Dr. Devlet BAHÇELÝ’nin
TBMM MHP Grup Toplantýsý
Konuþmalarý

Devlet Ýdaresi Milletimizin Bize Emanetidir.
Dr. Devlet BAHÇELÝ
MHP Genel Baþkaný

ÝÇÝNDEKÝLER
7

18 Ocak 2000 Günü TBMM MHP Grup Toplantýsý’nda
Yapmýþ Olduklarý Konuþma Metni

21

25 Ocak 2000 Günü TBMM MHP Grup Toplantýsý’nda
Yapmýþ Olduklarý Konuþma Metni

35

15 Þubat 2000 Günü TBMM MHP Grup Toplantýsý’nda
Yapmýþ Olduklarý Konuþma Metni

51

22 Þubat 2000 Günü TBMM MHP Grup Toplantýsý’nda
Yapmýþ Olduklarý Konuþma Metni

71

29 Þubat 2000 Günü TBMM MHP Grup Toplantýsý’nda
Yapmýþ Olduklarý Konuþma Metni

89

21 Mart 2000 Günü TBMM MHP Grup Toplantýsý’nda
Yapmýþ Olduklarý Konuþma Metni

107

28 Mart 2000 Günü TBMM MHP Grup Toplantýsý’nda
Yapmýþ Olduklarý Konuþma Metni

123

11 Nisan 2000 Günü TBMM MHP Grup Toplantýsý’nda
Yapmýþ Olduklarý Konuþma Metni

139

18 Nisan 2000 Günü TBMM MHP Grup Toplantýsý’nda
Yapmýþ Olduklarý Konuþma Metni

153

09 Mayýs 2000 Günü TBMM MHP Grup Toplantýsý’nda
Yapmýþ Olduklarý Konuþma Metni

167

23 Mayýs 2000 Günü TBMM MHP Grup Toplantýsý’nda
Yapmýþ Olduklarý Konuþma Metni

181

06 Haziran 2000 Günü TBMM MHP Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý Konuþma Metni

197

13 Haziran 2000 Günü TBMM MHP Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý Konuþma Metni

217

20 Haziran 2000 Günü TBMM MHP Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý Konuþma Metni

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin
18 Ocak 2000 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý
Konuþma Metni

7

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

Deðerli Dava Arkadaþlarým,
Basýnýmýzýn seçkin temsilcileri,
Yeni yýlýn, ilk grup toplantýsýna baþlarken, yeni
yýlýnýzý ve geçmiþ mübarek Ramazan Bayramýnýzý
kutluyor, 2000 yýlýnda bu çatý altýndaki çalýþmalarýmýzýn baþarýlarla geçmesi, ülkemiz ve milletimiz için hayýrlara vesile olmasý dileðiyle hepinizi saygýyla selamlýyorum.
Türkiye’nin bugün karþý karþýya bulunduðu birçok sorunu bölgemizde ve dünyada yaþanan sýcak
geliþmelerle birlikte deðerlendirdiðimizde nasýl bir tarihî dönemden geçtiðimizi, daha iyi görebiliriz diye düþünüyorum.
Yeni bir yüzyýla Türkiye, önünde devasa problemlerle ve büyük fýrsatlarla dolu bir þekilde yani, çeliþkilerle girmektedir. Bu çeliþkileri aþmak her þeyden
önce ülke ve toplum gerçekleriyle dünya ve bölgemizde yaþanan geliþmeleri, içinde yer aldýðýmýz iliþkileri
tutarlý bir þekilde deðerlendirmekten geçmektedir.
Bu ikilemi aþacak strateji, taktik ve politikalarý
ortaya koymazsak kýsa vadeli düþünüp gerekli uzak
görüþlülüðü sergileyemezsek þüphesiz Türkiye’nin bu
sorunu çözmesine, yani, Türkiye’nin kazanmasýna
fazla katkýda bulunamayýz. Biz, her þeye raðmen Türkiye kazanacak diyoruz ve bunun sorumluluðuyla hareket ediyoruz.
9
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Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Türk milliyetçilerinin vazgeçemeyeceði sevdasý
Türkiye’dir. Türkiye’ye zarar verecek her adým, bizim
varlýk sebebimizi de ortadan kaldýracak olumsuz bir
geliþme niteliðini taþýr. Dün olduðu gibi bugün de yarýn da Türkiye sevdasýný vazgeçilmez kýlan bir anlayýþýn temsilcileri, Türk milliyetçileri olarak bu yolda ilerlemeye devam edeceðiz.
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Türkiye tarihsel baðlarýyla olduðu kadar, geleceði ile de bu bölgede ortaya çýkabilecek geliþmelerle iç
içe olacaktýr. Tarih ve coðrafyanýn bize çizdiði “kader
sahasý” olan bu bölgeyi barýþ ve istikrar sahasý haline
dönüþtürme mücadelesi, yeni yüzyýlýn büyük Türkiyesini yaratma mücadelesidir.
Deðerli Dava Arkadaþlarým,
Kýymetli Basýn Mensuplarý,

Bugün Kafkaslarda yaþanan istikrarsýzlýk, Çeçenistan’da yeniden hortlayan Rus vahþeti, bölgenin yeni ittifaklarla güçlü ve istikrarlý bir barýþa kavuþmasýnýn ne kadar aciliyet arz ettiðini ortaya koymaktadýr.

Türkiye’nin Batý ile olan iliþkileri önemli bir noktaya gelmiþtir. Türkiye artýk Batý için kolay vazgeçilebilecek bir ülke, bir müttefik deðildir. Türkiye’nin hem
büyük bir ekonomik pazar niteliði hem yükselen üretim gücü hem de taþýdýðý siyasî ve ekonomik entegrasyon potansiyeli Batý’nýn gözünde Türkiye’nin önemini artýran faktörlerdir. Bugün Avrupa Birliðini de
Türkiye’nin adaylýðýný da bu açýdan deðerlendiriyoruz.
Bütün bunlar milletler arasýndaki iliþkilerde çýkar
çatýþmalarýnýn bir mücadele faktörü oluþturduðunu
unutturmamalýdýr. Þimdi Türkiye ile iþ birliði yapan bazý ülkelerin daha düne kadar emperyalist yaklaþýmlarýyla Türkiye’yi saf dýþý edecek, parçalayacak, zayýflatacak, istikrarsýzlaþtýracak oluþumlara destek verdikleri, bu hainler üzerinde böyle projeler kurduklarý çok
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Türkiye, bölgesinde, Türk Ýslam alemi’nin geliþme potansiyelini ve ümidini temsil eden bir ülke olarak bu coðrafyayý ayaða kaldýracak büyük oluþumlarýn takipçisidir.
Türkiye bir taraftan bölgesel ittifaklarla bölge barýþýnýn ve kalkýnmasýnýn yolunu açmaya çalýþýrken diðer taraftan Türk Dünyasý’ný petrol ve doðal gaz borularýyla, yeni iþ birliði stratejileriyle birbirine entegre
olan ekonomiler haline getirmeye gayret göstermektedir.
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iyi bilinen hususlardýr.
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Ancak, ülkemiz ve insanlarýmýz Türkiye’nin almakta olduðu bu mesafeye yüz çevirtilerek ne yazýk
ki bir süreden beri, sadece bir noktaya odaklandýrýlmýþ durumdadýr. Bölücü örgütün hain baþýna baðýmsýz Türk yargýsý tarafýndan verilmiþ ve kesinleþmiþ
olan cezanýn infazý noktasýnda toplum birtakým tereddütlerin, tartýþmalarýn içerisine itilmektedir.
Bu yapýlýrken de bazý odaklar, siyasetçiler ve siyasî partiler konuyu esasýndan saptýrmakta, baþka
mecralara kaydýrmakta ve bu hainin baþý olduðu örgütü ülkemizin bir siyasal muhatabý konumuna sokmak gayreti gütmektedirler.
Bazýlarý ise gelinen noktanýn geçmiþte attýklarý
imzalarla Türkiye’yi mecbur kýldýklarý bir nokta olduðunu bile bile konuyu siyasî istismar meselesine dök-

