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Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Konuþmama baþlarken kýymetli heyetinizi en iyi di-

leklerimle selâmlýyorum.
21. Yasama Döneminin 2. Yasama Yýlýnda, siz de-

ðerli milletvekili arkadaþlarýmýn katkýlarýyla Meclisimiz
önemli kararlarýn ve yasalarýn altýna imza atmýþtýr. Yasa-
ma ve denetim görevlerimizi yoðun ve yorucu çalýþma
temposu içinde yerine getirmiþ bulunuyoruz. Bu vesileyle,
grup yöneticilerimizi ve milletvekili arkadaþlarýmýzý tebrik
ediyor, takdirlerimi sunuyorum. Artýk, aziz milletimizin tem-
silcileri olarak baþka bir önemli görev için seçim bölgeleri-
ne gideceksiniz.

Önümüzdeki tatil dönemi, her þeyden önce, geçen
yasama yýlýnýn çok yönlü bir muhasebesini yapma fýrsatý-
ný ifade etmektedir. Bu sebeple, her milletvekili arkadaþý-
mýn, yaþadýðý tecrübeler ve yasama faaliyetleri hakkýnda
bir deðerlendirme yapmasý önem arz etmektedir. Böylece,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin yeni yasama yýlý için bir ön
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hazýrlýk yapmamýz mümkün olacaktýr. Bu çabanýn hem
partimizin hem de ülkemizin geleceði bakýmýndan olumlu
katký saðlayacaðýna þüphe yoktur.

Ýkinci olarak, Türkiye’nin dört bir tarafýna daðýlarak
vatandaþlarýmýzla yoðun bir þekilde temas kurmanýz anla-
mýna gelmektedir. Bu yoðun iliþkiler trafiði, iki yönlü bir iþ-
levi ifade etmektedir. Bir taraftan, meclis, hükûmet ve par-
ti çalýþmalarý halkýmýza anlatýlacak, izah edilecektir. Diðer
taraftan da, halkýmýzýn düþünceleri, özellikle de taleplerini
ve beklentilerini çok yönlü bir þekilde tespit ederek deðer-
lendirme fýrsatý verecektir.

Bu süreç, sonuç itibarýyla, sadece siyaset-vatandaþ
dertleþmesini deðil, kucaklaþmasýný da beraberinde geti-
recektir. Bütün bunlarýn ardýndan, temaslarýnýzý ve göz-
lemlerinizi tespitler ve öneriler olarak bir rapor hâline getir-
meniz çok yararlý olacaktýr. Bu raporlar, hem parti hem de
meclis ve hükûmet çalýþmalarýnda yol gösterici olacaktýr. 

Kýymetli Milletvekilleri,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Hatýrlanacaðý üzere, ülke gündemi haziran ayý ba-

þýndan itibaren Meclis Soruþturma Komisyonlarýnýn çalýþ-
malarýna kilitlenmiþtir. Yüce Meclisin varlýðý ve görevleri

açýsýndan doðal bir süreci ifade eden komisyon çalýþmala-
rý ve buna iliþkin genel kurul görüþmeleri çeþitli sebep ve
gerekçelerle birçok tartýþmayý beraberinde getirmiþtir. 

Sonuç olarak, Türk siyasetinin yolsuzluk kamburun-
dan kurtulmasý için bir fýrsat olan bu durum, olaðan bir sü-
reç olmaktan çok, gündemi boðan bir süreç hâline dönüþ-
müþtür. Tartýþmalarýn farklý alanlara çekilerek yürütülmesi-
nin ve amacýndan büyük ölçüde saptýrýlmasýnýn neye hiz-
met ettiði ve edeceði ortadadýr. 

Partimiz, meseleye en baþýndan itibaren hiç tartýþ-
masýz belirli ilkeler ve sorumluluklar ekseninde yaklaþmýþ-
týr. Bazý çevrelerin kendi kendileriyle çeliþkiye düþme pa-
hasýna yaptýðý yorumlarýn aksine, konuyu basit bir siyasî
manevra alaný olarak görmekten kaçýnmýþtýr. Bunun için
vicdanýmýz rahat, alnýmýz açýktýr. Partimizin ve milletvekil-
lerimizin tavrý, ülkemize ve insanýmýza karþý yüklendiðimiz
görev ve sorumluklar çerçevesinde en doðru, en ahlâkî
olaný yapmaktan ibarettir. 

Bizim dýþýmýzdaki siyasî partiler ve çevreler de böy-
le davrandýklarýný düþünüp iddia edebilirler. Tabiî bütün
bunlarýn bir deðer ve anlam ifade etmesi, ancak kamu vic-
danýnda bulacaðý karþýlýða baðlýdýr. Tarihin gelecekte ve-
receði hüküm de bu ölçüler içinde þekillenecektir. 

Son bir ay boyunca yoðun olarak yaþanan tartýþma
ve geliþmeler, demokratik siyasî hayatýmýzýn içinde bulun-
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duðu eksiklikleri, tutarsýzlýklarý ve sýkýntýlarý ortaya koyma-
sý bakýmýndan yararlý olmuþtur. Ýzninizle, yaþanýlanlardan
çýkardýðýmýz sonuçlarý birkaç baþlýk hâlinde sýralamak isti-
yorum:

1- Bu süre zarfýnda yaþanan geliþmeler, Türk siya-
setinin üslûp ve usul açýsýndan ne kadar zayýf bir
etik zemine sahip olduðu gözler önüne sermiþtir.
Diðer bir deyiþle, samimiyet, tutarlýlýk, sorumluluk
gibi deðerlerin önemine duyulan ihtiyaç, kendini
bir kez daha çarpýcý biçimde ortaya koymuþtur.
Bunun içinde siyasî iliþkilerde ve beyanatlarda
kullanýlan dil’e daha çok özen gösterilmesi þarttýr. 

2- Yolsuzluk iddialarýnýn sahipleri ile muhataplarýnýn
ciddî bir öz eleþtiri yaparak, bugüne kadar yapý-
lan tartýþma ve eleþtirilerin bir bilânçosunu çýkart -
malarýnda sayýsýz fayda bulunmaktadýr.

3- Temiz toplum, temiz siyasetin bir slogan olmak-
tan çýkarýlarak siyasetin yeniden yapýlandýrýlma-
sýnýn ayrýlmaz bir parçasý hâline getirilmesi ge-
rekmektedir. 

4- Anayasada yer alan Meclis Soruþturmasý usulü-
nün bir an önce gözden geçirilerek yeniden dü-
zenlenmesi ve her türlü spekülâsyona kapalý bir

þekle kavuþturulmasý, zorunluluk hâline gelmiþtir. 
Bizim, Milliyetçi Hareket Partisi olarak dünden bu-

güne, bugünden yarýna çýkardýðýmýz dersler ve sonuçlar
bunlardýr. Bunlarý da bütün siyasî partilerin ve kamuoyu-
nun dikkatlerine sunmayý bir görev kabul ediyoruz. 

Muhterem Arkadaþlarým, 
Deðerli Basýn Mensuplarý, 
Bütün bu sorunlarý çözmek yerine, tartýþmak zorun-

da kalýrken dýþ politika alanýnda ülkemizi de çok yakýndan
ilgilendiren önemli geliþmeler yaþanmýþtýr. Diðer taraftan
ekonomik programýn uygulanma süreci tartýþmalarý yapýl-
mýþ, 8’inci  5 Yýllýk Kalkýnma Plâný çalýþmalarý zamanýnda
ve baþarýyla tamamlanmýþtýr. Yine öðrenci affý yasalaþarak
zor durumdaki gençlerimizin ve akademisyenlerimizin ra-
hatlamasý saðlanmýþtýr.

Kýbrýs sorunu, Avrupa Birliði ile iliþkiler, Rusya’nýn
yeni bir jeopolitik kuþak ve iklim oluþturma çabalarý uluslar
arasý iliþkilerin aðýrlýklý gündem maddelerini oluþturmaya
devam etmiþtir. 

Takdir edileceði gibi, dýþ politikalarýn þekillenmesinde
kabul gören kurallardan birini, çýkarlar, gerçekler ve idealler
arasýnda bir dengenin kurulmasý ve korunmasý ilkesi oluþ-
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turur. 
Baþarýlý ve etkin dýþ politika da bu dengenin hayata

geçirilmesini mümkün kýlan kararlarýn ve araçlarýn bütünü-
nü ifade eder. Her ülke teknolojik, askerî ve ekonomik gü-
cü oranýnda, tarihî birikimleri ile jeopolitik konumunun ýþý-
ðýnda dýþ politikasýný þekillendirir ve hayata geçirmeye ça-
lýþýr. Bunun dýþýnda bir düþüncenin, bir devletin baþta var-
lýðý olmak üzere, saygýnlýðýný ve etkinliðini tartýþmaya açýk
hâle getireceði açýktýr.

Soðuk savaþ sonrasý ortaya çýkan yeni uluslar arasý
süreç ve hýz kazanan küreselleþme olgusu, dýþ politika
alanýnda ve ülkeler arasý iliþkilerde köklü deðiþikliklere yol
açmýþtýr. Dünyamýz, özellikle son on yýldýr ülkelerin dýþ po-
litika araçlarý ve hedefleri bakýmýndan önemli geliþmelere
sahne olmaya baþlamýþtýr. Her ülkenin, her milletin, jeopo-
litik konumuyla jeoekonomik ve jeokültürel gücü ölçüsün-
de iddialarý ve iþ birliði çabalarý farklýlaþmaktadýr. Diðer bir
deyiþle, her geliþmiþ ülkenin millî çýkarlarý yanýnda, bölge-
sel ve küresel ölçekte iddialarý ve projeleri bulunmaktadýr.
Bunun sonucunda hem uluslar arasý iþ birliði aðlarý çeþit-
lenmekte ve karmaþýklaþmakta hem de küresel rekabet ký-
zýþmaktadýr.

Avrupa Birliðinin geçirdiði evrimin bugün geldiði nok-
ta son tahlilde böyle bir anlam ve öneme sahiptir. Türki-
ye’nin Birlik ile iliþkilerinde alacaðý mesafe de nihaî anla-

mýyla bu tür bir boyutu ifade edecektir. Mikro ölçekte ise
her türlü uluslar arasý iþ birliði giriþiminde olduðu gibi, Av-
rupa ülkeleriyle karþýlýklý bir alýþveriþ anlamýna gelmekte-
dir. 

Uzun ve zorlu bir geçmiþe sahip olan Avrupa Birliði
ile iliþkilerimizin son bir yýl içinde kazandýðý ivme, iki taraf
açýsýndan da olaðan bir sürecin tabiî sonucu olmaktan
öteye geçmiþ, yeni ve ciddî bir aþamaya gelmiþ bulunmak-
tadýr. Ýliþkilerin tam üyelik sürecinin resmiyet kazanmasýy-
la birlikte daha somut bir evreye girmesi, hem ülkemizde
hem de Batý Avrupa ülkelerinde tartýþmalarýn yoðunlaþma-
sýnda sebep olmuþtur. Avrupa Birliðinin gelecekte alacaðý
biçim, yönetim þekli, ortak deðerlerin muhtevasý gibi tartýþ-
malar, son zamanlarda daha sýkça yapýlmaya baþlanmýþ-
týr. Avrupa Kamuoyu ve siyaset üzerinde etkili olan çeþitli
çevrelerde, geniþleme sürecinin niteliði ve bu baðlamda
Türkiye’nin konumunun çok yönlü olarak tartýþýldýðý bilin-
mektedir. 

Batý Avrupa devletleri ve toplumlarý için doðal olan
bu sürecin, Türkiye açýsýndan da doðal olmasý ve karþýlan-
masý gerekir. Böylesine hayatî ve stratejik bir meselenin
enine boyuna ele alýnmasýndan daha doðal bir þey ola-
maz. Çünkü bu iliþki, basit bir çýkar iliþkisi deðil, stratejik
ve ekonomik bir birlikteliktir. Ayrýca Türkiye’nin, muhatap-
larýnýn samimiyetinden ve iyi niyetinden emin olmak iste-



mesi, kimseyi rahatsýz etmemelidir. 
Bu çerçevede yanlýþ olan, duyarlý, temkinli ve akýlcý

politikalar ve tavýrlar deðildir. Bilâkis, bu tür ilkelerin millî
üslûbun ve politikalarýn oluþumunda belirleyici olmasý ge-
rekir. Yanlýþ olan, Türkiye’den, Türk Milleti’nden çok, Avru-
pa’ya kulak kabartmaktýr, dýþarýya karþý yek vücut olama-
maktýr. Yanlýþ olan, Türkiye’nin kendi payýna düþen hazýr-
lýklarý gereðince yapamamasý, kararlýlýðýný ve çekinceleri-
ni somut olarak ortaya koyamamasýdýr. 

Bu ve benzeri sebeplerle, Avrupa Birliðiyle iliþkileri-
mizi, “ya hep ya hiç” gibi ikilemler ve açmazlar çerçevesin-
de ele alan yaklaþýmlara mahkûm etmemek gerekir. Bu iki
yaklaþým biçiminin gerçeði yansýtmadýðý, daha çok ön ka-
bullerden beslendiði açýktýr. Üyeliðimiz Avrupa Birliðine ta-
raftar olup olmama ikilemine hapsedilemeyecek kadar
önemlidir ve çok yönlüdür.

En son olarak, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimli-
ði’nin geldiði nokta, ülkemiz açýsýndan hiç de arzu edilme-
yen bir durumu ifade etmektedir. Geçtiðimiz günlerde Por-
tekiz’de toplanan Avrupa Birliði zirvesinde alýnan kararlar,
Türk kamuoyunda hayal kýrýklýðý yaratmýþtýr. Birliðe aday
ülkeleri Avrupa savunmasýnýn karar mekanizmasý dýþýnda
býrakma eðilimi, iliþkilerimize darbe vurmuþtur. Avrupa Bir-
liði yönetiminin, Türkiye’nin tam üyeliði konusunda ortaya
koyduðu irade ile açýkça çeliþen bu durumu kabul etmek

mümkün deðildir. Ülkemizin Avrupa Güvenlik ve Savunma
Kimliði’nin hak ettiði þekilde bir parçasý olmasýna engel
teþkil eden bu yaklaþýmý izah etmek de mümkün deðildir.

Yaklaþýk yarým yüzyýldýr Avrupa Savunma Sistemi’n-
de kilit bir rol oynayan ve bunun için de aðýr bir bedel öde-
mek zorunda kalan Türkiye’ye karþý yapýlan haksýzlýðýn
düzeltilmesi gerekmektedir. Nimet-külfet dengesini göze-
ten dostane bir yaklaþýmýn iliþkilere hâkim olmasý, Türk ka-
muoyunda oluþacak haklý tepkilerin önüne geçilmesi baký-
mýndan da büyük önem arz etmektedir. 

Karþýlýklý anlayýþ, iþ birliði ve dayanýþma yerine, çifte
standartlarýn ve ön yargýlarýn hâkim olduðu bölgesel orga-
nizasyonlarýn, baþarýlý bir sonuç ortaya koymasý imkânsýz-
dýr. "Türkiye’nin Avrupa’ya, Avrupa’nýn Türkiye’ye ihtiyacý
var." sözünün gereðinin yapýlmasý gereken bir ortamda,
adýmlarýn tek taraflý atýlmasýný beklemek yanlýþtýr. Bunun
ne dostluk ne de hakkaniyet esaslarýna sýðmayacaðý açýk-
týr. 

Yine, ülkemizde etnik ve mezhep ayrýmcýlýðýný ve ça-
týþmasýný körükleyecek bir üslûp ve yöntemin tercih edil-
mesi manasýna gelecek tavýrlardan kaçýnýlmasý þarttýr. Bu
konuyu gerek demokratikleþmenin ön þartý, gerekse üyelik
sürecinin kilit meselesi olarak takdim etmenin hiçbir tutarlý
ve gerçekçi tarafý yoktur. Bunun yanýnda, halkýmýzýn Avru-
pa Birliði temsilcilerinin Türkiye’ye karþý ön yargýlý bir yak-
laþým içinde bulunduðuna dair kanaatlerinin pekiþmesine
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sebep olmaktadýr. 

Uluslar arasý güçlerin Kýbrýs sorununa yaklaþýmý da

benzeri bir þekilde, genellikle tek taraflý bir bakýþ açýsýnýn

izlerini taþýmaktadýr. Kýbrýs sorununa çözümün, sorunun

esas sebepleri kavranmadan bulunamayacaðýnýn artýk ka-

bul edilmesi gerekmektedir. Unutulmamalý ki adaleti ve

hakkaniyeti gözetmeyen giriþimler çözümü deðil, çözüm-

süzlüðü beraberinde getirmektedir. Kýbrýs Türk Halký’nýn

ve onun devletinin Kýbrýs gerçeðinin bir parçasý olduðu ar-

týk reddi imkânsýz bir nitelik kazanmýþtýr. Bu sebeple, Tür-

kiye, Kýbrýs Türklüðü’nün haklý ve onurlu davasýnýn sesinin

duyulmasýný istemekte ve beklemektedir. 

Bu düþüncelerle hepinizi bir kez daha en iyi dilekle-

rimle selâmlýyor, iyi tatiller ve baþarýlý çalýþmalar temenni

ediyorum.

18

MÝLLÝYETÇÝ  HAREKET  PARTÝSÝ



19

Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

10 Ekim 2000 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý 

Konuþma Metni

MÝLLÝYETÇÝ  HAREKET  PARTÝSÝ



21

Kýymetli Milletvekili Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Öncelikle, yüksek heyetinizi saygý ve sevgiyle se-

lâmlýyorum.
Konuþmama, uzun bir aradan sonra bu yüce çatý al-

týnda tekrar buluþmanýn verdiði heyecan ve mutluluðu ifa-
de ederek baþlýyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalýþmalarýnýn odaðýný
oluþturacaðý zorlu bir siyasî sürecin baþýndayýz. Ülkemizi
ve meclisimizi, çok önemli gündem maddeleri beklemekte-
dir. Bütün bu dönüm noktalarýnýn en iyi þekilde geçilmesi
için, dün olduðu gibi duyarlý yaklaþýmýmýzý korumak ve çok
çalýþmak mecburiyeti vardýr. Arkadaþlarýmýzýn bu açýdan
gerekli ilgi ve özeni göstereceðine olan inancým tamdýr. 

Bu vesileyle, yeni yasama yýlýnýn milletimize ve de-
mokrasimize hayýrlý ve uðurlu olmasýný Cenab-ý Allah’tan
niyaz ediyorum. Sizlere ve meclisimize baþarýlý bir çalýþma
yýlý temenni ediyorum.

Muhterem Arkadaþlarým,
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Sayýn Basýn Mensuplarý,
Bizler de bütün insanlýk ailesinin bir parçasý olarak,

çok önemli geliþme ve deðiþmelerin yaþandýðý bir zaman
diliminde ilerliyoruz. Bu ilerleyiþ þüphesiz bazen hýzlý, ba-
zen de aðýr aksak olmaktadýr. 

Tarihin kritik dönüm noktasýnda, geçmiþin hafýzalarý -
mýzda býraktýðý derin izlerle birlikte bugünün sorunlarýný
yaþýyoruz. Diðer taraftan da muhtemel geleceðimiz üzeri-
ne üretilen senaryolarýn zihnimizde yol açtýðý soru iþaret-
leri ile ümit ýþýklarýnýn çatýþmasýyla iç içe bulunuyoruz.

Sosyal ve ekonomik sorunlarýn aðýrlýðý, yani bugü-
nün sýcaklýðý, zaman zaman yarýnlarýmýzý yok farz edecek
kadar bizleri meþgul etmekte ve hatta yorgun ve bitkin dü-
þürebilmektedir. Bazen de yarýn endiþesi bugünü gözden
kaçýrmamýza, yaþanan aný hafife almamýza yol açabilmek-
tedir.

Bütün bunlar, bir yere kadar çok normaldir ve tabiî
bir süreci ifade eder. Çok hýzlý dönüþüm anlarýnda toplum-
larýn ve tek tek insanlarýn hafýzalarýnýn daha karýþýk ve yo-
ðun olmasý kaçýnýlmazdýr. 

"Geleceðin" kýsa bir süre içinde "geçmiþ" olmasý, is-
ter istemez bu sonuca yol açmaktadýr. Benzer bir þekilde,
bazen "geçmiþ" bugün olabilmekte, tarih âdeta sýk sýk te-
kerrür etmektedir. Bunu kavramak için dünyada ve Türki-
ye’de son zamanlarda yaþanan geliþmelere ve olaylara bi-

raz yakýndan bakmak yeterlidir. 

Bireylerden kurumlara, kurumlardan milletlere, mil-
letlerden insanlýða kadar bütün tarihler, belli ölçülerde hem
baðýmsýzdýr hem de birbiriyle baðýmlýdýr. Günümüzde bu
baðýmlýlýk oraný, geçmiþ ile mukayese edildiðinde giderek
artmaktadýr. Bu geliþmede rol oynayan temel dinamik ise
hiç þüphesiz küreselleþme olarak tanýmlanan çok yönlü
süreçler bütünüdür. 

Son yýllarda deðiþik bir boyut ve hýz kazanan küre-
selleþme süreci, belli baþlý sorunlarý ve geliþmeleri ile bü-
tün insanlýðýn ortak kaderi, zaman zaman da ortak kâbusu
hâline gelmektedir. Bunun için her milletin ve devletin, kü-
reselleþme süreçleri ve küresel karar mekanizmalarý üze-
rinde belirli ölçülerde de olsa söz sahibi olmasý önem arz
etmektedir.

Kalkýnmasýný büyük ölçüde tamamlayýp bilgi toplumu
olma yolunda hýzla ilerleyen ülkelerin, küreselleþmenin lo-
komotifi olmasý kaçýnýlmazdýr. Ama, ayný sürecin yol açtýðý
ve açacaðý beþerî sorunlarla tek baþýna mücadele etmele-
ri mümkün deðildir. Bu durumda, dünyamýzýn ortak kaderi-
ni bütün insanlýðýn paylaþmasý zorunludur. Zaten yüceltilen
ve evrensel deðer statüsü kazandýrýlmaya çalýþýlan demok-
rasi, insan haklarý, adalet ve dayanýþma gibi kavramlar ve
idealler, bunu öngörmekte ve teþvik etmektedir. Yine yaþa-
nýlan sorunlar da sorunlarýn taþýdýðý potansiyel riskler de
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bunu zorunlu ve gerekli kýlmaktadýr.
Ancak, bugüne kadar, bu yönde atýlmýþ olan adýmla-

rýn yeterli olduðunu iddia etmek mümkün deðildir. Yine ça-
ðýn esas baþlangýcý olarak kabul edilen komünist sistem-
lerin çöküþünden bu yana yaþananlar, hepimizin gözünün
önünde cereyan etmektedir. Son on yýllýk dönem, ümit ile
ümitsizliðin, adalet ile adaletsizliðin, barýþ ile savaþlarýn
birbiriyle yarýþtýðý bir dönem olmuþtur.

Önümüzdeki devasa yüzyýl, belki halefi olduðu 20.
yüzyýl gibi, bir "dünya savaþlarý yüzyýlý" olmayacaktýr. Ama
mücadelelerin yeni zeminde, yeni araçlarla yürütüleceði
zorlu bir yüzyýl olacaðý açýktýr.

Ekonomik ve teknolojik yarýþlarýn yarattýðý "yeni so-
ðuk savaþlar" ile yerel ve bölgesel çatýþmalarýn yol açtýðý
"sýcak savaþlar," insanlýðýn önündeki kritik gündemleri
oluþturmaya devam edecektir.

Filistin ile Ýsrail arasýnda yaþanan ve giderek drama-
tik bir nitelik arz eden sýcak çatýþmalar, Çeçenistan dramý
ve sözde Ermeni soy kýrýmý iddiasýna kazandýrýlmak iste-
nen boyutlar, bütün bu söylediklerimizin bir özeti gibidir.

Görüldüðü gibi, barýþ ile savaþ, istikrar ile kaos, hu-
zur ile kargaþa, zenginlik ile yoksulluk arasýnda birbirine
geçiþkenlik  kolay olabilmekte ya da yan yana yaþayabil-
mektedir. 

Diðer bir deyiþle, gerekli özen ve gayret gösterilme-

diði takdirde, istikrar ve düzenin kaosa, dayanýþma ve hu-
zurun kargaþaya kolayca dönüþebileceði bir kez daha çar-
pýcý biçimde ortaya çýkmaktadýr. Bu gerçek, hem toplumla-
rýn iç yapýlarý hem de uluslar arasý camia açýsýndan pek
deðiþmemektedir. 

Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Bir süredir dünya gündemini belirleyen son geliþme-

lerin dikkat çekici bir baþka yönü daha bulunmaktadýr.
Uluslar arasý kamuoyunu son günlerde en çok meþgul
eden Orta Doðu’daki çatýþmalar ile "soy kýrým masalý"nýn
Batý dünyasýnda gördüðü itibarýn oluþturduðu tablo, bazý
açýlardan çok önemli dersler içermektedir. 

Yýllardýr derinleþen Çeçenistan dramýný da dikkate
alýrsak, her üç meselenin de Türk Milleti’yle ve Türkiye ile
yakýndan ilgili olduðu görülür. Hem tarihsel ve kültürel hem
de jeopolitik bakýmdan ülkemizi ciddî olarak etkileyen ya
da kuþatan bir niteliðe sahiptir. 

Dolayýsýyla, herkesin, her kurumun, her partinin çý-
kartmasý gereken çok yönlü dersler bulunmaktadýr. Bu
derslerin anlamak isteyenler açýsýndan çok öðretici olaca-
ðýna þüphe yoktur. 
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En önemli ders, Türkiye’nin bulunduðu coðrafyanýn
ve yaþadýðý iklimin zorluklarý ve imkânlarýyla ilgilidir. Çün-
kü dünyanýn en sancýlý ve gözde bölgelerinden biri Avras-
ya’dýr ve Avrasya’nýn nirengi noktasýnda da Türkiye yer al-
maktadýr. Türkiye, bunun için, baþka ülkelerin yaþadýðý sý-
kýntýlarýn ve risklerin katlanarak yansýdýðý bir küresel kade-
re ve konuma sahiptir. 

Bunun bizim açýmýzdan öncelikli anlamý, topluma ve
siyasete iliþkin tasavvurlarýmýzda bu noktanýn  belirleyici
bir faktör olarak sürekli göz önünde bulundurulmasý gerçe-
ðidir. Aydýnlarýmýzýn ve politikacýlarýmýzýn, millî meselelere
ve jeopolitik kývrýmlara karþý duyarlý ve ilgili olmasýnýn bir
zorunluluðu ifade etmesidir. 

Ülkemizde, farklý siyasî ve ideolojik duruþlarýn bera-
berinde millî meselelere karþý ilgisizliði, hatta küçümseme-
yi getirebildiði bilinmektedir. Bir buçuk asrý aþan yoðun ba-
týlýlaþma maceramýzýn en olumsuz tezahürlerinden biri
olan "aydýn sendromu"nun aþýlmasý tabi ki kolay deðildir.
Aþýldýðý ölçüde de Türkiye’nin kazancý olacaktýr. 

Bugün, sözde soy kýrým iddiasýnýn bulaþýcý hastalýk
gibi yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýldýðýný üzülerek takip ediyo-
ruz. Türkiye’de, baþta Dýþiþleri Bakanlýðýmýz olmak üzere,
her kurum bu meselenin üzerine daha kararlýlýkla gitmek
zorundadýr. Soy kýrým oyununun sahnelenmesi durumun-

da karþý karþýya kalabileceðimiz sýkýntýlarýn tahminlerimi-
zin ötesinde bir niteliðe ulaþmasý ihtimal dahilindedir. Bu-
nun için meselenin geçiþtirilecek ya da hafife alýnacak bir
tarafý yoktur. 

Bunlarýn dýþýnda, ülkemizde çok ilginç ve düþündü-
rücü tavýrlar ile de karþýlaþýlmaktadýr. Ermeni lobileri ile
onlarýn destekçilerinin amacýna ulaþtýðý takdirde, Türki-
ye’nin baþýna hangi badirelerin açýlacaðýný düþünmek ye-
rine, duyarsýz ve hatta çok azýnlýk da olsa teslimiyetçi ta-
výr geliþtirenlere de rastlanmaktadýr. Buna hiç kimsenin
hiçbir þekilde hakký bulunmamaktadýr. 

Bilinmektedir ki hiçbir gerekçe, hiçbir amaç, ülkemi-
zin ve Türk Milleti’nin siciliyle oynanmasýna ve dünya ka-
muoyu önünde mahkûm edilmeye çalýþýlmasýna dayanak
teþkil edemez. Sadece Türkiye’de deðil, dünyanýn hiçbir
ülkesinde de böyle bir vurdumduymazlýk mazur görüle-
mez.

Türkiye’de yaþayan her kiþi, faaliyet gösteren her
kurum, öncelikle soy kýrým masalýnýn uzun yýllardýr devam
eden serüveninin ne manaya geldiðini iyi algýlamak ve
üzerine düþeni yerine getirmek durumundadýr. Bu, her in-
sanýn en azýndan içinde yaþadýðý ülkeye ve mensubu ol-
duðu millete saygý gösterme mecburiyetinin bir gereðidir.

Batýlý müttefiklerimiz de ne bölge barýþýna ve istikra-
ra ne de dostluk ve iþ birliði çabalarýna hiçbir katkýsý olma-



yacak bu ve benzeri giriþimlere destek olmaktan vazgeç-
melidir. 

Tarihi tahrif ederek Türkiye’yi rencide etmenin kim-
seye bir faydasý dokunmayacaktýr. Zaten ne tarih, böyle bir
ikiyüzlülüðü kaldýrýr ne de küresel barýþ ve istikrar iddiala-
rýnýn bir deðeri kalýr. 

Biraz önce tarih üzerine yaptýðýmýz deðerlendirmele-
rin önemi, bu çerçevede daha iyi anlaþýlacaktýr. Ünlü filo-
zof J.J. Rousseau’nun veciz sözleriyle ifade edersek, "Ta -
rih, okuyana kendi gözünün görme derecesine göre yol
gösteren bir kýlavuzdur." 

Tarihin insanlýðýn gerçek bir kýlavuzu olmasý, yani
geleceði karartan deðil aydýnlatan bir yol gösterici olma-
sý,insanoðlunun elindedir. Bu, sadece bizim açýmýzdan de-
ðil, bütün dünya milletleri bakýmýndan da geçerli olan ev-
rensel bir kuraldýr. Önemli olan, tarihten bir rehber olarak
yararlanýlmasý ve ona böyle bir gözle bakýlmasýdýr.

Bilindiði gibi, geçmiþini güzel bir gelecek inþa etmek
için kullanmakta sýkýntý çeken bölgelerin baþýnda Orta Do-
ðu gelmektedir. Orta Doðu, Osmanlý’nýn uyguladýðý "küre-
sel düzen" in çökmesinin ardýndan sürekli kaynayan bir
kazan hâline dönüþmüþtür. Huzura, refaha ve istikrara su-
samýþ olan bu bölgenin tekrar sýcak bir savaþýn eþiðine
gelmiþ olmasý çok üzücüdür.

Hangi kutsal deðerin ya da gerekçenin arkasýna sý-
ðýnýrsa sýðýnsýn fanatizmin ve terörizmin yol açtýðý toplum-

sal dramlar kolay kolay iyileþememekte; ekonomik felâket-
ler kolay kolay aþýlamamaktadýr. Böyle alanlar ve anlar,
saðlýklý bir sosyal ve ekonomik geliþmenin saðlanmasý bir
yana, insan hayatýnýn maalesef çok ucuzladýðý zamanlar
ve yerlerdir. Bu anlar, tarihin ve insanlýðýn kör noktalarýdýr. 

Kýsacasý, sorumluluk bilincinden yoksun olan bir po-
litikacýnýn attýðý yanlýþ adýmýn nelere mal olabileceði, birçok
masum insanýn hayatýný kaybetmesi ile ortaya çýkmýþtýr. Ýn-
sanlarýn, kutsal mekânlara bile saldýrmasý durumun vaha-
metini gösteren çok üzücü bir örnektir. Akan kanlarýn bir an
önce durmasý ve aklýselimin hâkim olmasý en büyük dileði-
mizdir. 

Deðerli Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý, 
Görüldüðü üzere, tarih bilinci, sadece bir milletin ta-

rihî varlýðý ve sürekliliði ile, onun millî kimlik ve kiþiliðiyle il-
gili bir husus deðildir. Ayný zamanda, istifade etme niyeti-
ne ve biçimine göre, bugünü ve yarýný yaþanýr kýlma mü-
cadelesinin de meþalelerinden biridir.

Bunun için, milletlerin var oluþunun garantörlerin-
den biri olarak hayatî bir rol icra eder. Diðer taraftan da
milletlerin hem kendi iç bünyesinde hem de birbirleri ara-
sýndaki dostluk ve iþ birliði sürecine kýlavuzluk eder. 

