iliþkiler tarihin-
deki yerini alacaktýr. Toplantýya iþtirak eden bütün
liderlerin 6 milyar insanýn müþterek dileði olduðuna
inandýðýmýz bu duyarlýlýðý sergilemelerini bekliyoruz.

Bu duygu ve düþüncelerle yüksek heyetinizi
bir kez daha sevgi ve saygýlarýmla selâmlýyorum.
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23 Kasým 1999 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda  Yapmýþ Olduklarý

Konuþma Metni



Muhterem Milletvekilleri,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Konuþmama baþlarken hepinizi saygý ve sev-

giyle selâmlýyorum.
Gündemi deðerlendirmeye geçmeden önce

elim bir trafik kazasýnda genç yaþta hayatýný kaybe-
den Meclisimizin deðerli üyesi Mehmet Bedri Ýncetah-
tacý’ya Cenab-ý Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Fa-
zilet Partisi camiasýna, tüm milletvekillerimize ve mil-
letimize baþsaðlýðý diliyorum.

Hatýrlanacaðý üzere, geçtiðimiz hafta boyunca
çok önemli uluslar arasý toplantýlara ev sahipliði yap-
týk. Amerika Birleþik Devletleri’nden Kazakistan’a ka-
dar geniþ bir coðrafyada yer alan 54 ülkenin devlet ya
da hükûmet baþkanlarýný misafir ettik. Sayýn Clin-
ton’ýn ziyareti ile baþlayan yoðun trafik, Avrupa Gü-
venlik ve Ýþbirliði Teþkilâtý’nýn beynini oluþturan tarihî
zirveyle noktalandý.

Bütün bu geliþmelerin, hem ülkemizin hem de
dünyanýn bugünü ve yarýný açýsýndan çok hayatî bir
nitelik arz ettiðine þüphe yoktur. Bunun daha iyi anla-
þýlabilmesi için Zirve’nin yapýsý ve sonuçlarýyla birlik-
te tarihî ve siyasî arka plâný üzerinde de durmak ge-
rekir.

Bilindiði  gibi, insanoðlu, sona ermesine çok az
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bir zaman kalan 20. yüzyýl boyunca iki büyük dünya
savaþýna ve irili ufaklý birçok yerel ve bölgesel çatýþ-
maya þahit olmuþtur. Ýlk kývýlcým ne olursa olsun, bü-
tün bu savaþlar son tahlilde bir egemenlik kurmayý ve
paylaþýmda üstünlük saðlamayý, ifade etmiþlerdir.

Bunun yanýnda, uluslar arasý camianýn kendi
hukukunu ve kurumlarýný oluþturma çabalarý da hiç
eksik olmamýþtýr. Bu alanda tam bir uzlaþma ve iþ bir-
liðine ulaþýlabildiðini söylemek ise mümkün deðildir.
Temel sebep, millî ya da bölgesel çýkarlarýn çatýþma-
sý, devletler arasýnda karþýlýklý anlayýþ ve iþ birliðine
dayalý saðlýklý ve kalýcý bir uluslar arasý iliþkiler aðýnýn
oluþturulamamýþ bulunmasýdýr.

Bu çerçevedeki en kapsamlý çabayý II. Dünya
Savaþý’nýn hemen akabinde þekillenen Birleþmiþ Mil-
letler Teþkilâtý oluþturmaktadýr. Ancak, bu teþkilât, II.
Dünya Savaþý sonrasýnda yaþanan uluslar arasý so-
runlarý çözmekte yetersiz kalmýþ; özellikle de 20. yüz-
yýlýn ikinci yarýsýna damgasýný vuran soðuk savaþ sü-
recine gidiþi engelleyememiþtir. Soðuk Savaþ Döne-
mi þartlarý, baþta NATO ve Varþova Paktý olmak üze-
re kendine özgü siyasî ve ekonomik mücadele yapý-
larýný ve geleneðini yaratmýþtýr.

Özellikle son on yýldýr Avrasya’nýn kaderini de
etkileyen Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilâtý bu dö-
nemde ortaya çýkmýþ ve zamanla ciddî bir yapýsal

dönüþüm geçirmiþtir. Baþlangýçta iki blok arasýnda
bir diyalog ve yumuþama plâtformu olan AGÝT, Komü-
nist Blokun çöküþünden sonra, Avrasya’nýn yeni gü-
venlik mimarisinin resmî baþ aktörlerinden biri olma-
ya  baþlamýþtýr. AGÝT, son on yýldýr yoðunluk kazanan
küreselleþme sürecinin de en önemli ve popüler ulus-
lar arasý örgütlerinden biri olarak, yeni normlar oluþ-
turmakta ve bunlarýn uygulanmasýný kontrol etmeye
çalýþmaktadýr.

Aziz Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Siyasî, ekonomik ve teknolojik boyutlarýyla çok

yönlü, karmaþýk bir iliþkiler aðýný ifade eden küresel-
leþme süreci, yeni bir evrensel olgu olarak 21. yüzyý-
la da damgasýný vuracaktýr. Demokrasi, insan haklarý,
piyasa ekonomisi ve karþýlýklý baðýmlýlýk gibi ilke ve
deðerler de küreselleþme sürecinin hâkim söylemi ol-
maya devam edecektir.

Bunun yanýnda, uluslar arasý iliþkilerin temel di-
namiðini oluþturan çýkar çatýþmalarý ve ittifaklarý da
önemini korumaktadýr. Bu yapýnýn ortadan kalkacaðý-
na dair ciddî bir veri bulunmamaktadýr.

Küreselleþme süreci, iþte bu olguyu, bu müca-
deleyi daha rafine ve çok yönlü hâle getirmiþ; iki ku-
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tuplu dünyanýn belirlediði kamplaþma geride kalmýþ-
týr. 1980’li yýllara kadar dünyada siyaset yapmak ile,
tek kutuplu ama birçok uluslar arasý aktörün kontrol
etmeye ve güç odaðý olmaya çalýþtýðý bugünkü þart-
larda siyaset yapmak arasýnda çok fark vardýr. Günü-
müzde siyaset üretmek ve icra etmek çok daha zor-
laþmýþ durumdadýr. Çünkü ülkelerin önündeki fýrsatlar
da riskler de ayný ölçüde artmýþ bulunmaktadýr.

Bir baþka gerçeklik ise, teknolojinin ulaþtýðý baþ
döndürücü boyutlar ile ekonomik iliþkilerin geldiði
noktada bütün devletlerin ve toplumlarýn birbiriyle da-
ha fazla iliþki içine girmelerinin zorunlu olmasýdýr. Kü-
reselleþme sürecinin hem bir sebebi hem de sonucu
olan bu durumun yanýnda, uluslar arasý iliþkilerin de-
ðiþmeyen dinamikleri de önemini korumaya devam
etmektedir. Bunlar arasýnda, tarihin býraktýðý miras,
doðal kaynaklara duyulan ihtiyaç ve sahip olunan
coðrafya, en baþta gelmektedir.

Türkiye’mizin jeopolitik konumu, millet olarak
devraldýðýmýz tarihî sorunlar ve sorumluluklar, ülke-
mizi dünyanýn çok özel ülkelerinden biri yapmaktadýr.
Bazý çevreler bunun farkýnda olsalar da olmasalar da
isteseler de istemeseler de bu bir vakýadýr.

Uluslar arasý reel politiðin yanýnda, 18-19 Kasým
tarihlerinde  Ýstanbul’da toplanan AGÝT Zirvesi de bu
gerçekliði teyit etmiþtir. Ýstanbul Zirvesi, 21. yüzyýlda

giderek daha çok  stratejik odak hâline gelecek olan
Avrasya’nýn belkemiði durumundaki Türkiye’de vuku
bulan çok önemli ve tarihî bir buluþmayý ifade etmek-
tedir.

Dünya nüfusunun yaklaþýk % 75’ini, dünya gay-
risafî millî hâsýlasýnýn % 60’ýný, yine dünya enerji kay-
naklarýnýn % 75’ini bünyesinde taþýyan bir özelliðe
sahip olan Avrasya’nýn ilgi odaðý, cazibe merkezi ol-
masý kaçýnýlmazdýr. Diðer bir deyiþle, yeryüzünün en
büyük üretim ve tüketim potansiyeline sahip bulunan
bu coðrafya âdeta yeniden keþfedilmektedir.

Ýstanbul Zirvesi iþte böyle bir coðrafyanýn müþ-
terek normlarýný ve kurumlarýný belirlemeye yönelik
çok önemli bir adýmdýr. Dünyanýn sayýlý 54 ülkesinden
devlet ya da hükûmet baþkanýnýn iþtirak ettiði Ýstanbul
Zirvesi, her þeyden önce ülkemizin çok baþarýlý bir ev
sahipliði yaptýðý ortamda gerçekleþmiþtir. Zirvenin,
Türkiye’nin hem tanýtýmý ve saygýnlýðý hem de bir
dünya devleti olarak kabulü bakýmýndan ciddî katkýlar
saðladýðýna þüphe yoktur.

20. yüzyýlýn son büyük uluslar arasý buluþmasý
olan Ýstanbul Zirvesi, Avrasya’nýn, hatta dünyanýn ge-
leceðine iliþkin iþaretler vermesi açýsýndan da önem
arz etmektedir. Zirvede yapýlan görüþmeler sonucun-
da son þekli verilen Ýstanbul Deklârasyonu, Avrupa
Güvenlik ½artý ve Güncelleþtirilmiþ Avrupa Konvansi-
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yonel Kuvvetler Anlaþmasý bu açýdan temel belgeler
olarak dikkat çekmektedir. Bu belgeler, AGÝT’in daha
önce karara baðlanmýþ olan temel ilke ve hedeflerinin
günün þartlarýna uyarlanmasý ve yeni enstrümanlarýn
ortaya çýkmasý anlamýna gelmektedir.