mektedirler.
Üstelik, baðrý yanýk, yürekleri acýlarla dolu þehit
ailelerini dahi oynadýklarý tehlikeli oyunun fonunda
kullanmaktan çekinmemektedirler.
Baðýmsýz Türk yargýsýnýn, hain baþý ile ilgili vermiþ olduðu karar 30 Aralýk 1999 günü kesinleþmiþ ve
dosyasý baþbakanlýða gönderilmiþtir. Bu ana kadar,
Partimiz, yargýnýn vereceði karar her ne olursa olsun
saygý duyacaðýný ve üzerine düþeceðini Türk milletine açýklamýþtýr. Karar kesinleþtiði andan itibaren de
hiçbir gücün, mazeretin bu hainin hak etmiþ olduðu
cezayý bulmasýný engelleyemeyeceðini ifade etmiþtir.
Kararýn kesinleþmesinden itibaren, idam kararýný veren hakim, Yargýtay Baþkaný, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý dahil olmak üzere birçok yargý mensubu ve hukuk otoriteleri Avrupa Ýnsan Haklarý Ana
Sözleþmesi’nin ek 11’inci protokolünü imzaladýðýmýz
için Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinin yargý yetkisini tanýmýþ olduðumuzu ve anayasal bir zorunluluk
neticesi ihtiyatî tedbir kararýna uymamýz gerektiðini
söylerken Sayýn Cumhurbaþkaný da bu görüþe iþtirak
ettiklerini açýklamýþtýr. Sayýn Baþbakan, idama karþý
olduklarýný ve idam cezasýnýn kaldýrýlmasý gerektiðini
kamuoyuna duyurmuþlar, yine hükûmetin diðer ortaðý
olan partiden AB ile iliþkilerimize vurgu yapýlarak benzer düþünceler seslendirilmiþtir. Bunu takiben, hain
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Türkiye’nin 20 yýlýna mal olan, insanlarýmýzýn
canýna, ülkenin kaynaklarýnýn boþa harcanmasýna,
kalkýnmamýzýn engellenmesine yol açan terörün, bu
boyutta ele alýnmasý gerekir. Türkiye’nin bu cinayet
örgütünü çökertip insanlýk suçu iþlemiþ bu örgütün
baþý olan caniyi, Yugoslavlarýn Arkon’undan daha
fazla kan dökmüþ bu caniyi, kýskývrak yakalayýp hak
ettiði cezaya çarptýrmanýn önemini, terörün bu niteliðini kavradýðýmýzda daha iyi görürüz.
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baþýnýn dosyasýnýn bir an önce Türkiye Büyük Millet
Meclisine gelsin feveranýnda bulunan muhalefet partilerine mensup bazý milletvekilleri istifa tehdidinde
bulunmuþlar ve dosya Meclise gelse de idam cezasýna evet demeyeceklerini açýkça beyan etmiþlerdir.
12 Ocak Zirvesi’nde üyesi olduðumuz koalisyon
hükûmetini oluþturan parti liderleri ile vardýðýmýz mutabakat kamuoyuna da açýklandýðý üzere Türk devletine karþý açýlan çok yönlü bir cephede ortaya çýkan
terör örgütünün siyasallaþtýrma çabasýna karþý verilen bir cevap niteliðindedir.
Bu mutabakatta hiçbir kararýn caniye verilen
idam cezasýný ortadan kaldýrmayacaðý açýkça belirtildiði gibi kararýn tamamen iç ve dýþ yargý sürecinin tamamlanmasý ile sýnýrlý bir ertelemeyi kapsadýðý açýkça ifade edilmiþtir. Ýnsanlýk suçu iþlemiþ caninin hiçbir
þekilde affedilmesinin söz konusu olmadýðý hususundaki görüþlerimiz, koalisyon ortaklarýnýn temel yaklaþýmlarý haline dönüþmüþ, böylece hükûmet kararý haline gelmiþtir.
Elbette ki Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinin
ihtiyatî tedbir kararý ilanihaye sürmeyecektir. O zaman, infaz süreci baþlayacak ve adalet tecelli edecektir, milletimiz MHP’nin verdiði sözlere sadakatini
görürken þu anda aslan kesilen, insanlarýmýzý provake etmeye, bilhassa yürekleri yaralý þehit ailelerimizi
istismar etmeye yeltenenlerin gerçek yüzlerini de oy14
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larýnýn rengini de o zaman görecektir.
Yüce milletimiz, kimin neyi, niçin söylediðini ve
kimin ne yapabileceðini çok iyi bilmekte ve deðerlendirmektedir.
MHP, Türkiye’nin uluslar arasý platformlardaki
sözlerine ve itibarýna önem vermektedir; týpký, Türkiye’nin bir suçlu ile, cani ile ayný kefeye konmasýný,
deðerlendirilmesini kabullenmeyeceði gibi, bir suçlu
ve cani için güvenilemez bir ülke durumuna düþürülmesini de kabullenemez.
Yine Partimiz, Türkiye’nin hangi hükûmet döneminde olursa olsun devlet olarak altýna imza attýðý anlaþmalarý, yükümlükleri göz ardý edemez.
Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinin yargý yetkisini tanýyan ek 11 numaralý protokolü imzalayan Refahyol Hükûmeti’ni oluþturan partilerden Doðru Yol
Partisi ile, önemli bir kýsmý Refah Partisinde de görev
yapmýþ bulunan bugünkü Fazilet Partili milletvekillerinin ve o günlerde parlamentoda görev yaparken bu
hükûmeti kuruluþundan itibaren dýþarýdan destekleyenlerin bu konuda daha hassas olmalarý gerekmektedir. Çünkü, terör örgütünün hain elebaþýnýn bugün
için infaz sürecinin uzamasýna neden olan ek 11 nu15
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Bin yýldýr vatanýmýz olan bu topraklarýn her katresinde, zerresinde binlerce þehidimizin mübarek kaný vardýr. Bunun içindir ki vatan topraklarýmýz her þe-

yin üzerindedir, bunun içindir ki mukaddestir. Asla,
namert eli deðmesine izin vermeyiz... Bu vatan için
canlarýný veren aziz þehitlerimiz de her þeyin üzerindedir. Onlarýn hakkýný, emeðini ödemek mümkün deðildir. O yüzden de dinimiz, þehitlik ve gazilik mertebelerini peygamberlikten sonra insanoðlunun ulaþabileceði en yüksek mertebeler olarak tayin etmiþtir.
Her biri bir kahraman olarak aramýzdan ayrýlan
aziz þehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz bu vatan
için üzerlerine düþen görevleri yapmýþlar, hem manevî anlamda en büyük mertebeye, hem milletin gönlünde en saygýn unvana sahip olmuþlardýr. Bizlere düþen
görev, týpký onlar gibi vakur, kararlý bir þekilde ülkemizin ve milletimizin birliði, bütünlüðü, geleceði için mücadele etmektir.
Aziz þehitlerimizin ailelerini, kahraman gazilerimizi sokaklara dökerek onlarýn uðruna can verdikleri
nazlý bayraðýmýzýn üzerine siyah kurdeleler takarak
yalnýzca þehitlerimizin ruhlarýný incitmiþ olurlar.
Deðerli vatandaþlarýmdan ve bilhassa þehit ailelelerimizden asil ve vakur tavýrlarýný hiç bozmamalarýný istiyorum. Kat’î suretle þüpheleri olmasýn ki adalet
tecelli edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, ülkesine ve
vatanýna kastedenlere karþý anayasada ve ceza yasasýnda var olan cezalarýn kaldýrýlmasýna ve dolayýsýyla baþta bölücü örgütün hain baþý olmak üzere ül-
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maralý protokolü kendileri imzalamýþlardýr.
Bilinmelidir ki bugün artýk, bölücü terörü ve onun
baþýndaki insan kasabý caniyi Türkiye’ye karþý kullananlarýn silahý elinden alýnmýþtýr. Ýnisiyatif, Türk devletine geçmiþtir. Emperyalist unsurlarýn Türkiye’ye
karþý kullandýklarý bu maþa, þimdi onlar için kullanýlamaz hale gelmiþtir. Bu aþamada, bu çevrelerce Türkiye’ye karþý oluþturulabilecek baský ve lobi çabalarýna
karþý Türkiye’nin vereceði cevap açýk ve seçik olarak
ortaya konmuþtur.
Meseleyi bu çerçevede kavramadan, sanki cani
affedilmiþ gibi kampanyalar düzenleyenler, þehitleri
ve þehit yakýnlarýný adeta provoke etme çabalarý içerisine girenler, Türkiye’nin ihtiyaç duyduðu huzur ve
barýþý tehdit eden terör kalýntýlarýnýn arzu edeceði bir
ortamýn yaratýlmasýna vesile olmaktan kaçýnmalýdýrlar.