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türkiye ve dünyaya
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yaklaþýmýnda böyle bir perspektifin belirleyici olmasý, bu
yüzdendir. Zaman zaman ifade ettiðim gibi, siyaset yönte-
mini ve söylemini þekillendirirken bu hassasiyetler ve
prensipler yol göstermektedir. 

Bunlarý kavrayamayan ya da önemsemeyenler ise
eski kavgacý ve kutuplaþmacý yollarda ýsrar etmekte, sa-
dece günü kurtarmakla meþgul olmaktadýr. 

Özellikle, partimizin duruþunu ve söylemlerini ken-
dince eleþtirip tarif etmeye çalýþanlarýn tek hesabý da
"üzüm yemek deðil, baðcýyý dövmeye çalýþmaktýr." Ama
unutulmasýn ki bizler, ihtiyaç hissettiðimizde, ayný ülkemiz
gibi, kendi baðýmýzý korumasýný da çok iyi biliriz.

Hemen hemen bütün muhalefet partileri, 57. Hükû-
met’in kurulduðu tarihten bu güne geçen 18 ay boyunca
söz ve aðýz birliði etmiþçesine partimize karþý hasmane bir
tutum içinde olmuþlardýr. Böyle bir söz ve aðýz birliði, siya-
setin doðasý gereði anlaþýlabilir bir durumdur. Ama bir nok-
tadan sonra art niyeti ya da siyasî seviyesizliði ifade eden
bir hâle gelir. 

Bugüne kadar ülke ve dünya meseleleriyle ilgili cid-
dî bir görüþ ve proje ortaya koyamayanlarýn yaklaþýmlarý -
ný baþka türlü izah etmek mümkün deðildir. Zaten günü
birlik hesap ve endiþelerle hareket etme alýþkanlýklarýný
sürdürenlerden baþka bir þey beklemek yanlýþ olacaktýr.

Halkýmýzýn çektiði sýkýntýlarýn ve ülkemizin karþý kar-

þýya bulunduðu sorunlarýn varlýðýnýn kendilerini siyaseten
güçlü kýlacaðý rüyasýndan er geç uyanacaklardýr. 

Bizim, parti ve meclis grubu olarak temel tercihimiz,
her halükârda günlük kâr zarar hesaplarý yapmadan, Türk
siyasetinde bazý geleneklerin oluþmasýna katký saðlamak;
ilkeli, temiz ve seviyeli siyasetin sürekli güç kazanmasý için
gayret sarf etmekten yana olacaktýr.  Günlük siyasî çekiþ-
melerin dýþýna çýkýldýðýnda bunun önemi daha iyi anlaþýla-
caktýr. 

Tabi, bütün bu hassasiyetlerimiz insanýmýzýn çektiði
sýkýntýlarý yok farz etmemizi ne haklý ne de mümkün kýlar.
Bilâkis bizler, bütün bu olumsuzluklarýn acýsýný yüreðimiz-
de hissediyoruz. Zaten bunun için de gerçekçi olmaya
özen gösteriyoruz.

En az bunlar kadar önemli olan bir baþka gerçek de
sorunlarýn çözümü için elimizden gelen gayreti ortaya koy-
duðumuzdur. Mevcut siyasî ve ekonomik þartlar dikkate
alýndýðýnda bugüne kadar alýnan mesafe yeterli deðildir,
ama önemlidir. Bütün çabamýz ve düþüncemiz milletimiz
ve ülkemiz için en iyisini yapmaktýr. Bu anlayýþýmýz ve ara-
yýþýmýz da hiçbir zaman ümitsizliðe kapýlmadan devam
edecektir. 

Türk ekonomisinin uzun yýllardýr hangi temel yapýsal
sorunlara sahip olduðu ve bunun sonuçlarýnýn neler oldu-
ðu bellidir. Türk ekonomisi, yýllardýr iþsizlik, yoksulluk ve
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yolsuzluk üretmeye devam etmektedir. 
Ülkemiz, saðlýklý ve sürekli bir ekonomik geliþmenin

alt yapýsýný oluþturmak bakýmýndan hayatiyet arz eden is-
tikrarlý büyümeyi bir türlü gerçekleþtirememektedir. Bu se-
beple, ekonomik büyüme, ülke gündeminin temel ve önce-
likli meselelerden biri olma vasfýný korumaktadýr. Ýstikrarlý
büyümenin gerçekleþtirilemediði bir yapýda, gelir daðýlýmý
adaletsizliði ve iþsizlik gibi hayatî sorunlarýn çözümü im-
kânsýzdýr.

Bu çarpýk sosyoekonomik tablonun, yine yýllardýr de-
ðiþmeyen bir baþka yüzünde ise malî dengesizlikler yer al-
maktadýr. Ýki yakasý bir türlü bir araya gelmeyen devlet, di-
kiþ tutmayan bir bütçe, bu ülkenin kaderi hâline getirilmiþ-
tir. 

Böyle bir yapýsal elveriþsizliðe, iki büyük deprem fe-
lâketine ve uluslar arasý petrol fiyatlarýnýn sürekli yüksel-
mesine raðmen, ekonomide belirli bir istikrar ortamý tesis
edilmiþtir. Yine, faiz ve enflâsyon sarmalýnýn kýrýlmasýnda
umut verici geliþmeler yaþanmaktadýr. Enflâsyon canava-
rýnýn yenilmesinde kritik eþik aþýlmýþ ve psikolojik beklen-
tiler büyük ölçüde kýrýlmýþtýr. 

Eylül ayý enflâsyon rakamýnýn, aðustos ayý gibi prog-
ramýn biraz önünde çýkmýþ olmasý dünyanýn sonu deðildir.
Bunun üzerine bayram yapanlarýn ve felâket tellâllýðýna so-
yunanlarýn çýkmasý, bunlarýn neye hizmet ettiðinin belli ol-

mamasý çok düþündürücü bir manzara oluþturmaktadýr.
Benzer þekilde, hemen hayal kýrýklýðýna uðrayýp mücadele-
den soðuyanlara da rastlanmaktadýr.

Türkiye, enflâsyonla mücadeleye, her þartta devam
etmek zorundadýr. Kronikleþen yüksek enflâsyon ile ancak
topyekûn ve kararlý bir þekilde mücadele edildiði takdirde,
baþarý saðlamak mümkündür. Bu süreçte, kamu kesimi ile
özel sektör arasýnda gerilim ve rekabet deðil, iþ birliði esas
olmalýdýr.

Ülkemizin artýk siyasî alanda olduðu gibi, ekonomik
alanda da ileriye dönük adýmlarýn sür’atle atýlacaðý zemin-
lere ve zihniyetlere ihtiyaç vardýr. Anlamsýz ve amansýz
kavgalarýn bu zamana kadar olduðu gibi, bundan sonra da
ülkemize hiçbir faydasý dokunmayacaktýr. Uzun yýllarýn ve
yanlýþ uygulamalarýn birikimi olan sorunlarý çarpýtarak üre-
tilen siyasetlerin sonucu, sorunlarýn derinleþmesinden
baþka bir þey olmayacaktýr.

Benzer þekilde, kanun hükmünde kararname tartýþ-
malarýna yaklaþým biçimlerinde de ilginç hususlar göze
çarpmaktadýr. Meselenin soðukkanlý bir þekilde ülke ihti-
yaçlarý ile anayasal geliþme ve geleneklerin ýþýðýnda ele
alýnmasý gerekir. Çünkü yaklaþým açýlarýnýn sýnýrlarý bu þe-
kilde belirlendiðinde tartýþma ve eleþtirilerin bir sonuca
ulaþmasý söz konusu olacaktýr. 

Ortaya çýkan yeni durumun bazý çevreler tarafýndan
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amacýndan saptýrýlarak kullanýlmaya çalýþýldýðý gözlen-
mektedir. Her þeye raðmen hukuk devletini ve devlet gele-
neðini idrak noksanlýðý yönünde baþlarý sýkýntýdan kurtula-
mayanlarýn bu noktaya gelmesi bir açýdan sevindiricidir.
Daha gerçekçi ve daha demokratik bir siyaset çizgisinin
önemini kavradýklarýnýn görülmesi iyi bir baþlangýçtýr.

Ancak bu tür tartýþma ve geliþmelerde gözden uzak
tutulmamasý gereken bazý önemli noktalar daha vardýr.
Kanun Hükmünde Kararname gerçeði 20. yüzyýlýn ikinci
yarýsýndan itibaren ortaya çýkan anayasal geliþmelerin bir
yansýmasýdýr. Demokratik hukuk devleti geleneði ile ters
düþmemekte, bilâkis onun yeni ve hýzlý sorun çözme araç-
larýndan biri olarak uygulanmaktadýr. Ekonomik, teknolojik
ve sosyal geliþmelerin kazandýðý hýz ve boyutlar, kanun
hükmünde kararname yöntemini gerekli ve meþru hâle ge-
tirmiþtir.

Tabi, bu yöntemin demokratik hukuk devleti normla-
rýnýn dýþýna taþmadan kullanýlmasý, buna özen gösterilme-
si zorunludur. Ancak bunun kadar önemli olan bir baþka
nokta daha vardýr: Demokratik hukuk devletinin baþarýsý,
kuvvetler ayrýlýðý kadar, kuvvetler arasý iþ birliðine de bað-
lýdýr. Kýsacasý, hukuk devleti, kurallara, o kurallarý koyan-
larýn, yorumcularýn ve uygulayýcýlarýn özen göstermesini
gerekli kýlar.

Kýymetli Milletvekili Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Bütün bunlarý görmek ve anlamak için artýk yeni kriz-

lere, yeni anlamsýz tartýþmalara ihtiyaç duyulmamalýdýr.
Son zamanlarda yürütülen tartýþma ve karalama kampan-
yalarýný anlamlandýrmak için yakýn geçmiþimize dikkatlice
bakmak yeterlidir.

Türkiye’nin öncelikli ihtiyacý, kalýcý çözümler ile yeni
siyaset anlayýþlarýdýr. Böyle bir siyaset  anlayýþýnýn geliþ-
mesi ve yerleþmesidir. Dün olduðu gibi, bugün de bütün
oklarýný partimize yöneltenler ise ancak köhne ve kýsýr si-
yasetin temsilcileri olabilir.

Bunun için tarih, bir kavga arenasý deðil, güzel ve
güçlü geleceðe uzanan yolculuðumuzda anlamlý bir reh-
berimiz olacaktýr. Zaten yaþanmýþ geliþme ve tecrübelerin
birikimi olan tarihin temel fonksiyonu da budur.

Milliyetçi Hareket Partisi, bugünlere her türlü  tuzaðý
aþýp siyasetin dar patikalarýnda ilerleyerek gelmiþtir. Her
adýmýnda da kendi alýn teri ve saðduyu sahibi vatandaþla-
rýmýzýn desteði vardýr. Yarýnlara da ayný þekilde yürümeye
devam edecektir.

Ýnþallah bir ay sonra toplanacak olan büyük kurulta-
yýmýz da bu yürüyüþte yeni ve anlamlý bir kilometre taþýný
oluþturacaktýr. Yeni çað için yeni perspektiflerin geliþtirildi-
ði, çözümlerin  önerildiði büyük bir baþlangýç olacaktýr. Sö-
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zün kýsasý, lider ülkeye giden yolda, Milliyetçi Hareket’in
tek baþýna iktidarýný müjdeleyen bir dönüm noktasý olacak-
týr. 

Bu duygu ve düþüncelerle konuþmama son veriyor,
hepinizi bir kez daha en iyi dileklerimle selâmlýyorum. 
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

24 Ekim 2000 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý 

Konuþma Metni
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Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Öncelikle hepinizi saygý ve sevgiyle selâmlýyorum.
1 Ekim tarihinde baþlayan yeni yasama yýlýnýn ikinci

grup toplantýsýnda iki mutlu ve önemli geliþmenin ardýndan
bir araya gelmiþ bulunuyoruz.

Bunlardan birincisi, müttefikimiz olan ABD’nin Tem-
silciler Meclisi’nde sözde Ermeni soy kýrýmýný yasalaþtýrma
teþebbüsünün geri teperek haksýz ve yanlýþ bir durumun
önlenmiþ olmasýdýr.

Ýkincisi ise deðerli bir milletvekili arkadaþýmýzýn Yüce
Meclisin teveccühüne mazhar olarak meclis baþkaný seçil-
mesidir. Bu sonucun ortaya çýkmasýnda emeði geçen siz
kýymetli arkadaþlarýmý caný gönülden tebrik ediyorum. Ay-
rýca, meclis baþkanlýðý seçimlerinde seviyeli ve heyecanlý
bir yarýþa imza atan bütün deðerli milletvekillerine de þük-
ranlarýmý sunuyorum.

Ayrýca, yeni yasama yýlý çalýþmalarýnýn verimli geç-
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mesini, ülkemiz ve milletimiz için hayýrlý hizmetlere vesile
olmasýný Cenab-ý Allah’tan niyaz ediyorum. Meclisimizin
yeni baþkaný Konya Milletvekili Ömer Ýzgi Beyefendiyi de
þahsým ve grubumuz adýna kutluyor, baþarýlý hizmetlerinin
devamýný diliyorum.

Takdir edersiniz ki meclis baþkanlýðý seçimleri, bu
dönem hararetli bir yarýþa sahne olmasýnýn yanýnda, bir
açýdan daha dikkat çekici olmuþtur.

Her fýrsatta partimize yönelik husumetlerini sergile-
mekten geri durmayan bazý siyasî çevreler, seçim sürecin-
de yine samimiyet ve tutarlýlýk gibi hiçbir etik endiþe taþý-
madan bilinen tavýrlarýný sergilemiþlerdir. 

Bütün hesaplarýný, partilerinden aday olan milletve-
killerinin seçimi kazanmasýndan daha çok, Milliyetçi Hare-
ket Partili bir milletvekilinin kazanmamasý üzerine yapmýþ-
lardýr. Seçim sürecindeki gayretleri de sürekli bu yönde ol-
muþtur. Bu önemli makam için yapýlan yarýþ, bazen de
þahsileþtirilmeye ve seviyesizleþtirilmeye çalýþýlmýþtýr.

Ancak, seçim sürecinde ortaya koyduklarý tezlerin
hemen hepsi, çarpýk siyasî zihniyetlerinin yeni örneklerini
ortaya koymak dýþýnda baþka bir sonuç doðurmamýþtýr.

Zaten, bugüne kadar tutarlý ve ilkeli bir siyaset üret-
me yerine, baþkalarý üzerinden siyaset yapmayý alýþkanlýk
hâline getirenlerden farklý bir yaklaþým beklemek yanlýþ
olacaktýr.

Fakat, meselenin esas vahim olan tarafý bu deðildir.
Vahim olan, mevcut durumlarýnýn yeterince farkýnda olma-
malarý ve siyasî piþkinlik yoluyla günü kurtarmaya çalýþ-
malarýdýr. Aslýnda bunu görmek ve anlamak için fazla zah-
mete de gerek yoktur. Bunun için, zaman zaman kendi
söylemlerine kulak vermeleri yeterlidir.

Transfer ve pazarlýk dedikodularýnýn ise ciddiye alý-
nacak hiçbir tarafý yoktur. Bizler, siyasete ilke ve seviye ka-
zandýrmaya özen gösteren, böyle bir anlayýþý hâkim kýlma-
yý önemseyen bir partiyiz.

Bu sebeple, pazarlýk ve transferlere endeksli bir siya-
sî baþarý, partimizin geliþme yöntemi olamaz. Bizler her
türlü siyasî geliþmeye, ülkemizin çýkarlarý ve geleceði ile
demokrasimizin saðlýðý açýsýndan yaklaþýrýz. Herkese de
böyle bir yöntemi ve zihniyeti içtenlikle benimsemelerini
tavsiye ediyoruz.

Kýymetli Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Bilindiði gibi, ülkemizin dýþ politika gündemini eylül

ayý sonundan itibaren sözde Ermeni soy kýrým tasarýsý
meþgul etmektedir. Ancak, tarihi çarpýtmaya yönelik teþeb-
büs sonuçsuz kalmýþtýr. Ülkemizin haklý ve meþru tepkisi-
nin dikkate alýnmasý, her iki ülkenin de çýkarlarýna ve iþ bir-
liði geleneðinin güçlenmesine hizmet etmiþtir.
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Tabi, nihaî aþamada ABD yönetiminin etkin bir þekil-
de devreye girmesiyle önlenen tarih ve akýl dýþý teþebbü-
sün ileride tekrarlanma ihtimali bulunmaktadýr. Bu zamana
kadar yaþanýlan geliþmeler böyle bir ihtimalin güçlü oldu-
ðunu kanýtlayacak mahiyettedir.

Bunun için bütün kurum ve kuruluþlarýnýn böyle bir
duruma bugünden hazýrlýklý olmasý büyük önem taþýmak-
tadýr. 

Osmanlý arþivlerinin bütün araþtýrmacýlara sürekli
açýk olmasý, uluslar arasý konferans ve araþtýrmalarýn teþ-
vik edilmesi gerekir. Yine, Türkiye’nin Amerikan devlet ka-
demeleri nezdindeki giriþimlerle yetinmemesi, bu ülke ve
dünya kamuoylarýný aydýnlatýcý çabalarý plânlamasý þarttýr. 

Bunlar kadar önemli olan bir baþka husus da Türki-
ye’ye tarihin yükünden kurtulmayý öðütleyenlerin, aslýnda
olmayan bir tarih altýnda ezilmemizi isteyenler olduðu ger-
çeðidir. Üzülerek ifade ediyorum ki sýnýrlý da olsa ülkemiz-
de böyle bir bakýþ açýsýna sahip olanlar bulunmaktadýr. 

Her türlü önemli sorun ve tartýþma karþýsýnda kendi-
ni belli eden ve farklý bir lisaný olan bu zümrenin çabalarý,
sadece üzücü deðil, ayný zamanda çok düþündürücüdür.
Uluslar arasý arenadaki konumumuz açýsýndan bu kafanýn
deðiþmesi de önem taþýmaktadýr. 

Türk Milleti’nin tarihine ve mevcudiyetine, en hafif ta-
birle saygýsýzlýk edenlerin baþka bir milletin tarihi emelleri-

ne gerekçe üretmekten baþka bir anlama gelmeyen yakla-
þýmlarýndan vazgeçmeleri gerekir. Çünkü böyle bir tavýr,
bu ülkenin vatandaþý olmanýn asgarî sorumluluklarýndan
biridir. 

Muhterem Milletvekilleri,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Konuþmamýn bu bölümünde sosyoekonomik hayatý-

mýz ve yeni bütçe tasarýsý üzerinde durmak istiyorum.
Bilindiði üzere, 2001 yýlý Bütçe Tasarýsý, hükûmeti-

miz tarafýndan Türkiye Büyük Millet Meclisi baþkanlýðýna
sunulmuþ bulunmaktadýr. 

Bu bütçe, ülkemizin sadece 2001 yýlýna iliþkin malî
büyüklüklerini ortaya koyan bir gelir ve gider tablosu deðil-
dir. Ayný zamanda, bu yýlýn baþýnda uygulamaya konulan,
ekonomik toparlanma ve enflâsyonla mücadele programý-
nýn ikinci önemli aþamasýný ifade etmektedir. 

Bir hafta sonra 10. ayýný tamamlayacak olan bu
programýn uygulama sonuçlarý ile geleceðine dair saðlýklý
deðerlendirmeler yapmak mümkündür.

Sadece doksanlý yýllar içinde tam beþ defa enflâs-
yonla mücadele ve istikrar paketine muhatap olan halkýmý-
zýn bu açýdan genel kanaatinin olumlu olmadýðýný biliyo-
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ruz. Düne kadar uygulanan bu programlar çerçevesinde
verilen sözlere, yapýlan fedakârlýklara raðmen, baþarýya
ulaþmak mümkün olmamýþtýr. Türkiye, býrakýn kalkýnmasý-
ný tamamlamýþ ülkeleri, ciddî kalkýnma sancýlarý çeken ül-
kelerde dahi tarihe karýþmaya baþlayan enflâsyon ayýbýn-
dan bir türlü kurtulamamýþtýr. Yaklaþýk çeyrek yüzyýllýk ma-
ziye sahip olan kronik yüksek enflâsyon, âdeta Türk Mille-
ti’nin kaderi olmuþtur. 

Bu sosyoekonomik kýsýr döngünün birçok sebebi ve
sonucu olduðu hepinizin malûmudur. Yapýsal reformlarýn
bir türlü gerçekleþtirilememesi, güçlü bir program ile karar-
lý bir siyasî iradenin yokluðu, yolsuzluk ve israfýn bütçeleri
sürekli kemirmesi, baþarýsýzlýðýn temel unsurlarý olmuþtur. 

Ülkemizde siyasî istikrarsýzlýk ile ekonomik istikrar-
sýzlýðýn birbiriyle yarýþtýðý dönemler hepimizin hafýzalarýn-
da canlýlýðýný korumaktadýr. Ekonomi yönetimleri, sorun
çözmek ve yarýnlarý hedeflemek yerine, kýsa vadeli ve ký-
sýr siyasî hesaplarýn aracýsý hâline getirilmiþtir. Temel yön-
tem olarak da pansuman tedbirler ile sürekli borçlanma
yolu tercih edilmiþtir. Özellikle 1990’lý yýllar boyunca, ka-
ramsarlýk had safhaya ulaþmýþ, siyasî iktidarlarýn güven
erozyonu hýzlanmýþtýr.

Bu sürecin esas düþündürücü tarafý ise, giderek de-
rinleþen siyasî ve ekonomik istikrarsýzlýðýn sosyal dokuyu
ve huzuru içten içe kemiren bir sorunlar yumaðýný da bera-

berinde getirmesidir. Ülkemizde son 10 yýldýr gelir daðýlýmý-
nýn sürekli bozulmasý, iþsizlik ve yoksulluðun sürekli artma-
sý, bu durumun en çarpýcý göstergesidir.

57. Hükûmetin temel hedeflerinden biri, iþte bu çarpýk
tabloyu deðiþtirmektir. Önünde birden fazla gerçekçi yol bu-
lunmayan hükûmetimiz, en zahmetli ama bir o kadar da ka-
lýcý olan bu yolu tercih etmiþtir. Diðer bir deyiþle, varacaðý
yer yine yüksek enflâsyon ve istikrarsýzlýk olan daðýnýk, he-
defsiz ve kýsa vadeli yöntemler yerine, daha zor ama sonuç
alýcý yöntemi benimsemiþtir.

Bugün geldiðimiz nokta bu açýdan doðru bir yolda ol-
duðumuzu göstermektedir. Alýnan mesafe, tatminkâr ol-
masa bile, ümit verici bir boyuta sahiptir. Belli baþlý toplum-
sal sorunlar yerinde durmaktadýr, ama onlarýn temel sebe-
bi olan siyasî ve ekonomik istikrarsýzlýðýn aþýlmasý konu-
sunda ciddî adýmlar atýlmýþtýr.

Eðer hükûmet ve parti olarak temel tercihimiz ve he-
defimiz Türkiye’nin ihtiyacý olan gerçek çözümlere ulaþ-
mak deðil de günü kurtarmak olsaydý, yapýlmasý gereken-
ler bizim yaptýklarýmýz olmazdý.

Herkes bir gerçeði çok iyi bilmelidir. Bizim niyetimiz
ve çabamýz, geçici tedbirlerle insanýmýzýn gözünü boya-
mak deðildir. Türkiye’ye maliyeti zamanla daha aðýr fatura-
lar ödettirmekle eþ deðer olan yaklaþýmlara tevessül etmek
hiç deðildir.



Ýþte bugüne kadar hiçbir makûl ve mümkün çözüm
önerileri geliþtiremeyen muhalefet partilerinin söylemeye
çalýþtýklarý bundan baþka bir anlama gelmemektedir. 

Ayrýca, mevcut programýn bütün iç ve dýþ þartlarýn
olumsuzluðuna raðmen küçümsenemeyecek sonuçlarý or-
taya çýkmaya baþlamýþtýr. Son yýllarýn en gerçekçi ve ba-
þarýlý ekonomik programýnýn ümit verici sonuçlarýný özetle-
mek gerekirse, öncelikle þu hususlarýn altýný çizmek müm-
kündür:

Düþmemekte inatla direnen enflâsyonun bu direnci
kýrýlmýþ ve belirli bir düþme trendi gözle görülür hâle gel-
miþtir. Enflâsyon oraný 13 yýldýr ilk defa bu yýl % 30’lar se-
viyesine inmiþ olacaktýr. Kýsýr döngünün diðer sac ayaðýný
oluþturan yüksek faiz olgusu da ayný þekilde bir yýl öncesi-
ne göre hayal olan bir düzeye gerilemiþtir.

Türkiye, bu yýl, büyük ölçüde uluslar arasý ekonomik
kriz ile iki deprem felâketinin eseri olan küçülen  ve büzü-
len ekonomiden büyüyen ekonomiye geçmiþtir. Böyle bir
süreç, ekonominin kendi tabiî mecrasýnda akmaya baþla-
dýðýný göstermektedir.

Yine, 2000 yýlý içinde ülkemize yabancý sermaye gi-
riþinde de kayda deðer bir artýþ söz konusudur. Nitekim,
bu yýlýn ilk yarýsýnda verilen yabancý sermaye izinleri 1.2
milyar dolar civarýnda gerçekleþmiþtir. Bu miktar, 1998 ve
1999 yýllarýnýn ayný dönemlerine oranla yaklaþýk % 30’luk

bir artýþý ifade etmektedir. 
Bu ve benzeri geliþmelerin siyasî kararlýlýk ile enflâs-

yonun kontrol altýna alýnmasýnýn olumlu ekonomik yansý-
malarý olduðuna þüphe yoktur. Bugüne kadar elde edilen
baþarýlarý, baþta milletimizin engin saðduyusu ve desteði
olmak üzere meclisimizin ve hükûmetimizin yoðun çabala-
rýna borçluyuz. Ýnþallah bu süreç, her geçen gün daha iyi-
ye gidecek ve insanýmýzýn çektiði sýkýntýlar bir daha geri
dönmemek üzere ortadan kalkacaktýr.

Kýymetli Arkadaþlarým,
Basýnýmýzýn Deðerli Temsilcileri,
Biraz önce de ifade ettiðim gibi, yeni bütçe, ekono-

mik programýn en kritik aþamasýný oluþturmaktadýr. Bu
bütçe, programýn baþarýsýyla  uygulanmasý ve hedeflerine
ulaþmasý bakýmýndan bir dönüm noktasýdýr.

Yeni bütçe ile ortaya konulan 2001 yýlýna iliþkin ra-
kamlarýn ve hedeflerin, kamuoyunda geniþ yanký uyandýr-
dýðý, çeþitli eleþtirilere konu olduðu görülmektedir. Bunla-
rýn bir kýsmý ya abartýlýdýr ya da ekonomi yerine kýsýr siya-
sî dürtülerle yapýlan deðerlendirmelerdir. Bir kýsmý ise, tu-
tarlý gerekçelere dayanan haklý eleþtirilerdir.

Ülkemizde, bütçelerde benimsenen hedefler tutturu-
lamadýðý için özellikle dar gelirli vatandaþlarýmýz hep kay-
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beden taraf olmuþtur. Gelirlerinde reel anlamda sürekli
azalma söz konusu olduðu için þikâyetlerinde ve taleple-
rinde haklýdýrlar. Memurlarýmýzýn maaþlarýndaki %10’luk
artýþ oraný, geçmiþte ortaya çýkan açýklarý ve insanca ya-
þama taleplerini karþýlamaktan uzaktýr. Bu sebeple eleþti-
rilerini ve þikâyetlerini anlayýþla ve saygýyla karþýlýyoruz. 

Bunun yanýnda, hükûmetimizin, her türlü sýkýntýya
raðmen diðer hükûmetlerden bazý önemli farklarý bulundu-
ðunu da unutmamak lâzýmdýr. %10’luk artýþ oraný 2001 yý-
lýnýn tamamýna deðil, ilk 6 ayýna aittir. Ayrýca içinde bulun-
duðumuz yýlýn ikinci yarýsýnda ortaya çýkabilecek kayýplar,
ayný ilk yarýda olduðu gibi telâfi edilecektir. Bu uygulama-
nýn önümüzdeki yýlda da devam edeceðine þüphe yoktur.

Memur ve emeklilerimizin dikkate almasý gereken bir
baþka husus, geçtiðimiz yýllar boyunca yapýlan maaþ artýþ-
larýnýn ne iþe yaradýðý meselesidir. Nominal olarak yapýlan
büyük artýþlarýn bile hiçbir gerçekçi katkýsý olmadýðý aþi-
kârdýr. Enflâsyon ve faiz canavarý, bu artýþlarý bir çýrpýda
öðütmüþtür. 

Bilinmelidir ki enflâsyonu tek haneli rakamlara indirip
o düzeyde kontrol altýnda tutamadýðýmýz sürece bu kötü
kader deðiþmeyecektir. Ýþte 57. Hükûmet bu kötü kaderi
deðiþtirmeye taliptir. Ýnþallah bunu da el birliðiyle baþara-
caðýz. 

2001 yýlý bütçesiyle ilgili olarak altýný çizmek istedi-

ðim bir baþka nokta da þudur: Yeni bütçe rakamlarýnýn
ekonomimizin çetin bir sýnavdan geçeceðinin habercisi ol-
duðu doðrudur. Bu bütçe, ayný zamanda geleceðe iliþkin
olumlu geliþmelerin ilk ciddî sinyallerinin de görüldüðü
önemli bir bütçedir. 

Her þeyden önce, yeniden yapýlanma ve enflâsyon-
la mücadele programýnýn uygulanmasýna kararlýlýkla de-
vam edileceðinin bir belgesi mahiyetindedir. Hükûmet, iç
ve dýþ yatýrýmcýlar nezdinde kredibilitesini arttýrmaya de-
vam edecektir. Ciddî bir olumsuz geliþme yaþanmadýðý
takdirde önümüzdeki yýl, yabancý sermaye giriþinin hýzlan-
dýðý ve yatýrýmlarýn arttýðý bir yýl olacaktýr. 

Bir diðer temel özelliði ise, bütçemizi artýk faizlerin
yutmayacaðý gerçeðidir. 2001 yýlý bütçesiyle birlikte, "borç
ve faiz bütçesi" tarihe karýþmaya baþlayacaktýr. 

Uzun yýllardýr ilk defa faizlere ayrýlan paylarda %
21’lik bir azalma söz konusu olmuþtur. Baþka bir ifadeyle,
2000 yýlýnda vergi gelirlerinin %76’sý faize giderken, bu
oran 2001 yýlýnda % 52’ye gerileyecektir. Yine kamu har-
camalarýnýn yarýya yakýn bir bölümü yatýrýmlara ayrýlmýþ
bulunmaktadýr. 

Bütün bunlar hiçbir þekilde hafife alýnacak ya da gör-
mezden gelinecek geliþmeler deðildir. Ekonominin saðlýðý-
ný kazanmasý ve gerçek iþlevine kavuþmaya baþlamasýnýn
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iþaretleridir. Bu iþaretlerin çoðalmasý, ekonomik kurtuluþ
mücadelemizin hedefine ulaþmasý anlamýna gelecektir.
Böyle bir süreçten rahatsýzlýk duymak ve gocunmak yeri-
ne, destek olmak gerektiði açýktýr. 

Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Basýnýmýzýn Deðerli Temsilcileri,
Takdir edileceði üzere, yine hükûmetimiz döneminde

sosyoekonomik yapýmýzýn bir diðer kamburunu oluþturan
yolsuzluklarýn ve haksýzlýklarýn üzerine daha kararlýlýkla gi-
dilmektedir. Bu çabalarýn, halkýmýzýn çektiði sýkýntýlarýn ha-
fifletilmesi bakýmýndan deðeri ve önemi, þüphesiz çok bü-
yüktür.

Sadece bürokrasi çarkýna deðil, medya, ticaret ve si-
yaset alanlarýna da sirayet eden her türlü kirlilik mikrobu-
nun kazýnmasý gerekmektedir. Çünkü, saðlýklý dönüþüm
ve geliþme süreci, bütün bu sorunlar karþýsýnda elde edi-
lecek baþarýlara baðlýdýr. Kendimizi kandýrmamamýz ve
Türkiye’nin geleceðini karartmamamýz için herkesin, baþ-
kalarýnýn olduðu kadar, kendi evinin önüne de bakmasý
þarttýr. Bizler bu açýdan da üzerimize düþeni yapmayý te-
mel bir ahlâkî ve millî görev telâkki ediyoruz. Bunda da ka-
rarlý olduðumuzu herkesin bilmesini istiyoruz. 

Bilinmelidir ki hükûmetimizin yolsuzluk ve haksýzlýk

ile mücadelede atacaðý her adýma yardýmcý olunmasý, ba-

þarýyý hem mümkün hâle getirecek hem de yakýnlaþtýra-

caktýr.  Ýlgili bakan arkadaþlarýmýzýn ve kuruluþlarýmýzýn bu

mücadeleyi kararlýlýkla sürdürmesini istiyor ve destekliyo-

ruz. 