Önümüzdeki yüzyýlýn dünyasýna, büyük ölçüde
Zirve’de alýnan bu kararlar yön verecek, muhtemel
sorunlara bu toplantýlarda oluþan mutabakatlar çer-
çevesinde çözümler aranacaktýr.

Yine bu zirve ile birlikte, komþumuz Rusya’nýn
Çeçenistan’da sivil yerleþim merkezlerine ve sivillere
yönelik saldýrýlarýna karþý dünyanýn refleksi net bir þe-
kilde ortaya çýkmýþtýr. Çeçenistan’da artýk vahþet ve
zulüm boyutuna ulaþan Rus saldýrýlarýnýn sona erdiril-
mesi gerekmektedir. Hiçbir gerekçe, sivil ve masum
insanlara karþý böylesine bir saldýrýyý ve bir toplumu
yok etme politikasýný haklý gösteremez.

Kýymetli Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Bütün bunlarýn dýþýnda, unutulmamasý gereken

baþka ciddî hususlar da bulunmaktadýr. Yani küresel
madalyonun, bu görünen yüzü yanýnda, gözden uzak

olan bir ikinci yüzü daha vardýr.
21. yüzyýlýn dünyasýna iliþkin yeni evrensel

normlarýn geliþtirilip hayata geçirilmesine iliþkin çaba-
lar, çýkar çatýþmalarýný ortadan kaldýrmaya yetme-
mektedir. Çünkü bütün bu belgelerin hayata geçiril-
mesi, ülkelerin uluslar arasý manevra kabiliyetlerine,
ekonomik ve askerî güç dengelerine baðlý olarak de-
ðiþiklik gösterebilmektedir.

Ülkelerin küresel güç kapasiteleri, gerçek niyet-
ler ile bölgesel ve ikili ittifaklar, yarýnýn dünyasýnýn þe-
killendirilmesinde de belirleyici olmaya devam ede-
cektir.  Bunun için bütün uluslar arasý geliþmeleri çok
yönlü analiz etmek, gerçekçi bir gözle deðerlendir-
mek önem taþýmaktadýr.

Çok yönlü uluslar arasý ve bölgesel iþ birliði ça-
balarýnýn yanýnda, bizler açýsýndan esas olan ülkemi-
zin her açýdan güçlenmesi ve zenginleþmesidir. Millî
birliðimizden demokrasiye, ekonomiden adalete her
alanda geliþmesini tamamlamýþ bir Türkiye, daha
güçlü bir Türkiye’dir.

Karþýlýklý saygý, anlayýþ ve iþ birliðini ikili ve çok
taraflý iliþkilerine hâkim kýlabilen bir Türkiye, güçlü bir
Türkiye’dir. Stratejik hedefleri bulunan ve bu hedefle-
re ulaþabilecek maddî ve manevî kapasiteye sahip bir
Türkiye, güçlü bir Türkiye’dir. Ýþte böyle bir Türkiye, li-
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der ülke Türkiye’dir.
Unutulmamasý gereken bir diðer nokta da dün-

yaya gerçek manada bir barýþýn, huzurun ve istikrarýn
hakim olabilmesinin, insan haklarý ihlâlleriyle birlikte
küresel yoksulluðun, etnik kavgalarýn ve ahlâkî yoz-
laþmanýn da önüne geçilebilmesine baðlý olduðu ger-
çeðidir. Bu çerçevede ciddî bir uluslar arasý iþ birliði
ve dayanýþma aðýnýn varlýðýna duyulan ihtiyacýn  kav-
ranmasý gerekmektedir. Bugün bütün insanlýðýn
önünde, böyle bir küresel sorumluluk bilincinin ve ah-
lâkýnýn yer etmesi meselesi bulunmaktadýr.

Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Ýkinci olarak, Ýstanbul Zirvesi’nde ülkemizi ve

bölgemizi çok yakýndan ilgilendiren “tarihî imza töre-
ni” üzerinde durmak istiyorum.

1993 yýlýndan bu yana ülke olarak büyük hedef-
lerimizden biri hâline gelen Bakü-Ceyhan Petrol Boru
Hattý Projesi ile Trans Hazar-Türkmenistan-Türkiye
ve Avrupa Doðalgaz Boru Hattý’yla ilgili anlaþmalar, il-
gili ülkelerin devlet baþkanlarýnýn katýlýmýyla imzalan-
mýþ bulunmaktadýr. Bu anlaþmalarýn imzalanmasýyla,
tabi ki her þey bitmiþ deðildir. Ancak büyük projelerin
canlanmasý için tarihî adým atýlmýþ, önemli bir baþlan-

gýç yapýlmýþtýr.
Bu projelerin hem Türkiye hem de küresel açý-

dan anlamý ve deðeri çok büyüktür. Her þeyden önce,
projelerin tamamlanmasý durumunda, Avrasya coðraf-
yasý Türkiye üzerinden birbirine kenetlenmiþ, yeni ve
zengin bir iþ birliðinin temelleri atýlmýþ olacaktýr. Böyle
bir geliþme, ülkemizin büyük bir enerji terminali ve pa-
zarý olmasýnýn daha ötesinde bir anlama sahiptir.

Ýkinci olarak, ülkemize çok yönlü ekonomik fay-
da saðlayacak, ekonomimizin canlanmasýna büyük
katký yapacaktýr. Son olarak da petrol taþýmacýlýðýnýn
boðazlar üzerinde yol açacaðý çevre riski en aza indi-
rilmiþ olunacaktýr. Bu da tabiat ve tarih abidesi olan
Ýstanbul’umuzun ve denizlerimizin muhtemel kirlilik
ve felâket tehditlerine karþý korunmasý anlamýna ge-
lecektir.

Sonuç itibarýyla, bu projelerden  sadece Türkiye
deðil, bütün Avrasya bölgesi ve özellikle de kardeþ
Türk  Cumhuriyetleri kazançlý çýkacaktýr. Bu vesileyle,
emeði geçen herkesi, anlaþmalara imza koyan sayýn
Devlet Baþkanlarýný kutluyor, teþekkürlerimizi sunu-
yoruz.

Ýktidarýyla muhalefetiyle ülke yönetiminde söz
sahibi olan bütün partilerimizin ve özel sektörümüzün
bu projelere sahip çýkmalarý, üzerlerine düþen görev
ve sorumluluklarý lâyýkýyla yerine getirmeleri gerekti-
ðini hatýrlatmak istiyorum. Bu baþarý, sonuçta Türk
milleti’nin baþarýsý olacak, Türkiye’nin yüz aký olarak
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tarihe geçecektir.
Tabii bunu, politikayý öðrenmekle meþgul oldu-

ðunu söyleyip ülkemizi deneme tahtasý olarak gören-
lerin, bu da yetmiyormuþ gibi, partimize dil uzatmaya
çalýþarak politika yaptýðýný zannedenlerin anlayýp an-
lamayacaðý belli deðildir. Bizler, meseleye, tam dört
yýl önce ülkemizi tek taraflý yükümlülük altýna sokan
Gümrük Birliði  Anlaþmasýný zafer olarak sunan, Ba-
kü-Ceyhan Petrol Boru Hattý’ný “iþ bitti” diye ilân ede-
rek seçim malzemesi olarak kullanmaya çalýþanlar gi-
bi yaklaþamayýz.

Projelerdeki gecikmenin ve aksamanýn bir sebe-
bi, uluslar arasý dinamiklerdeki deðiþkenlik ise, diðeri
de kendi siyasî ve ekonomik sorunlarýmýzdýr. Bunlar
arasýnda hiç þüphesiz siyasî ve ekonomik istikrarsýz-
lýk önemli bir paya sahiptir. Ýkinci bir önemli sebep de
ülkeyi yönetme sorumluluðunu üstlenenlerin bir kýs-
mýnýn takýndýðý gayriciddî tavýrlar ile dýþ dünyaya kar-
þý çizdiði profildir.

Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Ýþte bizlerin siyasette seviye, tutarlýlýk, samimi-

yet ve ciddiyet aramamýzýn, siyasetin ahlâkî boyutu-
na sürekli vurgu yapmamýzýn temel sebeplerinden

biri budur. Siyaseti karalama ve lâf üretme yarýþý
zannedenlerin, daha hâlâ 18 Nisan Seçimlerinden
gerekli dersleri almayanlarýn  akibeti, geçmiþten fark-
lý olmayacaktýr.

Bizler, Türk milliyetçileri olarak, milletimizin hu-
zuru, ülkemizin geleceði ve demokrasimizin saðlýðý
için elimizden gelen duyarlýlýðý göstermeye devam
edeceðiz. Doðru ve hak bildiðimiz yoldan ayrýlmaya-
caðýz. Yine bizler, iktidar sorumluluðunu, hükûmet or-
taðýmýzý çökertmek için deðil, milletimize hizmet et-
mek için üstlenmeye devam edeceðiz.  Hangi zaman-
da neyi yapacaðýmýza da sadece ülke çýkarlarýný
düþünerek kendimiz karar vereceðiz.

Bu duygu ve düþüncelerle hepinizi bir kez daha
saygýyla selâmlýyorum.
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DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

30 Kasým 1999 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda  Yapmýþ Olduklarý

Konuþma Metni



Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Hepinizi öncelikle sevgi ve saygýlarýmla selâmlý-

yorum.
Ülke olarak, hem iç ve dýþ politikada, hem de

ekonomik alanda birçok tartýþma ve geliþmenin ya-
þandýðý günleri yaþýyoruz. Kasým ayý boyunca günde-
me gelen geliþmeler önümüzdeki aralýk ayý boyunca
yeni bir ivme ve boyut kazanacaktýr. Türkiye’nin millet
ve devlet olarak, önemli sorunlarla baþa çýkmaya ça-
lýþtýðý bir dönemde çok yönlü düþünmemiz, her za-
mankinden daha dikkatli ve duyarlý davranmamýz ge-
rekmektedir.