Deðerli milletvekili arkadaþlarým,
Saygýdeðer basýn mensuplarý,
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ke ve millet bölücüsü, eli kanlý katillerin kurtulmasýna
izin vermeyecektir.
Tartýþmalarýn uzatýlmasýnýn, amacýndan saptýrýlmasýnýn ve siyasal emellere alet edilmesinin bölücü
örgütün istediði siyasallaþma zemininin oluþmasýna
da imkan saðlayabileceði gözden kaçýrýlmamalýdýr.
Herkese, her mevkideki insanlarýmýza bu anlamda da büyük sorumluluklar düþmektedir. Bu sorumluluklarý yerine getirmeyi bir kenara býrakarak
gözlerini hýrs bürüyenler, millete verdikleri sözleri binlerce kez unutanlar, aldýklarý emaneti suistimal edenler bugün en fazla ses çýkaranlardýr.
Türk milliyetçileri, þehit kanlarý üzerine siyaset
yapmazlar. Çünkü, milliyetçiler bu ülke ve bu insanlar
için þehit olanlarýn ve gerektiðinde þehit olmaktan bir
an bile tereddüt etmeyenlerin ta kendileri olduklarýný
ispatlayarak bugünlere geliyorlar.
Bölücü örgütü simgeleyen renklerle propaganda
afiþi bastýranlar, kendilerine en yakýn ve yüksek parti
mevkilerinde bu örgütün hain baþýna destek çýkanlarý
tutanlar, elbette ki þehitlerin bizim için neyi ifade ettiðini anlayamazlar.
Deðerli Dava Arkadaþlarým,
Kýymetli Basýn Mensuplarý,
18
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Biz, Türkiye’nin önünü açacak içte ve dýþta geliþmesini saðlayacak yeni siyasî argümanlar üretmek
durumundayýz. Türkiye’nin politik manevra alanýný
kuvvetlendirecek, Türkiye’nin konumunu güçlendirecek politikalar üretmek mecburiyetindeyiz.
Türkiye’yi içeride siyaset sahasýný geniþletecek,
toplumsal barýþý güçlendirecek, terörü tamamen kazýyacak, yýllar yýlý tartýþýlan bir demokratikleþme ve sivil
anayasaya doðru götürmek, dýþarýda emperyalist
emelleri geri püskürterek Türkiye’nin bölgesel ve
uluslar arasý iþ birliði yapýlarýndaki yerini ve rolünü
kuvvetlendiren giriþimler içinde olmak zorundayýz.
Önümüzdeki soru þudur: Türkiye yirmi birinci
yüzyýlda eski hastalýklarýndan kurtulmuþ, yani terör,
yoksulluk, yolsuzluk, milleti inleten enflasyon, hayat
pahalýlýðý ve iþsizlik belalarýný yenmiþ bir ülke olacak
mýdýr?
Türkiye, siyasal yapýsýndaki antidemokratik unsurlarý tasviye ederek modern demeokrasilerde olduðu gibi düþünce, inanç, teþebbüs, örgütlenme ve benzeri alanlarda insanlarýn özgürlüklerini garanti altýna
alan demokratik devlet yapýsýna sahip olacak mýdýr?
Bunlara evet demek, bunun için mücadele etmek,
Türkiye’nin kaderine sahip çýkmak, geleceðini inþa etmek demektir.
19
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Bu mücadele çetin ve uzun solukludur. Bizler,
bu mücadelenin taraftarlarý bu zorluðu ve çileyi zaten
kabullenmiþ insanlarýz. Önümüzde hiçbir engel bizi
bundan vazgeçiremez. Milletimize olan inancýmýz baþarýmýzýn temel þartýdýr.
Bir kez daha, yeni yýlýn, yüzyýlýn ve bin yýlýn ülkemiz ve milletimiz için hayýrlara vesile olmasýný diliyor, 2000 yýlýnýn ilk grup toplantýsýnda, bu duygu ve
düþüncelerle hepinizi saygýyla selamlýyor ve baþarýlar
diliyorum.
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DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin
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Konuþma Metni
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Deðerli Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Konuþmama baþlarken hepinizi saygý ve sevgiyle selâmlýyorum.
Ülkemiz yaklaþýk bir haftadýr her normal insaný
dehþete düþüren bir vahþet manzarasýyla, toplu mezar görüntüleriyle sarsýlmaktadýr. Halkýmýz, PKK terörünün ardýndan, Hizbullah terörünün yol açtýðý katliamlarla birlikte, terörizmin ürkütücü ve düþündürücü
yüzüyle bir kez daha karþý karþýya kalmýþ bulunmaktadýr. Bütün bunlar inþallah terörün kökünün kazýnmasýna vesile olacak, halkýmýz da bu konuda daha
duyarlý ve uyanýk bir yaklaþým içinde bulunacaktýr.
Muhterem Milletvekilleri,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Bu hadiseyi deðerlendirmeye geçmeden önce,
gündemdeki bir diðer önemli konu olan cumhurbaþkanlýðý seçimi üzerinde kýsaca durmak istiyorum.
Anayasamýza göre, cumhurbaþkaný, devletin
baþý olarak, devlet organlarýnýn düzenli ve uyumlu çalýþmasýný ve anayasanýn uygulanmasýný gözeten çok
hayatî bir konuma sahiptir. Siyasî sistemin iþleyiþinde
böyle bir yere sahip olmasý, cumhurbaþkanlýðý seçim23
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lerini de ister istemez önemli kýlmaktadýr. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri, özellikle çok partili siyaset tarihimizde sürekli sancýlý ve tartýþmalý bir süreci ifade etmiþtir.
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Türkiye’nin hem iç hem de dýþ politika alanýnda
hayatî dönemeçten geçiyor olmasý, meseleyi tekrar
sýcak bir gündem maddesi hâline getirmiþ bulunmaktadýr.
Daha önce de çeþitli vesilelerle belirttiðimiz gibi,
cumhurbaþkanýnýn halkoyuyla seçimi konusu, sadece anayasa deðiþikliði ile sýnýrlý kalacak bir yöntem
farklýlaþmasýný ifade etmemektedir. Çünkü cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçilmesi durumunda, siyasî rejimimizde buna paralel deðiþikliklerin yapýlmasý, kuvvetler dengesinin yeniden oluþturulmasý zorunluluðunun ortaya çýkacaðý aþikârdýr. Zaten bugün
böyle bir anayasal deðiþikliðin ve daha sonra da seçimlerin gerçekleþmesi ihtimalinin, siyasî partiler arasýnda görüþ birliðine varýlamadýðý için ortadan kalktýðý görülmektedir.
Bugün cumhurbaþkanlýðý seçimi tartýþmalarý,
Sayýn Süleyman Demirel’in tekrar seçilebilmesi ya da
görev süresinin uzatýlmasýna iliþkin anayasal deðiþiklikler noktasýna ulaþan bir boyut kazanmýþtýr.

Genel Baþkaný olarak, Sayýn Süleyman Demirel’in
görev süresinin uzatýlmasýna iliþkin nabýz yoklamasý
amacýyla yapmýþ olduklarý liderler turundaki öneriler
ve gerekse DoðruYol Partisinin anayasa deðiþikliði ile
ilgili kanun teklifi ve liderler turundaki önerileri ortak
yönler içermektedir.
Her iki partinin görüþ ve önerilerini birlikte mütalâa ettiðimizde iki aþamalý bir sürecin öngörüldüðü
anlaþýlmaktadýr. Birinci aþama anayasa deðiþikliðini,
ikinci aþama ise cumhurbaþkanýnýn seçimini ifade etmektedir.
Sayýn liderlerin sunduðu öneriler, þüphesiz, referandumsuz bir anayasa deðiþikliðini öngören 367
oya, baþka bir deyiþle parlâmentomuzun üye tam sayýsýnýn 2/3 çoðunluðu tarafýndan kabul edilmesine
baðlýdýr. Bu ise, partiler arasýnda netleþmiþ genel ve
yaygýn bir uzlaþma zemini anlamýna gelmektedir.
Ancak, bu durumun, ikinci aþama olarak nitelendirdiðimiz cumhurbaþkanýnýn 16 Nisan 2000 - 15 Mayýs 2000 tarihleri arasýndaki normal seçim sürecinde
birden fazla aday çýkmasý hâlinde kimin seçileceðinin
iþaretini vermeyeceði açýktýr. Çünkü, gizli oyla yapýlacak bir seçimde seçim sonucunu önceden kestirmek
mümkün olamayacaktýr.