Konuþmama son verirken, enflâsyonun, yoksulluðun

ve yolsuzluðun olmadýðý bir Türkiye’ye en kýsa zamanda

kavuþma niyetimizi ve kararlýlýðýmýzý bir kez daha ifade

ediyorum.

Bu duygu ve düþüncelerle bütün arkadaþlarýma

meclis çalýþmalarýnda baþarýlar diliyor, saygý ve sevgiler

sunuyorum. 
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

14 Kasým 2000 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý 

Konuþma Metni
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Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Grup toplantýmýzýn açýlýþ konuþmasýna baþlarken

öncelikle hepinizi en iyi dileklerimle selâmlýyorum.
Huzurlarýnýzda, Büyük Kongremizin ardýndan yaptý-

ðýmýz bu ilk grup toplantýsýnda, uzun bir süredir gündem-
de yer eden ve ülkemiz için hayatî öneme haiz konularla
ilgili görüþlerimizi kamuoyunun dikkatlerine sunmak istiyo-
rum. 

Bilindiði gibi, partimizin 5 Kasým 2000 tarihinde yapý-
lan 6. Olaðan Büyük Kongresi, birçok bakýmdan dikkat çe-
kici olmuþ, halkýmýzýn takdirlerini toplamýþtýr. 

Her þeyden önce þunu ifade etmek isterim ki kong-
remiz, gerek organizasyonuyla, gerekse verdiði mesajla-
rýyla Türk siyasetinde bir dönüm noktasý olmuþtur. Siyasî
partilerin bundan sonra yapýlacak büyük kongrelerinde
partimizin kurultayýnýn örnek teþkil edeceðine þüphe yok-
tur. Hem öncesinde hem de sonrasýnda gördüðü geniþ il-
gi, bu durumun açýk bir delilidir. 
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Milliyetçi Hareket, her türlü ciddî ve samimî eleþtiriyi
katký olarak telâkki eden ve onlardan yararlanmayý önem-
seyen bir partidir. Bunun için, böyle bir mahiyet arz eden
bütün görüþ ve önerileri dikkate almaya devam edecektir. 

Bazý hususlarýn daha iyi anlaþýlmasý bakýmýndan
kongremizin anlam ve önemi üzerine kýsa bir deðerlendir-
me yapmayý gerekli görüyorum. 

Tarihî 5 Kasým 2000 buluþmamýz, partimizin iktidar
ortaðý olarak yaptýðý ilk kongre olmasýnýn yanýnda, yeni bir
yüzyýlýn baþlangýcýnda toplanmasý ve küreselleþme süre -
cinin hýz kazandýðý bir konjonktürle örtüþmesi, dikkatlerin
üzerimizde yoðunlaþmasýna yol açmýþtýr. 

Kongremizde, sadece tüzük ve programýn yeniden
düzenlenmesi ve iç siyasî mesajlarla yetinilmemiþtir. Bu-
nun yanýnda, ülkemizin belli baþlý kritik sorunlarýný ele alýn-
mýþ ve yeni ufuklara uzanmanýn önemi ve gerekliliði orta-
ya konmuþtur. 

Bir baþka deyiþle, ülkelerini karþýlýksýz seven Türk
Milliyetçileri, gönülden baðlý olduklarý Türk Milleti adýna ye-
ni "yüzyýlla sözleþme" yapmýþlardýr. Bu yaklaþýmýn özünü,
yeni çaðýn dinamiklerinin çok iyi kavranmasýný saðlamak,
ülkemizi yeni yöntem ve teknolojilerle kucaklaþtýrmak için
gerekli olan duyarlýlýklar ile atýlým ruhu oluþturmaktadýr. 

Ýþte, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Büyük Kongresin-
de yaptýðý tam olarak budur. Zaten ön yargýsýz olan herkes

bu gerçeði kavramýþtýr. 
"Yüzyýlla sözleþme" iddiamýz, ülkemizin ve dünyanýn

geldiði bugünkü aþamanýn çok yönlü bir muhasebesini ya-
parak, milletimizin ilgisini çað deðiþimine ve insanlýðýn or-
tak geleceðine yöneltme düþüncemizi ve çabamýzý yansýt-
maktadýr. Bu düþüncemizin birbiriyle iç içe olan iki temel
sebebi bulunmaktadýr:  

Ýlk olarak, dünyanýn her tarafýnda olduðu gibi, ülke-
mizde de siyaset kurumunun küreselleþme sürecinin bo-
yutlarý, açmazlarý ve muhtemel sonuçlarýný ciddîye ve dik-
kate alma zorunluluðundan kaynaklanmaktadýr. 

Ýkinci sebebi ise, milletlerin kaderini yakýndan etkile-
yen geliþme ve deðiþmeler zinciriyle ilgili olarak, "söz hak-
kýmýz"ý kullanmak ve katký saðlamak düþüncesi oluþtur-
maktadýr. 

Bizim açýmýzdan, böyle bir çaba, hem insanî hem de
millî bir görev hâline gelmiþtir. Partimiz, Türk Milleti’nin 21.
yüzyýldaki konumu ve saygýnlýðýnýn pekiþmesi ve önünü
görebilmesi için üzerine düþeni yapmaya gayret sarf et-
miþtir. Bundan sonra da mümkün olanýn en iyisini yapma-
ya devam edecektir. 

Sözün kýsasý, Milliyetçi Hareket, milletinin ve ülkesi-
nin önünde yeni bir ufuk açmaya, Türk siyasetinin önünde-
ki vizyonsuz ve iddiasýz yapýyý dönüþtürmeye dair görev
ve sorumluluklarýnýn idraki içinde kararlýlýðýný ve çabalarý-
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ný sürdürmektedir. 
Bunun için diyoruz ki; Milliyetçi Hareket Partisi’nin

kimsenin merkezinde gözü ve gönlü yoktur. Bizim açýmýz-
dan önemli ve öncelikli olan, bütün milletimizin gönlünde
taht kurmak ve geleceðimizi daha yaþanýr ve görünür kýl-
maktýr. 

Yine biliyor ve inanýyoruz ki siyasetteki mevkiilerin
bir tek tayin ve tespit mercii vardýr. O mercii de bizzat mil-
letin kendisidir. Milletin gönlünde yer edip merkezinde ol-
mak için de önce fikirde ve hizmette merkez olmak gere-
kir. Milliyetçi Hareket, bu anlayýþýný her zaman muhafaza
edecek, her þartta milletinin emrinde ve hizmetinde ola-
caktýr. 

Deðerli Arkadaþlarým, 
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Hatýrlanacaðý üzere, dýþ politika gündemimizde üç

kritik konu son birkaç aydýr aðýrlýðýný korumaktadýr. Bunlar,
Kýbrýs meselesi, sözde Ermeni soy kýrýmý iddialarý ve Tür-
kiye-Avrupa Birliði iliþkileridir. Uzun bir tarihî arka plâna
sahip her üç mesele, sadece ülkemizin saygýnlýðýný ve ge-
leceðini yakýndan ilgilendirmemektedir. Ayný zamanda, gi-
derek önem kazanan adil ve insanî bir küresel düzen tale-
binin test edildiði bir derinliðe ve öneme sahiptir. 

Herhangi bir tartýþmalý konuda, meseleyi yok say-
mak kadar, hafife almak da çözümsüzlüðe eþ deðer bir du-
rumu ifade eder. En az bunun kadar yanlýþ olan bir baþka
durum ise, meseleye tek taraflý ya da ön yargýlý yaklaþ-
maktýr. 

Ýþte uluslar arasý muhataplarýmýzýn bu üç hayatî ko-
nuya yaklaþýmý genellikle ikinci kategoriye girmektedir.
Maalesef ülkemiz içinde de meseleye bu gözle yaklaþan-
lar bulunmaktadýr. Hatta, meselenin karþý tarafýný oluþtu-
ranlarýn argümanlarýný konunun esasý olarak takdim etme
piþkinliðini gösterenlere de rastlanmaktadýr. 

Bu durum, bir milletin ve devletin hayatýnda görülebi-
lecek en üzüntü verici ve düþündürücü tablolardan biridir.
Ama ne olursa olsun, ezici bir çoðunluða sahip saðduyulu
vatandaþlarýmýz, bu ve benzeri çarpýklýklarýn hayat bulma-
sýný mümkün kýlmayacak kadar duyarlý ve kararlýdýr. 

Bir gerçek herkes tarafýndan çok iyi bilinmelidir. Mil-
letimizin tarihî geçmiþi gibi, Kýbrýs meselesi de Türkiye’nin
üzerinde ne kamburdur ne de yüktür. Bu zamana kadar
hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti de meseleye bu þe-
kilde yaklaþmamýþtýr. Bundan sonra da yaklaþmayacaktýr. 

Kýbrýs Türklüðünün haklý ve onurlu davasýný yok far-
z etmek elbette mümkün deðildir. Geçmiþte yaþanan acý
olaylardan, yapýlan zulümlerden herkesin gerekli dersleri
çýkarmasý lâzýmdýr. 

Ayný þekilde, Kýbrýs’ta var olan iki toplumlu, iki dev-
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letli yapýyý inkâr edip, bir tarafý tek muhatap olarak kabul-
lenmenin barýþa ve istikrara hizmet etmeyeceði açýktýr.

Bu zamana kadar yapýlan dolaylý Kýbrýs görüþmele-
rinde iyi niyet ortaya koyan, soruna adil ve kalýcý çözüm
bulunmasýný arzulayan tarafýn Kýbrýs Türk Halký’nýn temsil-
cileri olduðuna þüphe yoktur. Ancak buna raðmen, anlaþ-
mazlýkla suçlanan ve köþeye sýkýþtýrýlmaya çalýþýlan taraf,
sürekli Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti olmuþtur. 

Tek yanlý ve gayri adil yaklaþýmýn en son örneðini, 8
Kasým tarihinde açýklanan Katýlým Ortaklýðý Belgesi’ndeki
Kýbrýs yaklaþýmý oluþturmaktadýr. Geçtiðimiz yýl toplanan
Helsinki Zirvesi’nde alýnan kararlarý bile hiçe sayan yeni
yaklaþýmýn çözüme deðil, çözümsüzlüðe hizmet edeceði
unutulmamalýdýr. 

Huzurlarýnýzda bu yaklaþýmý hiçbir þekilde kabul edi-
lemez buluyor ve kýnýyorum. 

Katýlým Ortaklýðý Belgesi’nin Türkiye-Avrupa Birliði
iliþkilerinin geleceði bakýmýndan ifade ettiði mana da ne
yazýk ki tatminkâr olmaktan uzaktýr. Bunun temel sebebi,
Belgenin, Avrupa Birliði Komisyonu’nun iyi niyetinden þüp-
he etmemize yol açan bir mahiyet arz ediyor olmasýdýr. 

Her þeyden önce, Katýlým Ortaklýðý Belgesi, hem sis-
tematiði hem de muhtevasý bakýmýndan Helsinki Zirvesi
kararlarýndan daha geri bir belgedir. Bazý Avrupa Birliði
sözcülerinin belge metnini yumuþatmaya yönelik yorumla-
rý bu gerçeði deðiþtirmeye yetmemektedir. 

En baþta, Helsinki’de kurulan Türkiye-Yunanistan
dengesi bozulmuþ, Kýbrýs meselesi bir ön þart olarak tak-
dim edilmiþtir. 8 Kasým tarihine kadar "Helsinki mantýðý"nýn
korunmasýný zorunlu gören birlik yönetimi, kendi kurgularý
olan bu mantýðý delik deþik etmekte bir beis görmemiþler-
dir. Tabi, bu farklýlaþmayý ve Yunanistan gölgesini izah et-
meleri kolay olmayacaktýr.

Kýbrýs meselesinin çözümünün bir ön þart olarak
takdim edilmesinin yanýnda, Güney Kýbrýs Rum Yöneti-
mi’nin tam üyelik yolunun açýlmaya çalýþýldýðý anlaþýlmak-
tadýr. Burada bir art niyet aramamak mümkün deðildir. 

Katýlým Ortaklýðý Belgesi, bütün bunlarýn yanýnda,
bazý baþka çarpýk ve müphem ifadeleri de içermektedir.
Metinde, altý ýsrarla çizilen "kültürel haklar" ile "köken fark-
lýlýklarý" gibi ifadeler yan yana konduðunda ortaya ilginç bir
bir tablo çýkmaktadýr. 

Hem kýsa hem de orta vadeli öncelikler listesinde
yer alan bazý hususlarýn sadece Türkiye’nin hassasiyetle-
rini deðil, demokratik rejimin temel dinamiklerini de yete-
rince dikkate almayan bir anlayýþla ele alýndýðý görülmek-
tedir. 

Birçok Avrupa Birliði ülkesinde dahi tartýþma ve sý-
kýntý kaynaðý oluþturmaya devam eden kritik konularýn al-
týnýn ýsrarla çizilmeye çalýþýlmasý, dostane bir yaklaþým ol-
mamýþtýr. Gerek demokratik bir düzenin tahammül edeme-



yeceði, gerekse sosyal dokunun kaldýramayacaðý düzen-
lemeleri Türkiye’den ýsrarla istemeyi ve bunlarý olmazsa
olmaz þart olarak sunmayý kabul edemeyeceðimizi ifade
etmek istiyorum. 

Bugün, demokratik sistemini ve ülke kalkýnmasýný
ileri düzeylere taþýmýþ, bölgesel sorunlarý iyice azalmýþ Av-
rupa ülkelerinin bile meseleye yurttaþlýk kültürü ve siyasî
eþitlik bazýnda yaklaþtýðý bilinmektedir. Buna raðmen,
uzun yýllardýr ülke kaynaklarýný eriten bölücü-yýkýcý faali-
yetlere muhatap olmuþ ülkemizden azýnlýk haklarýnýn talep
edilmesini anlamak imkânsýzdýr. Böyle bir durumda; Avru-
pa Birliði Komisyonu’nun iyi niyetli bir yaklaþým içinde ol-
duðunu ifade etmek imkânsýzdýr. 

Türkiye’nin etnik çatýþma ve ayrýþmayý körükleyecek
"kültürel" ya da "etnik haklar"a sýcak bakmasý mümkün de-
ðildir. Ayrýca, belgede bu tür ifadelerin üstü örtülerek muð-
lâk hâle getirilmesi de bu sonucu deðiþtirmemektedir. 

Bize göre, doðru ve dostane olan, demokrasilerini
geliþtirmeleri 100 yýlý bulan, iki büyük dünya savaþýný ya-
þayan ve daha hâlâ mezhep ve etnik kavgalara sahne
olan ülkelerin yöneticilerinin, Türkiye’nin hassasiyetlerini
küçümsemesi deðil, bilâkis çok iyi anlamasý gerekir. Ýnsan
haklarýnýn etnik köken farklýlýklarýný derinleþtirip keskinleþ-
tirecek þekilde tanýmlanmasý durumunda özünü ve deðeri-

ni kaybedeceði açýktýr. Böyle bir durumda ayrýmcýlýðý meþ-
rulaþtýran ve toplumsal dayanýþmayý baltalayan bir muhte-
va kazanacaktýr. Bu gerçeði, Avrupalý dostlarýmýz en az bi-
zim kadar iyi bilmektedir. 

Görüldüðü gibi, Türkiye’nin ülkesi ve milletiyle bölün-
mez bütünlüðü konusunda kararlý ve duyarlý olmasý, sade-
ce kendi varlýðýný koruma isteðinin tabiî bir sonucu deðil-
dir. Ayný zamanda, ülke sorunlarýný demokratik düzen için-
de çözme kararlýlýðýmýzýn bir sonucu, demokrasimizi geliþ-
tirme düþüncemizin bir gereðidir. Çünkü, hem demokrasi-
nin hem de Türkiye’nin geleceðini ve saðlýðýný düþünmek
bizim temel varlýk sebebimizdir. 

Türkiye-Avrupa Birliði iliþkileri konusunda sonuç ola-
rak bir noktanýn altýný özellikle çizmek istiyorum. Birliðe
tam üyeliðin gerçekleþmesi için Türkiye’ye önemli görev
ve yükümlülükler düþtüðü açýktýr. En az bunun kadar doð-
ru olan bir baþka husus, Avrupa Birliði yönetimine de ben-
zer görev ve sorumluluklarýn düþtüðüdür. Çünkü iliþkilerin
geleceði, hiçbir zaman tek taraflý iyi niyete ve çabalara
baðlý olarak inþa edilemez. Üye olmak isteyenlerin yanýn-
da, üyeliðe kabul edecek olanlarýn da esas niyetinin bu
yönde olmasý þarttýr. 

Bu gerçek, her türlü uluslar arasý iliþkinin ana kuralý-
dýr ve ülkemizin Birliðe tam üyelik süreci de bu kurala bir
istisna teþkil etmemektedir. 
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Kýymetli Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,             
Bugün son olarak bir konuya daha temas etmek isti-

yorum. Bilindiði üzere, 57. Hükûmetin kurulmasýyla birlikte
yoðun olarak Türkiye gündemine gelen, ancak, tam bir uz-
laþmaya varýlamayan af konusunda inþallah önümüzdeki
günlerde neticeye ulaþmak mümkün olacaktýr. 

Zira, iki yýla yakýn bir süreden beri meselenin gün-
demde kalmasý, hem mahkûmlarý hem mahkûm yakýnlarý -
ný büyük bir beklenti içerisine çekmiþtir. Hükûmetimizin, bu
beklentileri dikkate almayarak görmezden gelmesi, elbette
ki mümkün deðildir. 

Fakat, gerek geçmiþte yapýlan benzer af uygulama-
larýnýn neticeleri, gerekse masum ve  maðdur   vatandaþ-
larýmýzýn adalete olan  güven duygularý da burada hesaba
katýlarak, affýn sýnýrlarýnýn çok iyi ve dikkatle belirlenmesi
gerekmektedir. 

Bir taraftan, toplumda suç ve suçlularla mücadele
sürdürülürken, diðer yandan da ceza evlerinde toplumdan
soyutlanan birçok suçlunun serbest kalmasýnýn beraberin-
de getirebileceði sýkýntýlar üzerinde titizlikle durulmasý
önem arz etmektedir. 

Özellikle, yolsuzlukla, örgütlü suçlarla, mafya ve te-
rör odaklarýyla mücadelenin büyük bir kararlýlýkla sürdürül-
düðü günümüzde sergilemekte olduðumuz hassasiyetin
gerekliliði daha iyi anlaþýlacaktýr. 

Ancak, af konusunun toplumda oluþan beklenti  dý-
þýnda önem ve aciliyet  kazanmasýnýn baþka sebepleri de
vardýr. 

Bugün, 67 bin toplam kapasiteli ceza ve tutuk evle-
rimizde 72 binin üzerinde hükümlü ve tutuklu bulunmakta-
dýr. Bu durumda, ceza ve tutuk evleri, bir taraftan suçlula-
rýn cezalandýrýldýðý, diðer yandan  topluma kazandýrýldýðý
kurumlar olmaktan çok uzak biçimde karþýmýzda durmak-
tadýr. Hatta, mevcut yapýsýyla, yeni suçlular üreten, toplu-
ma yönelik tehditleri keskinleþtiren odaklara dönüþmekte-
dir.

Yine, ceza ve tutuk evlerinin fizikî þartlarý ve kapasi-
teleri günümüz ihtiyaçlarý açýsýndan çok yetersiz kalmak-
tadýr. Yaklaþýk 80 kiþilik koðuþlarda ne mahkûmlara yöne-
lik rehabilitasyon programlarý uygulanabilmekte, ne de dýþ
baðlantýlarý sýnýrlanarak cezalarýný çekmeleri saðlanabil-
mektedir. Ayrýca, ceza ve tutuk evleri kamu vicdanýnýn ra-
hatlatýlmasý, cezalarýn infazý ve suç iþleme eðilimlerine
karþý caydýrýcý olmak gibi fonksiyonlarýný yerine getirmek-
ten uzaklaþmaktadýr.
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Bu çerçevede "F" tipi ceza evlerinin yapýmýnýn da bir
an önce bitirilmesi gerekmektedir. Böylece, hükümlü ve tu-
tuklularýn daha elveriþli þartlarda barýnmalarý saðlanarak
mevcut ortamýn olumsuzluklarýndan kurtulmalarý mümkün
olacaktýr. Burada, baþta hükümlü ve tutuklu yakýnlarý ol-
mak üzere tüm kamuoyunu hapishaneleri örgütlü suç ve
terör merkezi olmaktan çýkaracak bu projeye destek ver-
meye davet ediyorum.

Bütün bu ve benzeri sebeplerle, konuya, bir defaya
mahsus ‘af’ olarak yaklaþmak yerine, daha yargýlama aþa-
masýndan itibaren adaletin tam ve zamanýnda tesis edildi-
ði, dolayýsýyla cezanýn caydýrýcý yönünün belirginleþtiði;
suçlularýn cezalarýný çekme süreçlerinde ýslah edilerek top-
luma kazandýrýldýðý bir yapýyý inþa etme çerçevesinde ele
almak gerekir. 

Dolayýsýyla, affa iliþkin yaklaþýmlarý, sadece bir kýsým
mahkûmlarýn cezalarýnýn indirilmesi ve ceza evlerinden
salýverilmesine indirgemek doðru deðildir. Bu durumu, ay-
ný zamanda ceza, infaz ve tutuk evi sistemimizi gözden
geçirmemiz, suçla ve suçlularla mücadele yöntemlerimizi
geliþtirmemiz için bir fýrsat telâkki etmemiz önem taþýmak-
tadýr.

Deðerli Milletvekilleri,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Görüldüðü gibi meclisimizi ve hükûmetimizi baþta

bütçe olmak üzere, toplumu yeni çaða hazýrlayacak yapý-
sal reform çalýþmalarý beklemektedir. Bu çerçevede önü-
müzde öncelikle, adalet, saðlýk ve tarým reformlarý, mahal-
lî idareler yasasý gibi çok önemli gündem maddeleri bulun-
maktadýr. Kýsacasý bir taraftan yýllarýn birikimi olan ülke so-
runlarý, diðer taraftan da çok hayatî dýþ politika konularý
üzerinde gece gündüz çalýþarak ciddî bir mesaî harcama-
mýz gerekmektedir.

Bizler, büyük Türk Milleti’nin desteðini arkasýna alan
Yüce Meclisin ve hükûmetimizin, ülke çýkarlarýný en iyi þe-
kilde gözeterek bütün bu sorunlarýn üstesinden geleceði-
ne yürekten inanýyoruz. 

Bilinmelidir ki böyle bir inanç ile çalýþma azmi bir ara-
ya geldiðinde, Türkiye’nin millî rotasýndan hiç þaþmadan
sür’atle yol almasý mümkün olacaktýr. Partimiz de bu konu-
da öncü rolünü oynamaya, ülke dinamizmini geliþtirmeye
devam edecektir.

Bu duygu ve düþüncelerle, yüksek heyetinizi bir kez
daha selâmlýyor, sevgi ve saygýlar sunuyorum.
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Kýymetli Milletvekili Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Hepinizi öncelikle sevgi ve saygýlarýmla selâmlýyo-

rum. 
Bilindiði gibi, geçtiðimiz cumartesi günü ilk toplantý-

sýný yapan Merkez Yönetim Kurulumuz yeni Baþkanlýk Di-
vaný’ný belirlemiþtir. Baþkanlýk Divaný’mýz da dün toplana-
rak görev paylaþýmý yapmýþ ve çalýþmalarýna baþlamýþtýr.
Yine, bu süreçle eþ zamanlý olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi Grup Yönetimi’miz teþekkül etmiþtir. Böylelikle de-
ðerli milletvekili arkadaþlarýmýzýn bir kýsmý partide, bir kýs-
mý grup yönetimi ve meclis komisyonlarýnda görev almýþ-
týr. 

Büyük Kongremizle baþlayan yeniden yapýlanma ve
atýlým sürecinin birinci aþamasý böylece tamamlanmýþ bu-
lunmaktadýr.

Bugün ise partimizin, önümüzdeki dönemi kapsayan
çok yönlü hazýrlýk ve faaliyet sürecini ifade eden ikinci ça-
lýþma programý yürürlüðe girmiþtir. Milliyetçi Hareket, artýk,
"Lider Türkiye" yolunda yeni bir atýlým ruhuyla ve çalýþma
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azmiyle politikalarýný geliþtirip uygulamaya baþlayacaktýr.
Diðer bir deyiþle, yüce milletimizin bugününü ve yarý-

nýný daha çok yaþanýr kýlma ve bütün insanlýk ailesi ile pay-
laþacaðýmýz deðer ve imkânlarý zenginleþtirip yayma karar-
lýlýðýmýzý sembolize eden "Yüzyýlla Sözleþme"yi hayata ge-
çirme görevimizin baþýndayýz. Böylesine anlamlý ve tarihî
bir iddiayý ve projeyi, masa baþýndan hayatýn içine ve ya-
rýnlara taþýyacak olanlar sizlersiniz. 

Þu anda hitap etmekten büyük gurur duyduðum
Meclis Grubu ile yönetim kurullarý Türk Milleti’nin güven ve
ümit kaynaðý olarak yeni ufuklara doðru yeni görevler üst-
lenmiþ bulunmaktadýr. Arkadaþlarým, bunun için kendileri-
ni çok iyi ve çok yönlü yetiþtirmeli, her göreve, her zorluða
karþý hazýrlýklý bulunmalýdýr.

Biliniz ki canýmýzdan çok sevdiðimiz aziz milletimizin
bizlere, bizlerin fedakârca ve akýllýca çalýþmalarýna çok ih-
tiyacý vardýr. Yine biliniz ki bu ihtiyaç her geçen gün biraz
daha artmaktadýr.

Türkiye zorlu dönemeçlerden geçerken, Türk Milli-
yetçilerinin ülke ve millet sevgisini sürekli ön plânda tutan
saðduyulu ve vakûr yaklaþýmlarýnýn önemi ve deðeri bir
kat daha artmýþ bulunmaktadýr. 

Ýnanýyoruz ki bizleri, bilinç altlarýnda yer etmiþ ön
yargýlarýnýn ya da ideolojik saplantýlarýnýn tesiriyle eleþtir-
meye çalýþanlar bile, gerçekleri görebildikleri ölçüde parti-

mize hak verecektir. Dün, bunun örneklerine hep birlikte
þahit olduk, bugün de þahit oluyoruz. Ýnþallah yarýnlarda
da þahit olmaya devam edeceðiz.

Milliyetçi Hareket, birilerinin yaptýðý ya da zannettiði
gibi, kendi geleceði için var olan bir siyasî hareket deðildir.
Hiçbir zaman da olmayacaktýr. Çünkü, Türkiye’nin ebedi-
yen var olabilmesi için gerekli özeni ve titizliði gösteren,
geçmiþten geleceðe uzanan köprüleri saðlam bir þekilde
kurmaya çalýþan samimî dava adamlarýnýn baþka türlü
davranmasý mümkün deðildir.

Bu dava, ülkemizin huzurunu, kardeþliðini ve geliþ-
mesini birlikte düþünüp geliþtirecek kadar çok yönlü ve
hassastýr. Bu gönül, sadece aziz milletimizin deðil, bütün
insanlýðýn ortak geleceðini ve yararýný düþünecek kadar
zengindir. Ýþte bizleri sürekli azimli ve kararlý kýlan gerçek
budur. 

Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Bunlarý ifade etmek istememin sebebi, Türk demok-

rasi tarihinde bir dönüm noktasý, düþünce ufkumuzun
önemli bir pusulasý olan Büyük Kongremizin bizlere hatýr-
lattýklarý deðildir. Ülkemizin içine ve dýþýna dikkatli bir göz-
le bakabilmek, ileride karþýlaþabileceðimiz muhtemel so-
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runlar hakkýnda söylediklerimizin altýný bir kez daha çiz-
mek içindir. Milliyetçi Hareket gerçeðini, bu açýdan bir kez
daha hatýrlatmak içindir.

"Türkiye’nin millî onuru ve çýkarý" sözünden bile ra -
hatsýz olanlarýn, bilerek veya bilmeyerek baþkalarýnýn çý-
karlarý ve hesaplarý adýna konuþtuklarý görülmektedir. Bu
zihniyetin varlýðý, Milliyetçi Hareket’in önemi ve ayrýcalýðý-
nýn bir baþka kanýtýdýr.

Böylesine çarpýk zihniyetlerin, çeþitli mevkiler elde
ettiði, belirli imkânlardan yararlandýðý bilinmektedir. Bilinen
bir baþka husus ise, bu tür yaklaþým içinde olanlarýn en
büyük hasým olarak partimizi görmeleridir. Biraz önce ifa-
de ettiðim gibi, bu ve benzeri görüþ bozukluklarý ile müca-
dele etmek, bizim varlýk sebeplerimizden biridir.

Zihniyet ve anlam kaymalarý, özellikle kritik dýþ poli-
tika ve demokrasi tartýþmalarýnda ciddî bir vak’a olarak or-
taya çýkabilmektedir. Bazen “akla kara”nýn dahi birbirine
karýþtýrýlabildiði bu alanlarda elzem olan asgarî bir millî du-
yarlýlýðýn sergilenmediði göze çarpmaktadýr. Daha da üzü-
cü olan ise örnek aldýklarýný iddia ettikleri ülkelerin millî
strateji ve politikalarýný bile kavramaktan uzak olmalarýdýr. 

Böyle olunca da Partimizin, Türkiye’nin birlik ve dirli-
ði ile demokratik ve ekonomik geliþmesini bir arada baþar-
ma prensibi ve politikasýný karalamaya kalkýþmak ya da
reddetmek kolaylaþmýþ olmaktadýr. Bu siyasî çarpýklýðýn,

ne kadar beyhude olduðu, yine sahiplerinin konumlarý ve
iþlevleri dikkate alýndýðýnda daha iyi anlaþýlmaktadýr.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin, Türkiye’nin demokratik-
leþme çabalarýný millî politika hâline getirerek mümkün kýl-
ma konusundaki yaklaþýmý, hem çok açýk hem de çok ger-
çekçidir. Ülkemizde, uzun yýllardýr sürekli demokrasiden
söz edilmesine raðmen demokrasinin kurumlaþmasý ve
saðlýðý yolunda ciddî bir mesafenin alýnamadýðý gün gibi
aþikârdýr. 

Unutulmasýn ki demokrasinin ruh saðlýðýný ifade
eden seviyeli ve ilkeli siyaseti hâkim kýlma ile demokratik
geliþmeyi hem mümkün hem de kalýcý hâle getirme karar-
lýlýðý olmadan baþarý þansý yoktur. Ayný þekilde demokrasi-
nin temel kurumlarý ve kurallarý ile farklý anlayýþ ve iddiala-
rý birbirinin yerine koymaktan þiddetle kaçýnmak gerekir.

Dünyanýn hiçbir yerinde, hiçbir demokratik rejimin-
de etnik kimlikler okþanarak etnik ve dinî farklýlýklar kaþý-
narak, demokrasinin ve toplumsal dayanýþmanýn geliþtiði
görülmemiþtir. 

Yine, dünyanýn hiçbir ülkesinde, millî kimlik ve kültür
yok sayýlarak asgarî müþtereklerin varlýðýna ve önemine
özen gösterilmeyerek kamu düzeninin korunmasý ve siya-
sî rekabetin yaþatýlmasý mümkün olmamýþtýr. Demokrasi-
nin ruhuna ve lâfzýna tamamen aykýrý tavýr alýþlarýn, de-
mokrasi ambalâjýyla pazarlanmasý da bu deðerlendirmeyi
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deðiþtirmemektedir.
Görüldüðü gibi her þeyden önce, bu gerçeklerin göz-

lerden uzak tutulmamasý, tutmaya çalýþanlara da dikkat
edilmesi gerekir. Aksi durumda, bu ülkeye büyük bir saygý-
sýzlýk ve haksýzlýk yapýlýyor demektir. 

Bütün bu zihniyet kýrýlmalarýna ve siyasî travmalara
karþý dikkatli ve tepkili olmak her Türk aydýnýnýn ve saðdu-
yu sahibi vatandaþýmýzýn görevidir. Müþterek görevin yeri-
ne getirilme biçiminin, sadece aziz vatanýmýzýn bölünmez-
liði ve üniter yapýmýzýn korunmasý bakýmýndan deðil, de-
mokrasimizin geliþimi ve pekiþmesi bakýmýndan da önem
ve öncelik arz ettiði unutulmamalýdýr.

Deðerli Milletvekilleri,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Benzeri anlayýþ ve yaklaþýmlar, Türkiye-Avrupa Birli-

ði iliþkileri üzerine yapýlan deðerlendirmelerde de kendini
belli etmektedir.

Avrupa Birliðiyle olan iliþkilerimizde, son bir yýl için-
de canlanan, ama daha sonra yerini yavaþ yavaþ geride
kaldýðýný düþündüðümüz klâsik yaklaþým ve tartýþmalara
býrakan bir süreç yaþanmaktadýr. Ýliþkilerin son bir yýllýk dö-
nemi ile son on beþ günlük seyrine biraz dikkatlice bak-
mak, çok önemli ve anî deðiþimi görmek için yeterlidir.