Hepimiz, ekonomimize 1990’lý yýllarýn baþýndan
itibaren yapýlmasý zorunlu olan müdahalelerin yapýl-
madýðýný biliyoruz. Özellikle 1994 Nisaný’nda yaþa-
nan ciddî krizin ardýndan ortaya çýkan yeni sorunlar
ve geliþmeler, Türk ekonomisini 5 yýl sonra yeni bir
büyük krize sürüklemiþtir.

Ýlk belirtileri bir yýl önce gözlenmeye baþlayan
ve Türk ekonomisini giderek daralma ve durgunluk
sendromu içine sokan süreç, tam olarak sona ermiþ
deðildir. Art arda yaþadýðýmýz iki büyük deprem felâ-
keti, bunda belirleyici bir rol oynamýþtýr. Daha da
önemlisi, ülkemizi ciddî bir moral çöküntünün yaný sý-
ra yeni kaynak ihtiyacýyla yüz yüze býrakmýþtýr.
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Türkiye, ayný zaman dilimi içinde birçok sosyal,
ekonomik ve siyasî sorunla boðuþmak zorunda kal-
mýþtýr. Dünyanýn en güçlü ülkelerinin bile böyle bir ni-
teliðe haiz sorunlar yumaðý karþýsýnda sýkýntý çekece-
ði aþikârdýr.

Her türlü olumsuzluða raðmen Türkiye, hükû-
metiyle ve meclisiyle içinde bulunduðu sýkýntýlý döne-
mi aþmak için gayret sarf etmektedir. Bugüne kadar
alýnan mesafe kayda deðerdir ama yeterli deðildir.

Biz parti olarak, siyasî çýkar hesaplarý yapma-
dan bu zamana kadar  atýlmasý gereken adýmlarýn
daha da geciktirilmemesi için çabalýyoruz. Ülkemizin
temel sorunlarýný, köklü çözümlerle geride býrakarak
yeni yüzyýla yeni bir baþlangýç yapmasý gerektiðine
inanýyoruz.

Uzun yýllardýr çok sözü edilmesine raðmen bir
türlü makûl seviyeye çekilemeyen enflâsyon belâsý
baþta olmak üzere, belli baþlý bütün ekonomik kam-
burlardan kurtulma zamaný gelmiþtir. Türkiye’nin bu
ekonomik kamburlarla daha uzun süre yaþamaya de-
vam etmesi kabul edilemez bir durumdur.

Ayný siyasî kriz ve kirlenme  meselesinde oldu-
ðu gibi, uzun yýllardýr gündemin ilk sýralarýnda yer
eden ekonomik sorunlarýn varlýðý da halkýmýzýn siya-
sete ve siyasetçiye olan güvenini sarsmakta; toplum-
sal ahengi bozmaktadýr.

Ýþte ülkemizin önüne % 25’lik enflâsyon hedefi-
nin konmasýnýn, uluslar arasý tahkim konusunda dü-
zenleme yapýlarak yatýrýmlarýn teþvik edilmesinin te-
mel amacý budur. Eðer iki büyük deprem felâketi ya-
þanmasaydý, ekonomiye daha çok güven artacak,
ekonomik canlanma kartopu misâli her geçen gün bü-
yüyüp ivme kazanacaktý.

Muhtelif kamu kurumlarýnca hazýrlanan deðer-
lendirme raporlarýnda deprem afetlerinin sermaye bi-
rikimi ve millî hâsýla üzerindeki etkilerinin 13-14 mil-
yar dolar civarýnda olmasý hesaplanmaktadýr. Depre-
min kamu harcamalarýna etkisi ise 7 milyar dolarý bul-
maktadýr. 

17 Aðustos Marmara depremi ile hasar gören
konut ve iþ yeri sayýsý toplam 244.383’tür. Bunlardan
66.441 konut ve 10901 iþ yeri yýkýk veya aðýr hasarlý
durumdadýr. Öte yandan 12 Kasým Bolu-Düzce dep-
remi ile birlikte toplam 18.990 konut ve iþ yeri hasar
görmüþtür. Bu depremle birlikte aðýr hasarlý ve yýkýk
konut sayýsý 7062, iþ yeri sayýsý 1326’dýr. Deprem
afetleri ile birlikte bu ülkenin ekonomik manada can
damarý olan bir bölgede hayat felç olmuþ; üretim, ti-
caret önemli ölçüde sekteye uðramýþtýr. Bölgede, in-
sanlarýmýzýn maruz kaldýklarý kayýplarla birlikte devle-
tin gelirlerinde de önemli ölçüde kayýplar  bulunmak-
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tadýr. 
Yüz binlerce insanýmýz kýþ þartlarýnda zor anlar

yaþamaktadýr.  Bu tabloyu göre göre, bu ülkede yaþa-
yan hiç kimsenin kendi sýcacýk yuvasýnda oturup,
felâketzede insanlarýmýzý böyle bir kadere terk etme
hakký olamaz. Hele yüreðinde birazcýk Allah korkusu
bulunanlar, millet ve insan sevgisi taþýyanlar bu man-
zaraya seyirci kalamazlar. 

Þu ana kadar, defalarca, deðiþik iktidarlarýn ke-
mer sýkma, fedakârlýk çaðrýlarýna muhatap olan insa-
nýmýzýn böylesine ulvi bir sosyal yardýmlaþma ve da-
yanýþma davasýnda bizi anlayýþla karþýlayacaðýna ve
desteðini esirgemeyeceðine inanýyorum. Bizlere dü-
þen temel görev ise, halkýmýzdan büyük fedakarlýklar
neticesinde toplanan kaynaklarýn daha önceki dö-
nemlerde olduðu gibi savurganca harcanmamasý,
çarçur edilmemesini saðlamaktýr. 

Þimdi karþýmýzda çözüm bekleyen birçok eko-
nomik sorunun yanýnda, deprem bölgesinde sosyal
hayatý normale döndürülmesi gereken yüz binlerce
insanýmýz, yeniden imar ve inþa edilmeyi bekleyen
büyük yerleþim merkezlerimiz bulunmaktadýr. Bizler,
bütün bunlara raðmen, önce Yüce Yaradana, daha
sonra da  milletimize ve kendimize güveniyoruz. Ýn-
þallah Türkiye, bu yaralarýný en kýsa zamanda sara-
cak, her geçen yýl biraz daha toparlanarak yeniden
yükselecektir.

Kýymetli Arkadaþlarým,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Bu vesileyle, bütçe tartýþmalarýna ve yeni vergi

düzenlemesine kýsaca temas etmek istiyorum. Her-
kes tarafýndan çok iyi bilindiði gibi, Türk ekonomisi iki
yakasý bir araya gelmeyen malî yapýya sahiptir.
Önemli ölçüde iç ve dýþ borçlanma yoluyla temin edi-
len taze kaynak ihtiyacý sonuçta kýsýr döngü oluþtura-
rak kendi yarattýðýmýz canavara dönüþmüþtür.

2000 yýlý bütçesi de son yýllarda yapýlan bütün
bütçeler gibi, büyük ölçüde borç ödeyen bir bütçe ola-
rak þekillenmiþtir. Bunun için vergi gelirlerinin tama-
mýna yakýn bir bölümü borç ödemelerine ayrýlmakta-
dýr. Buna ilâve olarak, Türkiye kabul edilebilir bir ma-
liyetle kaynak bulmakta zorlanmaktadýr.

Bir taraftan malî dengeler yeniden kurulurken,
diðer taraftan da deprem felâketlerinin yol açtýðý yara-
larýn sarýlmasý ve ekonomik kayýplarýn giderilmesi ge-
rekmektedir. Yeni vergi düzenlemesi de sonuçta böy-
le bir amaca hizmet etmek üzere plânlanmýþtýr. Dün-
yanýn her tarafýnda vergiler, devlet-vatandaþ iliþkisi-
nin en sevimsiz yüzünü oluþturur. Hükûmetimiz, özet-
lemeye çalýþtýðým sorunlar ve ihtiyaçlar sebebiyle
böyle bir yönteme baþvurmak zorunda kalmýþtýr.
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Bu manada yöneltilen eleþtirilerin bir kýsmý haklý-
lýk payý olan eleþtirilerdir. Buna karþýlýk bir kýsmý ise ön
yargýlý ve günlük siyasî manevraya dayalý görüþlerdir.

Yeni vergi düzenlemesiyle yükün adil bir þekilde
paylaþýlmasýna özen gösterilmiþ, dar gelirli vatandaþ-
larýmýz korunmaya çalýþýlmýþtýr. Faiz oranlarýnýn yük-
seleceðine dair endiþelerin ise abartýlmamasý gerek-
mektedir. Oranlarýn kýsa bir süre için olumsuz yönde
etkilenmesi mümkündür. Ancak, ilk sýcak reaksiyon
dönemi atlatýldýktan sonra, faiz oranlarý da ekonomik
göstergelerle birlikte makûl bir seyir takip etmeye
baþlayacaktýr. Bu hedefe ulaþýldýðý zaman, ülkemizin
borç ve faiz sarmalýndan kurtulmasý yolunda çok
önemli bir baþlangýç yapýlmýþ olunacaktýr.

Muhterem Milletvekilleri,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Konuþmamýn bu bölümünde, yýllardýr ülkemizin

baþýný aðrýtmaya devam eden bir baþka soruna, terör
belâsýna temas etmek istiyorum.

On beþ yýldýr Türkiye’ye musallat olan yýkýcý ve
bölücü terör, insanlarýmýzýn kanýna girmiþ, kaynakla-
rýmýzý kurutmuþ, huzurumuzu bozmuþtur. Bu süreçte
yaþanan acýlarý, millet olarak çektiðimiz sýkýntýlarý he-
piniz  yakinen biliyorsunuz.

Suriye’deki ininden çýktýktan sonra birçok ülke-
de dolaþan terörist baþý, en son bulunduðu Kenya’da
ele geçirilerek ülkemize getirilmiþ ve yargý karþýsýna
çýkarýlmýþtýr. Devlet Güvenlik Mahkemesi  29 Haziran
tarihinde idam cezasý vermiþ, bu ceza daha sonra
Yargýtay 9. Ceza Dairesi tarafýndan 25 Kasým 1995’te
onanmýþtýr.