Gerek Sayýn Baþbakan’ýn Demokratik Sol Parti

O hâlde, Türkiye, cumhurbaþkanýnýn iki dönem
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seçilebilmesi ile görev süresine iliþkin anayasa deðiþikliðine gidilirken adýmlarýný siyasî sistemin hem bugününü hem de yarýnýný düþünerek atmak mecburiyetindedir.
Cumhurbaþkanýnýn görev süresinin uzatýlmasý
veya seçim tarzýnýn belirlenmesine iliþkin deðiþiklikler
düþünülürken, hiç kuþkusuz siyasî sistemin yapýsýný
doðrudan etkileyecek bu tür düzenlemelerin çok yönlü ele alýnmasý, Türk toplumunun ve siyasetinin temel
ihtiyaçlarýnýn ve dinamiklerinin de göz önünde bulundurulmasý zorunludur.
Yine, böyle bir deðiþiklik giriþimi gerçekleþtirilirken ne cumhurbaþkanlýðý makamýný ne de o makamýn seçim mercii olan Türkiye Büyük Millet Meclisini
yýpratacak, töhmet altýnda býrakacak davranýþlara fýrsat vermemek gerekmektedir. Ayrýca, cumhurbaþkanlýðý seçimini ülkemizde sürekli potansiyel kriz alaný
hâline getirmekten kaçýnýlmalýdýr.
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runluluðu ortaya çýkmaktadýr.
Milliyetçi Hareket Partisi, konuya, hem biraz önce vurguladýðým ilkeler düzeyinde hem de meclisteki
sandalye daðýlýmý baðlamýnda yaklaþmaktadýr. Sadece Sayýn Demirel’in görev süresinin uzatýlmasýnda
deðil, cumhurbaþkanlýðý seçiminin alternatifleri çerçevesinde de partiler arasýnda diyaloðun varlýðý ve samimî, açýk ve net bir uzlaþmanýn þekillenmesini arzulamaktadýr.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugünkü yapýsýnýn hiçbir partinin tek baþýna cumhurbaþkanlýðý seçiminde belirleyici olmasýna imkân vermediði dikkate
alýndýðýnda bu sürecin çok iyi deðerlendirilmesi zo-

Kýymetli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Bilindiði gibi Türkiye, soðuk savaþ döneminde
terör hareketlerinden, uluslar arasý provokasyonlardan çok çekmiþ ve zarar görmüþ ülkelerin baþýnda
gelmektedir. Türkiye sürekli kaos ortamýna sürüklenmeye çalýþýlan bir ülke olmuþtur.
Türkiye’nin içinde bulunduðu sosyopolitik, sosyoekonomik þartlar ve sýkýntýlar da terörizmin beslenip büyüyeceði elveriþli bir zemin oluþturmuþtur. Ülkemizin karþý karþýya kaldýðý siyasî ve entelektüel
körlük, terörizm belâsýnýn çok iyi analiz edilip önlenmesini zorlaþtýran bir unsur olmuþtur.
Türk milleti ve gençliði, 1960’lý yýllarýn sonu ile
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Türkiye’de cumhurbaþkaný seçimleri artýk demokratik sürecin doðal bir parçasý hâline gelmeli, olaðanüstü bir süreç olarak algýlanmamalýdýr.
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1970’li yýllarda giderek yoðunlaþan terör olaylarý karþýsýnda hiç de hak etmediði büyük bir insanî ve siyasî fatura ödemek zorunda kalmýþtýr. Sonuçta kaybeden, demokrasimiz olmuþ, kalkýnma çabamýz sekteye uðramýþ, insanlar arasýnda tamiri çok zor olan ayrýlýklar ve husumetler doðmuþtur. Kazananlar ise sadece Türkiye’nin düþmanlarý olmuþtur.
1980’li yýllardan itibaren ise terörizm renk ve nitelik deðiþtirmiþ, ama gerçek amacý ve toplumsal maliyeti hiç deðiþmemiþtir. Terörist faaliyetlerin gerçek
amacýnýn, Türkiye’nin zayýflatýlmasý, istikrarsýzlaþtýrýlmasý ve uluslar arasý alanda insiyatif kullanmasýnýn
önüne geçilmesi olduðuna þüphe yoktur.
1980’li yýllarýn ortalarýndan itibaren hýzla geliþen
PKK terörüne, 1990’lý yýllarda Hizbullah terörü eklenmiþtir. Ýki terör hareketi de bazý iç ve dýþ çevrelerin ülkemizin yumuþak karný olarak gördükleri Güneydoðu
Bölgesi merkezli olarak geliþmiþ ve yaygýnlaþmýþtýr.
Biri, daha çok etnik farklýlýklarý, diðeri ise dinimizi kendine maske edinmiþ; bu hassasiyetleri istismar ederek militan devþirmeye ve taban oluþturmaya çalýþmýþtýr.
Türkiye’de yýllardýr yaþanan enflâsyon, iþsizlik
ve gelir daðýlýmý adaletsizliðinin sebep olduðu sefalet,
güçlü bir demokratik hukuk devletinin inþa edilemeyiþinin yol açtýðý sýkýntýlar ve haksýzlýklar, terör hareketlerinin temel dayanak noktalarýna yenilerini eklediði