Öncelikle, ortaya çýkan bu ilginç, ilginç olduðu kadar
da düþündürücü deðiþimi çok önemli ve manidar bulduðu-
mu belirtmek istiyorum. Avrupalý muhataplarýmýzýn, Türki-
ye’nin tam üyelik sürecinde ciddî bir aþamaya gelindiðinde
fikir deðiþtirme ihtiyacý hissettikleri anlaþýlmaktadýr. Tabi,
bu, yapýlabilecek en iyimser yorumlardan biridir.

Ülkemizde, Birlik Yönetiminin yeni karar ve politika-
larý konusunda alelâcele yorumlarda bulunanlarýn söyle-
dikleri bu gerçeði deðiþtirmemektedir. 

Huzurlarýnýzda þimdi de biraz önce iþaret ettiðim bir
yýllýk geliþme trendini satýr baþlarý hâlinde hatýrlatmak isti-
yorum.

Çok deðil, bir yýl önce Avrupa Parlâmentosunun bö-
lücü-yýkýcý örgütün talep ve beklentilerine uygun deðiþiklik
önergelerini reddettiði bilinmektedir. Son kararlarýnda ise
bölücü, ayrýmcý temalar içeren ifadeler Türkiye Raporu’na
eklenmiþtir.

Yine, "Türkiye’nin Avrupa’ya, Avrupa’nýn da Türki-
ye’ye ihtiyacý var." diyen Birlik yöneticilerinin yerine, ülke-
mize tek taraflý ve kabul edilemez dayatmalarda bulunma-
ya çalýþan bir anlayýþ hâkim olmaya baþlamýþtýr.

Gene, daha dün sözde Ermeni soy kýrým iddialarýný
reddeden bir Avrupa Parlâmentosu, anîden fikir deðiþtire-
rek Türk Milleti’nden ve devletinden hesap sormaya kal-
kýþmýþtýr. Çok ilginç bir "tesadüf" olarak da Avrupa Parlâ-



mentosunun bu yaklaþýmý, Birliðe üye ülkelerin parlâmen-
tolarýnda da kabul görür olmuþtur.

Ýþte hiçbir þekilde mantýklý bir izahý olmayan sorum-
suz ve ön yargýlý yaklaþýmlardan biri budur. Tabi ki, bu anî
ve dikkat çekici deðiþikliklerin bile altýný çizmekten özenle
imtina edenlerin varlýðý, bizim açýmýzdan daha düþündürü-
cüdür.

Böyle bir durum karþýsýnda, yalnýzca Türkiye’nin de-
ðil, dünyanýn asgarî bir millî duyarlýlýða sahip herhangi bir
ülkesinin de gerekli ve haklý tepkiyi göstereceðine þüphe
yoktur.

Görüldüðü gibi, Milliyetçi Hareket Partililer olarak sa-
dece yapmamýz gerekeni yapýyoruz. Yine bilinmelidir ki ba-
zý çevrelerin bizim yerinde tepkimiz karþýsýnda aldýklarý ta-
výr, ne Avrupa Birliði Yönetiminin art niyetli ve tutarsýz poli-
tikalarýný, ne de partimizin haklýlýðýný gölgelemeye yetme-
yecektir. Ama, bu tür çarpýk anlayýþlarý dile getirenlerin ger-
çekte neye hizmet ettikleri sorusunun daha yüksek sesle
sorulmasýna yol açacaðý kesindir.

Türkiye-Birlik iliþkilerinde son günlerde birbirini izle-
yen art niyetli açýklama ve talepler, ülkemizin Avrupa Birli-
ðine bakýþýnda ciddî tereddütler uyandýrdýðý gibi, Birliðin
itibarýný da zedelemiþtir.

Yunanistan’ýn Birlik Yönetimini, Birlik Yönetiminin de
Yunanistan’ý "kullandýðý" bir fotoðraf bütün çýplaklýðýyla or-

tada durmaktadýr. Bu fotoðrafa en son olarak, "soy kýrým
masalý"ndan resmedilen bir kare daha eklenmiþtir.

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak son on güne sýð-
dýrýlan geliþmeleri bu þekilde deðerlendiriyoruz. Bu deðer-
lendirmeyi de saðduyulu bir yaklaþýmýn asgarî gereði ola-
rak addediyoruz.

Sözün kýsasý, Avrupa Birliði, Türkiye’nin üyeliðine ya
tarih bilincinden ve uzak görüþlülükten mahrum bir þekilde
yaklaþmakta ya da oyunu, çok acýmasýzca ve akýllýca oy-
namaya çalýþmaktadýr. 

Anlaþýlacaðý üzere, bugünkü mesele, Avrupa Birliði-
ne karþý olup olmama meselesi deðildir. Geliþmeleri ve
Milliyetçi Haraket’i idrak etme sýkýntýsý çekenlerin bütün bu
noktalara dikkat etmeleri gerekir.

Ülkemizin, Avrupa Birliði Yönetiminden istediði çok
fazla bir þey yoktur. Türkiye, Birlik Yönetiminden iyi niyetle
hazýrlanmýþ inandýrýcý bir üyelik politikasý izlemesini bekle-
mektedir. Bu, hiçbir þekilde, özel bir himaye talebi deðildir.
Sadece ve sadece, onurlu ve adil bir iliþkinin asgarî bir ku-
ralýdýr. Bunda da hiç kimsenin alýnacaðý, tedirgin olacaðý
herhangi bir husus söz konusu deðildir. 

Kýymetli Milletvekili Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
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Huzurlarýnýzda, konuþmamý tamamlamadan önce,
son bir konu olarak "Af Kanunu" üzerinde kýsaca durmak
istiyorum. 

Yaklaþýk iki yýldýr gündemde olan ve bu sebeple bü-
yük bir beklentinin oluþmasýna yol açan af meselesi, inþal-
lah önümüzdeki günler içinde kesin bir çözüme kavuþa-
caktýr. Hükûmeti oluþturan siyasî partilerin üzerinde uzla-
þabileceði ve kamu vicdanýný incitmeyecek bir metnin or-
taya çýkmasý için çalýþmalar sürmektedir. 

Partimiz, bu süreçte herhangi bir kiþiyi ya da kesimi
korumak anlayýþýnda olmamýþtýr. Bilâkis hakkaniyetli ve
halkýmýz  tarafýndan kabul edilebilir bir af yaklaþýmýný be-
nimsemiþtir. Bunun aksini iddia edenler, affýn çýkmasýný is-
temeyenler ile Milliyetçi Hareket karþýtý kronik saplantýla-
rýndan kurtulamayanlardýr.

Meclis ve hükûmet olarak bu aþamadan sonraki ön-
celikli görevlerimizden biri, ülkemizde bir daha af’fa ihtiyaç
duyulmamasý için gerekli bütün adýmlarýn vakit geçirme-
den atýlmasý olacaktýr. Çünkü, adalet reformunu, ceza evi
sisteminden, etkin yargýlama sistemine kadar her alanda
koordineli bir þekilde geliþtirerek uygulamaya koymak bir
zorunluluk hâline gelmiþtir.

En önemlisi de ceza evlerinde yasa hâkimiyetini
mutlaka tesis etmek gerekir. Bu açýdan "F tipi" ceza evleri

en önemli araçlardan biridir. Bu sebeple bir an önce yeni
sisteme geçiþi mümkün hâle getirmek þarttýr. Böylece,
suçlularýn sosyal faaliyetlere daha fazla zaman ayýrmasý-
ný, bireysel inisiyatifleriyle hareket edebilme kabiliyeti ka-
zanmalarýný temin ve teþvik etmek kolaylaþacaktýr.

F tipi ceza evlerine karþý bir süredir yürütülen muha-
lefet hareketinin, "insan haklarý" kavramýyla örtülemeyecek
kadar neye ve kimlere hizmet ettiði açýktýr. Belli odaklarca
yönlendirildiði aþikâr olan bu karþý çýkýþýn, koðuþ sisteminin
sunduðu imkânlarý kaybetme endiþesinden beslendiði bilin-
mektedir.

Ne olursa olsun, ceza evlerini illegal örgütlerin birer
eðitim merkezi, potansiyel suçlu yetiþtirme kampý görüntü-
sünden kurtarmak þarttýr. Yeni ceza evleri sisteminin temel
amacý budur. Ayrýca ayný çevreler ve onlarýn destekçileri
tarafýndan iddia edildiði gibi hücre deðil, oda sistemidir.

F tipi ceza evlerine çeþitli kavramlarýn arkasýna sýðý-
narak karþý çýkanlarýn, maðdurlardan daha çok suçlularla
ilgilenmesi, gerçek niyetlerini ortaya koymasý bakýmýndan
önem arz etmektedir. Kamuoyununun bu tür yönlendirme-
lere karþý daha uyanýk ve dikkatli olmasý zorunludur.
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Deðerli Arkadaþlarým,

Sayýn Basýn Mensuplarý,

Bilinmelidir ki Türkiye olarak yolumuzda kararlý bir

þekilde yürüdüðümüz takdirde, hem içerde hem de dýþarý -

da ayak baðlarýndan kurtulmamýz daha kolay olacaktýr. Bu

ülkenin yüzyýldýr hangi badireleri atlatarak bugüne geldiði-

nin bilincinde olmayanlarýn, yýkýcý-bölücü tehditler gibi,

uluslar arasý tuzaklarý da kavramasý mümkün deðildir.

Ancak, Türk Milleti’nin geçmiþte çok olumsuz þartlar-

da bile bu tür zihniyetlerle mücadele ettiði, Türkiye’nin çar-

pýk zihniyetlere raðmen var olduðu ve var olmaya da de-

vam edeceði unutulmamalýdýr. Ama Milliyetçi Hareket, on-

lara her gerektiði anda bu gerçekleri hatýrlatmaya hiç yýl-

madan ve usanmadan devam edecektir. Bundan hiç kim-

senin þüphesi olmasýn.

Sözlerime burada son verirken, hepinizi bir kez da-

ha saygýlarýmla selâmlýyorum.
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

28 Kasým 2000 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý 

Konuþma Metni
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Muhterem Milletvekili Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Partimizin Grup Toplantýsý’na baþlarken, hepinizi ön-

celikle sevgi ve saygýlarýmla selâmlýyorum.
Geçtiðimiz hafta yapýlan grup toplantýmýzda da ifade

ettiðimiz gibi, ülke olarak önemli gündem maddeleriyle
yüklü, zorlu bir sürecin içinde yol alýyoruz. Bunun yansý-
malarýna son 20 gün boyunca hep birlikte þahit olduk ve
parti olarak gerekli deðerlendirme ve uyarýlarda bulunma-
ya devam ettik.

Bugün huzurlarýnýzda, geçen haftadan bu haftaya
sarkan ve önümüzdeki günlerde de önemini koruyacak
olan konular üzerinde deðerlendirmelerde bulunmak isti-
yorum.

Bu açýklamalara geçmeden önce, kardeþimiz ve
komþumuz Azerbaycan Halký’nýn maruz kaldýðý deprem
felâketi sebebiyle geçmiþ olsun dileklerimizi ifade ediyo-
rum. Türkiye Cumhuriyeti olarak daima yanlarýnda olduðu-
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muzu bilmelerini istiyor, hayatýný kaybeden Azerbaycanlý
kardeþlerimize de Cenab-ý Allah’tan rahmet diliyorum.

Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Koalisyon hükûmeti kurulduðu günden bu tarafa

ekonomik sorunlarý bütün boyutlarýyla ele almýþtýr. Özellik-
le, yüksek enflâsyon ve faiz sarmalýna dayalý, Türk toplu-
munu kemiren Türkiye’nin kalkýnmasýný engelleyen yapýyý
deðiþtirecek politikalarý belirleyip bunlarý uygulama anlayý-
þýnda olmuþtur. 

Türkiye’nin geçmiþ 20 yýl boyunca ekonomide girilen
çýkmaz yolu deðiþtirmek için, her þeyden önce enflâsyo-
nist büyüme modelinden kurtulmasý mecburiyeti vardýr. 

Enflâsyonist büyüme modelinin neticeleri, Türki-
ye’nin büyüme potansiyelinin kullanýlmadýðýný; kalkýnmayý
baþaramayan yanlýþ bir yöntem olduðunu ortaya koymuþ-
tur. Bu yaklaþým ve uygulamalarýn ülkemizde yarattýðý so-
nuçlarýn en önemlisi yüksek faizlerdir. Ülkeyi faize dayalý
rant ekonomisinden üretim ekonomisine dönüþtürmenin
yolunun da enflâsyonu yenmekten geçtiði bilinmektedir. 

Son 20 yýlda yaþanan olaylardan hâlâ ders alma-
makta ýsrar edenler vardýr. 1994 krizinde % 400’lere, 1998
krizinde %150’lere çýkan faiz oranlarý açýkca þunu göster-

mektedir ki yüksek enflâsyon, ekonomide, topluma taþýya-
mayacaðý bedeller ödeten krizlere yol açarak, gerçek bir
büyüme saðlayamamaktadýr. 

Türkiye’nin son 10 yýlda fert baþýna düþen millî geli-
rinde yalnýzca 350 dolarlýk bir artýþ saðlayabilmesi, enflâs-
yonist büyüme modelinin baþarýsýzlýðýnýn göstergelerin-
den birisidir. 

Ayrýca, gelir daðýlýmýnýn bozulmasý, dýþ borç ve faiz
mekanizmasý yoluyla dýþarýya yönelen sermeye transferi,
doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn gelmeyiþi gibi
örneklerle bu göstergeleri çoðaltmak mümkündür. 

Enflâsyonist politikalarýn ülkeyi içine soktuðu bir
baþka önemli çýkmaz da gelir daðýlýmýndaki adaletsizlikler-
dir. Yüksek faiz ve devletin iç borçlanma yoluyla elde etti-
ði gelirlerden rantiye kesimine kaynak aktarmasý politika-
larý, bu eþitsizlikleri ve adaletsizlikleri büyütmüþtür. 

Günümüzde bankalar operasyonunda ortaya çýktýðý
gibi, bu çarpýk yapýda para-faiz iliþkileri ile devleti ve top-
lumu yoksullaþtýranlar sadece bununla yetinmemiþlerdir.
Ele geçirdikleri bankalarý kullanarak kamu kaynaklarýný
yaðmalamak yoluna gitmiþlerdir. Yýllardýr süregelen bu iliþ-
kilere artýk dur denilmiþtir. Bu sene kurularak faaliyete ge-
çen, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulu, bir-
kaç yýl önce gerçekleþtirilmiþ olsaydý, bugün, bütün bu
bankalarýn içi boþaltýlmamýþ olacaktý. 
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57. Hükûmetin bir dizi düzenlemeyle birlikte banka-
cýlýk ve malî piyasalarý rehabilite etmesi bazý çevrelerde
rahatsýzlýklara yol açmýþtýr. Bunlarýn ortaya çýkarttýðý dedi-
kodular ve spekülâsyonlar, baþka bazý faktörlerle birleþe-
rek, gerçekleþtirilmeye çalýþýlan düzenlemeleri engelleye-
cek giriþimlere dönüþmüþ, bu ise piyasalarda kýsa süreli
bir dalgalanmaya yol açmýþtýr. 

Burada açýkca ifade etmek istiyorum ki istikrar politi-
kalarýndan hiçbir þekilde taviz verilmeyecektir. Faiz ve
banka spekülâsyonlarýyla vurgun vurma dönemi, enflâs-
yon yoluyla toplumu soyma ve kamu kaynaklarýný yaðma-
latma dönemi artýk kapanmýþtýr.

Kýymetli Milletvekili Arkadaþlarým,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele etmek, Türki-

ye’nin bugünlerini kurtarýp yarýnlarýna sahip çýkmak de-
mektir. 

Bugün, kamu kaynaklarýnýn kullanýmýndan, yatýrým
ve maliye politikalarýndan, özelleþtirme politikalarýna kadar
birçok alanda köklü deðiþikliklere gitme mecburiyeti bulun-
maktadýr. Burada, özellikle, kamu kaynaklarýnýn piyasa
duyarlýlýðýndan yoksun kullanýmýný engellemek için baþvu-

rulan özelleþtirme politikalarýna önemli bir görev düþtüðü-
nü hatýrlatmak istiyorum. Özelleþtirmeye gidilirken kamu
kaynaklarýnýn yaðmalanmasýna izin verilmemesi mecburi-
yeti vardýr. Kamu fonlarýndan borçlanma yoluyla özelleþti-
rilen bazý bankalarýn þu anki durumu yeterli uyarýcý örnek-
ler olarak önümüzde durmaktadýr. Bu bakýmdan özelleþtir-
meyi etkin bir þekilde kullanmak üzere, bürokratik ve
siyasî tercihlerden arýndýracak bir mekanizmaya ihtiyaç
vardýr. Çünkü, kaynak israfý ve yaðmalanmasý hem serma-
ye birikimini olumsuz etkilemekte hem de devlet hayatýn-
da kirlenmeye sebep vermektedir. 

Yine, günümüzde, ekonomide ortaya çýkan geçici
dalgalanmalar geride kalmýþtýr. Kararlýlýkla sürdürülen is-
tikrar politikalarýnýn bir yýl içinde Türkiye’yi getirdiði yer
açýkça ortaya çýkmýþtýr. 20 yýl sonra ilk kez enflâsyonu %
30’lara çekme baþarýsý elde edilmiþtir. Daha bir yýl önce %
100’leri aþan faiz oranlarýyla borçlanmaya çalýþan ülkemiz
bütçesi, faiz dýþý fazla vermeye baþlamýþtýr. Gelinen nokta
bizce de yetersiz olmakla birlikte, Türkiye’nin doðru yolda
olduðunu gösterir niteliktedir. 

Önümüzdeki hedef belli olmuþtur: Türk toplumu enf-
lâsyonla mücadeleyi kazanarak kalkýnmayý ve gelir daðýlý-
mýný düzeltmeye yönelecektir. Bütün bunlarý baþarmanýn
ilk þartý ise yolsuzluklarla mücadeleden geçmektedir. Çün-
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kü, yolsuzluklar toplumdaki dinamizmi yok eden; adalet-
sizliði çaresizliðe dönüþtüren tahripkâr bir niteliðe sahiptir.
Türkiye bunlardan kurtulmak, bunlarý aþmak mecburiyetin-
dedir.

Bugün hükûmetimiz bütün kararlýlýðýyla ekonomik
programý sürdürürken, kýsa vadeli çýkýþlar veya spekülâtif
giriþimlerle fýrsat kollayanlara karþý da tavizsiz bir mücade-
le içerisindedir. Malî piyasalarda yapýlan düzenlemeler,
para ve kradi politikalarý bütünüyle anti enflâsyonist mak-
ro ekonomik politikalarla tutarlýlýk içinde uygulanarak piya-
sa mekanizmasýný bozucu davranýþlara fýrsat verilmeye-
cektir.

Ekonominin sahip olduðu araçlar ve ortaya konulan
performansýn ekonomik göstergeleri güveni ve istikrarý
saðlayacak ülkemizi baþarýya götürecek niteliktedir.

Bunun için kýsa vadeli kýsýr çýkar hesaplarý yapanla-
ra en etkili cevap verilerek, istikrar politikasý önümüzdeki
yýlda kararlýlýkla uygulanacaktýr. 

Türkiye ekonomisi bugün zoru baþarýp enflâsyonu
yenebileceðini ortaya koymuþtur. Önümüzde daha katedi-
lecek önemli bir yol vardýr. Bu yol bizi büyümeye ve gelir
daðýlýmýný düzeltecek sosyal politikalara götürecektir.
Hükûmeti oluþturan partilerin saðladýðý uzlaþmanýn piya-
salara sunduðu güveni devam ettirme kararlýlýðý istikrar
programýný baþarýya götürecek en önemli teminattýr. 

Muhterem Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Konuþmamýn bu bölümünde ülkemizin Avrupa Birliði

ile iliþkilerinde meydana gelen son geliþmeler ve özellikle
de Kýbrýs Davamýz üzerinde durmayý gerekli görüyorum.

Öncelikle, 8 Kasým tarihinde Katýlým Ortaklýðý Belge-
si açýklandýðýnda partimizin sorumlu ve saðduyulu bir ba-
kýþ açýsýný yansýtan yaklaþýmlarýný, yine sizlerin huzurun-
da milletimizle paylaþtýðýmýzý hatýrlatmak istiyorum. O za-
manlar, Avrupa’da Türkiye karþýtý bilinç altýnýn ve lobilerin
etkinliði bütün çýplaklýðýyla ortaya çýkmamýþ bulunuyordu.
Ancak, Katýlým Ortaklýðý Belgesi’nin sistematiði ve muhte-
vasýna dikkatlice bakýldýðýnda bazý art niyetli düþüncelerin
izlerini görmemek mümkün deðildi. Bizler bu durumu mer-
cek altýna alarak, hem Avrupalý muhataplarýmýzý uyarýp
hem de Türk kamuoyunun dikkatlerini çekerek görevimizi
yaptýk.

Bu duyarlýlýk karþýsýnda, Türkiye’nin millî politikalarý-
ný ve çýkarlarýný hiçe sayan bazý çevreler ise eleþtiri okla-
rýný partimizin üzerine sorumsuzca yöneltmekten geri dur-
mamýþlardýr. Ama daha sonra yaþanan geliþmeler, Milli-
yetçi Hareket’in haklýlýðýný bir kez daha bütün çýplaklýðýyla
ortaya koymuþtur. Bunun sonucunda partimize Avrupa Bir-



liðindeki Türkiye karþýtý unsurlarla paralel bir çizgide yer
alarak dil uzatmaya çalýþanlarýn ne düþündüðünü bilemi-
yoruz. Ama onlar, Milliyetçi Hareket’in bu sorumlu ve ger-
çekçi bakýþ açýsýnýn deðiþmeyeceðini iyi bilmelidirler.

8 Kasým tarihini takip eden günlerde Türkiye’nin has-
sas olduðu hemen her konuda yapýlan deðerlendirme ve
açýklamalar, Avrupa Birliði yönetiminin sadece kafa karý -
þýklýðýný deðil, art niyetlerden kurtulamadýðýný da göster-
miþtir. 

Kýbrýs meselesinden Ermeni soy kýrým iddialarýnýn
ele alýnýþ biçimlerine, demokratikleþme ile etnik kimlik sev-
dasýnýn birbirine karýþtýrýlmasýna kadar birçok konu, ülke-
mizin tam üyelik sürecinde önüne duvar olarak örülmeye
baþlanmýþtýr. Türkiye açýsýndan hiçbir þekilde dostane ve
anlaþýlýr olmayan husus, çifte standartlý yaklaþýmlar ile oya-
lama taktiklerinin devam ediyor olmasýdýr. Bunlarý kabul et-
memiz tabi ki mümkün deðildir. Bilâkis, Birlik yönetiminin
samimiyeti hakkýndaki þüphelerimizin daha da artmasýna
yol açmaktadýr. 

Yine bizim açýmýzdan, Türkiye’nin Avrupa Birliðine
giriþi için önce davetiye gönderilip daha sonra bu yolun
üzerine mayýnlar döþenmeye çalýþýlmasýnýn hiçbir tutarlý
ve ahlâkî açýklamasý yoktur. Çünkü, 8 Kasým’ý takip eden
günlerde alýnan ön yargýlý ve tek taraflý kararlarý baþka tür-
lü izah etmek imkânsýzdýr. 

Türk Milleti’ni az-çok tanýyanlar, Türk tarihini az-çok
bilenler, herhangi bir amaç uðruna ne millî çýkarlarýmýzdan
ne de üniter devlet yapýmýzdan taviz vermeyeceðimizi çok
iyi bilirler. 

Unutulmamalý ki; Kýbrýs Türk Halký’nýn yarým yüzyýla
yaklaþan çileli ama bir o kadar da onurlu mücadelesi, Tür-
kiye için de ayný önem ve deðere sahiptir.

Kýbrýs Türk Halký’nýn varlýðýný ve eþitliðini yok farz e-
den her türlü niyet ve giriþim, çözüme deðil, çözümsüzlü-
ðe hizmet etmektedir. Bu vazgeçilmez ilkeleri savunmayý,
hakkaniyeti ve kalýcý barýþý gözetmeyi çözümsüzlük olarak
takdim edenlerin ise gerçekte neye hizmet ettiði de bellidir.
Meselenin esas üzücü yaný, bu tür zihniyetlerin temsilcile-
rine ülkemizde de rastlanýyor olmasýdýr.

Bilindiði gibi, uzun bir süredir devam eden dolaylý
Kýbrýs görüþmelerinde bugüne kadar kayda deðer bir iler-
leme saðlanamadýðý ortaya çýkmýþ bulunmaktadýr. Rum
tarafýnýn taktiði, bilinen tezlerini uluslar arasý destekçilerini
de arkasýna alarak Türk tarafýna kabul ettirmeye çalýþmak-
tan ibarettir.

Bu taktiðe, Türkiye’nin Avrupa Birliðine üyelik süreci-
nin hýzlanmasý fýrsat telâkki edilerek yeni bir boyut eklen-
meye çalýþýlmýþtýr. Diðer bir deyiþle, Kýbrýs sorunu, Yuna-
nistan ile onun gözü kapalý destekçilerinin öncülüðünde,
Türkiye’nin Birlik ile iliþkilerinin kilit taþlarýndan biri hâline
getirilmiþtir. Kýbrýs Rum Kesimi’nin Avrupa Birliðine bir an
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önce üye yapýlmak istenmesi de bu düþüncenin bir baþka
boyutunu oluþturmaktadýr. 

Ama bütün bu hesaplar tutmamýþ, Türkiye Cumhuri-
yeti böyle bir oyuna rýza göstermeyeceðini bir kez daha
ilân etmiþtir. 

Türkiye, Kuzey Kýbrýs Türk Yönetimi’nin bir oyalama
ve boþuna zaman harcama sürecine dönüþen dolaylý gö-
rüþmelerden ayrýlma kararýný saygýyla karþýlamýþ ve des-
teklemiþtir. Bundan sonra da bütün gücüyle Kýbrýs Türk
Halký’nýn onurlu ve haklý mücadelesinin yanýnda olmaya
devam edecektir. 

Ülkemizin önüne tamamen tek taraflý ve ön yargýlý bir
þekilde paketlenerek konmaya çalýþýlan yaklaþým biçimi,
aslýnda yeni bir çözümsüzlük sürecini de beraberinde ge-
tirmektedir. Kýbrýs sorununun çözümünü en çok ister görü-
nen uluslar arasý kuruluþlarýn ve özellikle de Avrupa Birliði
Yönetiminin bu gerçeði kavramasý zorunludur. Bu gerçeði
kavrama dereceleri de þüphesiz, soruna adil bir çözüm bul-
ma isteklerinin ve samimiyetlerinin temel göstergelerinden
biri olacaktýr. 

Kýymetli Milletvekili Arkadaþlarým, 
Deðerli Basýn Mensuplarý,

Türkiye’nin Avrupa Birliðine katýlma iradesini ve ça-
balarýný samimiyetle ortaya koydukça, önüne Birlik Yöneti-
mi tarafýndan ilginç bir þekilde fiilî engeller çýkartýlmaya ça-
lýþýlmasý sadece bu konularla sýnýrlý deðildir. Ülkemiz, bu-
gün, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliði’nin þekillenme
sürecinde de açýk bir haksýzlýk ile karþý karþýya bulunmak-
tadýr. 

NATO’nun dýþýnda belirli bir silâhlý güce ve hareket
yeteneðine sahip olmaya çalýþan Avrupa Birliðinin bu çer-
çevedeki politikalarý, Türkiye’ye genel yaklaþým tarzýnýn iz-
lerini taþýmaktadýr. Bütün bunlarý bir araya getirdiðimizde,
þüphelerimizin daha da artmasý kaçýnýlmaz olmaktadýr.

Ülkemizden, bir yandan yeni "Avrupa ordusuna" as-
ker vermesi, diðer yandan karar sürecinin dýþýnda kalma-
sý istenmektedir. Bizlerin böyle bir yaklaþýmý, býrakýnýz ka-
bul etmeyi, sýcak yaklaþýp tartýþmamýz dahi mümkün de-
ðildir. Unutulmasýn ki NATO’nun imkânlarýný kullanmak is-
teyen bir Avrupa Birliðinin, bütün NATO üyelerinin haklarý-
ný ve çýkarlarýný korumak mecburiyeti vardýr.

Geliþmeler, Kýbrýs konusunda olduðu gibi, bu konu
üzerinde de çok yönlü durulmasýný gerekli hâle getirmek-
tedir. Ancak, bu ihtiyaca raðmen, ülkemizde millî hassasi-
yetlerden tamamen mahrum olanlarýn bulunmasý, mesele-
ye þüphesiz farklý bir boyut kazandýrmaktadýr. 

Türkiye’ye gelen yabancý heyetlerin sorumsuzca ve
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saygýsýzca yaptýðý açýklamalar karþýsýnda takýnýlan tavýr-
lar, bu anlayýþýn bir baþka çarpýcý örneðini oluþturmaktadýr.
Kendi ülkelerinde bile saygýnlýðý sýnýrlý ve tartýþmalý olan-
larýn yaptýðý ziyaretlere gereðinden fazla önem atfedildiði
ve açýklamalarýnýn abartýldýðý göze çarpmaktadýr.

Türkiye’yi çeþitli sebeplerle ziyarete gelen yabancý
kiþi ve heyetlerin diplomatik teamüllere ve nezaket kural-
larýna uymalarý gerektiði tartýþma götürmez bir gerçektir.
Çünkü, hangi sýfatýyla ya da amaçla olursa olsun, ülkemi-
zi ziyaret edenlerin haddini bilmesi, misafir statüsünü ka-
zanmasýnýn asgarî þartýdýr.

Anlaþýlan o ki bu tür kiþilere ve heyetlere saygýsýzlý-
ðýn ve seviyesizliklerinin hiçbir gerekçe ve sýfat ile örtüle-
meyeceðinin sýk sýk hatýrlatýlmasý gerekmektedir. Kýsaca-
sý, ilgili kurum ve kiþilerin bu konuya daha fazla dikkat et-
mesi ve özen göstermesi zorunludur.

Görüldüðü gibi, Türkiye’mizin önünde uzanan yol,
bir hayli çetin ve zorlu bir güzergâhý ifade etmektedir. Bu
güzergâhýn, birçok çevre tarafýndan ya yanlýþ yönlere doð-
ru dönüþtürülmek ya da engellerle önü kesilmek istendiði
görülmektedir. Maalesef, ülke içinde de bunu anlamak is-
temeyen ya da yabancý lobilerin ekmeðine yað sürmek is-
teyenler bulunmaktadýr.

Ancak, engelleme çabalarý hangi maskeler altýnda
yapýlýrsa yapýlsýn, Türk Milleti kendi varlýðýný anlamlý kýl-
mak üzere, güçlü ve büyük ülke olma hedefine doðru yü-

rümeye kararlýdýr. Birilerini rahatsýz da etse, bu kararlý yü-

rüyüþüne, millî çýkarlarýmýzý gözetip onurumuzu çiðnetme-

den devam edecektir.

Bilinmelidir ki hiçbir hedef ve vaat, Türkiye’nin varlý-

ðýndan, birliðinden ve geleceðinden üstün ve öncelikli de-

ðildir. Hiçbir zaman da üstün olmayacaktýr. 

Sözlerime burada son verirken, yüksek heyetinizi bir

kez daha saygýlarýmla selâmlýyorum.
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Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Konuþmama baþlarken, yüksek heyetinizi sevgi ve

saygýlarýmla selâmlýyorum. 
Ekonomimiz açýsýndan oldukça sýkýntýlý geçen bir

haftayý geride býrakmýþ bulunuyoruz. En büyük çabamýz,
bankacýlýk sisteminde iki haftadan bu yana sarsan likidite
darboðazýnýn bir an önce aþýlmasýdýr. Diðer bir deyiþle, bu
haftanýn normalleþme sürecine ev sahipliði yapmasý; endi-
þe ve paniðin yerini, ekonomik programa güvenin almasý
önem taþýmaktadýr. 

Bunun ön þartý, tabi ki her kurumun, kiþinin ve siya-
sî partinin görev ve sorumluluklarýnýn bilicinde olmasý,
üzerine düþeni lâyýkýyla yerine getirmesidir. Sadece eko-
nomik deðil, toplumsal ve siyasal hayatýmýzda da bu özel-
lik eksik olduðu sürece, baþarýlý ve kalýcý sonuçlar elde et-
mek giderek zorlaþacaktýr. 

Bu gerçeðin yeryüzündeki herhangi bir ülke ve toplum
açýsýndan geçerli bir kural olduðuna þüphe bulunmamakta-
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dýr. Yine, böyle bir kuralýn, hayatýn her alanýnda, her yöne-
tim kademesinde gerekli ve geçerli olduðunu da unutmamak
lâzýmdýr.