Yargýlama süreci, bugün bize insan haklarý der-
si vermeye çalýþan ülkelerce bile inkâr edilemeyen bir
titizlik içinde cereyan etmiþtir. Türkiye Cumhuriyeti
kendi vatanýna kastetmeye çalýþan bir caniyi, hukuk
devleti olmanýn sorumluluðu içinde davranarak adil
bir yargýlama sürecine tâbi tutmuþtur

Ýmralý’da Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin verdi-
ði idam kararý karþýsýnda gösterilen tepkiler ve ileri
sürülen görüþler, bugün Yargýtay’ýn verdiði onama ka-
rarýndan sonra tekrar ortaya konmaya baþlamýþtýr.

Huzurlarýnýzda önemli gördüðüm bazý hususla-
rý, bir kez daha vurgulamak istiyorum.  Yapýlan deðer-
lendirme ve spekülâsyonlarda bir nokta gözden kaçý-
rýlmakta ya da unutulmaktadýr. Türkiye’nin PKK terö-
rüyle 15 yýllýk mücadelesini ve Türk vatanýna yönelen
tehditi hafife almak; hayatýný kaybeden ve yaralanan
on binlerce insanýmýzý yok saymak mümkün deðildir.
Bu mesele karþýsýnda gösterilecek duyarlýlýk, Türk
milleti ve devletinin birliðiyle, onuruyla ve geleceðiyle
oyun oynanamayacaðýnýn zihinlere kazýnmasý ve ta-
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rihe not düþülmesi açýsýndan çok önemlidir.
Dýþ çevrelerin, konuya kendi deðerleri ya da he-

saplarý çerçevesinde yaklaþmasý normaldir. Ancak bu
ülkede yaþayan herkesin asgarî bir insanî ve millî du-
yarlýlýðý ortaya koymalarýný beklemek de Türk mille-
tinin hakkýdýr. Türkiye’nin uluslar arasý çýkarlarý adýna
ortaya konulduðu iddia edilen görüþ ve önerilerin bü-
yük bir kýsmýnýn halkýmýz tarafýndan, “ülkemizin deðil,
terörist baþýnýn avukatlýðýný yapmak” þeklinde algýla-
nýp yorumlandýðý iyi bilinmelidir. 

Avrupa ülkeleri adýna ileri sürülen görüþlerin ge-
rekçelerini, neredeyse hiç tartmadan sahiplenilmesini
anlamak mümkün deðildir. Avrupa Birliði’ne tam üye-
lik sorununun terörist baþýnýn durumuyla iliþkilendiril-
mesini kabul eden  bu yaklaþýmlar, ahlâkî ve mantýkî
bir temelden yoksundur. Bu tez, iyi niyetle savunulu-
yor olunsa bile, son tahlilde Türkiye’nin saygýnlýðýný,
onurunu ve önemini yok sayan bir yaklaþýmdýr. Yine
bu tez, ülkemizi görünürde Avrupa Birliði nezdinde
“sevecen” yapacak; gerçekte ise ciddiye ve dikkate
alýnmamasýna vesile teþkil edecektir.

Diðer yandan, konuyla ilgili olarak Avrupa Birliði
çevrelerinde telâffuz edilen görüþler hakkýnda da bazý
noktalara temas etmek zorunlu hâle gelmiþ bulun-
maktadýr.  Türkiye’nin, Birliðe üyeliði ile terörist baþý-
nýn irtibatlandýrýlmasý, en  baþta Avrupa deðerleri ve

uluslar arasý iliþkiler bakýmýndan çok üzücü ve düþün-
dürücü bir yaklaþýmdýr.

Kendi ülkelerinde ikâmet ettirdikleri, palâzlan-
masýnda doðrudan ve dolaylý rol oynadýklarý terör ör-
gütüyle iliþkileri konusunda bu zamana kadar ciddî bir
öz eleþtiri ortaya koyamamýþlardýr. Ýlgili bütün uluslar
arasý belgelerde insanlýða karþý  suçlar kapsamýnda
deðerlendirilen terörizm suçlarý karþýsýndaki çifte
standardý kabul etmek mümkün deðildir.

Ayrýca, terörist örgütün diðer lider kadrosunun
ayný cezaya çarptýrýlmasý karþýsýnda hiçbir duyarlýlýk
sergilememeleri,  meseleye daha çok siyasî saiklerle
yaklaþýldýðýný gösteren bir baþka kanýtý oluþturmakta-
dýr.

Ýdam cezasýný yasaklayan Avrupa Ýnsan Haklarý
Sözleþmesi’ne ek altý no.lu protokolün gerekçe göste-
rilmesi de yeterince tutarlý ve ahlâkî bir yaklaþýmý ifa-
de etmemektedir. Terörizm ile insan haklarý arasýnda
net bir ayrým yapamayan Avrupa’nýn, giderek evren-
sel düzeyde anlam kazanan bu deðerlerin saygýnlýðý-
na gölge düþürmesi kaçýnýlmazdýr.

Ýnsanýmýz, bu tavýr karþýsýnda, terörist unsurla-
rýn uluslararasý iliþkilerin bir enstrümaný olarak korun-
mak istendiðini düþünmeye baþlayacaktýr. Ýnsan hak-
larý ve demokrasi konusunda gerçekten samimî ve
duyarlý bir Avrupa’nýn bu tür soru iþaretlerini ortadan
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kaldýrmasý þarttýr. Aksi takdirde, insanlýk suçu olan te-
rör yöntemini vahþice kullanan bir örgütün baþýna
karþý duyduklarý ilgi ve sempatiyi açýklamalarý daha
da zorlaþacaktýr.

Terör örgütü ve onun baþýyla ilgili böyle bir yak-
laþým tarzýnýn yanýnda, bir diðer önemli husus, ülke-
mizin Avrupa Birliði’ne tam üyeliði meselesidir.  Za-
ten, uzun ve sancýlý bir süreci ifade eden tam üyeliðe
geçiþ konusu þimdi de bu caniyle iliþkilendirilmeye
çalýþýlmaktadýr.

Bu durum, sadece Türkiye’ye karþý bir hakareti
ve haksýzlýðý deðil, Avrupa Birliði’nin kendisini küçük
düþürecek ve itibarýný ciddî biçimde sarsacak bir tav-
rý ifade etmektedir. Avrupa Birliði’nin uluslar arasý te-
amüllere ve dostluk iliþkilerine aykýrý böyle bir duruma
fýrsat vermemesi gerekir. 

Biz, özellikle  son elli yýldýr yakýn siyasî ve eko-
nomik iliþki içerisinde olduðumuz Avrupa Birliði üyesi
ülkelerin 10 Aralýk’ta toplanacak olan Helsinki Zirve-
si’ne gölge düþüreceklerini zannetmiyoruz.

Türkiye Avrupa’yla onurlu ve adil bir tam üyelik
süreciyle bütünleþmek istemektedir. Ancak bizler, za-
man zaman kendilerinin de itiraf etmek zorunda kal-
dýklarý onur kýrýcý ve adil olmayan yaklaþýmlarýn, kar-
þýlýklý anlayýþ ve iþ birliðine dayanmasý gereken bir
adaylýk sürecini baltalayacaðýný düþünüyoruz. 

Birliðe tam üyeliðin belli þartlarý olmasý tabiîdir.
Ama bu þartlarýn yeni fiilî engellerle sürekli aðýrlaþtý-
rýlmasý da o derece gayritabiîdir. Gün, Türkiye’nin de-
ðil, Avrupa Birliði’nin ve üye ülkelerin Türkiye’ye karþý
samimiyetini ve dostluðunu ispatlama günüdür.

Huzurlarýnýzda, son olarak bir noktayý daha
özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye’nin terörle
mücadelede elde ettiði kazanýmlardan hiçbir þekilde
ve þartta vazgeçmeyeceði herkes tarafýndan iyi bilin-
melidir. 

Yine, uluslar arasý camianýn baðýmsýz ve saygýn
bir üyesi olan Türkiye’nin, millî iradesine baský yapýl-
masýna rýza göstermesi de mümkün deðildir. Milleti-
mizin ve partimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
hür iradesine ipotek koyulmasýna müsaade etmesi
düþünülemez.

Bu duygu ve düþüncelerle yüksek heyetinizi
saygýlarýmla selâmlýyorum.
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

7 Aralýk 1999  Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý

Konuþma Metni



Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Basýnýmýzýn Deðerli Temsilcileri,
Sözlerime hepinizi sevgi ve saygýyla selâmlaya-

rak baþlýyorum. Önümüzdeki perþembe günü baþla-
yacak olan Mübarek Ramazan Ayý’nýn barýþ, huzur ve
dayanýþmaya vesile olmasýný Cenab-ý Allah’tan niyaz
ediyor, Türk-Ýslâm Alemi’nin Ramazanlarýný tebrik edi-
yorum.

Türkiye olarak, hem iç hem de dýþ politika ala-
nýnda kritik bir süreçte, önemli bir dönemeçte bulunu-
yoruz.

Bilindiði gibi, tamamlamakta olduðumuz 1999
yýlý, 1998 yýlýndan, daralma ve durgunluk sürecine gi-
ren ve faiz kýskacýnda sýkýþmaya baþlayan bir ekono-
mik miras devralmýþtýr.

Benzeri durum, Türk siyasetimizin yapýsý ve iþ-
leyiþi açýsýndan da geçerlidir. Ýnsanýmýz, huzur, istik-
rar ile seviyeli siyasetin mumla arandýðý, darbe tartýþ-
malarýnýn yapýldýðý ve karamsarlýk psikolojisinin yay-
gýnlaþtýðý bir siyasî iklimde yaþamak zorunda kalmýþ-
týr.