için palazlanmalarý kolaylaþtýrmýþtýr.
En az bunlar kadar önemli olan bir hususu da
entelektüellerin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn büyük
bir kýsmýnýn bilerek ya da bilmeyerek teröre karþý
açýkça tavýr almaktan kaçýnmalarý oluþturmuþtur. Bu
zaman zarfýnda, terörün iç kaynaklý mý, yoksa dýþ
kaynaklý mý olduðu tartýþmalarýndan, terörü çeþitli gerekçelerle mazur göstermeye varan ya da meseleyi
sadece devletin yanlýþlýklarýnda arayan birçok görüþ
ispatlanmaya çalýþýlmýþtýr.
Bazý çevreler, ne PKK terörü ne de Hizbullah terörü karþýsýnda, býrakýnýz tavýr almayý, kýnamaktan bile kaçýnmýþlardýr. Daha hâlâ, barýþýn saðlanmasý ve
insan haklarý adý altýnda PKK’yý meþrulaþtýrmaya çalýþanlara ya da onun taleplerini seslendirmeye gayret
edenlere rastlanmaktadýr.
Herkes tavrýný açýkça ortaya koyarak, tercihini
Türkiye’nin birliðinden ve dirliðinden yana yapýp yapmadýðýný kanýtlamak zorundadýr.
Son günlerde bütün çýplaklýðýyla su yüzüne çýkan Hizbullah örgütünün sebep olduðu vahþet de her
kurumu, her kiþiyi ve özellikle de her düþünen ve yazan insaný derin derin düþündürmelidir. Gözler önüne
serilen toplu mezarlarýn, iþkence yöntemlerinin, en temel evrensel mesajlarý hoþgörü, yardýmlaþma ve da-
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yanýþma olan yüce dinimizle, tabi ki hiçbir ilgisi olamaz. Katliamlarýn, býrakýnýz dinî eferanslarla, hiçbir
insanî görüþ, düþünce ve gerekçe ile açýklanmasý
mümkün deðildir.
Bu dehþet manzaralarý, öncelikle dindar insanlarýmýzýn görev ve sorumluluklarýný bir kat daha artýrmýþ bulunmaktadýr. Çünkü bu gerçek, hem manevî
deðerlerimizin çeþitli amaçlar için bir araç olarak kullanýlmamasý hususunda gösterilecek duyarlýlýðýn hem
de Cumhuriyetimizin temel niteliklerine hep birlikte
sahip çýkýlmasýnýn önemini, bütün çýplaklýðýyla ortaya
koymuþtur.
Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Hangi düþünce ve amaç uðruna olursa olsun,
terörü, þiddeti bir yöntem olarak benimseyen, amacýna ulaþmak için her þeyi meþru gören herhangi bir örgüt, terör örgütüdür. Teröristlerle ve terör örgütleriyle
mücadele etmek de her devletin öncelikli vazifesidir.
Bu süreçteki temel kural, haksýzla haklýyý, suçluyla
suçsuzu iyi ayýrt etmek, mücadeleyi hukuk devletinin
yöntemleriyle ama kesin bir þekilde sürdürmektir.
Terörle mücadele, hem terörizmle hem de teröristle mücadele olarak iki cephede kararlý þekilde yü30
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rütülmesi gereken zahmetli bir süreci ifade eder. Bu
baðlamda, psikolojik ve sosyolojik sebeplerin iyi teþhis edilerek üzerine gidilmesi de þarttýr. Bir taraftan
bütün terörist unsurlar yakalanýp tesirsiz hâle getirilirken, diðer taraftan terörizmi besleyen ya da destekleyen iç ve dýþ kaynaklarýn kurutulmasý gerekmektedir.
Biraz önce de belirttiðim gibi yýllardýr PKK terörü tartýþmalarý yapýlýrken, bu örgütün dýþ kaynaklarýna
da dikkat çekenlerin eleþtirildiði ve meselenin bir yönüyle ele alýnmaya çalýþýldýðý bilinmektedir. Bu kadar
güçlü ve yaygýn örgütlenmeye sahip olan terör örgütlerinin dýþ destekçilerinin olmamasý mümkün deðildir.
Hizbullah olayýnýn boyutlarý bu gerçeði bir kez daha
ortaya koymuþ bulunmaktadýr.
Türkiye’nin sosyokültürel ve sosyo ekonomik
yapýsý ile jeopolitik konumu, terörist faaliyetlere muhatap olmasýný kolaylaþtýran temel dinamikleri oluþturmaktadýr. Terörizmin taraftar bulmasý bakýmýndan
elveriþli olan toplumsal vasatýn ortadan kalkmasý gerekmektedir. Bunun için de, toplumda adalet ve hakkaniyet duygusunun geliþmesini mümkün kýlacak þekilde ciddi adýmlar atýlmalýdýr. Özellikle, yoksulluk ve
yolsuzluk olgularýnýn üzerine sistemli bir þekilde gidilmesi, demokratik hukuk devletin standardýnýn yükseltilmesi hayatî öneme sahiptir.
31
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Hem bütün devlet kuruluþlarýnýn hem de toplumun terörizm karþýsýnda kararlýðýný ortaya koymasý,
mücadelenin bir diðer ön þartýný oluþturmaktadýr. Te rörizme ve teröriste dolaylý da olsa meþruluk atfetme
anlamýna gelebilecek çözüm önerilerinden, yaklaþým
biçimlerinden þiddetle kaçýnmak þarttýr. Terörle, sadece güvenlik güçleriyle deðil, aydýnýyla, medyasýyla, sivil toplum kuruluþlarýyla ve siyasî partileriyle bütün
toplumun ittifak hâlinde ve samimî bir þekilde mücadelesinin gerekli olduðu açýktýr.
Terörün, haklýsý haksýzý, iyisi kötüsü olmaz. Demokratik hukuk devletlerinde, siyasî amaçlar uðruna
suç iþlemeyi, insanlarý hunharca katletmeyi haklý
gösterecek ya da böyle bir çaðrýþýma yol açacak hiçbir dava ve gerekçe olamaz. Demokrasilerde, kavga,
þiddet ve ayrýþmanýn deðil; tartýþma, rekabet ve uzlaþmanýn esas olduðu unutulmamalýdýr. Yine devletin
ve toplumun, terör örgütleriyle ve teröristlerle mücadelede taviz ve zaaf anlamýna gelecek tutum ve davranýþlar içine girmekten þiddetle kaçýnmasý þarttýr.
Türkiye, bir taraftan her türlü terörün kökünü kazýmaya, diðer örgütlü suçlarla mücadele etmeye çalýþýrken, bir taraftan da yoksullukla ve yolsuzluklarla
kararlý ve sistemli bir mücadele yürütmek zorundadýr.
32
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Böyle bir mücadelenin büyük bir fedakârlýk ve sabýr
istediði açýktýr.
Ancak, ülkemizin ve milletimizin yeni yüzyýlda,
iyi bir baþlangýç yaparak kararlýlýkla yol alabilmesi için
bu bir zorunluluktur. Türk devleti ve demokrasisi, terör, yolsuzluk ve mafya gibi belâlarýn ve ayýplarýn gölgesinden kurtulmalýdýr.
Ülkemizin daha insanî, daha demokratik ve daha adil bir ekonomik ve siyasî yapýya kavuþmasý için
böyle bir dönüþümü yaþamasý gerekmektedir.
Türkiye, her türlü suç teþekkülleriyle, terörle,
mafya ile baþ edebilecek güçtedir. Hükûmetimiz,
anarþinin, hangi adla olursa olsun terörün, suç teþekküllerinin, mafyanýn bir daha ülkemizin ve insanlarýmýzýn yolunu týkayan, ufkunu daraltan, yarýnlarýna iliþkin umutlarýna gölge düþüren bir unsur olarak varlýðýný sürdürmesine izin vermeyecektir.
Deðerli Dava Arkadaþlarým,
Kýymetli Basýn Mensuplarý,
Bütün bu adýmlar, ayný zamanda siyasî ve ekonomik reformlarýn baþarý þansýný da yükseltecektir.
Devlet-millet kucaklaþmasýný hýzlandýracak olan bu
tarihî adýmlar, yeni bir yüzyýlýn baþýnda ve yeni bir çaðýn eþiðinde ihtiyaç hissettiðimiz millî ve manevî silki33
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niþin ve toplumsal özgüven duygusunun geliþiminin
temel dinamosunu da oluþturacaktýr.
Biz Milliyetçi Hareket Partililer olarak, her zaman terörle, yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele konusunda duyarlýlýðýmýzý korumaya devam edeceðiz.
Çünkü bizler, millî kimliðini kaybetmeden çaðýn dinamiklerini kavramýþ, özgüven duygusu yükselmiþ ve
siyasî temizlik hareketini baþarmýþ bir Türkiye’nin
önünün sonuna kadar açýk olduðuna inanýyoruz.
Lider ülke olarak dünya ekonomisi ve siyaseti
üzerinde söz sahibi olmak, iþte o zaman insanýmýz
için daha anlamlý ve daha gerçekçi bir hedef hâline
gelecektir. Partimiz ve milletimiz, bu tarihî yolda emin
adýmlarla yürümeye devam edecektir.
Bu duygu ve düþüncelerle yüksek heyetinizi bir
kez daha saygýlarýmla selâmlýyorum.

34

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin
15 Þubat 2000 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý
Konuþma Metni
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Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Malûmlarýnýz olduðu üzere, Meclisimiz kýsa bir
tatil döneminin ardýndan bugün toplanarak çalýþmalarýna devam edecektir. Bu vesileyle, yüce Meclise çalýþmalarýnda baþarýlar diliyor, yüksek heyetinizi saygý
ve sevgiyle selâmlýyorum.
Bu dönem zarfýnda, cumhurbaþkanlýðý seçimleri ve terör meselesi ülke gündemindeki aðýrlýðýný korumaya devam etmiþtir. Geçtiðimiz yýllarda terörle
mücadenin zorlu þartlarý içinde Batman’da ortaya çýkan bir uygulama biçiminin yarattýðý tartýþmalar da
medyamýzýn gündeminde aðýrlýklý bir yere sahip olmuþtur.
Tabi bütün bunlarýn, gündemimizde aðýrlýklý bir
yere sahip olmasý ve bunun da çeþitli siyasî ve ideolojik hesaplarýn yoðun bir þekilde tedavüle sokulmasýnýn bir aracý hâline getirilmesi, baþka bazý önemli
sorunlarýn ve geliþmelerin bir nebze de olsa geri plâna itilmesine sebep olmaktadýr.
Yine merkezinde yer aldýðýmýz ve dünyanýn en
hassas coðrafyasý olan Balkanlar, Kafkasya ve Orta
Doðu’da yeni çatýþma ve geliþmeler yaþanmaktadýr.
Türkiye’nin komþularýyla, özellikle Yunanistan ile ge37
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liþtirmek istediði dostane ve istikrarlý iliþkilerin öneminin muhataplarýmýz tarafýndan yeterince kavranamadýðý gözükmektedir. Bu süreçte, karþý tarafýn da ayný
þekilde iyi niyetli ve samimî olmasýnýn, bölgede ve ikili iliþkilerimizde kalýcý bir barýþýn ve iþ birliðinin tesisi
için gerekli olduðu unutulmamalýdýr.
Son günlerde, Rus ordusunun Çeçenistan’daki
operasyonlarý zulüm boyutu kazanmýþ bulunmaktadýr. Terörle mücadele gibi bir gerekçeyle açýklanmasý
hiçbir þekilde mümkün olmayan bu durumun, sivil
halkýn zaman zaman toplu olarak katledilmesine kadar vardýðý görülmektedir. Rus vahþetinin bir an önce
durmasý gerekmektedir. Bu konularda çok duyarlý olduklarý bilinen bazý Batýlý çevrelerin seslerinin fazla
çýkmamasý da dikkat çekicidir.
Ülkemizin etrafýnda sýcak geliþmeler yaþanýrken, ülke içinde de halkýmýz yýllarýn birikimi olan sosyoekonomik sorunlarla baþa çýkmaya çalýþmaktadýr.
Özellikle dar gelirli vatandaþlarýmýzýn çektiði sýkýntýlar, aðýr kýþ þartlarýnýn da olumsuz etkisiyle had
safhaya ulaþmýþtýr. Bizler, halkýmýzýn büyük bir çoðunluðunun içinde bulunduðu sosyoekonomik sorunlarýn ve çektiði sýkýntýlarýn farkýndayýz. Türkiye’de
çeyrek asrý bulan yüksek enflâsyon belâsýnýn ve iþsizliðin, aile bütçelerini allak bullak ettiðini, sosyal ve
kültürel dokumuzu nasýl tahrip ettiðini biliyoruz.