Ülkemizde, özellikle son bir ay içinde yoðunlaþan
Avrupa Birliði-Türkiye iliþkilerinde gözlenen tartýþma ve
geliþmelere bakýldýðýnda da sorumluluk bilincinin yeterince
yaygýn ve güçlü olmadýðý dikkat çekmektedir. Toplumu ve
ülkeyi bir bütün olarak doðrudan ilgilendiren hayatî konu-
larda bile, farklý ideolojik bakýþ açýlarýnýn ve siyasî hesap-
larýn daha çok belirleyici olduðu görülmektedir. Bu durum,
bir milletin tarihinde görülebilecek en ciddî zaaf anlarýndan
birini ifade eder. Bunun için de farkýna varýlabilmesi ve aþý-
labilmesi çok önem taþýr. 

Türkiye-Avrupa Birliði iliþkilerinin bugününe ve yarý -
nýna, tarihî tecrübelerin ýþýðýnda çok yönlü yaklaþmak ge-
rekir. Bu manada, dikkat çeken hususlardan birini, geliþ-
melerin son bir ay içinde daha anlamlý ve gerçekçi bir bo-
yut kazanmasý oluþturmaktadýr. Ýliþkilerde her iki taraf açý-
sýndan da gelinen noktanýn özeti budur. Son bir yýl ile, son
bir ayýn üstünkörü bir tahlili bile bunu görebilmek için ye-
terlidir. 

Katýlým Ortaklýðý Belgesi’nin açýklanmasýnýn ardýn-
dan yaþanan ve kamuoyunun da dikkatini çeken bazý
olumsuz geliþmelerin birer tesadüf olduðunu söylemek
zorlaþmaktadýr. Dolayýsýyla, "tesadüf" iddiasýnda ýsrar et-
mek, bazý gerçeklere gözlerin bilerek ya da bilmeyerek ka-

panmasý anlamýna gelecektir. Buna da hiç kimsenin hakký
olmadýðý açýktýr. 

En son Türkiye’nin Dýþiþleri Bakaný’na Avrupa Parlâ-
mentosunda yapýlan çirkin saldýrý ve onun hemen arkasýn-
dan patlayan "mektup skandalý" haklý olarak büyük bir tep-
ki toplamýþtýr. Bütün saðduyulu vatandaþlarýmýz gibi, bizle-
ri de bazý þeyleri yeniden düþünmeye sevk etmiþtir. Çün-
kü, her iki hâdise de kolay kolay geçiþtirilecek cinsten ta-
lihsizlikler deðildir. 

Ülkemize geldiklerinde her türlü temasý istedikleri gi-
bi yapmayý alýþkanlýk hâline getiren heyetlerin kendi parlâ-
mentolarýnda misafir olarak bulunan bir dýþiþleri bakanýna
yapýlan çirkin saldýrý karþýsýndaki tepkileri zayýf kalmýþtýr.
Tepkilerinin çok daha büyük ve kararlý olmasý gerekirdi. Bu
hâdise, sadece Türkiye’ye yönelmiþ bir saldýrý deðil, ayný
zamanda demokrasiye ve dostluða da yönelmiþ çirkin bir
harekettir. 

Benzer þekilde, Avrupa Komisyonu Türkiye masasý
þefinin bölücü-yýkýcý terör örgütünün Paris’teki bürosuna
gönderdiði mektup ise son günlerde patlak veren ikinci bü-
yük rezaleti oluþturmuþtur. Bilinmelidir ki böyle bir teþeb-
büsün teknik bir hata olarak geçiþtirilmek istenmesi, mese-
leyi hafife almakla eþ deðer bir tutum olacaktýr. 

Her þeyden önce, Türkiye’de de görev yapmýþ tecrü-
beli bir diplomatýn bu tür bir hataya meydan vermesi anla-
þýlýr gibi deðildir. Mektubun üslûbu ve muhtevasý, hatadan
çok kasýt ihtimalini güçlendirmektedir. Bundan böyle, ben-
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zeri bir "diplomatik cinayet" in daha iþlenmemesi, Avrupa-
lý muhataplarýmýzýn niyet ve samimiyetinin somut bir gös-
tergesi olacaktýr. 

Huzurlarýnýzda hem parti hem de hükûmet olarak
bunun yakýn takipçisi olacaðýmýzý ifade etmek istiyorum.
Avrupa Birliði makamlarýný da ülkemize karþý daha dikkat-
li, özenli ve saygýlý olmaya davet ediyorum. 

Bilindiði üzere, dün Brüksel’de toplanan Avrupa Ge-
nel Ýþler Konseyi, Avrupa Komisyonu tarafýndan 8 Ka-
sým’da açýklanan Katýlým Ortaklýðý Belgesi’ni onaylamýþ
bulunmaktadýr. Türkiye’nin haklý tepkisini ortaya koyma-
sýyla birlikte gözden geçirilen metinde kýsmî bazý iyileþtir-
melere gidildiði görülmektedir. Bu olumlu bir geliþmedir,
ama yeterli deðildir. Türkiye’nin haklarýnýn gözardý edilme-
mesi, millî duyarlýlýklarýna saygý gösterilmesi önem taþý-
maktadýr.

Görüldüðü üzere, Türkiye-Avrupa Birliði iliþkileri san-
cýlý ve uzun bir döneme girmiþ bulunmaktadýr. Birilerinin
zannettiði gibi, böyle bir yol sadece Kýbrýs sorununun var-
lýðýyla izah edilebilecek ya da sadece Türkiye’nin arzusu
ve çabalarýyla katedilecek bir mesafe deðildir. Bilâkis, Av-
rupalý muhataplarýmýzýn iyi niyetine, samimiyetine ve kar-
þýlýklý iþ birliðine ihtiyaç vardýr. 

Bu durumda son bir ay içinde ortaya çýkan tablonun
varlýðýna raðmen daha hâlâ Milliyetçi Hareket’in yaklaþým-
larý hakkýnda ileri-geri konuþup yazmaya devam edenlerin
telâþýný anlamak, giderek kolaylaþmaktadýr. Onlarýn yeri,
tarihimizde benzer sorunlar karþýsýnda, benzer görüþleri
ýsrarla savunanlarýn konumundan farklý olmayacaktýr. 

Bu çerçevede, meselenin bütün boyutlarýyla kavran-
masý, duyarlý ve kararlý bir yaklaþýmýn ilke edinilmesi çok
önem taþýmaktadýr. Bu ve benzeri konularda, özellikle de
millî güvenlik politikalarýnda görev ve sorumluluklarý daha
fazla ve farklý olan kurum ve kiþilerin de herkesten daha
çok dikkatli olmasý gerekir. "Kaþ yaparken göz çýkartma-
mak" sorumlu devlet yönetimi anlayýþý ve üslûbunun ol-
mazsa olmaz þartýdýr. 

Bu duyarlýlýðýn, hem demokratik hukuk devleti siste-
matiði hem de ülke çýkarlarýnýn korunup geliþtirilmesi açý-
sýndan önemi çok büyüktür. Buna sürekli özen gösterme-
ye çalýþan Milliyetçi Hareket Partisi, herkesten de böyle bir
duyarlýlýðý sergilemesini beklemektedir. 

Unutulmamalý ki günümüzde yapýlanlarý, bugünkü
kuþaklardan çok, gelecek kuþaklar daha saðlýklý deðerlen-
dirme imkânýna sahip olacaktýr. Dolayýsýyla, herkesin so-
rumluluk ahlâkýný ve terazisini, böyle bir kriteri temel ala-
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rak ayarlamasý zorunludur. Bu zorunluluk, tabi ki böyle bir
duyarlýlýða sahip olanlar içindir.

Muhterem Milletvekili Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Hem iç hem de dýþ siyasî iliþkiler hakkýnda söyledik-

lerimizi, ekonomik sorunlarýn çözümü hususunda da tek-
rarlamamýz mümkündür. Çünkü, sorumlu ve tutarlý bir si-
yaset anlayýþýnýn ülkeye ve ekonomik geliþmeye bir zara-
rý olmadýðý gibi, demokrasimizin ve ekonomimizin saðlýðý
bakýmýndan sayýsýz yararý bulunmaktadýr.

Türkiye’de ister siyasî, ister ekonomik alanda olsun,
yaþanan belli baþlý krizlerin geri plânýnda yatan sebeplere
dikkatlice baktýðýmýzda bu gerçekler görülmektedir. Siyasî
ve ekonomik aktörler belirli özen ve duyarlýlýk ile hareket
etmedikleri takdirde sorunlarýn doðmasý ve büyümesi ka-
çýnýlmaz olmaktadýr. Ayný þekilde, sorunlara yerinde ve za-
manýnda müdahâleler yapýlamadýðý takdirde de krizlerin
ortaya çýktýðý bilinmektedir.

Geçtiðimiz günler içinde meydana gelen ve piyasa-
larý sarsýp malî dengeleri alt üst eden sýkýntýlarýn sebebi bir
tane deðildir. Zaten herhangi bir sosyoekonomik sorunu
tek bir sebeple izah etmek yanlýþ olacaktýr. Yaþadýðýmýz
kriz, Türk ekonomisi açýsýndan yeni bir olgu da deðildir.

Benzeri krizler, zaman zaman birçok faktörün bileþkesi
olarak ortaya çýkabilmektedir. 

Son malî krizin kökeninde hem psikolojik hem de
teknik sebepler yatmaktadýr. Yaz aylarýndan itibaren bazý
çevreler tarafýndan dile getirilen sonbahara yönelik kriz
beklentisinin, zamanla ekonomik bünyeyi hassas hâle ge-
tirdiðine þüphe yoktur. Dikkatsiz ve sorumsuz bazý çevre-
ler, farklý amaçlar ve çýkarlar uðruna çeþitli spekülâsyonlar
yaparak âdeta yangýna körükle gitmiþlerdir.

Kasým ayý içinde, bazý yabancý sermaye unsurlarýnýn
çeþitli saiklerle yüklü miktarlarda dövizi yurt dýþýna çýkart-
masý, baþka dinamiklerle de örtüþerek krizin kartopu gibi
büyümesine yol açmýþtýr. Diðer bir deyiþle kriz, büyük öl-
çüde küresel sermayenin anî hareketliliði ile olumsuz bek-
lenti ve spekülâsyonlarýn birbirini besleyerek paniðe dö-
nüþmesinden kaynaklanmýþtýr.

Bunlarý ifade ederken, krizi sadece dýþsal ve psiko-
lojik faktörlerle izah etmeye çalýþtýðýmýz düþünülmemelidir.
Hiç þüphesiz, özelleþtirme uygulamalarýnda yaþanan ak-
saklýklar, bankacýlýk alanýnda ortaya çýkan sorunlar, krizin
yaygýnlaþmasýný kolaylaþtýrmýþtýr.

Bankacýlýk sistemini saðlýklý bir yapýya kavuþturma
çabalarýnýn devam etmesi, bu alanda meydana çýkan soy-
gunlarýn yarattýðý hayal kýrýklýklarý güvensizlik sendromunu
doðurmuþtur. Bankacýlýk sistemindeki açýk pozisyonlarýn



yüksek meblâðlara týrmanmasý ve malî sistemin yarýsýna
yaklaþan bir büyüklükteki tutarýn çeþitli þekillerde ve za-
manlarda hortumlanmýþ olmasý, tablonun ne kadar vahim
bir hâle geldiðini çarpýcý biçimde ortaya koymaktadýr. Do-
layýsýyla, yapýsal reformlar noktasýnda yaþanan gecikme-
ler de olumsuz gidiþatýn frenlenmesini zorlaþtýrmýþtýr.

Bu süreçte dikkat çeken esas noktalardan biri, reel
ekonomik büyüme ile malî piyasalarda ortaya çýkan krizle-
rin oluþturduðu çeliþkili durumdur. 

Hükûmetimizin devam ettirmekte olduðu istikrar
programýnýn ortaya koyduðu geliþmeler ve makro ekono-
mik göstergeler ekonominin saðlýklý bir eðilimi sürdürdüðü-
nü göstermektedir. 

2000 yýlýnýn ilk ve ikinci çeyreðinde sýrasýyla % 5.5
ve % 6 oranlarýnda kaydedilen gayrisafi yurt içi hâsýladaki
artýþ, üçüncü çeyreðinde % 7.4 olmuþtur. Yine, ayný dö-
nemlerde gayrisafi millî hâsýlada sýrasýyla % 4.1, % 4.6 ve
% 6.9 oranlarýnda artýþlarýn kaydedilmiþ olmasý "reel sek-
tör"deki saðlýklý geliþmelerin önemli iþaretleridir. Görüldü-
ðü gibi, 2000 yýlýnýn ilk dokuz ayýnda gayrisafi yurt içi hâ-
sýlada % 6.5, gayrisafi millî hâsýlada % 5.4 büyüme sað-
lanmýþtýr. 

Bunlara ilâve edilmesi gereken bir diðer önemli gös-
terge de enflâsyonla mücadelede elde edilen neticelerdir.
Bilindiði gibi Türkiye, yaklaþýk çeyrek asýrdýr süren ve bir

türlü önlenemeyen enflâsyona karþý ilk defa bu yýl baþarý-
lý ve kararlý bir mücadele ortaya koymuþtur. Bu baþarýnýn
en son açýklanan kasým ayý enflâsyon rakamlarýnda da de-
vam ettiði görülmektedir. 

Kasým ayýnda TEFE’de artýþ hýzý bir önceki yýlýn ay-
ný ayýna göre % 1.7 puan düþerek % 2.4; TÜFE’de artýþ hý-
zý ise % 0.5 puan düþerek % 3.7 olarak gerçekleþmiþtir.
Türkiye’de enflâsyonun ilk defa on bir ayýn sonunda TE-
FE’de % 30.2; TÜFE’de % 35.7 olarak gerçekleþmiþ olma-
sý, makro ekonomik politikalarýn baþarýsýnýn açýk ifadesi
durumundadýr. 

Burada bir hususu tekrar vurgulamak istiyorum; eko-
nominin makro büyüklükleri ile malî piyasalarda son iki
haftada yaþanan geliþmeler arasýnda açýk bir çeliþki bu-
lunmaktadýr. Bu çeliþki, malî piyasalarýn, bankacýlýk sektö-
rünün, saðlýksýz bir yapý içinde geliþmiþ olmasýyla ve spe-
külâsyonlara açýk zayýf yapýsýyla ilgilidir. 

Dolayýsýyla Türk ekonomisi, bu spekülâsyonlarý aþa-
cak saðlam bir üretim yapýsýna ve istikrarý saðlayacak sað-
lýklý politikalarý sürdürdüðü müddetçe bu çeliþkiyi aþacak
performansý ortaya koyacaktýr. Türk ekonomisi bugün bu
güçtedir, bunu önleyecek hiçbir engel ve gerekçe olamaz.
Bugün yaþanan geliþmeler istikrar politikasýnýn yapýsal re-
form politikalarýyla daha etkin hâle getirilmesinin gereðini
ortaya koymaktadýr. Önümüzdeki görev, bu etkinliði artýra-
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rak ekonomideki kýsa süreli bu dalgalanmalarý aþarak Tür-
kiye’yi baþarýya taþýmaktýr. 

Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Yaþanýlan malî kriz, tabi ki çok önemlidir ve bazý açý-

lardan öðretici dersler içermektedir. Ama kim ne derse de-
sin, geçen hafta içinde akýl almaz düzeylere çýkan faiz
oranlarýný mazur gösterecek riskler mevcut deðildir. Sizle-
rin ve kamuoyunun dikkatlerini bu noktaya da çekmek isti-
yorum. Hükûmete ve ekonomimize haksýzlýk etmekten ka-
çýnmak lâzýmdýr.

Bu kritik dönemde muhalefet partilerinin yöneticileri
de iyi bir sýnav vermemiþlerdir. Maalesef, ülke kritik bir dö-
nemeçteyken hükûmete yardýmcý olup ekonomik unsurla-
rý motive etmeyi tercih etmemiþlerdir. Bilâkis, genellikle,
felâket tellâllarýný çaðrýþtýran açýklamalar yapmayý tercih
etmiþlerdir.

Tabi bu çarpýk ve çýkarcý yaklaþýmlarýnýn sadece ül-
kemize deðil, kendilerine de bir faydasý dokunmayacaðý-
nýn yeterince farkýnda olmamalarý  bir baþka dikkat çekici
nokta olmuþtur. Ama bilinmelidir ki milletimiz, "durumdan
vazife çýkartanlarý" ödüllendirmek bir yana, asla affetme-

mektedir.
Ýnþallah, en kýsa zamanda ekonomik kriz aþýlacak,

"rant ekonomisi"nden "reel ekonomi"ye geçiþ süreci ta-
mamlanacaktýr. Meclisimiz ve hükûmetimiz de yeniden ya-
pýlanma ve enflâsyonla mücadele programýnýn baþarýya
ulaþmasý için üzerine düþeni yapma kararlýlýðýný sürdüre-
cektir.

Bu süreçte, alýn teriyle kazanan insanlarýmýz gibi,
yatýrým ve üretim için çýrpýnan bütün sanayici ve iþ adam-
larýmýzýn da yanýnda olmaya devam edeceðiz. 

Bir taraftan Türk Milleti’ne ve ekonomisine kene gibi
yapýþan vurguncu ve soyguncularý ayýklamamýz, diðer ta-
raftan saðlýklý ekonomik geliþmeyi kararlýlýkla ve el birliðiy-
le sürdürmemiz þarttýr.

Aksi takdirde, geçim sýkýntýsý çeken dar gelirli ve
yoksul vatandaþlarýmýza söyleyecek sözümüz kalmaya-
caktýr. Meydanlarda haykýran yüz binlerce memur ve iþçi-
mizin haklý feryatlarýný vicdanlarýnda hissetmeyenlerin bu-
nu anlamasý mümkün deðildir. Unutulmasýn ki dar ve sabit
gelirli vatandaþlarýmýzý çileden çýkartan temel sebep, yol-
suzluklarýn ve soygunlarýn ayyuka çýkmýþ olmasýdýr.

Bizler, yolsuzlukla mücadelede kararlý olduðumuz
takdirde, vatandaþýmýzýn derdine bir nebze de olsa der-
man olabileceðimizi unutmamak zorundayýz.
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Sonuç olarak; bankacýlýk sektörü baþta olmak üzere,
bütün ekonomik ve malî sistemlerin ve aktörlerin yenilen-
me sürecini sür’atle tamamlayýp saðlam yapýlara dönüþ-
mesi gerekmektedir. Türk ekonomisi biraz zahmetli de ol-
sa, yenilenme ve atýlým kararlýlýðýný sürdürecek ve baþarý -
lý olacaktýr.

Üretken, ülkesini seven ve dürüst insanlar, bütün bu
mücadelelerden mutlaka galip çýkacaktýr. Milliyetçi Hare-
ket Partisi olarak, bu tarihî mücadeleye inancýmýz da des-
teðimiz de tamdýr.

Sözlerime bu duygu ve düþüncelerle son veriyor, he-
pinizi bir kez daha en iyi dileklerimle selâmlýyorum.
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

02 Ocak 2001 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý 

Konuþma Metni
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Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Yeni yýlýn ilk grup toplantýsýna baþlarken hepinizi

saygý ve sevgilerimle selâmlýyorum. Geride býraktýðýmýz
mübarek Ramazan Bayramý’nýzý ve yeni yýlýnýzý kutluyor,
ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlýk için hayýrlara vesile
olmasýný Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Öncelikle, her bayram tatilimizin zehir olmasýna yol
açan ve katliam boyutuna varan trafik kazalarýna temas et-
mek istiyorum. Maalesef bayram tatili süresince 181 va-
tandaþýmýz hayatýný kaybetmiþ, birçok aile yok olmuþtur.
Bu durum çok üzücü, üzücü olduðu kadar da düþündürü-
cüdür. Kazalarda hayatýný kaybeden bütün insanlarýmýza
Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakýnlarýna sabýr ve
baþsaðlýðý diliyorum. Meclis ve hükûmet olarak daha fazla
zaman geçirmeden bu insanlýk dramýna çare arayýp bul-
mamýz þarttýr.
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Deðerli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Hatýrlanacaðý üzere, aralýk ayýnýn ilk haftasýndan

sonra, baþta bütçe ve þartla salýverme yasasý görüþmele-
ri olmak üzere Meclisimizin gündeminin yüklü olmasý dola-
yýsýyla grup toplantýlarýnda bir araya gelmemiz mümkün
olamamýþtýr. Araya uzun sayýlabilecek bir bayram ve yýl
baþý tatilinin de girmesiyle birlikte,  bugünkü toplantýmýzda
deðerlendirmeyi arzuladýðýmýz konularýn sayýsý da artmýþ
bulunmaktadýr.

Bilindiði gibi, kasým ayýnýn ikinci yarýsýna damgasýný
vuran ve ciddî bir krize dönüþme eðilimi de taþýyan malî
dalgalanmalarýn ardýndan gündeme gelen 2001 yýlý bütçe-
si Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan kabul edilmiþtir.
Yine, ülkemiz aralýk ayý boyunca þiddetlenen "af", "ölüm
orucu" ve "açlýk grevi" tartýþmalarýna sahne olmuþtur. Ký -
sacasý, 2000 yýlýnýn son bir buçuk ayýna, bir dizi sancýlý ve
yoðun geliþme damgasýný vurmuþtur. 

Bütün bu geliþme ve sorunlarýn birbiriyle doðrudan
bir iliþkisi bulunmasa bile üst üste gelmiþ olmasý, insanla-
rýmýzda haklý olarak ciddî bir tedirginliðin uyanmasýna se-
bep olmuþtur. Ancak deðiþik sorumluluk mevkilerinde bu-
lunan ve dolayýsýyla sýkýntýlý dönemin kolayca atlatýlmasý
için katký saðlamasý gereken bazý çevreler de maalesef
hayal kýrýklýðý yaratmýþlardýr. Zaman zaman da âdeta

"yangýna körükle gitmeye çalýþanlar"a rastlanmýþtýr. 
Hükûmetimiz ise bir taraftan malî krizi önleyip 2001

yýlý bütçe sürecini tamamlamaya çalýþýrken, diðer taraftan
da kangrene dönüþen ceza evi sorununu çözmek ve reza-
letlere son vermek için çok önemli adýmlar atmýþtýr. 

Kýymetli Milletvekili Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Saðlýklý deðerlendirmeler yapýp geleceðe iliþkin bek-

lentileri ortaya koymak için çok gerilere gitmeye ve ayrýn-
týlý analizlere ihtiyaç yoktur. Türkiye’nin hangi ekonomik ve
sosyal sorunlarý yaþayarak bugünlere geldiði her saðduyu
sahibi vatandaþýmýzýn malûmlarýdýr. 57. Hükûmet zama-
nýnda sadece 2000 yýlýna damgasýný vuran ceza evleri ile
soygunculara yönelik operasyonlar bile, geçtiðimiz dö-
nemlerde ülkenin nerelere sürüklendiði ve nasýl yönetildi-
ðine dair çarpýcý birer örnek teþkil etmektedir. 

Türkiye’nin, daha dün enflâsyonu dizginleme ümitle-
rinin giderek yok olmaya baþladýðý bir süreci yaþadýðý unu-
tulmaktadýr. Bugün ise düþük enflâsyon hedeflerine ne ka-
dar ulaþýlýp ulaþýlamayacaðý, özelleþtirme faaliyetinin yön-
temleri ve büyüklükleri tartýþýlmaktadýr. Bütün bunlar, eko-
nomik alana iliþkin olarak zihinlerde ve sistemde yaþanan
dönüþümlerin bir yansýmasý deðil de nedir?
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2000 yýlý baþýnda uygulamaya baþladýðýmýz Enflâs-
yonla Mücadele ve Ekonomide Yeniden Yapýlanma Prog-
ramý’nýn birinci yýlý tamamlandýðýnda ortaya çýkan tablo
birçok açýdan ümit vericidir. Ama bazý çevrelerin kiþisel çý-
karlarý veya geçmiþ deneyimler ýþýðýnda yaptýðý eleþtiriler
çok ölçüsüz ve hesapsýz olabilmektedir. Tabi ki hükûmet
olarak arzuladýðýmýz bütün hedeflere ulaþtýðýmýzý, her
alanda çok olumlu sonuçlar elde ettiðimizi söylemek müm-
kün deðildir. Buna karþýlýk, son dönem içinde daha önce
düþünülüp hayata geçirilemeyen ya da yarým kalan birçok
yapýsal reform baþta olmak üzere, önemli geliþmelerin
kaydedildiði de gözden uzak tutulmamalýdýr.

Bu genel bakýþtan sonra hükûmet sorumluluðunu
paylaþtýðýmýz 20 ay gibi bir süre içinde hayata geçirilen
belli baþlý düzenlemeleri baþlýklar hâlinde de olsa hatýrlat-
mayý gerekli görüyorum. Hükûmetimiz; birçok kanunun ya-
ný sýra ekonomide yeniden yapýlanmayý sürekli hâle geti-
recek reform mahiyetindeki þu deðiþikliklerin gerçekleþ-
mesine öncülük etmiþtir. Buna göre;

-Sosyal Güvenlik Kurumlarý ve Yeni Emeklilik Kanu-
nu,

-Gümrük Kanunu,
-Bankalar Kanunu,
-Sermaye Piyasasý Kanunu,
-Uluslar arasý Tahkim Yasasý çýkartýlmýþtýr.

-Vergi Kanunlarýnda ve Anayasamýzda yapýlmýþ olan
deðiþikliklerle de özelleþtirmenin ve doðrudan yabancý
sermaye yatýrýmlarýnýn önü açýlmýþtýr.  

Bunlara ilâveten, Bankacýlýk Denetleme ve Düzenle-
me Üst Kurulu, Telekomünikasyon Kurulu ve Tarýmda Ye-
niden Yapýlandýrma ve Destekleme Kurulu faaliyete geçi-
rilmiþtir.

Bu yasal düzenlemeler ve uygulanan kararlarla bir-
likte 1999’dan 2000 yýlýna makro ekonomik büyüklüklerde
de ciddî geliþmeler yaþanmýþtýr. 

Örneðin;
-TÜFE’ye göre ortalama aylýk enflâsyon hýzý, %

5’lerden % 3’lere,
-Yýllýk enflâsyon hýzý da % 68.8’den % 38 dolayýna in-

miþ,
-Yýllýk büyüme hýzý eksi % 6.4’ten % 6’lara,
-Ýmalat sanayiindeki kapasite kullanýmý oraný da %

72’den % 81’e yükselmiþ,
-Faiz dýþý bütçe fazlasý 2 katrilyon liradan 9 katrilyon

liraya yaklaþmýþ,
-Yýllýk faiz ve ana para geri ödemelerinden oluþan

Borç Servisinin/Bütçe Gelirlerine oraný da %145’ten %115
seviyesine inmiþtir.

-2000 yýlý için 14.4 katrilyon olarak hedeflenen bütçe
açýðýnýn da yýl sonu itibarýyla 12 katrilyon lira seviyesinde
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gerçekleþmesi beklenmektedir. Böylece uzun bir aradan
sonra ilk defa bütçe açýðý hedeflenen düzeyin altýnda kal-
mýþ olmaktadýr. 

1999’dan 2000 yýlýna bu olumlu geliþmelere ek ola-
rak, son 6 ayda devlet hazinesinden Sosyal Sigortalar Ku-
rumuna yapýlan transferler ortadan kalkmýþ, gümrüklerde
ve bankacýlýk kesiminde büyük yolsuzluklarýn ortaya çýka-
rýlmasý da ilk defa gerçekleþtirilmiþtir. 2000 yýlý içinde yürü-
tülen plânlý operasyonlar sonucunda 10 büyük yolsuzluk
þebekesi ortaya çýkarýlarak yargýya intikal ettirilmiþtir.

Dýþ ekonomik iliþkiler alanýnda yaþanan geliþmeleri
ise þöyle özetlemek mümkündür:

Türkiye, enflâsyonla mücadelenin bir aracý olarak
önceden ilân edilmiþ düþük kur politikasý uygulamaktadýr.
Bu politikanýn bir ölçüde ihracatý caydýracaðý ve ithalâtý ar-
týracaðý bilinmektedir. Bu olumsuzluklarý gidermek için ih-
racatçýlarýmýza açýlan kredilerin miktarý artýrýlmýþ, faiz
oranlarý da % 60’lardan % 20-30 aralýðýna çekilmiþtir. 

Buna raðmen 2000 yýlýnda ihracat artýþýnýn %1, itha-
lât artýþýnýn da % 30 dolayýnda gerçekleþmesi, dýþ ticaret
açýðýnýn 24 milyar, cari iþlemler açýðýnýn da 8 milyar dolar
civarýnda gerçekleþmesi beklenmektedir. Bu açýklarýn bek-
lenenin üzerinde geliþmesinin esas sebebi dýþ ekonomik
geliþmelerden kaynaklanmaktadýr. Bunlar; 1999’dan 2000
yýlýna petrol fiyatlarýnýn 2 mislinden çok artmasý sonucu
Türkiye’nin ödemeler bilânçosuna en az 2.5 milyar dolar-
lýk bir ek yük getirmesi ve ithal girdilerinin pahalanmasýdýr. 

Yine, Kasým 1999’dan Kasým 2000’e ABD dolarýnýn
EURO ve özellikle Alman Marký karþýsýnda % 25’e varan
bir deðer kazanmasý, Türkiye’nin Avrupa ülkelerine olan
ihracatýný olumsuz bir þekilde etkilemiþtir. Ayrýca düþük Av-
rupa paralarý ile yapýlmýþ olan ihracatýmýzýn aþýrý deðerlen-
miþ dolar cinsinden düþük görülmesi hususunu da gözden
uzak tutmamak gerekir.

Aralýk ayý içinde Alman Marký’nýn ve EURO’nun ABD
dolarý karþýsýnda deðer kazanmaya baþlamasý Türkiye’nin
ihracatýný 2001 yýlý baþýndan itibaren müspet þekilde etki-
leyecektir. 

Kýsacasý, bu dýþ ekonomik geliþmeler sonucu
2001’in ilk yarýsýnda Dýþ Ticaret ve Cari Ýþlemler açýklarý
da inþallah Türkiye’nin karþýlayabileceði seviyelere gerile-
yecektir. 

Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Çeþitli vesilelerle yaptýðým açýklamalarda da ifade

ettiðim gibi, hükûmetimiz kasým ayýnýn ikinci yarýsý ile yani
aralýk ayý baþýnda sarsýntýya sebep olan malî krizi ve onun
peþi sýra gelen acýmasýz ve sorumsuz eleþtirileri hak et-
memiþtir. Ayný þekilde, ekonomimiz de böyle bir krize yol
açacak ya da onu haklý gösterecek bir yapýya ve eðilime
sahip olmamýþtýr. Diðer bir deyiþle, Türk ekonomisinin ve



hükûmetlerinin son on, on beþ yýllýk performanslarýna ba-
kýldýðýnda bütün bunlarýn inanýlmasý güç olan olumlu geliþ-
meler olduðuna þüphe yoktur. 

Bu durumda, malî krizin gerçekçi bir izahýnýn yapýl-
masý ve ileriye dönük bazý sonuçlarýn çýkarýlmasý önem ta-
þýmaktadýr. 

Malî krizi, hiç þüphesiz, Türk bankacýlýk sisteminde
yaþanan "reel ekonomiye geçiþ sancýlarý"nýn, uluslar arasý
malî piyasalarda ortaya çýkan dalgalanmalarýn ekonomi-
mizde yarattýðý sýkýntýlarla örtüþmesi baþlatmýþtýr. Banka-
cýlýk sektöründe yaþanan dönüþüm ve temizlik hareketinin
sonuçlanmamýþ olmasý sebebiyle kýrýlgan olan malî yapý,
kriz karþýsýnda zorlanmýþ, faturanýn kýsa bir süre içinde
aðýrlaþmasýna sebep olmuþtur. 

Aralýk ayý sonu itibarýyla önemli ölçüde atlatýlmýþ
olan malî krizin tamamen soðutulmasý için belli baþlý bütün
ekonomik aktörlerin ve kurumlarýn dayanýþma içinde ol-
masý zorunludur. Çünkü bunun alternatifi, felâket tellâllýðý
ve bölük pörçük hareket etmek olacaktýr. Bu yolun, bugü-
ne kadar kýsa vadeli fýrsatçýlýk ve panik psikolojisini güç-
lendirmek dýþýnda bir sonuç doðurmadýðý açýktýr. 

Unutulmamalý ki krizin, Türkiye’ye ödettirdiði ve
ödettirme ihtimali bulunan fatura hafife alýnacak türden de-
ðildir. Çünkü, faiz oranlarýnýn birden fýrlamasý, üretime ve

yatýrýma olan eðilimi zayýflatma riskini beraberinde getir-
mektedir. Bunun yanýnda, kasým ayýna kadar baþarýyla uy-
gulanan ekonomik programýn, özellikle enflâsyon hedefle-
ri ile para politikalarý olumsuz yönde etkilenmiþtir. 