18 Nisan Seçimlerinin ardýndan þekillenen yeni
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 57. Hükûmet, bir ta-
raftan böyle bir politik ve ekonomik mirasý dönüþtür-
me, bir taraftan da ülkemizi yeni yüzyýla hazýrlama gi-
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bi aðýr bir yük ve sorumluluk altýna girmiþtir.
Bugün irili ufaklý birçok sorunumuz vardýr ve

önemini korumaktadýr. Ama birçok sorunumuza da
neþter vurulmuþ, siyasî ve ekonomik istikrar büyük öl-
çüde tesis edilmiþtir.  Bunlar yapýlýrken, çok yönlü ve
büyük sosyal ve ekonomik sýkýntýlara yol açan iki bü-
yük deprem felaketinin arkasýna sýðýnma kolaycýlýðý-
na da kaçýlmamýþtýr.

Türkiye, günümüzde, geçmiþte yaþanan tartýþ-
malardan ve sýkýntýlardan büyük ölçüde uzaktýr. Ülke-
mizde bugün, demokratikleþme, Avrupa Birliði’ne tam
üyelik, enflasyonun % 25’lere inip inmeyeceði, on bin-
lerce konutun bir yýl içinde tamamlanýp tamamlana-
mayacaðý ve 21. yüzyýl tartýþmalarý yapýlmaktadýr.

Bu süreçte, seçim öncesi ve sonrasýnda ortaya
koyduðu ilkeli, tutarlý ve saðduyulu yaklaþýmlarýyla
Milliyetçi Hareket Partisi þüphesiz büyük bir paya sa-
hiptir.

Fakat bütün bunlarýn yanýnda, geçmiþe sapla-
nýp kalan, sürekli farklý þeyler söylemeyi fazilet örne-
ði olarak takdim etmeye çalýþanlar da vardýr. Yapýlan
iþleri küçümseyen ya da ve görmezlikten gelenler de
göze çarpmaktadýr. Yine siyasî geleceklerini büyük
ölçüde partimize yönelik eleþtirilere ve manevralara
endekslemiþ olan ilke ve samimiyet fukaralarý da bu-

lunmaktadýr.
Bizler, bu tür zihniyete sahip olanlarla gereksiz

tartýþmalara girerek zamanýmýzý boþa harcayacak de-
ðiliz. Onlar zaten er geç tarih ve millet önünde gerek-
li dersleri alacaklardýr. Burada kamuoyunun yanýltýl-
mamasý için bir noktaya özellikle temas etmek istiyo-
rum. 

2-2,5 ay gibi kýsa süre içinde 26 binin üzerinde
prefabrik konutun, ihalesinin yapýlýp inþa edilmiþ ol-
masý çok önemli bir baþarýdýr. Kýsa zaman dilimi ve
konut sayýsýnýn çokluðu dikkate alýndýðýnda bazý ek-
sikliklerin ve hatalarýn olmasý kaçýnýlmazdýr. Ama or-
taya iyi niyetin ve fedakarca çalýþmanýn ürünü  olan
bir hizmet çýkmýþtýr. Bunu takdir etmesini becereme-
yenler en azýndan susmasýný bilmelidirler.

Bazý çevreler tarafýndan da prefabrik konutlarýn
estetik yönlerinin bulunmadýðý ya da edebe aykýrý ol-
duklarý telaffuz edilmeye çalýþýlmaktadýr. Eðer bu
düþmanca bir tavýr deðil ise, bilgisizliðin ve ideolojik
körlüðün çarpýcý bir örneðidir. Ýþin en baþýndan beri
çok iyi bilindiði gibi, prefabrik evler depremzede va-
tandaþlarýmýzýn acil barýnma ihtiyacýný geçici olarak
karþýlamak amacýyla inþa edilen bir konut türüdür.
Bunun için de estetik endiþeler deðil, çabukluk esas-
týr. Edebe aykýrýlýðý ise, sadece eleþtirmiþ olmak için
eleþtirmekten baþka anlamlara da gelmektedir. Gece-
kondularda, bir göz evlerde yaþayan insanlarýmýzý da
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töhmet altýnda býrakan bu ifadelerin sahiplerini insafa
ve edebe davet ediyorum.

Deprem felaketine maruz kalan geçici iskandan
sonraki aþamada bölgelerde kalýcý konutlarýn inþa
edilmesi, sosyal ve ekonomik hayatýn normale dön-
mesinin saðlanmasý gerekmektedir. Ýnþallah kýþ ayla-
rý atlatýldýktan sonra bu süreç de hýzlanacak ve dep-
remzede vatandaþlarýmýz yaþanabilir çaðdaþ bir ko-
nuta ve kentsel ortama kavuþacaktýr.

Kýymetli Milletvekilleri, 
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Hepimiz, iç ve dýþ politikamýzýn birbiriyle hiç bu

kadar yoðun etkileþim içinde olmadýðý bir süreçte bu-
lunuyor, adeta tarihî geliþmelere tanýklýk ediyoruz.
Ama ayný zamanda da Türkiye’nin modernleþme ve
batýlýlaþma süreciyle hercümerç olmaya baþladýðý
19. yüzyýldan bu yana göze çarpan bazý siyasî hasta-
lýklarýn tekrar nüksettiði bir konjonktürde bulunuyo-
ruz. 

Çünkü kritik dönemler ya da kritik kararlar arefe-
si bu tür hastalýklarýn ve komplekslerin ortaya çýkýþý-
na vesile olan uygun zeminlerdir.

Ýçinde bulunduðumuz günlerde, dünyanýn bir-
çok bölgesi ve kenti, ülkemizin geleceðini doðrudan

ya da dolaylý olarak ilgilendiren toplantýlara ve geliþ-
melere sahne olmaktadýr. Kýsacasý, Çeçenistan’da
yaþanan vahþetin ve yardým çýðlýklarýnýn ayyuka çýk-
masýndan Kýbrýs’ýn ve dolayýsýyla Türkiye’nin kaderi-
nin masaya yatýrýlmasýna kadar birçok hadise cere-
yan etmektedir. Yine, bölücü ve yýkýcý terör örgütünün
baþýnýn durumuyla gölgelenen Avrupa Birliði’ne tam
üyelik sürecinin gündeme geleceði Helsinki Zirvesi 10
Aralýk’ta toplanacaktýr.

Ýþte böyle bir konjonktürde, Batý karþýsýnda duyu-
lan kompleks ve hayranlýk karýþýmý duygularýn belirle-
diði müþterek bir lisanýn bazý medya mensuplarýna ve
siyasetçilere hakim olduðu görülmektedir. Dünyada
ender rastlanacak olan bu zihniyete göre, taviz vermek
gerçekçi ve doðru; haklý davalarýmýzýn arkasýnda dik
durmak ise hayalcilikten ibarettir ve yanlýþtýr.

Kýbrýs sorununda Türk tarafý, hem tarihsel ola-
rak hem de aktüel duruþ olarak haklýdýr. Buna rað-
men, her zaman taviz vermesi, geri adým atmasý ge-
reken tarafýn Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ile Türki-
ye’nin olmasý istenmektedir. Bu ve benzeri yaklaþým-
lar sýkça seslendirildiði için de toplumumuzun zihni
bulandýrýlmaktadýr.

Bütün bunlar son zamanlarda “millî çýkar”, “ül-
kenin alî menfaatleri” gibi gerekçeleri de kullanmaya
baþlamýþlardýr. Bu ve benzeri kavram ve deðerleri ta-
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bii olarak temel referans kabul eden milliyetçiliðe her
türlü eleþtiriyi yöneltenler, þimdi, görünürde de olsa
milliyetçiliði çaðrýþtýran bir söyleme baþvurmaktan
çekinmemektedirler. Ülkemizin ana davalarýnda han-
gi gerekçeyle olursa olsun karþý tarafýn avukatlýðýna
soyunanlarýn, deðil millî çýkarlarý korumasý, vatanse-
ver olmasý bile tartýþmaya açýktýr.

Sayýn Rauf Denktaþ’ýn Newyork’ta devam eden
dolaylý görüþmelerde savunduðu tez, büyük Türk Mil-
leti’nin de benimsediði tezdir. Sorunun ele alýnýþýnda
ve çözümünde, Kýbrýs’taki iki toplumlu ve iki devletli
gerçeðin göz ardý edilmemesi gerekmektedir.

Diðer önemli husus ise, dünyanýn bazý bölgele-
rinde zoraki bir ayrýþtýrma ve parçalanma politikasý-
nýn, bazý bölgelerde ise ýsrarla birleþtirme politikalarý-
nýn takip ediliyor olmasýdýr. Yine, Batý dünyasý tam
çeyrek asýrdýr Kuzey Kýbrýs’ý tanýmama politikasýnda
ýsrar etmekte ve geri adým atmamaktadýr.

Bütün bu gerçekler ortada dururken, Türkiye’nin
tutumunun sürekli bir þekilde eleþtirilmesi ve ülkemi-
zin dýþlanmaya çalýþýlmasý, bizler açýsýndan kabul
edilemez bir durumdur. Türk milleti ve devleti, adil ve
kalýcý bir barýþtan ve dostluktan yanadýr. Uluslar ara-
sý meseleler de tavizlerin ülkemizden beklenmesi ye-
rine, konunun diðer taraflarýndan da beklenmesinin
asgarî bir hakkaniyet kuralý olduðuna inanmaktadýr.

Bunun için, Sayýn Rauf Denktaþ’ýn Newyork görüþ-
meleri sýrasýnda ve öncesinde sergilediði tavýr, hem
onurlu hem de doðru  bir tavýrdýr.

Sonuç olarak, uluslar arasý iþ birliði, barýþ ve da-
yanýþma gerçek manada inþa edilemediði sürece, kü-
reselleþmenin bir ayaðýnýn her zaman eksik kalacaðý
unutulmamalýdýr. 