Bunun için en öncelikli hedeflerimizden biri,
ekonominin derlenip toparlanmasý, önümüzü görmemizi saðlayacak istikrar ve güven ortamýnýn tesis edilmesi olmuþtur. Ocak ayý enflâsyon oraný beklentilerin
üzerinde çýkmasýna raðmen, endüstriyel üretimde bir
kýpýrdanmanýn gözlenmesi sevindirici bir nokta olmuþtur. Önümüzdeki yýllar içinde, ekonomik tedbirlerin nasýl sonuç vereceðine dair olumlu göstergelerin
ortaya çýkacaðýný ümit ediyoruz.
Bütün ekonomik aktörlerin bu konuda kararlý olmasý, sosyal sorumluluk duygusu içinde hareket etmeleri, en az devletin kararlýlýðý kadar önemlidir. Türkiye ekonomik diriliþ ve yeniden yapýlanma mücadelesini rayýna oturttuktan sonra, sür’atle sosyal hastalýklarýný iyileþtirmeye yönelmek zorundadýr.
Bu vesileyle bir noktanýn altýný özellikle çizmek
istiyorum. Türkiye, siyasî ve ekonomik istikrarýn tesisi
yanýnda, toplumsal istikrarý da ihmal etmemelidir.
Çünkü gelir daðýlýmý adaletsizliðin, fukaralýðýn ve iþsizliðin had safhada olduðu ülkelerde gerçek barýþý
ve huzuru hâkim kýlmak mümkün deðildir. Bu sebeple, siyasî ve ekonomik istikrarýn oluþturduðu sacayaðýný, toplumsal istikrarýn varlýðý tamamlar. Bu sacayaðýnýn eksik olmasý ya da aksamasý, ayný zamanda
güçlü ve güvenli Türkiye tablosunun da eksik kalmasý anlamýna gelecektir.
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Bu hususun, yýllardýr baþýmýzý aðrýtan, toplumsal ve ekonomik kaynaklarýmýzý tüketen terör belâsýnýn kökünün kazýnmasý bakýmýndan da etkisi büyüktür. PKK teröründen sonra Hizbullah terör örgütünün
gündeme geldiði son günlerde, bu nokta daha da
önem kazanmýþ bulunmaktadýr.
On beþ yýlý aþkýn zamandýr ülke olarak yürüttüðümüz topyekûn mücadelenin en kýsa zamanda sonuçlandýrýlmasý gerekmektedir. Teröre, bilerek ya da
bilmeyerek destek saðlayanlarýn, ideolojik meþruluk
atfetmeye çalýþanlarýn, ortaya çýkan terör canavarýnýn
ve vahþet manzaralarýnýn karþýsýnda bir özeleþtiri
yapmasý kaçýnýlmazdýr. Dün sabah, Van ilimizde 5
güvenlik görevlimizi þehit vermemiz, acýlarýmýzý bir
kat daha artýrmýþtýr. Gelinen noktada terör gibi insanlýk dýþý vahþî bir yöntemin bütün boyutlarýyla kavranmasý en büyük dileðimizdir.
Bu konuda, artýk büyük bir tecrübe birikimine
sahip olan devletimiz de terörle mücadelenin terörist
unsurlar ve terörizm olmak üzere iki cephede yürütülmesi gerektiðini dikkate almak zorundadýr. Doðru
olan, terörün palazlanmasýna fýrsat verilmeden baþtan önlenmesidir.
40

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

Deðerli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Terörle mücadelenin hukuk devleti zemininden
ayrýlmadan yürütülmesi ve baþarýya ulaþýlmasý þarttýr.
1990’lý yýllarýn baþýnda PKK terörünün azgýnlaþtýðý bir
dönemde Batman’da yapýlan özel uygulamalarýn bu
manada bazý eleþtirilere uðramasýný tabiî karþýlamak
gerekir. Çünkü kamu kaynaklarýnýn denetimsiz harcanmasý, bazý ciddî soru iþaretlerinin varlýðý, hukuk devleti sistematiði ve temiz siyaset açýsýndan sakýnca arz
etmektedir ve üzerinde durulmayý gerekli kýlmaktadýr.
Ancak, bu hususun, terörle mücadeleyi yargýlamak amacýyla bir fýrsat telâkki edilmesi, terörizmi dolaylý da olsa onaylamak anlamýna gelecek þekilde
kullanýlmasý çok sakýncalýdýr ve gayriahlâkîdir. Kendi
ülkesine, toplumsal barýþýna ve huzuruna kasteden
her hareketi en kararlý biçimde bertaraf etmek, her
devletin ve milletin en tabiî ve öncelikli görevidir. Terörle mücadele þartlarý içinde ortaya çýkan yanlýþlýklarý bahane ederek, bu görevin sorgulanmasý ya da güvensizlik ortamýnýn yaratýlmaya çalýþýlmasý yanlýþtýr.
Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, teröre karþý tavýr almayý ve teröristi açýkça kýnamayý, devletin
terörle mücadele yöntem ve araçlarýný eleþtirme hak41
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kýnýn ön þartý olarak kabul ediyoruz. Güvenlik güçlerini suçlamayý, eleþtirmeyi alýþkanlýk hâline getirenlerin, terör örgütleri karþýsýndaki yaklaþýmlarýný bu ülke
insanlarý çok iyi bilmektedir.
Ýþte, ayný siyasî mücadele alanýnda olduðu gibii
terörle mücadelede de samimiyet, tutarlýlýk ve kararlýlýk çok önemlidir.
Bunun yanýnda kamu yöneticileri ve politikacýlar da kendi koyduklarý kurallara önce kendileri uymak zorundadýr. Bu, sadece hukuk devletinin temel
özelliklerinden biri deðil, vatandaþa saygýnýn da bir
gereðidir.
Deðerli Arkadaþlarým,
Kýymetli Basýn Mensuplarý,
Türkiye’nin uzun süredir yaþamakta olduðu terörün iki amacý olduðunu tespit etmemiz gerekir. Bunlardan birisi, Türkiye’yi engellemek, yani istikrarsýzlaþtýrmak, dinamizmini yok etmek, diðeri ise demokratikleþmesini baltalamak ve demokratikleþmenin
saðlayacaðý imkânlardan onu mahrum býrakmaktýr.
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Türkiye’nin demokratikleþme sürecini tamamlamadan önündeki sorunlarý halletmesi, toplumsal dinamizmini bütünüyle ortaya koymasý mümkün deðildir.
Terörle mücadeleyi, sapmalara uðratmadan baþar manýn yolu da demokratikleþme sürecinden geçmektedir.
Hukuk devleti kavramý ve pratiðini geliþtirip güçlendirmek, demokratikleþme sürecini baþarmak Tür kiye’nin kalkýnma, büyüme ve toplumsal barýþý tesis
etmesinin de temel þartý hâline gelmiþtir. Türkiye kanlý cinayet örgütlerine, milletimizin ve ülkemizin birliðinin düþmaný olan unsurlara karþý verdiði mücadeleyi
kalýcý ve kesin bir neticeye de ancak bu þartý yerine
getirdiði zaman varmýþ olacaktýr.

Muhterem Arkadaþlar,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,

Yaþanan olaylar þunu ortaya koymaktadýr ki, terörle mücadele etmek, bunda etkili ve kararlý olmak
kadar demokratikleþme sürecinde de ýsrarlý olmayý
zorunlu kýlmaktadýr. Þu açýkça ortaya çýkmýþtýr ki,