Bütün bu geliþmeler, tabiî olarak her kurumun ve ke-
simin daha dikkatli ve duyarlý olmasýný gerekli kýlmaktadýr.
Buna göre;

1- Ýlgili bütün kurum ve kuruluþlar arasýnda iþ birliði
ve koordinasyon imkânlarý sürekli olarak geliþtiril-
melidir.

2- Ekonomik yapýnýn en riskli alanlarýndan birini
oluþturan bankacýlýk sisteminin rehabilitasyon sü-
reci sür’atle tamamlanmalýdýr. 

3- Yabancý sermaye yatýrýmlarý ile bilgi birikimlerin-
den daha çok yararlanmanýn yollarý el birliðiyle
bulunmalý ve hayata geçirilmelidir. Bunun için
özel sektör ile kamu sektörü arasýnda iþ birliði ve
uyuma özen gösterilmelidir. 

4- Likidite krizinin aþýlmasý için verilen hazine garan-
tisinin ardýndan malî iliþkiler trafiði, ilgili kuruluþlar
tarafýndan sýký bir biçimde takip edilmelidir. 

5- Spekülâtif demeçlerden ve kazanç arayýþlarýndan
uzak durulmalýdýr. Piyasalarda panik havasýnýn
doðmasýna sebep olacak giriþimlere karþý dikkat-
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li ve hazýrlýklý olunmalýdýr. 
6- Ekonomik aktörler, baþta ülkelerine ve kendilerine

olmak üzere, yeniden yapýlanma ve enflâsyonla
mücadele programýna güvenlerini devam ettirme-
lidir.

7- Vergi düzenlemeleri baþta olmak üzere, halkýmý-
zýn yaptýðý fedakârlýklarýn boþa gitmemesi için
sistematik bir harcama reformu hayata geçirilme-
lidir.

Bizlerin hem parti hem de hükûmet olarak bütün bu
konularda payýmýza düþeni yapmaya kararlý olduðumuzun
bilinmesini istiyorum. Türk ekonomisi, sonbahar krizinden
yara almýþtýr, ama yarasýný çarçabuk iyileþtirmeye de baþ-
lamýþtýr. Bu yaranýn bir daha kanamamasý için sorunun bü-
tün taraflarýna çok büyük görev ve sorumluluklar düþtüðü
açýktýr. 

Biraz önce de ifade ettiðim gibi, bu süreçte hükûme-
timiz birçok haksýz ve acýmasýz eleþtiriye de muhatap ol-
muþtur. Bilinmelidir ki bizler her türlü haklý ve seviyeli eleþ-
tiriden gerekli dersleri çýkarmayý erdemli siyasetin ve so-
rumlu devlet anlayýþýnýn tabiî bir sonucu addediyoruz. Bu-
nun karþýsýnda hem siyasî muhalefet temsilcilerine hem
de haksýz ve gereksiz deðerlendirmeler yapan çevrelere
ciddî bir öz eleþtiri yapmalarýný öneriyoruz. 

Hiç þüphesiz, ülkemizde siyasî ve ekonomik istikrar-

sýzlýðýn nelere mal olduðu meselesi herkesin hafýzalarýnda
canlýlýðýný koruyan bir karþýlýða sahiptir. Siyasî ve ekono-
mik istikrarýn zor kazanýlan ama kolay kaybedilen denge-
ler ve dinamikler bütünü olduðu unutulmamalýdýr.

Tabi ki yapýlanlarý yeterli bulmak, bütün sorunlarýn
çözümlendiðini iddia etmek mümkün deðildir. Ama çok
önemli geliþmelerin kaydedildiðini de kabul etmek gerekir.
Bütün bunlarýn, yaþanan büyük felâketlere, bazý ciddî iç ve
dýþ sorunlarýn varlýðýna raðmen hayata geçirildiði hatýrla-
nýldýðýnda, geçen 20 ayýn önemi ve deðeri daha iyi anlaþý-
lacaktýr. 

Þüphesiz, böyle bir muhasebeyi son on yýl boyunca
yetki ve sorumluluk mevkiinde olanlar çok daha iyi yapabi-
lir. Ama siyasî defterlerini sürekli karalayýp daha sonra be-
yaz sayfa açmaya çalýþanlarýn bu muhasebeyi saðlýklý bir
biçimde yapmasý imkânsýzdýr. Çünkü, siyaset kurumunu,
sürekli baðýrýp çaðýrmayla, günü birlik yaþama alýþkanlýk-
larýyla karýþtýranlarýn yapabileceði þeyler çok sýnýrlýdýr. 

Bizim, Milliyetçi Hareket Partisi olarak derdimiz, za-
manýmýzý tutarsýz ve seviyesiz siyasî üslûp ve usullerle
mücadele ederek geçirmek deðildir. Bizler açýsýndan
önemli ve öncelikli olan, yýllardýr çözülemeyen temel eko-
nomik sorunlarý çözmek, daha ilkeli ve tutarlý bir siyaset
yaklaþýmýný hâkim kýlmaktýr. Halkýmýzýn çektiði çilelerin,
yaptýðý fedakârlýklarýn son bulmasýný saðlamaktýr. Bunun
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için de gerekli ve kalýcý adýmlarýn bir an önce atýlmasý ve
sonuç alýnmasý önem taþýmaktadýr. 

Ýþte, partimizin ve hükûmetimizin temel amaçlarýn-
dan ve çabalarýndan biri budur. Önümüzdeki dönem için-
de bu zamana kadar yapýlan çalýþmalarýn sonuçlarý daha
çok hissedilecek; ülkemiz yolsuzluk, haksýzlýk ve yoksulluk
gibi esas sorunlarýndan kurtularak hak ettiði geliþme hýzý-
na ve mutluluða kavuþacaktýr. 

Kýymetli Dava Arkadaþlarým, 
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Üzerinde durmak istediðim ikinci önemli konuyu "af

tartýþmalarý" ve bununla da iliþkili olan ceza evlerinin duru-
mu oluþturmaktadýr. Önce, af tartýþmalarý ile ceza indirimi
ve þartla salývermeye iliþkin düzenlemeye temas etmek ve
daha sonra da ceza evi operasyonlarýyla ortaya çýkan ib-
ret verici tablolara deðinmek istiyorum. 

Cumhuriyet tarihimize bu açýdan baktýðýmýzda sýk
sýk çýkarýlan ve sayýsý 52’ye ulaþan kýsmî ya da genel "af"
kanunlarýnýn adalet sistemimizin neredeyse ayrýlmaz bir
parçasý hâline geldiði görülmektedir. Bu durum, her "af ka-
nunu tartýþmasý" gündeme geldiðinde özellikle maðdur
olan insanlarýmýzda haklý bir tepkinin oluþmasýna yol aç-
maktadýr.

Normal þartlar altýnda düþünüldüðünde saðlýklý bir
hukuk devleti ile sürekli af uygulamasýný baðdaþtýrmak
mümkün deðildir. Çünkü böyle bir uygulama, hem adalete
olan güven duygusunun zedelenmesine sebep olabilmek-
te hem de cezalarýn caydýrýcýlýk rolünü zayýflatabilmekte-
dir. 

Buna karþýlýk, 1998 yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren
çeþitli zamanlarda ve þekillerde gündeme gelen ve geçen
aralýk ayýnýn sonunda kanunlaþarak yürürlüðe giren dü-
zenleme birçok açýdan bir gereklilik hâline gelmiþtir. Bu ka-
nun, Türkiye’de artýk bu ve benzeri kanunlara bir daha ih-
tiyaç duyulmamasý ve yeni düzenlemelere baþlangýç teþkil
etmesi bakýmýndan önem taþýmaktadýr.

Unutulmamalý ki çýkan kanun "af yöntemi"ni deðil,
"ceza indirimi ve þartlý salýverme yöntemi"ni benimsemiþ-
tir. Dolayýsýyla salýverilen mahkûmlarýn yeni bir suç iþle-
memesi için dikkatli davranmasý saðlanmaya çalýþýlmýþtýr.
Ayný þekilde, kamu vicdanýný incitmemek amacýyla kanun-
dan yararlanacak suçlar arasýnda seçici olmaya özen gös-
terilmiþtir. 

Bu baðlamda bölücü terör örgütü mensuplarý ve on-
larýn elebaþlarý kesin olarak kanun kapsamý dýþýnda býra-
kýlmýþtýr. Gene, çeteler, banka soyguncularý, rüþvet ve yol-
suzluða karýþanlar ceza indiriminden yararlandýrýlmamýþ-
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lardýr. Bazý çevrelerin sorumsuzca beyanlarý ve istismar
çabalarý ise siyasî çýkar saðlamaya ve halkýmýzýn kafasýný
bulandýrmaya çalýþmaktan ibarettir.

Mevcut durum karþýsýnda esas gerekli olan, yargý,
ceza ve infaz sisteminin ciddî biçimde gözden geçirilmesi-
dir. Adalete her alanda güven duyulmasý için þart olan bü-
tün adýmlarýn sür’atle atýlmasýdýr. 

Takdir edileceði üzere, bunu saðlamanýn bir yolu da
ceza evlerini tepeden týrnaða yeniden yapýlandýrmaktan
geçmektedir. Oda sistemini ifade eden "F tipi" ceza evleri,
bu açýdan çok önemli bir fýrsattýr. F tipi ceza evlerine karþý
çýkmanýn, mevcut koðuþ sisteminin devam ettirilerek terör
ve baskýnýn ceza evlerinde de sürdürülmek istenmesiyle
ayný anlama geldiði açýktýr. 

Kim ne derse desin, suçlularýn cezalarýný çekmesi
gereken mekânlarýn yeni suçlarýn plânlandýðý ve suçlularýn
yetiþtirildiði merkezler hâline gelmesi kabul edilmez bir du-
rumdur. Maalesef, hem kapasite fazlalýðý ve mevcut siste-
min boþluklarý hem de yýllardýr devam eden ihmaller, ceza
evlerinin yeni suç ve terör merkezlerine dönüþmesine yol
açmýþtýr.

Operasyonlarýn sonucunda tüm milletimizce de da-
ha iyi kavranan ceza evi rezaleti, uzun yýllarýn aðýr ihmali-
nin ve vurdumduymazlýðýnýn acý bir örneði olmuþtur. Bu
operasyonlarla birlikte terör örgütlerinin uyguladýðý vahþî

yöntemlerin her normal insaný ürküten boyutlara ulaþtýðý
gözler önüne serilmiþtir. 

Bütün bu gerçeklerin gün ýþýðýna çýkartýlmýþ olmasý
bir açýdan daha çok önemlidir. Mahkûm ve ceza evi mese-
lesine sadece "insanî saiklerle" yaklaþmaya çalýþanlarýn,
terör örgütlerinin insanlýk dýþý yöntemlerine karþý durumla-
rýný gözden geçirme ihtiyacý hissetmeleri gerekmektedir. 

Yine bu ve benzeri terör örgütlerine lojistik destek
saðlayan bazý sivil görünümlü dernek ve kuruluþ yönetici-
lerinin de yaklaþýmlarýný, demokrasi ve insan haklarý gibi
kavram ve deðerlerle örtemedikleri ortaya çýkmýþtýr. 

Bu arada, kamuoyunun özellikle de medyanýn bu
çevreler karþýsýnda daha dikkatli ve titiz bir tavýr takýnma-
sýnýn þart olduðunu unutmamak lâzýmdýr. Ölüm oruçlarýnýn
baþladýðý günlerdeki yayýn politikalarýnýn çok yönlü bir
analizi geleceðe ýþýk tutmasý bakýmýndan çok yararlý ola-
caktýr. Terör örgütlerinin "ölüm oruçlarý" ve "F tipi ceza ev-
leri karþýtý kampanyalarý" propaganda aracý olarak kullan-
dýðý açýktýr. Bunun  için daha dikkatli ve özenli bir yayýn po-
litikasý takip etmek önem taþýmaktadýr.

Kýsacasý, Türk devleti, on yýlý aþan ihmalin ve biriki-
min yarattýðý olumsuz tabloyu büyük bir kararlýlýkla ortadan
kaldýrmaya baþlamýþtýr. Çok zor bir operasyonu baþarýyla
tamamlayýp kara lekeyi temizleyerek ilk önemli adýmýný at-
mýþtýr. 
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Ýnþallah önümüzdeki kýsa zaman dilimi içinde yargý
ve ceza evi reformu hayata geçirilerek bu süreç tamamla-
nacaktýr. Hazýrlýklarý sürdürülen reform tasarýlarýnýn bir an
önce tamamlanarak Yüce Meclise sunulmasý saðlanacak-
týr.

Muhterem Milletvekili Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý, 
Baþlangýç noktamýza dönerek bir hususun altýný bir

kez daha çizmek istiyorum. Yeni bir yýla adým attýðýmýz bu-
günden, geride kalan yýla dönüp baktýðýmýzda, ülkemizde
büyük sýkýntý ve sorunlarýn yanýnda çok önemli geliþmele-
rin yaþandýðýný da görüyoruz. 

Gerçekten de iç ve dýþ þartlarýn aðýrlýðýna, felâket
senaristlerinin bolluðuna raðmen hemen her alanda kayda
deðer adýmlar atýlmýþtýr. 

Hükûmet olarak, Türk ekonomisinde yapýsal dönü-
þümü tamamlayarak daha saðlýklý ve istikrarlý bir ekono-
mik geliþmeyi mümkün kýlma çabamýz devam etmektedir.
Dün hükûmete ve programa her türlü desteði verenlerin,
kýsa bir süre sonra anlamsýz arayýþlarýn içine girmeleri dü-
þündürücü olmuþtur. Buna raðmen, halkýmýzýn büyük bir
çoðunluðu saðduyulu bir þekilde hareket etmiþ, gereksiz
bir karamsarlýða ve ümitsizliðe kapýlmamýþtýr. 

Ülkemizin artýk, siyaset alanýnda olduðu gibi ekono-
mi alanýnda da panikçi, jurnalci ve çýkarcý zihniyetlerden

kurtulmasý gerektiði bir kez daha ortaya çýkmýþtýr. Kendisi-
ne ve ülkesine güvenmeyenlerin, ümit yerine ümitsizlik
aþýlayanlarýn zararlarý, her þeyden önce bütün milletimize
dokunmaktadýr. 

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü sýkýntý-
ya ve imkânsýzlýklara, uzun zamanlarýn birikimi olan so-
runlarýn çokluðuna ve aðýrlýðýna raðmen yarýnlarýmýzdan
çok ümitliyiz. Topyekûn baþarýya ve huzura susamýþ aziz
milletimizin de bundan emin olmasýný istiyoruz. 

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’mizin birliðine ve
dirliðine zarar vermeyecek her türlü sosyal, siyasî ve eko-
nomik geliþmenin hem mimarý hem de destekçisi olmaya
devam edecektir. Zaten, Türk Milleti açýsýndan zorlu yeni
çaðý yaþanýr kýlmanýn baþka yolu yoktur. 

Bu duygu ve düþüncelerle hepinizi en içten dilekle-
rimle selâmlýyor, yeni yýldaki çalýþmalarýnýzda baþarýlar di-
liyorum.
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Muhterem Milletvekili Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Grup toplantýmýza baþlarken hepinizi en iyi dilekle-

rimle selâmlýyorum.
Ülkemizde birçok alanda yoðun ve önemli geliþme-

lerin yaþandýðý hepinizin malûmlarýdýr. Partimizin yeni yýl-
daki bu ikinci grup toplantýsý da iþte böylesine anlamlý bir
süreçte yapýlmaktadýr.

Bir taraftan ekonomide toparlanma ve yeniden yapý-
lanma süreci devam etmektedir. Diðer taraftan da hükû-
metimiz döneminde baþlatýlan yolsuzluklarla mücadele ça-
balarý kararlý bir þekilde sürdürülmektedir.

Bunlara ek olarak son bir yýldýr gündemde bulunan
cumhurbaþkanýnýn görev süresi ile siyasî partilerin kapatýl-
masýna iliþkin meselenin çözümünde  anayasa deðiþikliði
çalýþmalarý baþlamýþ bulunmaktadýr.

Takdir edileceði üzere, birçok ciddî sorunla eþ za-
manlý ve kararlýlýkla mücadele etmek kolay bir iþ deðildir.
Bu mücadelenin bir de üç partiden oluþan koalisyon hükû-
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meti tarafýndan yürütüldüðü düþünüldüðünde, yapýlanlarýn
önem ve deðerinin bir kat daha arttýðýna þüphe yoktur.

Aziz milletimiz, ileride sosyoekonomik sýkýntýlardan
tamamen kurtulduðunda bugün yapýlanlarý çok daha iyi
deðerlendirecektir.

Tabi ki aile ve toplum hayatýnda kalýcý huzuru ve
mutluluðu özlemiþ olan, yoksulluktan kurtulma arzusu ta-
þýyan insanlarýmýzýn talepleri gereði gibi karþýlanabilmiþ
deðildir. Ýnsanlarýmýzýn temel derdi, geçim sýkýntýsýdýr, iþ-
sizliktir, yarýnlara daha güvenle bakabilmektir.

Zaten, bizim parti ve hükûmet olarak aslî görev ve
sorumluluklarýmýzdan biri, bu olumsuzluklarý bütünüyle or-
tadan kaldýrmaktýr.

Bizler, bir gerçeðin çok iyi farkýndayýz. Sürekli geçim
derdi ve gelecek endiþesi yaþayan vatandaþlarýmýzýn han-
gi meslekten olursa olsun verimli ve arzulu  bir çalýþma
temposu ortaya koymasý ve yaþama sevinci duymasý çok
zordur.

Bu sosyopsikolojik durumun bir diðer yansýmasý da
siyasî alanda olmaktadýr. Çünkü, böyle bir sosyolojik ger-
çeklik karþýsýnda devlet–millet kucaklaþmasýnýn tam ola-
rak gerçekleþmesi mümkün deðildir.

Ýþte bu gerçeðin bilincinde olan bizler, günü kurtar-
mak, geçici göz boyamalarýyla insanlarýmýzý aldatmak ye-
rine, gerçekçi ve kalýcý politikalar üretmeye gayret sarf e-

diyoruz. Uzun yýllardýr devam eden uygulamalarý günü-
müzde de sürdürüp  toplumun geçici olarak rahatlamasýný
saðlamak hem mümkündür hem de kolay bir yoldur.

Ancak, hükûmetimiz bu yolu tercih etmemiþtir. Çün-
kü, bu yolun eninde sonunda varacaðý yer en iyi ihtimalle
yine baþlangýç noktasý olacaktýr. Diðer temel meselelerde
olduðu gibi, Türkiye, 4 – 5 yýlda bir ciddî ekonomik krizler
ile karþý karþýya kalmakta, ardýndan da önlemler paketi
tartýþmasý baþlamaktadýr. Gerekli yapýsal reformlar ger-
çekleþtirilemediði, sosyoekonomik ahenk tesis edilemedi-
ði  için, teknolojik atýlýmlar ve refah paylaþýmý ülke günde-
minde yer edememektedir.

Bazý art niyetli çevreler ne yaparsa yapsýn, bizim al-
dýðýmýz kararlarý çarpýtýp kendilerince siyaset üretmeye
çalýþanlar ne derse desin, gerçekler ortadadýr. Dünün ikti-
dar ortaklarýnýn, sorunlarýn kangrene dönüþmesindeki rol-
lerini unutarak  sergiledikleri siyasî piþkinlik örnekleri, an-
cak günü kurtarma telâþýnýn bir yansýmasý olabilir.

Milletimizin, özellikle de dar gelirli vatandaþlarýmýzýn
uzun yýllardýr biriken sorunlarýn altýnda sýkýntý çekmesini
fýrsat bilenler, dün iktidarda olup bugün aynaya bakmasýný
unutanlar, tekrar yanýlmaya mahkûmdurlar. 

Ceza evleri sisteminin yeniden yapýlandýrýlmasý ko-
nusunda ortaya konulan yaklaþýmlar, bu hükûmetin karar-
lýlýðýnýn somut göstergelerinden biridir. 1990 yýlýndan itiba-
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ren aslî fonksiyonlarýný kaybetmeye baþlamýþ olan ceza
evleri sistemine  ancak  1999  yýlý sonunda ciddî olarak el
atabilmiþtir. Sadece bu ayýp bile anlama yeteneðini ve in-
saf ölçülerini tamamen kaybetmemiþ siyasetçiler için ye-
terlidir. 

Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Bu görüþlerimizi, Türk Milleti’nin ve ekonomisinin en

büyük kamburlarýndan olan yolsuzluklar ve haksýzlýklar
konusunda da tekrarlamamýz mümkündür. 

Sosyoekonomik bünyemize kene gibi yapýþan orga-
nize þebekeler üzerine çok yönlü bir þekilde gidildiði her-
kesin malûmudur.

Küreselleþme süreciyle birlikte yaygýnlaþan yolsuz-
luk olgusu, artýk bütün insanlýðýn ortak sorunlarýndan biri
hâline gelmiþtir. Bugün hemen her ülkede, yolsuzluk ve
rüþvet ekonomik yapý ile sosyal dokuyu içten içe kemiren
bir hastalýk niteliði kazanmýþtýr. Bu ve benzeri sebeplerle
yolsuzluk olgusuyla çok yönlü ve kararlý bir þekilde müca-
dele etmenin yöntemlerini geliþtirip uygulamak hayatî
önem kazanmýþtýr. Yolsuzluða yol açan faktörlerin çeþitlili-
ði mücadelenin millî bir görev olarak algýlanmasýný zorun-
lu kýlmaktadýr.   

Hükûmetimiz döneminde böyle bir anlayýþ geliþip
kökleþmeye baþlamýþ bulunmaktadýr. Geçen bir yýl boyun-
ca çeþitli adlar altýnda yapýlan büyük operasyonlar, belki
de demokrasi tarihimizde ilk kez bu kadar kapsamlý boyut-
ta sürdürülmektedir. 

Son olarak baþlatýlan "Fýrtýna Operasyonu" ve "Be-
yaz Enerji Operasyonu" ile birlikte sayýlarý 12’yi bulan bü-
yük operasyonlar, bugünün deðil, dünün kirli birikimlerinin
bir göstergesidir. Diðer bir deyiþle, 1990’lý yýllardan itiba-
ren geliþip palazlanan soygun þebekeleri, bugün deþifre
edilmekte ve ayýklanmaya çalýþýlmaktadýr.

Bunlarý çarpýtmak ya da görmezlikten gelmek yeri-
ne, takdir ve teþvik etmek gerekir. Böyle bir davranýþ, siya-
sî olgunluðun ve samimiyetin güzel bir örneði olacaktýr.

Bilinmelidir ki ilkeli ve seviyeli bir mücadelenin birile-
rinin, siyasî rakiplerine ve muhataplarýna gerçek anlamla-
rýný bile kavrayamadýklarý belli olan seviyesiz yakýþtýrmalar
yönelterek sürdürülmesi imkânsýzdýr. Böylesine tutarsýz
yaklaþýmlardan, ortaya koyanlar kadar demokrasimiz de
yara almaktadýr. Çünkü bu tür siyaset üslûbunun ve yön-
teminin kazananý yoktur, kaybedeni ise zannedildiðinden
daha çoktur. En büyük kayýp da siyaset kurumunun ve si-
yasetçinin uðrayacaðý itibar erozyonuyla ortaya çýkacaktýr.

Hatýrlanacaðý üzere, son bir yýl içinde plânlý ve kap-
samlý bir þekilde devam ettirilen operasyonlar, bu Yüce
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Meclise ve 57. Hükûmete nasip olmuþtur. Büyük ölçüde,
hükûmetimizin öncülüðünde hazýrlanan ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafýndan kabul edilen ‘Çýkar Amaçlý Suç
Örgütleriyle Mücadele Kanunu’na dayalý olarak yürütül-
mektedir.

30 Temmuz 1999 Tarihinde Yüce Meclis tarafýndan
kabul edilen 4422 sayýlý bu kanun, yargý ve güvenlik ma-
kamlarýmýzýn hareket kabiliyetini ve imkânlarýný artýrmýþtýr.
Bu kanunla birlikte; çýkar amaçlý suç örgütleri tanýmý günü-
müz ihtiyaçlarýna cevap verecek þekilde yeniden yapýla-
rak; her türlü suç þebekesinin, kamu kurum ve kuruluþlarý -
na, siyasete ve ekonomik kurumlara sýzarak yolsuzluk tez-
gâhlarý oluþturmanýn çok aðýr yaptýrýmlarý olduðu ortaya
konulmuþtur. 

Ýþte son bir yýldýr sonuç vermeye baþlayan çalýþma-
larýn hazýrlýklarý 1999 yýlýnýn yaz ve sonbahar aylarýna ka-
dar geriye gitmektedir. Ýnþallah, Türkiye bu mücadeleden
yüz akýyla çýkacak, yeni çaða yeni bir baþlangýç yapma yo-
lundaki bir engel ve ayýp daha ortadan kalkmýþ olacaktýr.

Yolsuzluklarla ve organize suç örgütleriyle mücade-
lenin kararlý ve sürekli bir þekilde yapýlmasýnýn toplum ha-
yatý üzerindeki etkilerinin çok yönlü olduðu unutulmamalý-
dýr. Ýlk etkisi, haksýzlýklarýn ve soygunlarýn önüne geçilerek
" yapanýn yanýna kâr kalýyor" anlayýþýnýn yýkýlmasýdýr. Bu
durum, özelde adalete, genelde ise devlete güvenin  art-
masý anlamýna gelmektedir. Dolayýsýyla, siyaset kurumu ile

toplum arasýndaki bað güçlenmekte, demokrasimizin geli-
þimine katký saðlanmaktadýr.

Diðer bir etki ise hiç þüphesiz ekonomik alanda ken-
dini göstermektedir. Kamu kaynaklarýnýn, millet malýnýn
sürekli bir þekilde yaðmalanmasýnýn önüne geçilmektedir.

Bilindiði gibi, Türk ekonomisinin en büyük açmazla-
rýndan birini bütçe açýklarý, malî yapýdaki   dengesizlikler
oluþturmaktadýr. Türkiye’nin bütçe sistemindeki bu kana-
yan yarasý çok uzun süredir ciddîyetini korumaktadýr. Bu-
nun temel sebepleri arasýnda israfýn önlenememesi, sað-
lýklý bir harcama reformunun hayata geçirilmemiþ olmasý
önemli bir yere sahiptir.

Ýkinci büyük yarayý ise yolsuzluklar, haksýz kazanç-
lar oluþturmaktadýr. Kamu imkânlarýnýn çarçur edilmesi,
menfaat þebekeleri tarafýndan hortumlanmasý malî denge-
leri de bozmaktadýr. Ýþte, son zamanlarda sarf edilen ça-
balarla bu kara deliklerin kapatýlarak ekonomimizin daha
saðlýklý þartlara kavuþturulmasý amaçlanmaktadýr.

Devlet ve hükûmet olarak bu açýdan gözle görülür
bir baþarýya imza atýldýðýný kabul etmek lâzýmdýr. 12 büyük
temizlik operasyonu ile Türk ekonomisi büyük kayýplardan
kurtarýlmýþtýr. Bunlarýn ekonomimize katkýsý 3.5 katrilyonu
aþmýþ bulunmaktadýr. Kim ne derse desin bu baþarýnýn al-
týnda Yüce Meclisimizin ve hükûmetimizin imzasý vardýr.



Muhterem Milletvekili Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Konuþmamýn son bölümünde, anayasa deðiþikliði

paketine ve özellikle de siyasî partiler hukukuna iliþkin dü-
zenleme çabasýna deðinmek istiyorum. 

Partimizin, cumartesi günü toplanan Merkez Yöne-
tim Kurulu’nda yaptýðýmýz basýn açýklamasýnda bu konuya
iliþkin temel bakýþ açýmýzý ortaya koymuþ bulunuyorum.
Geçmiþte benzer meseleler gündeme geldiðinde kamu-
oyunun takdirlerine sunduðumuz bir siyasî ilke genel kabul
görmüþ bulunmaktadýr.

Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisin-
de ele alýnacak olan anayasa deðiþikliði paketi bu mana-
da bir dönüm noktasý olacaktýr. Siyasî partilerin faaliyetle-
rini sürdürmesi ve kapatýlmasý, yeni esaslara baðlanmak-
tadýr. Cumhurbaþkanýnýn görev süresinin 5 + 5 formülüyle
yeniden düzenlenmesi, konu geçmiþte gündeme geldiðin-
de yapýlan kiþiye endeksli deðiþiklik þeklindeki eleþtirilerin
de haksýzlýðýný ortaya koymaktadýr. Siyaset kurumunun
yeni ihtiyaç ve taleplerin ýþýðýnda siyasî normlarý tanzim et-
me iradesini ortaya koymasýný ciddî bir adým olarak gör-
mek lâzýmdýr.

Burada özellikle, siyasî partilerle ilgili olarak yapýl-
masý arzu edilen deðiþikliðin anlam ve önemi üzerinde
durmak istiyorum.    

Bilindiði gibi, "suç iþleyenlerin cezalandýrýlmasýnýn
esas, siyasî kurumlarýn cezalandýrýlmasýnýn ise istisna ol-
masý" þeklindeki yaklaþýmýmýzýn günümüzdeki tartýþmalar-
da yol gösterici bir rolü olmuþtur. 

Her þeyden önce, Türkiye’nin siyasî þartlarý ile de-
mokratikleþme ihtiyacýný birlikte karþýlayan bir anlama sa-
hiptir. Yani siyasî ve sosyal düzen ile demokratik geliþme
arasýnda bir bað kurmakta, buna karþýlýk kaos ve anarþiyi
reddeden bir anlayýþý ifade etmektedir.

Türkiye’de modern anlamda siyasî ve fikrî hayatýn
þekillendiði tarihlerden itibaren ortaya çýkan ana güzer-
gâhlarýn partiler açýsýndan da belirleyici olduðuna þüphe
yoktur. Siyaset tarihimize göz gezdirmek, bunu tesbit et-
mek için yeterlidir. Eksik olan, siyasî geleneklerin yeterin-
ce geliþmemesi, siyasî partilerin kurumlaþma sýkýntýlarý
çekiyor olmasýdýr. Bundan kurtulmak için, elveriþli bir siya-
sî ve hukukî zemine ihtiyaç vardýr. Anayasa ve kanun de-
ðiþiklikleri bu ve benzeri ihtiyaçlarý giderdiði ölçüde hede-
fine ulaþmýþ olacaktýr.

Bütün demokrasilerde partilerin sivil toplum örgütle-
riyle birlikte siyasî sistemin hayat damarlarýný oluþturduðu
açýktýr. Partiler, sivil toplum örgütlerinden farklý olarak doð-
rudan siyasî iþlevler üstlenmiþ yapýlarý ifade etmektedir.
Bu hayat kanallarýnda herhangi bir þekilde meydana gele-
cek týkanma ya da saðlýksýz akýþ, siyasî bünyenin bütünü
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üzerinde de çeþitli olumsuz sonuçlara yol açmaktadýr.
Bunun için, siyasî partilerin faaliyetlerinin çerçevesi-

ni belirleyen kurallarýn çok iyi tanzim edilmesi bir zorunlu-
luk hâline gelmektedir. Ayný þekilde bu yapýlarýn kendi iþ-
leyiþine, kendisi kadar da parçasý olduðu bütünün iþleyiþi-
ne dikkat etmesi gerekmektedir.

Bu iki husus arasýnda karþýlýklý bir baðýmlýlýk iliþkisi
olduðunun gözden uzak tutulmamasý, bunun için çok
önem taþýmaktadýr. Ülkemizde demokratikleþme tartýþma-
larý ve uygulamalarýnda bu anahtar soruna yeterince
önem verildiðini söylemek mümkün deðildir.

Siyasî ahenk ve rekabetin düþman ikiz kardeþler ol-
madýðý gerçeði kavrandýðý ve hayata geçirildiði gün, de-
mokrasimizin saðlýklý geliþmesi kolaylaþacaktýr. Anayasa
ve siyasî kanunlarýn yanýnda siyasî söylem ve yöntemler
de bu genel prensip dairesinde rehabilite edilebildiði tak-
dirde, demokrasi daha anlamlý ve seviyeli bir yapýya kavu-
þacaktýr.

Zaten, bizim parti olarak sürekli bir þekilde ilkeli, se-
viyeli ve temiz siyasete vurgu yapmamýzýn temelinde de
bu gerçekler ve niyetler yatmaktadýr. Bunu anlamak iste-
meyenler ise kendi baþarýsýzlýklarýný ve olumsuz siyasî si-
cillerini örtmek amacýyla geliþmeleri çarpýtýp propaganda-
larýna malzeme yapmaya çalýþmaktadýr. 

Demokrasinin kolaycýlýk rejimi olmadýðý açýktýr. Ayný

þekilde, ister iktidar ister muhalefet kanadýnda bulunsun
bütün siyasî aktörlerin ciddî bir sorumluluk bilincini taþýma-
larý demokrasilerde stratejik bir önem arz eder. Bunun için
güçlü demokrasiler ‘sahte kahramanlar’ýn deðil, samimî,
sorumlu ve gayretli siyasetçilerin ve vatandaþlarýn omuzla-
rýnda yükselir.