Muhterem Arkadaþlarým,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Terör örgütünün Batý Avrupa’daki destekçileri ile

onlarýn ülkemizdeki gönüllü yandaþlarýnýn terör örgü-
tü ve baþý karþýsýndaki yaklaþýmlarý da Kýbrýs sorunu-
na bakýþ açýlarýyla büyük bir benzerlik arz etmektedir.
Ve hatta, ülkemizdeki bazý çevreler, düne kadar Tür-
kiye aleyhine karar almakla ünlü olan Avrupa Parla-
mentosu’ndan daha geriye düþmüþlerdir. Avrupa Par-
lamentosu bile, terör örgütünün baþýyla Türkiye’nin
tam üyeliði meselesini birbirine karýþtýrmaktan kaçýn-
mýþtýr.

Geçen hafta yapýlan grup toplantýmýzda da ifa-
de ettiðimiz gibi, bizler Avrupa Birliði’yle iliþkilerimizde
karþýlýklý anlayýþ, saygý ve iþ birliðinin belirleyici olma-
sýný savunuyoruz. Avrupa Birliði ve üye devletler, top-
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rak bütünlüðümüze ve insanlarýmýzýn yaþama hakký-
na kasteden bir terör örgütü karþýsýnda ülkemizden
yana açýkça tavýr almak mecburiyetindedir. 

Ýnsan haklarý ile terörizm arasýndaki çizgiyi net
olarak çizemeyen bir Avrupa, her þeyden önce kendi
savunduklarý deðerlere ve tarihlerine ters düþecek;
uluslar arasý saygýnlýðý büyük bir yara alacaktýr.

Unutulmamalý ki herhangi bir ülke, vatandaþlarý-
nýn can güvenliðini ve geleceðini hiçbir gerekçeyle fe-
da etmeyi göze alamaz. 

Ayný þekilde, vatandaþýnýn devlete olan güveni-
ni sarsacak, terörizmi cesaretlendirip ödüllendirecek
bir yaklaþýmý benimseyemez. Böyle bir tarihî yanlýþa
sebep olmasýný da hiç kimse Türkiye’den bekleye-
mez.

Bizim, Milliyetçi Hareket Partisi olarak konuya
bakýþýmýz ve tavrýmýz açýktýr. Türk adaleti, caniye ge-
rekli olan cezayý vermiþtir ve bundan sonra da yasa-
lar neyi emrediyorsa onlarýn yapýlmasý gerekmekte-
dir.

Bizleri kendileriyle karýþtýranlar, “MHP’de idam
sancýsý var” diyenler yanýlýyorlar. Her temel ve millî
mesele de olduðu gibi, terör örgütü ve onun baþý ko-
nusunda da dün ne düþünüyorsak bugün de ayný þe-

yi düþünüyoruz. Bizler ayný zamanda, terörizmi ye-
nen ve cezalandýran bir Türkiye’nin bu kararlý tavrýyla
sadece kendi vatandaþý nezdinde deðil, uluslar arasý
arenada da saygýnlýðýný ve gücünü arttýracaðýna ina-
nýyoruz.

Avrupa Birliði’nin de yanlýþta ýsrar ederek terö-
rist baþýnýn cezalandýrýlmasýyla adaylýk sürecini birbi-
rine karýþtýracaðýný zannetmiyoruz. Birlik yöneticileri-
nin, Helsinki Zirvesi’nde terörizm ile insan haklarýnýn
hiçbir þekilde baðdaþmadýðýný ortaya koyacak, Türki-
ye’nin kararlýlýðýna destek olacak bir tavýr sergileye-
ceklerine inanmak istiyoruz.

Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Son olarak, Türkiye’nin kilit sorunlarýndan biri

olan Yüksek Öðretim ve YÖK konusunda gelinen
noktayla ilgili görüþlerimi sizlerle paylaþmak istiyo-
rum.

Yüksek öðretim sistemimizde uzun süredir ya-
þanan sýkýntýlarýn, aksayan yönlerin varlýðý hemen
hemen herkes tarafýndan bilinmektedir. Özellikle son
yýllarda üniversitelerimiz ciddî bir tartýþma ve eleþtiri
odaðý haline getirilmiþtir.

Üniversite giriþ sýnav sisteminden eðitimin kali-
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tesine, baþörtüsü dramýndan yönetim karmaþasýna
kadar birçok alanda önemli sýkýntýlar ortaya çýkmýþtýr.
Yüksek öðretim dünyasýnýn genel yönetiminden ve
koordinasyonundan birinci derecede sorumlu olan
YÖK’ün bizatihi kendisi sorunlarýn kaynaðý haline
gelmiþtir. Bütün bunlara ilave olarak, ciddî yolsuzluk
iddialarý gündemde yer etmeye baþlamýþtýr.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, kamuoyunda olu-
þan duyarlýlýðý ve üniversitelerin içinden yükselen fer-
yatlarý göz önüne alarak, meselenin enine boyuna
tartýþýlýp araþtýrýlmasýný saðlamak amacýyla araþtýrma
önergelerini kabul etmiþ ve bir komisyon kurulmasýna
karar vermiþtir. 

Bunun karþýsýnda, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz,
tartýþmalarýn ve sorunlarýn odaðýnda yer alan zatý tek-
rar YÖK Baþkaný olarak atamakta bir beis görmemiþ-
tir. Sayýn Cumhurbaþkaný, Anayasamýzýn kendisine
verdiði yetkiyi kullanmýþ, ancak kamuoyunun ve mec-
lisin duyarlýlýklarýný göz ardý etmiþtir. Huzurlarýnýzda
Sayýn Cumhurbaþkanýnýn öðrencilerden öðretim üye-
lerine kadar bütün üniversite camiasýnýn önemli bir
çoðunluðunun ve kamuoyunun beklentilerine ters dü-
þen bu tasarrufunu yadýrgadýðýmýzý ifade etmek isti-
yorum.

Türk üniversite sistemini yozlaþtýran, çaðdaþ
üniversite kavramýnýn gerisine götüren, ancak otoriter

baskýcý rejimlerde görülebilecek þaibeli ve karanlýk bir
yönetim yapýsý oluþturan bir zihniyetin yol açtýðý temel
hak ve özgürlük ihlallerine karþý sessiz kalmamýzý hiç
kimse bizden beklememelidir. Eðitim ve öðrenim hak-
ký gibi bu hak ve özgürlüklerin ihlallerine karþý tavýrsýz
kalanlar veya geri ve köhnemiþ baskýcý yönetime do-
laylý destek sunanlarýn baþka konularda insan hakla-
rý üzerine sergiledikleri tavýrlarýn samimiyeti de inan-
dýrýcý olmaktan uzaktýr. 

Türkiye’nin geleceðini karartmak isteyenlere,
Türk milletinin deðerlerine ve Türkçeye dostça bak-
mayanlara, gerekçeleri ne olursa olsun düþünce ve
bilimin özgürce geliþmesine engel olmak isteyenlere
karþý, milletimizin haklarýný ve çocuklarýmýzýn gelece-
ðini savunmak zorundayýz. Unutmamalýyýz ki 21. yüz-
yýla girerken Türkiye’yi geleceðe taþýyacak dinamizm
ancak çaðdaþ bilim zihniyetine sahip üniversiteler ta-
rafýndan yaratýlabilir.

Milliyetçi Hareket Partisi, bu mesele karþýsýnda-
ki duyarlýlýðýný devam ettirecek, kamuoyunun ve üni-
versite camiasýnýn huzura kavuþmasý için elinden ge-
len bütün gayreti sarf edecektir

Meselenin bir baþka ilginç ve üzücü yaný, sözde
insan haklarý ve demokrasi sevgilerini terörist baþýný
koruyup kollamaya kadar vardýranlarýn, üniversite ca-
miasýnýn sorunlarý ve çözümü konusunu görmezlikten
gelmeleridir. Öðretim üye ve elemanlarý ile öðrencile-
rimizin yaþadýðý sorunlara saðlýklý, tutarlý ve demokra-
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tik bir bakýþ açýsýyla yaklaþmaktan þiddetle kaçýndýk-
larý dikkat çekmektedir. Ýnsan haklarý ve demokrasiye
iliþkin tavýrlarýn giderek kategorik ve marazi bir yakla-
þýma dönüþtüðünü görmek, bizler açýsýndan ibret ve-
ricidir.

Evet maalesef, Türkiye’de bir grup entellektüelin
ve gazetecinin zihniyet dünyasý böyledir. Sadece par-
timize deðil, ülkemize, milletimize ve demokrasiye
bakýþlarý da çifte standartlarla yoðrulmuþtur.

Ýþte bu ve benzeri sebeplerle iþimiz zor, görevi-
miz aðýrdýr. Ama ne olursa olsun, Türkiye bütün bun-
larý aþacak, demokrasisini, millî birliðini ve hukuk dev-
letini birlikte geliþtirme baþarýsýný göstererek yoluna
devam edecektir. Allah’ýn izniyle ülkemiz gelecek çey-
rek asýr içinde lider ülke olarak dünya sahnesindeki
güzide yerini alacak; tarihine ve milletine yakýþýr bir
þekilde varlýðýný sürdürecektir. Bütün ön yargýlara ve
husumetlere raðmen bu atýlýmýn ve diriliþin lokomotifi
de Türk Milliyetçileri ve Milliyetçi Hareket Partisi
olacaktýr.

Bu duygu ve düþüncelerle konuþmamý tamam-
larken, hepinizi bir kez daha saygý ve sevgiyle selam-
lýyorum.
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

14 Aralýk 1999 Günü TBMM MHP

Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý

Konuþma Metni



Muhterem Milletvekilleri,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Hepinizi öncelikle saygý ve sevgiyle selâmlýyo-

rum.
Bugün yine huzurlarýnýza hepimizi derinden sar-

san bir acý ve üzüntü ile çýkýyorum. Dava arkadaþým,
aziz kardeþim Çanakkale Milletvekili Sýtký Turan’ý ve
danýþman arkadaþýmýz Metin Demir’i, daha  Kadir
Görmez’in bütün üzüntüsü yüreðimizde iken elim bir
trafik kazasýnda kaybetmiþ bulunuyoruz.