Türkiye’nin ulaþmasý gereken hedefleri açýktýr.
Bu hedefler, bu ülkeyi güçlü hâle getirecek toplumsal
refahý artýracak, bölge ve dünya barýþýna katký yapmamýzý saðlayacak hedeflerdir. Ülkemizin son yýllar da içine düþürüldüðü, bugün hâlâ içinden çýkmaya
çalýþtýðý, gündemini meþgul eden olay ve tartýþmalarý
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Biz siyasî istikrardan söz ederken, istikrar kavramýný “hiçbir þey deðiþmesin, mevcut saðlýksýz yapýyý muhafaza edelim” þeklinde deðil, tam tersine mev-

cut sorunlu, hastalýklý yapýyý dönüþtürecek siyasîanlamda normalleþmeyi saðlayacak yaklaþýmlarý kuþatacak þekilde kullanmaktayýz.
Biliyoruz ki Türkiye ancak kargaþa ve belirsizliklerden kurtulup normalleþince, istikrar içinde, demokratikleþme ve kalkýnma sürecine hýz verebilir.
Demokratikleþme, toplumla devlet arasýndaki
iliþkilerde geniþ bir mutabakat saðlayarak devletin hukuk devleti normlarýna uygun bir tarzda terörle mücadelesinde daha etkin bir konuma ulaþmasýný temin
edebileceði gibi toplumda belirsizlikleri besleyen antidemokratik oluþumlara yol açan huzursuzluklarý da
ortadan kaldýracaktýr. Dolayýsýyla toplumda ciddi bir
sorun olmaya devam eden “güven bunalýmý diye ifade edilen” saðlýksýz, beklenti ve tedirginlikleri de sona
erdirecektir.
Bu yönüyle istikrar içinde demokratik açýlýmlar
gerçekleþtirmek, toplumla devlet arasýnda kurulacak
güven iliþkisini besleyecek ve Türkiye krizlere açýk bir
siyasal yapýdan, saðlýklý bir siyasal kurumlaþmaya ve
kurumlar arasýndaki demokratik iliþki düzenine geçme fýrsatý bulacaktýr.
Bugüne kadar takip etmekte olduðumuz “istikrar
anlayýþý” bu yönüyle deðerlendirilirse Türkiye’yi yeniden büyük bir ülke hâline getirecek, köklü reform ve
yenileþme politikalarýna geçiþ için temel bir hazýrlýk

44

45

hýzla geride býrakmasý gerekmektedir.
Türkiye’yi hâlâ sorunlarý arasýnda boðulmuþ,
onlarla baþ edemez bir üçüncü dünya ülkesi hâlinde
hapsetmeye çalýþanlara karþý, ýsrarlý bir þekilde takip
etmeye çalýþtýðýmýz istikrar politikalarýnýn çok yönlü
olarak toplumsal ve siyasî sistemimizi normalleþmeye götürecek bir anlayýþýn temsil ettiðine tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum.
Deðerli Dava Arkadaþlarým,
Türkiye’de siyasî istikrarý saðlamak zorundayýz.
Siyasî istikrar, ülkemizin siyasî ve idarî yapýsýnda
köklü demokratik bir atýlýmý saðlamasýnýn temel þartýdýr.
Siyasî sistemin unsurlarý ve kurumlarý arasýnda
bozulmuþ dengeleri tesis etmeksizin ülkemizin mesafe almasý mümkün deðildir. Türkiye’nin küresel yarýþta yer alan güçlü bir ülke olmak yerine, geri bir üçüncü dünya ülkesi veya sýradan bir Orta Doðu ülkesi rejimini andýran manzaralara sahne olmasý, ne Türkiye’nin tarihine, ne bugün Türk Ýslâm Coðrafyasý’ndaki misyonuna, ne de Batý ile iliþkilerimizde geldiðimiz
noktaya ve insanýmýza lâyýk bir görüntüdür.
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süreci olarak ele alýnabilir. Bu doðrultuda atacaðýmýz
ilk adým, daha önce de vurguladýðým gibi toplumsal
uzlaþma belgesi olan bir “Sivil Anayasa” inþa etmekten geçmektedir.
Kýsaca vurgulamak gerekirse, ülkemizde istikrarý, sivilleþmeyi ve demokratik bir siyasal sistemi geliþtirmeyi tarih bizim önümüze görev olarak koymuþtur.
Türkiye’nin büyük bir ülke olduðuna inanan Türk milliyetçileri bu büyük ülkenin sorunlarýný çözmek için
üzerlerine düþen bu tarihî görevi yerine getirmek durumundadýr.
Deðerli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Türkiye siyasî kargaþa, etnik terörün yaný sýra
çok uzun bir süre ekonomide de baþka bir tür terörün
baskýsý altýnda yaþamýþtýr. Biraz önce de ifade ettiðim gibi, büyük milletimizi yaklaþýk on beþ yýldýr baský altýnda tutan, gelir daðýlýmýný bozan, adalet duygusunu yýpratýp sarsan, insanlarý rencide eden bir hayatý yaþatan bu uygulamaya ekonomide istikrarý saðlamak üzere uygulamaya koyduðumuz politikalarla
son vermek istiyoruz.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu istikrar politikalarýnýn baþlangýçta getireceði olumsuz etkileri de
46
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göz önüne alarak ýsrarla uygulamak istiyoruz. Çünkü
biliyoruz ki ekonomik istikrarsýzlýk baþta ücretleri ile
geçinen, sayýlarý milyonlarla ifade edilen düþük ve or ta gelirli insan gruplarýný olumsuz etkilemekte, müdahale edilmezse, yarýný yaþanamaz hâle getirecek daha kötü þartlarýn oluþmasýna yol açacaktýr.
Paranýn giderek faiz ve rantiye arasýnda dönerek büyümesinin kural hâline gelmesi, iç ve dýþ borçlarýn kamu ekonomisinin iþleyiþini engelleyerek sosyal harcamalarý imkânsýz hâle getirmesi ve yatýrýmüretim iliþkilerinin tamamen durmasý gibi bir felâkete
dönüþecek eðilime dur demek zorundaydýk. Bunu yaparken, týpký siyasî alanda olduðu gibi ekonomide de
atýlmasý gereken ilk adýmýn istikrarý saðlamak olduðunun bilincinde olmalýydýk.
Bunun arkasýndan yapýlacak ilk iþ ise Türkiye’yi
hýzlý sanayileþmeyle, toplumsal ve ekonomik kalkýnma siyasetleriyle “ileri sanayi toplumu” hâline dönüþtürecek köklü bir ekonomik deðiþim programý uygulamasýna götürmek olacaktýr.
Kýymetli Arkadaþlarým,
Milletimizin yaþadýðý coðrafya zayýf ve istikrarsýz
toplumlara fazla hayat hakký tanýmayan bir coðrafyadýr. Türkiye hýzlý bir þekilde büyük atýlýmlarý baþarmak
mecburiyeti ile karþý karþýyadýr.
47