Bunun dýþýndaki karalama kampanyalarý da demok-
rasi havariliðine soyunma çabalarý da ne demokrasimize
ne de sahiplerine bir fayda saðlamayacaktýr. Kutsal deðer-
ler gibi, stratejik kavram ve deðerler de istismar edildiði sü-
rece deðil, yaþandýðý ve yaþatýlmaya çalýþýldýðý müddetçe
güzelliklerini muhafaza eder.

Herkes tarafýndan çok iyi bilinmelidir ki Milliyetçi Ha-
reket Partisi olarak biz, ülkemizin ve milletimizin sorunlarý-
ný biriktirmek, derinleþtirmek ya da istismar etmek için de-
ðil;  imkânlar ve þartlar dahilinde en iyi þekilde çözmek için
ülke yönetimine talip olduk. Bu durum bugüne kadar böy-
le olmuþtur; bundan sonra da böyle olacaktýr.

Ýnþallah, kýsa bir zaman içinde bugün baþýmýzý aðrýt-
maya devam eden,  geçim sýkýntýsý çeken insanlarýmýzý
zor duruma sokan enflâsyon ve iþsizlik gibi sorunlar büyük
ölçüde çözülecektir.

Sözün kýsasý, bizim her zaman baþýmýz dik, alnýmýz
açýk olmuþtur. Varlýðýmýz ve çabamýz, Büyük Türk Mille-
ti’nin birliði, dirliði ve geleceði içindir. Bu gerçek hiçbir þart-
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ta ve zamanda deðiþmeyecektir.
Bu duygu ve düþüncelerle muhterem heyetinizi bir

kez daha saygý ve sevgiyle selâmlýyor, baþarýlar diliyorum.
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

23 Ocak 2001 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý 

Konuþma Metni
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Deðerli Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Grup konuþmama hepinizi en iyi dileklerimle selâm-

layarak baþlýyorum. 
Huzurlarýnýzda, öncelikle, geçtiðimiz cumartesi günü

ilkini gerçekleþtirdiðimiz Geniþletilmiþ Bölge Teþkilât Top-
lantýlarýmýza temas etmek istiyorum. 

Hatýrlayacaðýnýz gibi, Ýzmir Ýl Teþkilâtýmýzýn ev sahip-
liðini yaptýðý ve Aydýn, Muðla, Uþak, Manisa illerini kapsa-
yan bu toplantýyý, inþallah diðer bölgelerimizde düzenleye-
ceðimiz toplantýlar takip edecektir. Bütün teþkilât mensup-
larýyla bir araya gelerek ülke ve dünya sorunlarý üzerine
çok yönlü deðerlendirmeler yapma fýrsatýný bulduðumuz
bu etkinlikler, hiç þüphesiz partimizin dinamizmine önemli
katkýlar saðlamaktadýr.

Hem partimizin her kademesinden hem de her yöre-
den temsilci ve yönetici dava insanýný bir araya getiren bu
toplantýlar, özellikle iki açýdan çok önem taþýmaktadýr. 

Ýlk olarak, parti içi demokrasi ve dayanýþmanýn yeni
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bir örneði olmuþtur. Partimizin yöneticileri ve mensuplarýy-
la kucaklaþarak görüþ alýþveriþinde bulunmasýna zemin
hazýrlamýþtýr. 

Ýkinci olarak da son zamanlarda yaþanan siyasî ge-
liþmelerin bütün yönleriyle deðerlendirilmesini ve geleceðe
daha iyi hazýrlanmasýný mümkün kýlacak bir çabayý ifade
etmektedir. 

Milliyetçi Hareket Partisi, böylece, gerek kendi men-
suplarý, gerekse vatandaþlarýmýzla olan baðýný daha da
güçlendirerek bugünü ve yarýný birlikte düþünen ve hede-
fine kararlýlýkla yürüyen siyaset yaklaþýmýný geliþtirmekte-
dir. 

Dolayýsýyla, siyaset ile toplum arasýnda elzem olan
karþýlýklý ve saðlýklý iliþkiler aðý örülmekte, daha gerçekçi
ve uzun vadeli politikalarýn geliþmesi için gerekli olan du-
yarlýlýk sergilenmeye çalýþýlmaktadýr. 

Sözün kýsasý, Milliyetçi Hareket, kim ne derse desin,
ilkeli, tutarlý ve seviyeli siyaset anlayýþýný sadece telâffuz
eden bir parti deðildir. Bu ilkeleri yaþayan, yaþatan ve sü-
rekli geliþtirmenin yollarýný arayan bir harekettir. Bundan
sonra da böyle olmaya devam edecektir.

Muhterem Dava Arkadaþlarým,

Sayýn Basýn Mensuplarý,
Üzerinde durmak istediðim bir diðer önemli konu ise,

son günlerde büyük bir mesafe katettiðimiz yolsuzlukla ve
kirlilikle mücadelemizdir. Çeþitli vesilelerle vurgulama ihti-
yacý hissettiðimiz gibi, geçmiþten günümüze gelen bu kir-
lilikten Türkiye’yi arýndýrmak bizim için kaçýnýlmaz bir gö-
revdir. 

Bu anlayýþla da sonuna kadar gidecek ve hiçbir istis-
na tanýmaksýzýn, ülkemizin ve insanlarýmýzýn kaynaklarýný
tüketip yarýnlarýna ipotek koyduran kirlilikleri ortadan kaldý-
racaðýz. 

Ayrýca, ülkesi, ekonomisi ve kendisi için üreten ve
kazanan hiçbir iþ adamýmýzýn, görevini gereði gibi yapan
bürokratýmýzýn bu operasyonlarda maðdur olmamasý ve
endiþe duymamasý için azamî gayret gösterilmektedir. Bu
sebeple, operasyonlarýn, suçsuz vatandaþlarýmýzý tehdit
edebileceði, iþ dünyasýný üretmekten ve bürokrasiyi so-
rumluluk üstlenmekten alýkoyacaðý gibi endiþeler yersizdir. 

Türkiye, gündemi skandallarýn belirlediði bir ülke ol-
maktan çýkarak; yolsuzluk ve soygunlara karþý operasyon-
larla halkýna moral ve güven vermeye baþlamýþtýr.

Allah’a þükürler olsun ki yüce milletimiz, bizim bu ka-
rarlý mücadelemizi görmekte ve desteklemektedir. Bu du-
rum, bizi daha da cesaretlendirmekte ve gücümüzü artýr-
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maktadýr.   
Ancak, Türkiye’yi bu kadar kirli ve kara günlere taþý-

yanlarýn, yaptýklarýnýn sorumluluðunu ve piþmanlýðýný bir
kere bile olsun hissetmek yerine, operasyonlar sürerken,
bu operasyonu yapanlarý hedef almalarý, piþkinlikten de
öte bir durumu ifade etmektedir. 

Burada, bir kez daha altýný çizerek vurgulamak isti-
yorum. Hiç kimsenin en ufak bir þüphesi olmasýn ki yolsuz-
lukla, hýrsýzlýkla malûl olanlarýn, kirlenmiþ insanlarýn, nez-
dimizde hiçbir yeri ve itibarý olamaz. 

Deðerli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Beyaz enerji operasyonu henüz tamamlanmamýþ ve

yargý soruþturmasý sürerken bir muhalefet partisi tarafýn-
dan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakaný hakkýnda gensoru
önergesi verilmiþ bulunmaktadýr.

Tabi ki yüce Meclisin çok önemli ve anlamlý fonksi-
yonlarýndan birisi, yürütmenin denetlenmesi görevidir. Bunu
da  soru, araþtýrma, soruþturma önergeleri ve gensoru yön-
temlerine baþvurarak gerçekleþtirme hak ve yetkisine sa-
hiptir.

Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde dene-
tim yetkisinin yerli yerinde kullanýlmasý hususunda kamu
vicdanýný sýzlatacak örneklere sýkça rastlanmaktadýr. 

Gayet iyi hatýrlanacaðý gibi geçmiþte, bu çatý altýnda,
parlâmentonun denetim hakký ve yetkisi kýsýr siyasî çekiþ-
melere alet edilerek krizlere zemin yaratýlmýþtýr. Sonuçta
ise milletimizin hafýzasýnda siyaseti kirleten ya da güven
erozyonuna  yol açan manzaralar doðmuþtur. Birbirlerine
en aðýr ithamlarda bulunan partiler, aklama-paklama ope-
rasyonlarý ile, bir taraftan karþýlýklý olarak yönelttikleri suç-
lamalarý kaldýrýrlarken, diðer yandan da kendilerini milleti-
mizin vicdanýnda mahkûm etmiþlerdir.

Þu anda yapýlmak istenen de dün yapýlmýþ olanlar-
dan farklý deðildir. Þayet, arzulanan temiz siyaset ve yol-
suzlukla mücadele ise öncelikle yargýya intikal etmiþ olan
konunun vuzuha kavuþmasýný; delillerin ortaya çýkmasýný
beklemek gerekmektedir. Aksi takdirde, bu tür manevralar,
durumdan vazife çýkartarak siyasî rant elde etmek ve yar-
gý sürecini yok farz etmek anlamýna gelecektir.

Bu konuda bizim tavrýmýz son derece gerçekçi ve
açýktýr. Her þartta yolsuzlukla ve kirlilikle mücadeleye de-
vam etmek bir zorunluluktur. Çünkü bu mücadele hem mil-
lî hem de ahlâkî bir görev ve sorumluluktur. 

Ancak, yolsuzlukla mücadele ile demokrasinin ve
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hukuk devletinin geliþimi arasýnda var olan baðý güçlendir-
mek için neyin, ne zaman ve nasýl yapýlacaðý da çok
önemlidir. Doðru zamanda, doðru kararlarýn verilmesi, so-
nuca ulaþýlmasýnýn yanýnda, güçlü demokratik gelenekle-
rin oluþmasýný da mümkün kýlacaktýr. Partimizin bu çerçe-
vedeki duyarlýlýklarý ve yaklaþýmlarý böyle bir prensipten
beslenmektedir. 

Görüldüðü gibi Milliyetçi Hareket, yolsuzluklar kadar,
siyasetin ve dolayýsýyla demokrasinin yozlaþtýrýlmasýnýn
da her türüne karþýdýr. Bu yaklaþým, yozlaþma ve yolsuz-
luk ile ayný anda mücadele etmenin ön þartýdýr. Bunun için
de geçmiþte olduðu gibi, Meclisin denetim fonksiyonunun
siyasî istismar ve manipülâsyonlarýn bir aracý hâline geti-
rilmesine sýcak bakmamýz mümkün deðildir. 

Þu da bir gerçektir ki bakan veya milletvekili her kim
olursa olsun, yargýlanmasýna gerek duyulduðu takdirde,
burada gereðini yapmaktan kaçýnmayacaðýmýz bilinmeli-
dir. Böyle bir durumda, ilgili þahsýn görevinden ayrýlmasý
ya da azledilmesi kaçýnýlmaz olacaktýr.

Kýymetli Milletvekilleri,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Bugün son olarak, bizi derinden yaralayýp üzen bir

meseleye, Fransa’nýn, sözde Ermeni soy kýrýmýný alenen
tanýmasý kararýnýn vehametine deðinmek istiyorum. 

Hatýrlanacaðý üzere, bu konu yine bir seçim ortamýn-

da Amerika Birleþik Devletleri’nde Temsilciler Meclisi’ne
kadar taþýnmýþ; bilinçsiz, bilgisiz siyasetçilerin ve lobilerin
etkisiyle iki ülke arasýndaki iliþkiler gerilmiþti. O günlerde,
huzurlarýnýzda ifade ettiðimiz bir husus vardý, o da tarihin,
parlâmento kararlarýyla deðiþtirilemeyeceði veya ters yüz
edilerek yeniden yazýlamayacaðý gerçeðiydi. Ne yazýk ki
Fransa Millî Meclisi’nin, kabul ettiði kanunla yapmak iste-
diði de budur.

Fransa Millî Meclisi’nin, bu yanýlgýsýnýn tam da yerel
seçimler öncesine denk gelmesi ise olayýn bir baþka dü-
þündürücü yönünü oluþturmaktadýr. Yýllardan beri sürdü-
rülen bu iddianýn yeniden ýsýtýlarak “etnik oylarý” kapma
yarýþýnda kullanýlmak istendiði görülmektedir. 

Fakat bilinmelidir ki milletlerin tarihinin bile parlâ-
mentolar eliyle seçim meydanlarýnda rüþvet olarak daðýtý-
labildiði bir ülkede siyasî sistemin yozlaþmasý kaçýnýlmaz-
dýr. Çünkü, bu ve benzeri giriþimler,  demokrasilerin özü ve
ruhuna aykýrý bir geliþmeyi ifade eder ve parlâmentolarý
ciddî ve güvenilir kurumlar olmaktan uzaklaþtýrýr. 

Orly Hava alanýndaki katliamýn, Türk diplomatlarýna
yönelik suikastlarýn ayýbýný dahi temizleyememiþ bir Fran-
sa’nýn, bugün, 85 yýl öncesinin savaþ ortamýnda gerçek-
leþtiði iddia edilen olaylarla ilgili olarak Türkiye’yi suçlama-
ya kalkýþmasý, olayýn yalnýzca etnik oy kapma yarýþýyla da
sýnýrlý olmadýðýný, Türkiye’yi kuþatma gibi derin amaçlarý
da bulunduðunu ortaya koymaktadýr. Üstelik, Ermenilere



yönelik soy kýrým iddiasýnýn aksine, Anadolu’da Müslü-
man-Türk insanýna yönelik bir mezalimin bulunduðunun
da bütün tarihî belge ve bilgilerle ortaya konmasýna rað-
men böyle bir ýsrar, insanlarýmýzda bu düþüncenin kuvvet-
lenmesine yol açmaktadýr. 

Kanunî Sultan Süleyman ve l. Fransuva dönemin-
den beri siyasî ve iktisadî alanlarda çok köklü iliþkiler tesis
eden iki milletin iliþkilerinin, sorumsuz Ermeni diasporasý-
nýn oyunlarýyla bozulma noktasýna gelmesi oldukça üzücü
ve düþündürücüdür.

Millî Meclis’lerinin yapmýþ olduðu tarihî hata, saðdu-
yu sahibi birçok Fransýz’ý da yaralamýþ bulunmaktadýr. Ni-
tekim, günlerdir, Fransýz gazetelerinde, televizyonlarýnda
ve aydýn plâtformlarýnda Fransa’nýn kendi karanlýk siciline
ve tarihine atýfta bulunularak bir parlâmentonun ne hakla
ve mantýkla böyle bir karar alabildiði tartýþýlmaktadýr. 

Ancak, her ne olursa olsun, gerek Fransýz Millî Mec-
lisi’nde kabul edilen bu kanun ve gerekse baþka ülkelerde
meydana gelebilecek geliþmelerin bizim için hiçbir geçerlili-
ði bulunmamaktadýr. Bu ve benzeri giriþimlerin ancak, o ül-
kelerin Türkiye ile dostluk ve iþ birliði ortamýný kaybetmele-
ri anlamýný taþýyacaðý bilinmelidir. Millet olarak bu kararýn
görünür veya görünmez nedenleri her ne olursa olsun, þid-
detle ve nefretle kýnýyoruz. 

Ayrýca,  yýllardan beri bu ülkenin kalkýnmasýna bü-

yük katkýlarda bulunan 300 bini aþkýn Türk insaný da bu ta-
rihî hata ve yanýlgýnýn müsebbiblerini þiddetle ve nefretle
kýnamaktadýr.

Deðerli Dava Arkadaþlarým,
Basýnýmýzýn Seçkin Temsilcileri,
Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum ki

milletimiz, Birinci Dünya Savaþý’nýn gerçek maðdurlarýn-
dan birisidir. Tarihinde soy kýrým olarak nitelenebilecek hiç-
bir insanlýk ayýbý taþýmamaktadýr. 

Lobilerin ve çýkar çevrelerinin iþ birliði ile alýnan bu
kararlar, ancak kendi tarihiyle yüzleþmekten korkanlarýn,
baþkalarýnýn þerefli tarihini karalayarak kendi ayýplarýndan
arýnma çabasýný ifade eder. Fakat, her ne olursa olsun,
Türk tarihini böylesi iftiralarla karalamak ve küçültmek
mümkün deðildir. 

Dünyanýn en büyük medeniyetlerinden birisini inþa
eden, insanlýk ailesi içinde saygýn bir yere sahip olan Türk
Milleti’nin gururuyla oynanmasý anlamýný taþýyan bu giri-
þimler hiçbir þekilde mazur görülmeyecektir. Ayrýca, tarihi-
mizi yargýlama ve mahkûm etme hakkýný kendisinde gören
hiçbir parlâmento da milletimizce affedilmeyecektir. 

Olaya hangi açýdan bakýlýrsa bakýlsýn, saðlýklý bir de-
ðerlendirme ve akýlcý bir yaklaþýmýn olmadýðý görülmekte-
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dir. Þayet, bu ve benzeri giriþimlerin odaðýnda Türkiye’nin
kuþatýlmasý, Ermenistan’ýn bir tehdit unsuru olarak kullanýl-
masý varsa, bilinmelidir ki bu giriþimler her þeyden önce Er-
menistan’ýn daha da güçsüzleþmesine, yalnýzlaþmasýna
yol açacaktýr. 

Nitekim, bölgesel barýþ ve dünyaya açýlabilme istek-
lerini sýklýkla dile getiren Ermenistan yöneticileri, ne yazýk
ki diaspora Ermenilerinin elinde âdeta bir oyuncak gibi
davranmakta ve Fransýz Millî Meclisi’nde alýnan kararý tak-
dir ve sevinçle karþýladýklarýný açýklamýþ bulunmaktadýrlar.
Bu büyük çeliþki ile, hiçbir zaman umduklarý barýþý ve hu-
zuru elde etmeleri mümkün deðildir. Dolayýsýyla, dünyaya
açýlmanýn ve istikrara kavuþmanýn yolunun Türkiye düþ-
manlýðýndan deðil, Türkiye ile dostluk kurmaktan geçtiðini
iyi bilmeleri gerekir. 

Muhterem Milletvekili Arkadaþlarým,

Sayýn Basýn Mensuplarý,
Türkiye, tarihi boyunca çok büyük badireler atlatmýþ-

týr. Bunu da elbette ki atlatacaktýr. Ancak, burada, huzurla-
rýnýzda öncelikle, Fransýz makamlarýna seslenmek istiyo-
rum. Bütün tarihî gerçeklerden soyutlanmýþ, bir milletin gu-
rurunu incitecek olan bu davranýþlar Fransa’ya hiçbir þey
kazandýrmaz. Ancak, bilinmelidir ki yüzlerce yýlda tesis
edilen iyi ve köklü iliþkilere büyük bir darbe indirir. Dolayý-

sýyla iki ülke arasýndaki iliþkilerin bir daha ayný düzeye gel-
mesi hiç de kolay olmaz. Baþta Devlet Baþkaný  ve hükû-
met olmak üzere, bütün Fransa yönetimini bir an önce ak-
lýselimi tercih ederek bu tarihî yanýlgýdan dönme konusun-
da ciddî çabalar içerisinde görmek istiyoruz. 

Fransýz Millî Meclisi’nin görev ve sorumluluklarýnýn
bilincinde hareket etmemesi, sadece kendi ülkesine  ve in-
sanlarýna karþý deðil, tarihe ve insanlýða karþý da yüküm-
lülüklerini yerine getirmediði manasýna gelmektedir. 

Huzurlarýnýzda son olarak bu konuda, daha önce Ýz-
mir Bölge Teþkilât Toplantý’mýzda dile getirdiðim bir husu-
su tekrar vurgulamayý gerekli görüyorum. Fransýz Millî
Meclisi’nin bu tarihî hata ve yanýlgýsýnýn ortadan kaldýrýl-
masý ve yüzyýllardan beri dostluk ve iyi iliþkiler içerisinde
olduðumuz Fransýz milletinin gerçekleri görebilmesi için,
tüm resmî ve sivil kuruluþlarýn Fransa’daki muadilleriyle
temasa geçmesi, onlarý doðru bir þekilde enforme etmesi
çok yararlý olacaktýr. 

Yine bu çerçevede, bütün dünyada etkin bir çalýþma
ile, yýllardan beri tamamýyla yalan ve iftiralara dayalý Er-
meni propagandasýnýn önüne geçilmesi çabalarýna hýz ka-
zandýrmak gerekmektedir. Hâlihazýrda, üniversitelerimizde
bulunan araþtýrma enstitülerinin yaptýðý çalýþmalarýn ve
devlet arþiv belgelerinin tüm dünya kamuoyuna sistematik
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bir þekilde sunulmasý büyük önem taþýmaktadýr. 

Ýleriki günlerde, âdeta bir “Haçlý Kuþatmasý” gibi, çe-

þitli vesilelerle önümüze konulmaya devam edeceði gözle-

nen bu yalan ve iftiralara karþý, sürekli olarak hazýrlýklý ol-

mak ve býkmadan usanmadan gerçekleri tüm insanlýðýn
gözü önüne sermek gibi bir mecburiyetimiz bulunmaktadýr.

Deðerli Dava Arkadaþlarým,

Sayýn Basýn Mensuplarý,

Türkiye, elbette ki dün olduðu gibi bugün, de kendi-

sine yönelik her türlü kuþatmayý kaldýracak, her türlü teh-
didi bertaraf edecek güce ve bilince sahiptir.  Tarih, bu tür

kuþatmalarýn ve tehditlerin hiçbir zaman netice vermediði-

ni gösteren örneklerle doludur. Bütün bu gerçekler herkes

tarafýndan iyi bilinmeli ve deðerlendirilmelidir.

Bu duygu ve düþüncelerle muhterem heyetinizi bir

kez daha saygý ve sevgiyle selâmlýyor, baþarýlar diliyorum. 
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Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Öncelikle yüksek heyetinizi sevgi ve saygýyla selâm-

lýyorum. 
Konuþmama, gerilimli geçen bir haftanýn ardýndan

daha seviyeli ve verimli bir meclis çalýþmasýnýn hâkim ol-
masýný temenni ederek baþlýyorum. 

Geçtiðimiz cumartesi günü Merkez Yönetim Kurulu
Toplantýmýzýn açýlýþýnda da ifade ettiðim gibi, 30 Ocak ak-
þamý yaþanan geliþmeler sonucunda bir milletvekili arka-
daþýmýzýn kalp krizi geçirerek hayatýný kaybetmesi hepimi-
zi derinden yaralamýþ ve üzmüþtür. Ýnþallah, benzeri hâdi-
seler bir daha tekrarlanmaz ve milletimizin, Meclisine olan
güven ve saygýsý bir daha sarsýlmaz. 

Ancak, bu taþkýnlýk ve gerilim ortamý neticesinde
gerçekleþen müessif hadisenin gerek muhalefet ve gerek-
se medya tarafýndan deðerlendiriliþ biçimi hakkaniyetten
uzak ve yakýþýksýz bir üslûpla cereyan etmiþtir.

Bu konunun yargýya intikal etmiþ olmasýndan dolayý,
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hem partimize hem de iki milletvekili arkadaþýmýza yönelik
iddia ve ithamlara karþý erken bir deðerlendirmede bulun-
mak istemiyoruz.

Yargý süreci tamamlandýðýnda tabiî olarak bu konu-
da gerekli deðerlendirmelerde bulunmaktan ve gerçekleri
milletimize ifade etmekten çekinmeyeceðiz.

Deðerli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Bilindiði üzere, yerleþik demokrasilerin ayýrt edici va-

sýflarýndan birini, muhalefetin varlýðý ve etkinliði oluþturur.
Muhalefetin yaþamasýna ve kendisini geliþtirmesine imkân
tanýmayan sistemleri demokratik parlâmenter rejim olarak
tanýmlamak mümkün deðildir. 

Demokrasilerin doðasýnda, farklý sosyal kesimlerin
ve taleplerin örgütlenip siyasî zeminlerde yarýþarak mille-
tin güvenini kazanmasý çabasýnýn vazgeçilemezliði yatar.
Ýþte böyle bir yarýþýn sonunda þekillenen iktidar ile muha-
lefet olgusu, demokratik rekabetin kurumlaþmasýný ifade
eder.

Bütün demokrasiler açýsýndan bu süreçte belirleyici
olan iki temel prensipten söz etmek mümkündür. Bunlar-
dan birincisi, siyasî rekabeti düzenleyen kurallar üzerinde

güçlü bir mutabakatýn varlýðý ve siyasî aktörlerin bu kural-
lara olan saygýsýdýr. Ýkinci temel prensip ise milletin güve-
nine ve desteðine olan baðlýlýðýn siyasî faaliyetlerin temel
ölçüsü hâline getirilmesindeki samimiyet ve kararlýlýktýr.

Dolayýsýyla, siyasetin ana eksenini oluþturan iktidar
ile muhalefet, demokratik rejimin yaþatýlmasý ve geliþtiril-
mesinde de hayatî bir role sahiptir. Unutulmamalý ki ikti-
dar-muhalefet iliþkileri, sadece rejimin iþleyiþi ve etkinliði
açýsýndan deðil, demokratik siyasî kültürün geliþmesi baký-
mýndan da belirleyicidir. 

Türk demokrasi tarihine bu baðlamda yaklaþtýðýmýz-
da, kökeninde saðlýklý bir iktidar-muhalefet geleneðinin te-
sis edilememesinin yol açtýðý birçok ciddî krizle karþýlaþýl-
maktadýr. Çünkü böyle bir geleneðin yokluðu, en azýndan
zayýflýðý, siyasî sistemlerin çözüm ve deðer üretme kabili-
yetini zaafa uðratan temel bir dinamik olmaktadýr. Böyle bir
zaaf durumunun süreklilik kazanmasý meþruluk sorununu
da beraberinde getirmektedir.

Zannediyorum, buradan þu sonuca varmak yanlýþ
olmayacaktýr. Muhalefet, demokratik rejimin geliþmesinde
olduðu gibi sorunlarýn çözümünde de en az iktidar kadar
öneme sahiptir. Aralarýndaki esas fark, iktidarýn doðrudan
sorumluluk sahibi bir konumda bulunuyor olmasýdýr. Mu-
halefetin bu çerçevedeki sorumluluðu ise daha dolaylýdýr. 
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Milletimizin, iktidarlarýn baþarýsýzlýðýna endeksli bir
muhalefet anlayýþýna pirim vermeyeceðini de unutmamak
lâzýmdýr. Burada, baþlý baþýna alternatif politikalar ürete-
meyen, ülke sorunlarýnýn çözümü için elveriþli bir siyasî
zeminin oluþmasýna katký saðlayamayan muhalefet parti-
lerinin de baþarýsýzlýða mahkûm olduðu unutulmamalýdýr. 

Görüldüðü gibi iktidar ile muhalefet partilerinin, ülke-
nin kaderi üzerinde söz konusu olan rolleri, ayný zamanda
kendi akýbetleriyle de paralellik arz etmektedir. Bunun için,
baþta rekabet alanlarý ile uzlaþma konularý arasýndaki sý-
nýrlarýn çok iyi tayin edilmesi olmak üzere, siyasî yapýnýn
ve süreçlerin niteliði hakkýnda iktidar ile muhalefetin asga-
rî bir uyuma özen göstermesi zorunludur. Siyasetin reka-
betçi yönü kadar, sorun çözme becerisinin geliþmesi ve
saygýnlýðýnýn öncellikle siyasî aktörler tarafýndan korunma-
sý da çok önemlidir.

Ülkemizde siyasette týkanma ve güven erozyonu
meselesi, bütün bu konularda yeterli bir duyarlýlýk sergile-
nemediði için ortaya çýkmaktadýr. Yapýcý ve sorumlu bir
muhalefetin yokluðu, hoþgörü ve uzlaþma zemininin yok-
luðuyla eþ deðerdir. Benzer bir deðerlendirmeyi iktidarlarýn
muhalefetle olan iliþkilerine göstermesi gereken özen açý-
sýndan da yapmak mümkündür. 

Yine ülkemizde, iktidar-muhalefet iliþkilerinin parlâ-
mento içi ve dýþý zeminlerde görünümü pek iç açýcý olma-

dýðý için uzlaþmacý demokratik kültür yeterince geliþme-
miþtir. Buna ek olarak siyasî mücadeleyi ölüm kalým me-
selesi hâline getiren zihniyetlerin varlýðý, ülkenin önünü tý-
kayan bir baþka faktör olmuþtur. 

Seçim ve siyasî partiler kanunlarýyla birlikte siyaset
alanýný düzenleyen temel kurallar oluþturan meclis iç tüzü-
ðünün stratejik önemi bu noktada ortaya çýkmaktadýr.
Çünkü, çarpýk siyasî zihniyetlerle, tartýþmalý ya da yetersiz
olan siyasî kurallar bir araya geldiðinde siyaset kurumu-
nun kendi altýný oyan bir yapýya dönüþmesi kaçýnýlmaz ol-
maktadýr.

Milliyetçi Hareket Partisi, son günlerde tekrar alevle-
nen iç tüzük tartýþmalarýný böyle bir çerçeve içinde ele al-
makta, sözde bir demokrasi havariliðinin yerini, gerçekçi
bir demokratik yaklaþýmýn almasýný arzulamaktadýr.

Mecliste yaþanan gecikme ve çatýþmalarýn netice-
sinde, þüphesiz ki en büyük zararý milletimiz ve demokra-
simiz görmektedir.  Meclisimiz, hiç hak etmediði hâlde va-
tandaþýn gözünde yasa yapamaz, yürütmeyi gereði gibi
denetleyemez, verimliliði ve etkinliði düþük bir yapý olarak
algýlanmaktadýr. Meclisimizi böyle bir duruma düþürmeye
de hiçbir siyasetçinin ve partinin hakký yoktur.

Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Bilindiði gibi, hâlen yürürlükte bulunan Türkiye Bü-
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yük Millet Meclisi Ýç Tüzüðü, 1961 Anayasasý’na uygun
olarak hazýrlanmýþtýr.  Aradan geçen yýllar içerisinde, yeni
bir anayasanýn yürürlüðe girmesine ve parlâmento çalýþ-
malarýnda etkin ve verimli bir ortam saðlayacak deðiþiklik-
lere ihtiyaç duyulmasýna raðmen, bir türlü ele alýnýp deðiþ-
tirilme yoluna gidilmemiþtir. 

Dolayýsýyla, iç tüzük deðiþikliði bir zaruret hâlini al-
mýþ ve parlâmento gündemine taþýnmýþtýr. 

Bu deðiþiklikle, yapýlmak istenen, Türkiye’yi yeni bin
yýlda kutup baþý ülkeler arasýna taþýyacak verimli bir yasa-
ma faaliyeti için zemin oluþturmaktýr. 21. yüzyýlý karþýla-
yan, 21. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu anlam-
da tarihî bir misyonu bulunmaktadýr. Ülkemizin ve insanla-
rýmýzýn yarýnlarý için ivedilikle görüþülmesi ve sonuçlandý-
rýlmasý gereken yüzlerce meselenin ele alýnmasý, ne yazýk
ki Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalýþma usul ve esasla-
rýný belirleyen iç tüzükteki boþluklardan ya da istismara
açýk düzenlemelerden dolayý mümkün olamamaktadýr.  

Kurul ve kurallarýyla, dolayýsýyla çalýþma temposuy-
la, yeni yüzyýlýn hýz ve dinamiklerine ayak uyduramayan,
en anlamlý ve hayatî konularda bile karar almakta veya uz-
laþmakta güçlük çeken bir meclis görüntüsüne, Türkiye
Büyük Millet Meclisi de Türk Milleti de lâyýk deðildir. Atýlan
her adýmda, görüþülen her konuda kriz doðuran, anlaþ-
mazlýk üreten bu siyasî iklimin mutlaka deðiþtirilmesi ve
daha üretken, daha hýzlý ve titiz çalýþan bir yapýnýn oluþtu-

rulmasý þarttýr.
Bizim meclisimizin, dünyanýn pek çok parlâmento-

sunda rastlanmayacak ölçüde halkla iç içe olduðu ve mil-
letvekillerimizin üstlendikleri görevlerin zorluðu hesaba ka-
týldýðýnda, tek baþýna yasama faaliyetlerine ayrýlan zama-
ný artýrmanýn kalýcý bir çözüm olamayacaðý görülmektedir.
Dolayýsýyla, Genel Kurul’da etkin ve verimli çalýþma orta-
mýný saðlamak kaçýnýlmaz olmaktadýr.

Muhalefetin, iç tüzük deðiþikliðini âdeta bir sistem ve
rejim sorunu hâline getirmesini anlayabilmek mümkün de-
ðildir. Çünkü, geçmiþte, bu sýkýntýlarý sýklýkla dile getiren,
tüzük deðiþikliði ihtiyacýna vurgu yapan pek çok milletve-
kili hâlen bu partilerin çatýsý altýnda siyasî hayatlarýný sür-
dürmektedir. 