Muhterem dava arkadaþlarýma Yüce Allah’tan
rahmet; ailelerine, Çanakkalelilere, camiamýza ve
aziz milletimize baþsaðlýðý diliyorum. 

Hatýrlanacaðý üzere, son aylar içinde hem iç
hem de dýþ politika ve ekonomi alanýnda ülkemizin
geleceðini doðrudan ilgilendiren önemli geliþmelerin
cereyan ettiðini daha önce ifade etmiþtim.

Türkiye’nin ekonomik açmazlardan kurtuluþunu
saðlamaya yönelik tedbirler zincirinin halkalarýndan
birini oluþturan kararlar, geçen hafta içinde resmen
açýklanmýþ bulunmaktadýr. Son bir  haftaya damgasý-
ný vuran ikinci önemli geliþmeyi ise, Avrupa Birliði’ne
üyelik maceramýzda gelinen yeni dönüm noktasý
oluþturmaktadýr.
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Geçtiðimiz cuma günü toplanan Birlik üyesi ül-
kelerin devlet ve hükûmet baþkanlarýnýn katýlýmýyla
gerçekleþen Helsinki Zirvesi’nde adaylýk statümüz
resmen kabul edilerek ilân edilmiþ bulunmaktadýr. Bu
önemli geliþmeyi deðerlendirmeye geçmeden önce,
ekonomik hayatýmýzýn bugünü ve yarýnýyla ilgili olarak
birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum.

Zaman zaman vurguladýðýmýz gibi, Türk ekono-
misi, uzun süredir yakalandýðý kronik hastalýðý yen-
meye çalýþan, ama buna raðmen giderek ateþi yükse-
len bir özelliðe sahiptir. Arada sýrada uygulanan teda-
viler ile ateþin düþmesi mümkün olamamýþ, ancak be-
lirli bir süre belirli bir seviyede tutulmasý saðlanmýþtýr.

Ekonomimizin ateþinin yükselmesinde rol oyna-
yan temel faktör, hiç tartýþmasýz, her yýl içinden çýkýl-
maz hale gelen borç ve faiz sarmalýdýr. Ekonomik
bünyenin yüksek ateþe elveriþli bir karakterde olmasý
da, hastalýðýn kronik bir hâl almasýna uygun bir alt ya-
pý oluþturmaktadýr.

Her geçen gün olumsuz toplumsal sonuçlara yol
açan, en önemlisi de sorunlarýn çözülemeyeceðine
dair kanaatlerin güçlenmesine vesile olan bu duru-
mun, ortadan kaldýrýlmasý da takdir edileceði gibi ko-
lay olmamaktadýr. Bunun için, bir taraftan yapýsal
olumsuzluklarýn düzeltilmesi, diðer taraftan da dýþsal
olumsuzluklarýn en aza indirilmesi gerekmektedir.

Meclisimizin ve hükûmetimizin bu zamana ka-
dar ortaya koyduðu kararlýlýk ve aldýðý tedbirler, bu iki
temel faktörle birlikte mücadeleyi öngörmektedir.

Bugün gelinen noktadan geriye dönüp baktýðý-
mýzda küçümsenemeyecek bir mesafenin katedildiði
görülmektedir. Bizce en önemlisi, Türkiye’nin borç ve
faiz bataklýðý ile enflâsyon belâsýndan kurtulacaðýna
dair ciddî bir olumlu beklentinin, toplumsal güven
duygusunun geliþmeye baþlamýþ olmasýdýr. Bu döne-
me kadar alýnan tedbirlerin baþarýya ulaþamamasýn-
da bu boyutun eksikliðinin çok belirleyici  bir rol oyna-
dýðý bilinmektedir. Bugün olumlu bir manevi iklimin,
bir toplumsal güvenin oluþmaya baþlamasý geleceðe
iliþkin ümitlerimizi artýrmýþtýr.

Bu süreçte, sizlerin, 21. Dönem Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin yaptýðý fedakârca çalýþmalarýn rolü
çok büyüktür. Bu vesileyle, hepinize bir kez daha þük-
ranlarýmý sunmayý borç telâkki ediyorum.

Geliþmelerin bir baþka sevindirici tarafý da reel
ekonominin hem bu iklime hem de alýnan somut ted-
birlere olumlu cevap vermeye baþlamýþ olmasýdýr.
Son bir ay içinde faiz ve enflâsyonda ciddî bir düþme
eðilimi ortaya çýkmýþtýr. Bugünden öngörülmeyen çok
ciddi bir sorun ile karþýlaþmadýðýmýz takdirde, 2000
yýlý,  son çeyrek asýrlýk ekonomi tarihimiz içinde özel
bir yere sahip olacaktýr. Ýnþallah halkýmýz, önümüzde-
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ki yýl,  enflâsyon ve faiz bataklýðýndan kurtulmaya
baþladýðýmýzý yakýndan hissedecektir.

Gerek yeni alýnan ekonomik ve malî tedbirler,
gerekse bir yýldýr içinde bulunduðumuz ciddî daralma
ve durgunluk süreci, bir süre daha dar gelirli vatan-
daþlarýmýzý olumsuz yönde etkilemeye devam ede-
cektir. Zorlu kýþ aylarýný atlattýktan sonra, yaz aylarýn-
dan itibaren sosyoekonomik hayatýmýzda beklediði-
miz canlanma ile birlikte toplumsal rahatlama da söz
konusu olacaktýr.

Sanayici ve iþ adamlarýnýn, gayrimenkul sahip-
lerinin, dar gelirli vatandaþlarýmýzýn durumunu dikka-
te almalarýný, ekonomiyi rayýna oturtup yeniden dirilt-
me mücadelesine aktif destek vermelerini bekliyoruz.
Unutulmamalý ki bu mücadele kollektif fedakârlýk ve
dayanýþma ile baþarýlabilir. Yine ancak bu yolla en az
toplumsal maliyetle atlatýlabilir.

Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Avrupa Birliði’yle iliþkilerimizde gelinen bugünkü

nokta, ülkemizin sadece bir bölgesel oluþuma iþtirak
sürecinde yeni bir aþamaya girdiðini ifade etmemekte-
dir. Hem toplumsal ve ekonomik hem de uluslar arasý
alanda yeni geliþmeleri beraberinde getirebilecek bir

güzergâha yöneliþi ifade etmektedir. Avrupa ülkeleri-
nin oluþturduðu siyasî ve ekonomik birliðe üye olma
meselemiz, bugün artýk, üzerinde çok yönlü olarak
kafa yormamýz gereken daha somut, daha sýcak bir
gündem maddesi durumundadýr.

Hatýrlanacaðý üzere, Avrupa Birliði düþüncesi II.
Dünya Savaþý sýrasýnda þekillenmeye baþlamýþtýr.
Winston Churchill, 21 Mart 1943 tarihinde radyoda
yaptýðý konuþmada, 2. Dünya Savaþý sonrasýnda
dünyanýn karþýlaþacaðý büyük sorunlarýn çözülebil-
mesi amacýyla bir Avrupa Konseyi ile bir de Asya
Konseyi kurulmasý önerisini dile getirmiþtir. Dünya
Savaþýnýn sona ermesinden dört yýl sonra, 5 Mayýs
1949 tarihinde Batý Avrupa’da 10 ülke birleþerek Av-
rupa Konseyi’ni oluþturmuþlardýr. Bu organizasyonu,
1 Ocak 1958 tarihinde kurulan Avrupa Ekonomik Top-
luluðu takip etmiþtir.

Avrupa’nýn en eski ve en geniþ kapsamlý bu ku-
ruluþunun ana amacý, üye ülkelerin paylaþtýklarý te-
mel ilkeleri korumak, sosyal ve ekonomik geliþmeleri-
ni kolaylaþtýrmak amacýyla iþ birliði yapmaktýr. Orga-
nik yapýsý ve iþleyiþi açýsýndan da, birden fazla ulus
devletin eþitlik ilkesi ile oluþturduðu bir devletler arasý
ve devletlerüstü bölgesel birliktelik anlamýna gelmek-
tedir. Bir devlet, kendi egemenlik haklarýnýn bir kýs-
mýndan feragat ederek bu uluslar arasý topluluðun
eþit hak sahibi bir üyesi olmaktadýr.
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2. Dünya Savaþý sonrasýnda þekillenmeye baþ-
layan dünya düzeninde temel tercihini Batý dünyasýn-
dan yana yapan Türkiye, Batýlý devletler ile ekonomik
ve siyasî iliþkiler içine girmek için özel gayret sarfet-
miþtir. Bu temel tercihte, 19. yüzyýldan itibaren hýz ka-
zanan modernleþme ve batýlýlaþma süreci ile Soðuk
Savaþ dönemi þartlarýnýn belirleyici bir rol oynadýðýna
þüphe yoktur.

Birleþmiþ Milletler, üyeliðimizi NATO üyeliði ta-
kip etmiþ, bunun hemen ardýndan Avrupa Konseyi’ne
üye olma talebimiz gündeme getirilmiþtir. 25 Mart
1957 tarihinde imzalanan Roma Anlaþmasý ile 12 Ey-
lül 1963’te imzalanýp 1 Aralýk 1964 tarihinde yürürlü-
ðe giren Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluðu ara-
sýndaki Ankara Anlaþmasý, bu iliþkiler aðýna resmiyet
kazandýran belgeler olmuþtur.

Ýþte, ülkemizin Avrupa Birliði’yle olan uzun ve
sancýlý iliþkiler tarihi böyle baþlamýþ, çeþitli aþamalar-
dan geçerek bugünkü noktaya gelmiþtir. Avrupa Birli-
ði, Türkiye ile bütünleþme meselesine uzun bir süre-
ce yayýlmýþ genel bir strateji çerçevesinde yaklaþmýþ-
týr. Ülkemizin de kendi payýna düþen taahhütleri yeri-
ne getirme konusunda pek aceleci ve istekli davran-
madýðý bir gerçektir. Ama bundan daha fazla gerçek
olan, Birliðin bütünleþme konusunda, ülkemize me-
safeli yaklaþma, Türkiye’nin sorunlarýný büyütme ve

yalnýz býrakma þeklinde özetleyebileceðimiz bir tavýr
geliþtirmiþ olmasýdýr. Hiç dostane ve yapýcý olmayan
bu fiilî ve resmî tavýr, iliþkilerimizin genel rengini belir-
lemiþ ve önemini sürekli korumuþtur.

Ülkemizin 1987 yýlýnda, Avrupa Birliði’ne yaptýðý
tam üyelik baþvurusunun iki yýl sonra reddedilmesinin
ardýndan Gümrük Birliði Anlaþmasý’nýn imzalandýðý
tarihe kadar kayda deðer bir geliþme yaþanmamýþtýr.
Bu dönem boyunca, özellikle Avrupa Parlâmento-
su’nda, Türkiye’yi tek taraflý olarak sýkýntýya sokan,
terör örgütünün tezlerine  yakýn kararlarýn alýndýðý gö-
ze çarpmaktadýr.

Gümrük Birliði Anlaþmasý ise, her ne kadar tam
üyeliðe giden yolda önemli bir adým, bir hazýrlýk süre-
ci olarak telâkki edilmiþ olsa bile, birçok açýdan ülke-
mize pahalýya mal olmuþtur. Gerçekten de ekonomik
boyutlarýný bir kenara býraktýðýmýzda dahi siyasî an-
lamda ciddî bir olumsuzluðu ifade etmektedir. Çünkü,
“karþýlýklýlýk ilkesi” söz konusu olmadan egemenlik
devrinin ortaya konmasý, uluslar arasý iliþkilerimiz ve
saygýnlýðýmýz bakýmýndan bir hata olmuþtur. 

Hatýrlanacaðý üzere, 12-13 Aralýk 1997’de topla-
nan Lüksemburg Zirvesi, Birlik ile olan iliþkilerimizin
tarihinde bir kara leke olarak yer alacak kadar bir so-
rumluluk ve haksýzlýk örneði oluþturmaktadýr. Bu zir-
vede, Orta ve Doðu Avrupa’daki bazý ülkelere tam
üyelik perspektifi verilirken, ülkemize karþý ayrýmcý ve
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küçük düþürücü bir tavýr sergilenmiþtir. Lüksemburg
sonrasý iki yýl boyunca iliþkilerimiz, en soðuk ve ve-
rimsiz dönemini yaþamýþtýr.

Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Bilindiði gibi, Lüksemburg Zirvesi’nden iki yýl

sonra toplanan Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin tam
üyeliðe aday ülke statüsü resmen tescil edilmiþ ve
buna dair bir perspektif ortaya konmuþtur. Huzurlarý-
nýzda, bu çerçevede gündeme gelen ve zihnimizi kur-
calayan bazý konularý üç temel soru etrafýnda ele al-
mak istiyorum.

Birinci soru: Ýki yýl içinde bu noktaya nasýl ve ni-
çin gelinmiþtir? Ýkinci soru, Helsinki Zirvesi’nde ilân
edilen üyelik perspektifini içeren metin ne ifade et-
mektedir? Son olarak, bundan sonra ne olacaktýr ve
Türkiye’nin tavrýný nasýl belirlemek gerekmektedir?

Helsinki Zirvesi’nde alýnan karar, ülkemizin Av-
rupa Birliði’ne tam üyelik sürecinde bir dönüm nokta-
sýdýr, bir kilometre taþýdýr. Ayný zamanda ülkemizin
giderek artan uluslar arasý saygýnlýðýnýn ve gücünün
de kabulü anlamýna gelmektedir. Birliðe adaylýk sta-
tüsü, bizler açýsýndan Türkiye’nin Batý’ya açýlan bü-
yük pencerelerinden birindeki sis perdesinin bir ölçü-

de kalkmasý anlamýna gelmektedir. Bunun dýþýndaki
genel bakýþ açýlarý, gerçekçi olmayan ya da “kraldan
çok kralcý” bir mantýðýn eseri olan anlayýþlarý ifade et-
mektedir.

Bu noktada, bir hususun altýný daha çizmek isti-
yorum. Avrupa Birliði’ne aday ülke olarak kabul edili-
þimiz, bir lütuf deðildir. Adaylýk statüsü, her þeyden
önce baþlangýçta imzalanan anlaþmalardan kaynak-
lanan bir hakka dayanmaktadýr. Ýkinci olarak, Türki-
ye’nin Soðuk Savaþ döneminin hemen ardýndan kü-
çümsenen jeopolitik ve jeoekonomik öneminin yeni-
den keþfedilmeye baþlanmasýdýr. Ülkemizin Avrasya
coðrafyasýnda anahtar bir konuma sahip olmasý; Kaf-
kaslarda, Balkanlarda ve Ortadoðu’da arzulanan is-
tikrar için Türkiye’ye ihtiyaç duyulmasý, Avrupa Birli-
ði’nin yeni yaklaþýmýnda belirleyici olmuþtur.

Gene, 18 Nisan Seçimlerinden sonra ortaya çýk-
maya baþlayan siyasî ve ekonomik istikrar tablosu da
gelinen aþama üzerinde olumlu bir katký saðlamýþtýr.
Avrupa  Birliði’ne aday ülke statüsünün tanýnmasý, iþ-
te bütün bu faktörlerin bir ürünüdür.

Türkiye’nin önüne konan yol haritasý, geçmiþ ile
karþýlaþtýrýldýðýnda ön yargýlardan ve ilâve þartlardan
belirli ölçülerde arýnmýþ bir mahiyet arz etmektedir.
Kýbrýs ve Ege sorunlarýyla ilgili ifadeler ise, ülkemize
yönelik yeni dayatmalar içermemekte, ancak rahatsýz
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edici bir boyuta da sahip bulunmaktadýr.
Türkiye, bu zamana kadar Ada’da hep kalýcý ve

adil bir barýþtan yana olmuþtur. Bunun dýþýndaki tek
taraflý dayatmalarla bulunacak çözümlerin gerçek bir
çözüm olamayacaðýna inanmaktadýr.  Böyle bir yol,
Türkiye açýsýndan kabul edilemez bir durumu ifade
edecektir. Hiç kimse bizlerden Kýbrýs ve Ege’de bir ol-
du bittiye rýza göstermemizi, adaletsizliðe tahammül
etmemizi beklememelidir.

Son olarak, bazý iç ve dýþ çevreler tarafýndan te-
lâffuz edilen yükümlülükler konusuna deðinmek isti-
yorum. Gelinen nokta, Türkiye’yi tek taraflý  olarak yü-
kümlülük altýna sokmamaktadýr. Yeni süreçte, geç-
miþte olduðu gibi tek taraflý beklentilerle, fedakârlýk-
larla ve suçlamalarla yol almak mümkün deðildir. Ne
mantýkla ne de ahlâkla izah edilebilecek böyle bir du-
rum, bizler açýsýndan kabul edilmesi mümkün olma-
yan bir yöntemi ifade etmektedir.

Adaylýk dönemi, her iki tarafa birden yükümlü-
lükler ve sorumluluklar yüklemekte, iliþkilere karþýlýklý
iyi niyetin ve iþ birliði çabasýnýn hâkim olmasýný gerek-
li kýlmaktadýr.

Yine, bazý iç ve dýþ çevrelerde terörist baþýna
olan ilgi ve sempatinin Helsinki Zirvesi’nin ardýndan
tekrar nüksettiði gözlenmektedir. Birliðin Dýþ Politika

ve Ortak Savunma Yüksek Temsilcisi Sayýn Solana
ile dönem baþkaný Sayýn Lipponen, Zirve sonrasýnda
düzenledikleri basýn toplantýlarýnda aðýrlýklý olarak
idam cezasýnýn kaldýrýlmasýna ve insan hayatýna ver-
dikleri öneme vurgu yapmýþlardýr. Bizler de Avrupa
Birliði’nin insan hayatýna deðer ve önem vermesini
anlýyor, ama terörist baþýna verdikleri önemi ve deðe-
ri anlayamýyoruz.

Birlik yöneticilerinin iliþkilerimizin geleceðiyle il-
gili olarak, gündemin ilk sýrasýna, resmî bir mahiyet
taþýmasa bile bu noktayý oturtmalarý, hiç de dostane
ve ciddî bir yaklaþým deðildir. Kendilerini, þehitlerimi-
ze, hunharca katledilen on binlerce masum sivil insa-
nýmýza ve tabi ki bütün milletimize karþý daha duyarlý
ve saygýlý olmaya davet ediyorum.

Muhterem Arkadaþlarým,
Bundan sonra önümüzde zorlu ve uzun bir yol

var. Türkiye, sonuçta, Avrupa Birliði’ne üye olsa da
olmasa da kendi demokrasisinin ve hukuk devletinin
standartlarýný yükseltmek durumundadýr. Her zaman
söylediðimiz gibi, Türkiye millî bütünleþmesini pekiþti-
rerek demokratik hukuk devletini geliþtirmek zorunlu-
luðuyla karþý karþýyadýr.

Bizler, Batý dünyasýyla olan her türlü iliþkimize
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ne üstünlük ne de aþaðýlýk kompleksiyle yaklaþama-
yýz. Geliþmelere ve sorunlara, gerçekçi ve çok yönlü
bir global strateji çerçevesinde yaklaþma durumunda-
yýz. Türk milleti için vazgeçilemez olan, millî kültürü-
müze, toprak bütünlüðümüze ve üniter devlet yapýmý-
za olan saygý ve baðlýlýktýr. Avrupa’nýn Türkiye’nin
gerçek dostu olduðunu ispatlayacak kriterlerden biri-
ni, þüphesiz ülkemizin bu milli duyarlýlýklarýna göste-
recekleri saygý oluþturacaktýr.

Bu düþüncelerle hepinizi bir kez daha say-
gýlarýmla selâmlýyorum.
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