Parlâmento gündemine gelen yasa tasarýlarýnýn, her
maddesinin ve hatta yürürlük maddelerinin bile, önergeler-
le týkanmasýnýn ve yasama çalýþmalarýnýn engellenmek is-
tenmesinin muhalefet etmenin gereði olarak deðerlendiri-
lemeyeceði ortadadýr. Keza, buradan hareketle, muhalefe-
tin sesinin kýsýlmasý istendiði þeklindeki yorumlarýn da ger-
çekleri ifade etmediði açýktýr.  

Nitekim, son dönemde yoðun bir çalýþma temposu-
na girmiþ bulunan Yüce Mecliste, iç tüzükteki boþluklarý
kullanarak engelleme ve týkama giriþimleri ile sýkça karþý-
laþýlmýþtýr. Bu tutum ve davranýþlar ne yazýk ki milletimize
sadece zaman kaybý ve sorunlarýna getirilen çözümlerin



ertelenmesi olarak yansýmýþtýr. 

Deðerli Arkadaþlarým,
Bugün TBMM’nin çalýþma düzenini belirleyen iç tü-

zükte bir deðiþikliðe neden ihtiyaç duyulmaktadýr? Hâliha-
zýrda yürürlükte bulunan iç tüzük neden yetersiz görül-
mektedir? Bu konular üzerinde kýsa bir deðerlendirmede
bulunmak istiyorum. 

TBMM 21. Dönem 3. Yasama Yýlý’nda ülkemizin
önünde çözüm bekleyen devasa sorunlara iliþkin yasal dü-
zenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi mecburiyeti
hepiniz tarafýndan iyi bilinmektedir. 

Þimdi bir an düþünelim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yasa tasarý ve teklif-

lerinin esas ve talî komisyonlardan sonra yürürlükte bulu-
nan iç tüzük uyarýnca Genel Kurul’da tümü üzerinde görü-
þülme süresi;

- Komisyon raporunun okunup okunmamasýna,
- Ýktidar partisi gruplarý adýna konuþma yapýlýp ya-

pýlmamasýna,
- Maddelere geçilip geçilmemesine iliþkin oylama-

nýn açýk ya da iþaretle yapýlmasýna göre deðiþ-
mek üzere, en az 1 saat, en çok 2 saat 40 daki-
kayý bulmaktadýr.

Söz konusu yasa tasarý ve tekliflerinin bir maddesi-
nin görüþülmesi;

- Maddenin okunmasý nedeniyle uzunluðuna,
- Ýktidar partisi gruplarý tarafýndan konuþma yapýlýp

yapýlmamasýna,
- Soru-cevap iþleminin uzunluðuna,
- Maddenin fýkra sayýsýna ve fýkralar için önerge

verilip verilmemesine,
- Maddenin oylamasýnýn açýk ya da iþaretle yapýl-

masýna göre deðiþmek üzere, en az 32, en çok 2
saat 10 dakika sürmektedir.

Dolayýsýyla, sözgelimi, birer fýkralý 3 maddelik bir ka-
nun tasarýsý veya teklifinin yukarýda belirtilen esaslar dahi-
linde görüþülme süresi en az 2 saat 39 dakika, en çok 9
saat 36 dakikaya ulaþmaktadýr.

Yine, mevcut iç tüzüðümüze göre Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Genel Kurul’u salý, çarþamba ve perþembe gün-
leri saat 15.00’ten 19.00’a kadar toplanmakta, baþka bir
deyiþle, günde 4, haftada 12 saat çalýþmaktadýr.

Ancak hatýrlayacaðýnýz gibi, 21. Yasama Döneminde
haftalýk çalýþma gün ve saatleri artýrýlarak, %160’lýk bir ça-
lýþma verimliliðine ulaþmak mümkün olmuþtur. Bu yoðun
çalýþma temposuna raðmen, 21. Dönemin birinci ve ikinci
yasama yýlýnda Genel Kurul’da yasama iþlerinden %19’u,
denetim iþlerinden % 27’si ancak sonuçlandýrýlabilmiþtir. 
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Yine bu dönemde, 1355 yasa tasarýsý ve teklifi ile
Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisine sunulmuþ, bunlardan 254’ü görüþülerek 204’ü yasa-
laþtýrýlabilmiþtir.

Bu dönemde, Meclise gönderilen ve hâlen komis-
yonlarda ve Genel Kurul’da bekleyen 150 kanun tasarýsý
ile geçmiþ dönemden kalan 281 Kanun Hükmünde Karar-
name, toplam olarak yaklaþýk 5300 maddeden oluþmakta-
dýr.

Mevcut iç tüzüðümüze göre, daha önce ifade ettiði-
miz normal çalýþma düzeni ve süreleriyle bu yasa tasarý ve
teklifleri ile Kanun Hükmünde Kararnamelerin görüþülebil-
mesi en az 12 yýl 3 ay, en fazla 48 yýl olacaktýr.

Bu deðerlendirmeye geçen yasama döneminde
Meclise gönderilen ve bu yasama döneminde yenilenen
100 yasa tasarýsý ile komisyonlarda ve Genel Kurul’da gö-
rüþülmeyi bekleyen 620 yasa teklifi dahil deðildir.

Þimdi, 57. Cumhuriyet Hükûmeti Döneminde 3 yýllýk
ekonomi programýný destekleyen yasa tasarýlarý ile köklü
yapýsal reformlarý gerçekleþtirecek tasarýlarýn ne kadar sü-
rede görüþülebileceðini takdirlerinize býrakýyorum.

Görüldüðü gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, verimli
ve etkin bir çalýþma dönemi ile aðýr çalýþma düzeni arasýn-
da bir tercih yapmak zorundadýr. Türk siyasetçisi, demok-
rasilerde elzem olan denetim ve tartýþma görevine zarar

vermeden çözüm üreten ve iþleyen bir meclis yapýsýna
mutlaka kavuþmalýdýr. Bu, telâþlanacak ya da rahatsýz olu-
nacak herhangi bir yaklaþým deðildir. Bilâkis, el birliðiyle
hayata geçirilip paylaþýlmasý gereken millî ve demokratik
bir görevdir.

Deðerli Milletvekilleri,
Kýymetli Basýn Mensuplarý,
Milletimizin önüne, Türkiye meselelerini kavrayan,

çözüm üreten sorumlu siyaset anlayýþýný koyduðumuz za-
man insanýmýzýn buna ne denli sahip çýktýðýný çeþitli ör-
neklerden biliyoruz. Bugün Türk milliyetçilerinin görevi;
dünyada yaþanan geliþmeleri kavramak, insanlýðýn ortak
kaderine iliþkin sorunlarý çözecek, Türkiye’nin içinde bu-
lunduðu açmazlarý aþacak siyaset anlayýþýný ortaya koy-
maktan geçmektedir. 

Ýnsanlýðýn, 21. yüzyýlla birlikte yeni bir geleceði kur-
manýn heyecan ve arayýþý ile meþgul olduðu bir dönemde,
Türkiye’nin ufkunu iç çekiþmelerle karartarak, siyasî didiþ-
meleri politika yapma sanatý hâline getirenlere ayýracak ne
vaktimiz vardýr ne de bunlarla uðraþmak ülkemize herhan-
gi bir katký saðlayacaktýr. 

21. yüzyýlda Milliyetçi Hareketi bekleyen görev, siya-
seti çözüm ve deðer üretici bir kurum hâline dönüþtürmek-
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tir. Bu anlayýþýn kalýcý bir yaklaþým hâline gelmesi ancak
ve ancak demokratik deðerlerden beslenen sorumlu bir si-
yaset kültürünün oluþumuna baðlýdýr. Türk toplumunun de-
ðerlerine saygýlý, onun taleplerini siyasî sisteme temel gir-
di olarak taþýmaya dönük bir siyaset etme tarzý ayný za-
manda demokratikleþme sürecinin de esas dinamiði ola-
caktýr. Toplumumuzun demokratikleþmesi ise, Türkiye’nin
küresel süreçte etkin bir þekilde yer almasýný saðlayacak
bir güç kaynaðý olacaktýr. 

Bugün evrensel ölçekte yaþanan geliþmeler, 21.
yüzyýlýn artýk zamaný ve enerjisini iç çekiþmelere harcayan
toplumlarýn sonunu hazýrladýðýný göstermektedir. Bu ayný
zamanda bu tür toplumlarýn entrikacý siyasetçilerinin de ta-
rihî ömürlerini tamamlamasý anlamýna gelmektedir. 

Türkiye’nin içine kapalý ekonomik yapýsýný dýþa açýk
rekabetçi özelliðe kavuþturmak, Türk kültürünü kendi uy-
garlýk sahasýndan baþlayarak dinamik bir hâle getirmek,
yeni bir siyasetçi anlayýþý ve yeni bir siyasî yaklaþýmý orta-
ya çýkarmak köklü yapýsal deðiþme programlarýyla müm-
kündür. 

21. yüzyýl bir anlamda kültürde önce millî kimliðe da-
yalý bir inþa, oradan evrensele açýlmayý baþarmayý gerek-
tirirken, teknik alanda bilgi teknolojilerine geçmeyi, ekono-
mide rekabetçi piyasayý, siyasette katýlýmcý demokrasiyi
kurumlaþtýrmayý baþaran toplumlarýn yükseldiði bir yüzyýl
olacaktýr. 

Bunlarý baþarmadan yol almak mümkün olmadýðýna
göre önümüzde baþarýlmasý gereken birçok görev, ulaþýl-
masý gereken çok sayýda hedef var demektir.

Ancak, Türkiye’nin içinde bulunduðu manzara ve so-
runlar, yeni çaðýn gerekleriyle örtüþmemektedir. Bunu aþa-
cak siyaseti üretmenin zemini, þüphesiz Türkiye Büyük
Millet Meclisidir. Bunu baþarmanýn yöntemi ise uzlaþma ve
diyalogdur.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 18 Nisan Seçimle-
ri’nden bu yana izlediðimiz politikalarý eleþtirenlerin, bugün
giderek hýrçýnlaþtýklarý görülmektedir. Bunlarýn hýrçýnlýkla-
rýnýn ve endiþelerinin daha da artmasý ülkemize zarar ver-
diði gibi, kendilerine de bir faydasý dokunmayacaktýr. 

Deðerli Milletvekilleri,

Kýymetli Dava Arkadaþlarým,

Önümüzdeki günlerde bu hýrçýn ve saldýrgan siyasî
yaklaþýmlarýn sahiplerinin bizlere yönelik tahrikleri daha da
artabilir. Onlara vereceðimiz cevap kesinlikle onlarýn üslû-
buyla olmamalýdýr. Biz burada toplumsal barýþý kurmanýn
yolunun her zaman siyasal uzlaþmadan geçtiðini söyledik.
Bugün de ayný þeyi söylüyoruz: Uzlaþma ve diyalog bizim
siyasetteki temel yöntemimizdir. Partimize karþý kim hangi
üslûbu kullanýrsa kullansýn, bizi çatýþmanýn ve kavganýn
tarafý hâline getirmeyi baþaramayacaktýr. Çünkü bunu ba-
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þarmalarý demek, görevimizi yapmamýzý engellemeleri an-
lamýna gelmektedir. Kendi yöntem ve ilkelerimizden taviz
vermenin, her zaman baþkalarýnýn iþine geldiðini gözden
uzak tutmamamýz lâzýmdýr.

Türkiye’de hâkim siyaset etme biçimini sürdürmek,
Türkiye Büyük Millet Meclisini kavga, kýþkýrtma ve karþýlýk-
lý baðrýþmalar mekâný hâline getirmek isteyenlere fýrsat
vermemeliyiz.

Unutmayalým ki Yüce Meclis Türkiye’nin sorunlarýnýn
temel çözüm üretme mekâný olmaktan çýktýðý zaman, ül-
kemiz vakit kaybetmeye devam eder, sorunlar ertelendik-
çe, çözülemez hâle gelir. Bunun için yapmamýz gereken
þey Meclisi her zaman için problemlerin çözüm kaynaðý
olarak iþleyen bir kurum hâlinde tutmayý baþarmaktan
geçmektedir. 

Bundan dolayýdýr ki baþta bütün milletvekillerimizin
bu hassasiyette olma mecburiyeti vardýr. Yüce Meclisin,
ülke sorunlarýna sahip çýkarak çözüm üretmesi, milletve-
killerinin millete karþý sorumluluklarýnýn ahlâkî bir þartý ol-
duðu kadar, siyaseten de temel görevleri arasýnda yer al-
maktadýr. 

Bu duygu ve düþüncelerle yüksek heyetinizi bir kez
daha saygý ve sevgiyle selâmlýyorum.
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin

13 Þubat 2001 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý 

Konuþma Metni
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Kýymetli Dava arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Sözlerime baþlarken yüksek heyetinizi en iyi dilekle-

rimle selâmlýyorum.
Geçtiðimiz hafta, maalesef, dört önemli vefat habe-

riyle hatýrlanacak hüzünlü bir hafta olmuþtur. Ülkemizin di-
ni, fikrî ve kültürel hayatýnda özel yerleri olan dört büyük
þahsiyeti kaybetmiþ bulunuyoruz. 

Önce, sevenlerinin nezdinde müstesna bir yeri olan
Esad Coþan Hoca, daha sonra Türk kültür ve edebiyatýna
çok önemli hizmetleri geçmiþ büyük milliyetçi ve fikir ada-
mý Ahmet Kabaklý Hoca, spor yazarlýðýnýn duayeni Ýslam
Çupi ve son olarak ülkemizde medya ahlâkýnýn yýlmaz sa-
vunucusu olan örnek gazeteci Nezih Demirkent, Hakk’ýn
rahmetine kavuþmuþtur.

Ülkemizin yetiþtirdiði bu mümtaz ve müstesna þahsi-
yetlere Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine, dostlarýna ve mil-
letimize baþsaðlýðý diliyorum.
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Kýymetli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Bugün, insanlýðýn yeni arayýþlara girdiði, baþ döndü-

rücü geliþmelere tanýk olduðu, diðer taraftan geçmiþin sý-
caklýðýnýn günümüze taþýnmaya çalýþýldýðý zorlu bir yüzyý-
lýn baþýnda bulunuyoruz. Gerçekten de son zamanlarda,
insanlýk tarihinin temel ayýrt edici vasfý olan deðiþim ve sü-
rekliliði gözle görülür kýlan önemli geliþmeler yaþanmakta-
dýr. 

Bir yandan küreselleþme sürecinin ulaþtýðý boyutlar
gözleri kamaþtýrmakta, küresel yönetim ve insan haklarý
politikalarýnýn uygulanabilirliði tartýþýlmaktadýr. Yine, tekno-
lojinin yol açtýðý geliþmelerin insanlýðý nasýl bir geleceðe
doðru sürüklediði meselesi üzerine kafa yorulmaktadýr.

Diðer yandan da küreselleþme sürecinin beraberin-
de getirdiði yeni sosyal açmazlar ve eþitsizlikler giderek
daha çok önem kazanmaktadýr. Küreselleþme gerçeðinin
iki somut yüzüne iþaret eden bu tablonun önümüzdeki dö-
nemde daha çok belirginleþeceði anlaþýlmaktadýr. 

Bu durumun, diðer bir deyiþle küresel kutuplaþma ih-
timalinin en bariz göstergesi, geçtiðimiz günlerde Davos’ta
yapýlan geleneksel “Dünya Ekonomik Forumu” ile ayný ta-
rihlerde Brezilya’nýn Porto Alegre þehrinde düzenlenen
“Dünya Sosyal Forumu” olmuþtur. Çok ciddî boyutlarda
toplumsal ve siyasî karþýlýklarý olmasa da bu iki plâtformun

sembolik önemi büyüktür.
Sonuçta ortaya, küreselleþmenin kaçýnýlmaz bir sü-

reç olduðu, ancak etkileri giderek gözle görülür hâle gelen
yeni eþitsizliklere ve adaletsizliklere yol açtýðý þeklinde
müþterek bir kanaat çýkmýþtýr.

Bizim, Türkiye olarak buradan çýkarmamýz gereken
genel sonuç ise küreselleþme sürecinin lâbirentlerinde
kaybolmamak için yeni çaðýn temel dinamiklerini iyi kavra-
mak ve sosyal yýkýmlara yol açmasýný engellemektir. Bu-
nun için de yeni bir uluslar arasý sorumluluk bilincinin ve
çabasýnýn geliþmesine katký saðlamak elzem olmaktadýr.

Deðerli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Dünyada bu geliþmelerin yanýnda, geçmiþin karanlýk

dehlizlerinde sýkýþýp kalanlarýn bazý tarihî sorunlarý hortlat-
maya çalýþmaktan geri durmadýklarý görülmektedir. Bazý
çevreler ve ülkeler, etnik ve dinî farklýlýklarý ya da soy kýrým
silâhýný kullanarak mesafe almaya çalýþmaktan vazgeçe-
memektedirler. 

Bu tür oyunlara en çok muhatap olan ülkelerin ba-
þýnda hiç þüphesiz Türkiye’miz gelmektedir. Avrasya’nýn
kalbinde yer alan Türkiye, hasmane duygu ve politikalarla
köþeye sýkýþtýrýlmaya ve nefes alamaz hâle getirilmeye ça-
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lýþýlmaktadýr.
Sözün kýsasý, ülkemiz, hem sosyoekonomik geliþ-

miþlik düzeyinin yetersizliði, hem de dýþ tezgâhlarýn çeþit-
liliði sebebiyle tarihin deðiþen yüzünden daha çok deðiþ-
meyen çirkin yüzüyle muhatap olmaktadýr.

Tarihî ve insanî bir birlikteliðe hazýrlandýðý komþularý
ve dostlarý tarafýndan bazen iyi niyet eli uzatýlmakta, ba-
zen de sorunlara boðulmak istenmektedir. Avrupa Birliði
ile olan iliþkilerimizin ister son beþ yýllýk, isterse son bir yýl-
lýk serüvenine baktýðýmýzda bu þaþýrtýcý manzara ile karþý-
laþmamak mümkün deðildir. Bu gerçeði, Avrupa Birliði yö-
netimine körü körüne baðlý olanlarýn dýþýnda herkes gör-
mektedir.

Bilindiði gibi Türkiye, soðuk savaþ dönemini en aðýr
þartlarda yaþamýþ olmasýna raðmen dostluðunu ve güve-
nirliliðini kanýtlamýþ bir ülkedir. Türkiye’nin bugün yaþadýðý
sýkýntýlarýn temelinde, geçen elli yýl boyunca bu sebeple
ödediði aðýr faturalarýn büyük bir rolü vardýr.

Ülkemizin bugün karþýlaþtýðý tavýr ise iyi niyetten, tu-
tarlýlýktan, en önemlisi de dürüst ve açýk bir iþ birliði anla-
yýþýndan yoksun bir muamele olmaktadýr. Dün bölücü yýký-
cý terör örgütlerine çeþitli seviyelerde saðlanan lojistik des-
teklerin ardýndan bugün “soy kýrým silâhýyla” hançerlen-
mek istenmektedir. Ermeni soy kýrým masalýnýn yanýna,

Rum soy kýrým yalanlarý da eklenerek cephe geniþletmeye
çalýþmanýn baþka bir anlamý bulunmamaktadýr.

Sadece tarihî gerçeklere deðil, uluslar arasý dostluk
ve iþ birliði ahlâkýna da sýðmayan bu durum, tabiî ki Türki-
ye’den gerekli cevaplarý almaya devam edecektir. Türk
Milleti’nin geçen yüzyýlýn baþýnda çok daha zor þartlar al-
týnda verdiði cevabý, yeni yüzyýlýn baþýnda da tekrar ver-
mekten çekinmeyeceðini, herkes iyi bilmek zorundadýr. 

Bizler inanýyoruz ki tarih bilgisinden, hukuk mantý-
ðýndan ve insaftan yoksun bu ve benzeri çabalar, geri tep-
meye mahkûmdur.

Bilinmelidir ki demokrasi ve insan haklarý her isteye-
nin istediði gibi kullanabileceði bir araç deðildir. Demokra-
si ve insan haklarý, söylemi kadar pratiði de özen ve titiz-
lik isteyen beþerî deðer ve imkânlarý ifade eder. Böylesine
deðer ve imkânlarý sulandýrmaya, hele bir silâh olarak kul-
lanmaya hiç kimsenin hakký yoktur. 

Avrupa kültür ve deðerler sistematiðinin doðal özel-
liði olarak görülen bu deðerlerin, bütün insanlýðýn ortak
malý ve sosyal hayatýn bir parçasý hâline gelmesinin yolu
da bellidir. Bu yol, hiçbir zaman çifte standartlarýn,  intikam
duygularýnýn ve önyargýlarýn biçimlendirdiði bir yol olmaya-
caktýr. Daha 50 yýl önce kendi bünyelerinde, birkaç yýl ön-
ce de Balkanlarda gözleri önünde vukuu bulan insanlýk
trajedilerini unutup, geçen yüzyýlýn baþýna saplanýp kalma-
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nýn ahlâkî bir izahý yoktur.
Bu yetmiyormuþ gibi, ideolojik hafýza kaybýnýn  ya-

nýnda baþka tarihî gerçeklerin çarpýtýlmaya çalýþýlmasý, sa-
dece çaðdaþ devlet anlayýþýna deðil, tarihe de bir ihanet-
tir. Ýçine girilen yeni çaðda daha çok önem kazanan insan
haklarýnýn, ona en çok sahiplenenler tarafýndan altýnýn
oyulmasý, tarihin geri döndürülmeye ve beþerî kazanýmla-
rýn yok farz edilmeye çalýþýlmasýndan baþka bir anlama
gelmeyecektir. 

Her þeyden önce böylesine büyük bir hatayý telâfi et-
menin çok zor olacaðý unutulmamalýdýr. Giderek, seviyesiz
ve sevimsiz bir hâl alan uluslar arasý giriþimlerin, sadece
Türk Milleti’nin tarihine ve saygýnlýðýna deðil, insanlýðýn or-
tak geleceðine ve deðerlerine yapýlan bir saldýrý olduðunu
iyi görmek lâzýmdýr. Avrupa’da dürüst aydýnlarýn ve duyar-
lý kamuoyunun bu gerçeði iyi kavramalarý, istikrarlý ve mü-
reffeh Avrupa projesinin baþarýsý için de çok önem taþý-
maktadýr.

Ayrýca bilinmelidir ki Türk Milleti ve Devleti, haksýz-
lýklarý görmezlikten gelip çirkin oyunlara seyirci kalacak da
deðildir. Kendisine yönelen her türlü taarruzu göðüsleye-
cek, her türlü kuþatmayý yaracak güce ve iradeye sahiptir.
Bu gerçeði, Türkiye’nin dostlarý da karþýtlarý da böyle bil-
melidir.

Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Görüldüðü gibi, sözde soy kýrým iddialarý ülkemize

yönelik husumet zincirine yeni halkalarýn eklenmesine yol
açan bir boyut kazanmaktadýr. Bütün bu durumlarý tesadü-
fî geliþmeler olarak deðerlendirmek, maalesef giderek im-
kânsýz hâle gelmektedir.

Bunun için, devlet ve millet olarak dimdik ayakta dur-
mamýz, millî birliðimizi diri tutmamýz gerekmektedir. Baþta
Dýþiþleri Bakanlýðýmýz olmak üzere, ilgili bütün kurum ve
kuruluþlarýn duyarlý ve kararlý bir þekilde hareket etmeleri,
kamuoyunun desteðini sürekli kýlmalarý zorunludur.

Ülkemize karþý yeniden canlandýrýlan uluslar arasý it-
tifakýn giriþimlerini bertaraf etmek için elzem olan diðer bir
husus da hiç þüphesiz ekonomik istikrarýn ve saðlýklý bü-
yüme eðiliminin kalýcý hâle getirilmesidir.

Uzun yýllardýr ayaklarý üzerine saðlam basamayan
ve sürekli koltuk deðneklerine ihtiyaç duyan ekonomimi-
zin, konjonktürel darbeler sonucunda kolayca sendelediði
herkes tarafýndan bilinmektedir. Kronik baþbelâlarý faiz ve
borç sarmalý ile yoksulluk ve yolsuzluk kamburu olan Türk
ekonomisinin, bunlardan kurtularak istikrarlý büyüme þart-
larýna ve güven verici bir görünüme kavuþmasý kolay ol-
mamaktadýr. Yapýsal saðlýðý bozuk olan bir ekonominin,
spekülâtif dalgalanmalar ve sýkýntýlar karþýsýnda dayan-
masý da zor olmaktadýr.



Geçmiþte ekonomimizin yapýsal sorunlarýný aþmak
için atýlan adýmlarýn ya zamansýz ya da yetersiz olmasý
kriz hâlinin süreklilik arz etmesine yol açmýþtýr. Ýþte, hükû-
metimizin zor þartlara raðmen bir yýldýr yürüttüðü mücade-
le, ekonomimizin yapýsal bozukluklarýný giderici, kendi
ayaklarý üzerinde durabilmesini temine yöneliktir. 

Takdir edileceði üzere, en az çeyrek asýrdýr yüksek
enflasyonla yaþamaya alýþmýþ ekonomik aktörlerin ve bu-
na göre þekillenmiþ yapýnýn dönüþümü de kolay olmamak-
tadýr. Bunun için de siyasî istikrar ile ekonomik istikrar ara-
sýnda var olan karþýlýklý baðýmlýlýk iliþkisinin saðlam bir te-
mel üzerinde geliþmesi gerekmektedir.

Bizim hem parti hem de hükûmet olarak öncelik at-
fettiðimiz ve her türlü olumsuzluða raðmen gerçekleþtir-
meye çalýþtýðýmýz siyasî ve ekonomik istikrarýn anlam ve
önemi, sadece geçmiþ dönemlerle mukayese edildiðinde
görülecek bir husus deðildir. Son 13-14 aydýr yapýlanlar,
gelecekte de takdir edilecektir. 

Ekonomik programýn, 2000 yýlý uygulamasý bazý ek-
sikliklere ve sýkýntýlara raðmen baþarýlý olmuþtur. Ayný yýlýn
kasým ayýnýn ikinci yarýsý ile aralýk ayýnýn ilk yarýsýna dam-
gasýný vuran malî kriz ise bu baþarýyý nispeten gölgelemiþ-
tir. 

Çeþitli vesilelerle, daha önce de ifade ettiðimiz gibi
yüksek faiz þartlarýna göre þekillenen ve saðlam temeller

üzerine oturmayan bankacýlýk sisteminin yeni þartlara
adaptasyon güçlüðü çekmesi kaçýnýlmazdýr. Finans sektö-
ründe, uzun yýllardýr konuþulan ama bir türlü hayata geçi-
rilemeyen genel bir denetim ve uyarý sisteminin yokluðu,
kýrýlgan yapýyý daha da bozmuþtur. 

Hem bütünüyle Türk ekonomisinin hem de uygula-
nan ekonomik programýn yumuþak karnýnýn bir bölümünü
oluþturan malî sistemin yeniden yapýlandýrma ihtiyacý had
safhadadýr. Bu yapýnýn dönüþtürülmesi, dolayýsýyla malî
sektörün istikrarlý ekonomik büyümenin lokomotiflerinden
biri hâline gelmesi çok önem taþýmaktadýr. Bunun için de
duyarlý ve kararlý tavrýn üç boyutta sürdürülmesine ihtiyaç
vardýr. Genel ekonomik sistemin performansý ve hükûmet
politikalarý bu boyutlardan sadece birini oluþturmaktadýr.
Diðer boyutlarda ise, finans sisteminin yapýsý ve iþleyiþiy-
le, tek tek finans kuruluþlarýnýn kendi politikalarý ve dina-
mizmleri yer almaktadýr.

Görüldüðü gibi, finans sisteminin daha saðlýklý bir
yapýya kavuþmasý, bu üç boyutta izlenecek politikalarýn
paralelliðine ve baþarýsýna baðlýdýr. Bunu temin ettiðimiz
ölçüde finans sektörünün ekonomik geliþmeye ve istikrara
daha fazla katký saðlamasý mümkün hâle gelecektir.

Bizler, bütün ekonomik sektörlerde ve kuruluþlarda
böyle bir sorumluluk ve dayanýþma bilincinin varlýðýna ina-
nýyoruz. Türk ekonomisi saðlýklý geliþme çizgisini koruyup
geliþtirdikçe bundan herkesin ve her kesimin kazançlý çý-
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kacaðýný unutmamak gerekir. Çünkü kritik geçiþ dönemini
en az zararla atlatarak daha güzel günlere kavuþmak için
böyle bir anlayýþýn yerleþmesi çok önem taþýmaktadýr.

Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
8 Þubat tarihinde, hemen hemen bütün reel ve malî

sektör temsilcilerinin katýlýmýyla yapýlan istiþare toplantýsý,
bu açýdan da yararlý olmuþtur. Bütün sektör temsilcilerinin
görüþ ve önerilerini dile getirmesi, þikâyetlerini aktarmasý,
önümüzü daha iyi görmek bakýmýndan çok önemlidir.

Böyle bir “ekonomik zirve”nin kamuoyunda da geniþ
yanký uyandýrdýðý görülmektedir. Hatýrlanacaðý üzere, ge-
niþ katýlýmlý ekonomik zirveye iki temel eleþtiri yöneltilmiþ-
tir. Birinci eleþtiri, zirvenin önemli ama geç kalýnmýþ bir top-
lantý olduðu yönündedir. Ýkinci eleþtiri ise hükûmetin eko-
nomik programýn arkasýndaki kararlýlýðýndan vazgeçeceði
ve popülizme meyledeceði þeklinde bir iddiaya dayanmak-
tadýr.

Geç kalýnmýþ bir teþebbüs görüþü, haklýlýk payý olan
bir eleþtiri olarak mütaalâ edilebilir. Bu tür bir istiþare ve
dayanýþma zirvesinin daha önce toplanmasýnýn anlamlý
olacaðýný iddia etmek ise mümkündür. Ancak, bu zirvenin

hükûmetin ekonomik programýndan rücu etmesi anlamýna
geldiðini iddia etmek ise mümkün deðildir.

Her þeyden önce, ekonomik programýn bir yýllýk uy-
gulama sonuçlarýnýn taraflar arasýnda deðerlendirilmesi ve
geleceðe iliþkin beklentilerin ortaya konmasý çok yararlý ol-
muþtur. Hükûmetin baþta dar gelirli vatandaþlarýmýz olmak
üzere, toplumun bütün kesimlerinde ve ekonominin her
sektöründe ciddî fedakârlýklarýn yapýldýðý bir süreçten geri
dönmek gibi bir plâný ve çabasý yoktur. Bu aþamada yan-
lýþ bir adýmýn geleceðin kaybedilmesi anlamýna geleceði
açýktýr.

Zirvenin amacý, ekonomik programýn baþarýya ulaþ-
masý için kararlýlýðý ortaya koymak ve ihtiyaç varsa ilâve ted-
birlerle süreci takviye etmektir. Diðer bir deyiþle, hedefe en
saðlýklý biçimde ve en az zararla ulaþmaktýr.

Bundan sonra ülke olarak daha dikkatli, özenli ve
kararlý bir þekilde ekonomik toparlanma ve yeniden yapý-
lanma sürecinin amacýna ulaþmasýný saðlamamýz gerek-
mektedir. Bu süreçte, Meclisimize ve hükûmetimize oldu-
ðu kadar, ekonomi yönetimine, ilgili kuruluþlara ve özel
sektörümüze büyük görevler ve sorumluluklar düþmekte-
dir.

Özellikle faiz oranlarýnda kontrollü bir düþüþün mut-
laka temin edilmesi, enflâsyon hedefleriyle uyumlu bir se-
yir takip etmesinin saðlanmasý zorunludur. Bu sebeple de
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geniþ bir dayanýþma ve iþ birliði örneði sergileyerek faiz
engelini ortadan kaldýrmamýz þarttýr. Bunu baþarmak için

temel gücümüzü, ülkemize olan sevgi ile geleceðimize
olan güvenin oluþturduðunu unutmamak yeterlidir.

Deðerli Arkadaþlarým,

Sayýn Basýn Mensuplarý,

Ýnanýyorum ki önümüzdeki altý ayý ekonomik progra-
mýn ruhuna ve hedeflerine uygun bir þekilde geçtiðimiz

takdirde, Türk ekonomisinin önü büyük ölçüde açýlmýþ,
halkýmýz da rahatlamýþ olacaktýr.

Gün, ekonomide “felâket senaryolarý” ve “iflâs ede-
biyatý”yla siyaset üretme zamaný deðildir. Bilâkis, kalýcý bir
istikrara, huzura ve güvene ihtiyacý olan bir millet için siya-
set üretip, ülkenin geleceðine sahip çýkma zamanýdýr.

Kýsacasý, baþarýya susamýþ bir millete samimiyetle

hizmet etme zamanýdýr.

Bu duygu ve düþüncelerle sözlerime son veriyor, he-
pinizi bir kez daha saygýlarýmla selâmlýyorum.
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