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

Türk Dünyasý’nýn, Türk-Ýslâm Coðrafyasý’nýn
Balkanlardan Kafkasya’ya uzanan bu bölgenin kendi
ayaklarýnýn üzerinde durabilmesi ancak büyük ve
güçlü Türkiye ile mümkündür. Ülkemizin önünde büyük bir iþ birliði bölgesi vardýr. Biz, içeride yaratacaðýmýz barýþ ve kalkýnma atýlýmýyla, sadece milletimizin
ve ülkemizin deðil, dünyanýn en sancýlý bu coðrafyasýndaki ülkelerin ve dünya barýþýnýn geliþmesini de temin etmiþ olacaðýz.
Türkiye’yi kargaþa içinde bir ülke hâlinde görmek isteyenlerin, önünü göremez hâle getirmeye çalýþanlarýn yapmak istediði þey, geçmiþ iki yüzyýlda olduðu gibi, bu yeni yüzyýlda da onu saf dýþý býrakmak
için geri bir ülke manzarasýna mahkûm etmeye çalýþmaktýr.
Tekrar vurgulayarak ifade etmek istiyorum bizim
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, istikrara vurgu yapmamýzýn nedeni, Türkiye’nin önünü görecek þartlarý
hazýrlayarak onu bir an önce geliþmeye ve harekete
geçirmektir. Biliyoruz ki Türk toplumu, ekonomik kalkýnma ve sosyal geliþmeye susamýþtýr. Ortaya koyacaðýmýz “yeni bir çaðda Türkiye için toplumsal uzlaþma projesi”, sivil anayasa giriþimi, milletimizin sahip
olduðu potansiyeli ortaya çýkararak somut sosyal ve
ekonomik neticelere ulaþmasýna imkân saðlayacaktýr.
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Muhterem Milletvekilleri,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Yeni ve zorlu bir çaðýn baþýnda, Türk Devleti’nin,
ekonomisinin ve toplumunun artýk kendini yeni ufuklara yönlendirmesi lâzýmdýr. Siyasetin ve devletin, sorun çözme kabiliyetinin yanýnda, ileriyi görme ve yorumlama kabiliyetinin ve kararlýlýðýnýn bulunmasý gerekmektedir. Hayatýmýzýn her alanýný kuþatmaya baþlayan küreselleþme sürecinin, insanlarýmýz, ekonomimiz ve geleceðimiz üzerindeki etkilerini en iyi þekilde
yönlendirebilmemiz için bu þarttýr.
21. yüzyýl okyanusunda yol alan Türkiye gemisinin hem su almamasý hem de rotasýz kalmamasý,
Türk aydýnýnýn ve siyasetçisinin bu müþterek tarihî
görevlerini lâyýkýyla yerine getirmesine baðlýdýr.
Milliyetçi Hareket Partisinin, gerek istikrar, kalkýnma ve demokrasiye birlikte vurgu yapmasý, gerekse yeni, tutarlý ve dürüst bir siyaset anlayýþýnýn yerleþmesi üzerinde ýsrarla durmasý, öncelikle bu yüzdendir. Yine, bu temel deðerler ve prensipler arasýnda bir
öncelikler sýralamasý yapma zamanýnýn geçtiðine
inanmaktadýr.
Türkiye, artýk istikrar ve demokrasi içinde kalkýnmasýný tamamlamak, kalkýnýrken de istikrar ve demokrasisini geliþtirmek zorunluluðuyla karþý karþýyadýr.
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21. yüzyýlýn baþýnda dünya ve Türkiye gerçeðinin boyutlarýnýn bizlere gösterdiði temel tercih ve anlayýþ budur. Türkiye Cumhuriyeti, hem toplumla hem
de tek tek vatandaþlarýyla olan iliþkilerini tanzim ve tamir ederken bu noktayý sürekli olarak göz önünde
bulundurmalýdýr.
Türk milleti, millî birliðini, demokrasisini ve kalkýnmasýný, birlikte geliþtirip mükemmelleþtirecek tecrübe birikimine ve kaynaklara sahiptir. Ýþte Türk siyaset ve siyasetçisi, bu birikimlerin ýþýðýnda ülke kaynaklarýný en iyi ve en verimli bir þekilde kullanarak ülkesini geleceðe hazýrlayýp taþýmakla mükelleftir.
Türk milliyetçileri olarak bizler inanýyoruz ki böyle bir genel sorumluluk ve görev duygusu taþýmayanlar ile Türkiye’ye kötülük edip zaman kaybettirmek isteyenler ayný adreste ikâmet edenlerdir. Bütün partiler olarak geçmiþle gelecek arasýndaki baðý güçlendirmek, Türkiye ve dünya gerçekliðini çok iyi kavrayýp
birlikte deðerlendirmek için daha fazla zaman ve
enerji harcamayalým; büyük ve fedakâr milletimize
daha fazla zaman kaybettirip haksýzlýk etmeyelim.
Çünkü o, hizmetlerin en iyisine, geleceklerin en güzeline lâyýktýr.
Bu duygu ve düþüncelerle hepinizi bir kez daha
en içten duygularýmla selâmlýyorum.
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin
22 Þubat 2000 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý
Konuþma Metni
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Kýymetli Milletvekili Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Grup toplantýmýzýn açýlýþ konuþmasýna baþlarken hepinizi sevgi ve saygýlarýmla selâmlýyorum.
Bilindiði üzere, ülkemizin siyasî ve ekonomik
dönüþümleri gerçekleþtirip etkin, istikrarlý ve huzurlu
bir ülke olarak hak ettiði düzeye yükselme mücadelesi, zorlu ve sancýlý bir süreci ifade etmektedir. Türkiye’nin hem hassas bir coðrafyaya sahip olmasý hem
de dünyada yaþanan geliþmelerin ulaþtýðý boyutlar,
bu mücadelemizi her cephede birden yürütmemizi
zorunlu kýlmaktadýr.
Baþka bir þekilde ifade edecek olursam, ülkemizin ekonomik istikrarý ön plâna çýkartýp siyasî istikrarý
ihmal etmesi ya da ikinci plâna itmesi mümkün deðildir. Benzer þekilde, siyasî istikrarý temel alýp ekonomik ve toplumsal istikrarý ihmal etmemiz de mümkün
deðildir.
Zaten ekonomik ve siyasî istikrarsýzlýk birbirinin
ikiz kardeþi gibidir. Birbirini besler, sorunlarýn karþýlýklý olarak derinleþmesine hizmet eder.
1920’li yýllarda baþlayan yeniden imar ve inþa
çabalarý, çeþitli þekillerde ve hýzda günümüze kadar
devam etmiþtir. Ayný dönem boyunca çeþitli aksama
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ve sýkýntýlarla da iç içe geçen bu süreç önemlidir, ama
ülkemizin arzu edilen bir noktaya ulaþmasýný mümkün kýlamamýþtýr.
Tabiî olarak bu durumun iç ve dýþ dinamikler
þeklinde iki ana baþlýk altýnda deðerlendirilebilecek
birçok sebebi bulunmaktadýr. 20. yüzyýl tarihimize kuþ
bakýþý bir göz gezdirdiðimizde, bu sebeplerin neler olduðunu az çok hatýrlamamýz mümkündür. Güçlü bir
hukuk devleti ve demokrasiye sahip olamamýzýn, kiþi
baþýna düþen millî gelirin 3000 dolar seviyesinde seyretmesinin, güçlü bir kültür ve tarih birliðine raðmen
millî bütünleþme sürecinin tamamlanamayýþýnýn sebepleri üzerine düþünmek, dün ve bugün yaþadýðýmýz sýkýntýlar hakkýnda fikir sahibi olmak için yeterlidir.
Ülkemize ve tarihimize haksýzlýk etmemek için
siyasî, ekonomik ve toplumsal geliþmeyi birlikte ve kýsa süre içinde saðlamanýn zor olduðunu, öncelikle
ifade etmek istiyorum. Dünyanýn hangi ülkesinde
olursa olsun mevcut imkânlar dahilinde bunu baþarmanýn kolay olmadýðýný belirtmek gerekmektedir.
Bütün bu genel deðerlendirmeleri özellikle birbiriyle baðlantýlý þu iki noktanýn altýný çizmek için sizlere hatýrlatmýþ bulunuyorum. Ülkemizde hem entelektüel hem de siyasî hayatta saðlýklý bir eleþtiri geleneðinin, bir öz eleþtiri kültürünün zayýflýðýna ve bunun
rolüne iþaret etmek istiyorum.

Ýster siyasî, isterse entelektüel camiada olsun,
böyle bir geleneðin yokluðu ya kýsýr çekiþmelere ya
da diyalogsuzluða yol açmaktadýr. Bu da ister istemez, bir taraftan saðlýklý bir tartýþma ve rekabet kültürünün geliþmesini engellemekte, diðer taraftan otokontrolsüzlüðü beraberinde getirmektedir.
Türk siyasetinin bu karakteristik yapýsýnýn önemi
ve aðýrlýðý zannedildiðinden daha fazladýr. Siyasetin
daha sahici bir süreç hâline gelmesi, demokrasinin
geliþmesi ve yerleþmesi, her þeyden önce böyle bir
zihnî iklimin varlýðýna baðlýdýr. Hem siyaset hem de
entelektüel dünyamýzýn böyle bir zihniyet dönüþümü
yaþamadan gerçek gücüne ve iþlevine kavuþmasý
çok zor, hatta imkânsýzdýr.
Sivil toplum örgütlerinin etkinliðinin artmasý da
dahil olmak üzere, demokrasinin geliþimine yönelik
kurumsal ve hukukî mekanizmalarýn varlýðý, tek baþýna yeterli olmayacaktýr.
Örneðin; Türkiye’de demokratikleþme ve insan
haklarýna sýkça vurgu yapanlarýn bir kýsmý, bir arada
yaþama kültürünün önemine, müþterekliklerin siyasî
deðerine ayný düzeyde vurgu yapmazlar ya da hiç
önemsemezler. Benzer þekilde, Türkiye’de mevcut
devlet yapýsýnýn ve anayasanýn deðiþtirilmesinin meseleyi tek baþýna çözümleyeceðine inananlarýn sayýsý da az deðildir.
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Ancak, ülkemizde, demokrasinin ve hukuk devletinin geliþtirilmesi konusunun toplumsal bir ihtiyaç
hâline gelmesine ve bu baðlamda ciddî bir toplumsal
talebin varlýðýna raðmen, birçok demokrasi ve insan
haklarý söylemine çok fazla itibar edilmemesi üzerinde kafa yorulmaz. Türkiye’de, siyasî rakipler çok kolay karalanýr, haksýz eleþtirilere tâbi tutulur, ama ayný
çevrelerin aynaya bakmalarý, nedense hiç akýllarýna
gelmez.
Yine tarihin, inançlarýn, etnik hassasiyetlerin,
aktüel siyasî ve ideolojik mücadelenin ilk baþvurulan
silâhlarý arasýnda baþý çekmesi, ülkemizdeki siyaset
kültürünün temel elementlerinden birini oluþturmaktadýr. Siyasî argümanlarýn sürekli olarak böyle bir alandan beslenmesi, siyasî mücadelenin ve bölünmenin
de kaçýnýlmaz biçimde bu etnik ve kültürel fay hatlarýyla bire bir örtüþmesine yol açacaktýr.
Etnik ve dinî fay hatlarýyla siyasetin bire bir örtüþmesinin, parçalanmayý, ayrýþmayý beraberinde getireceði; böyle bir siyasetin uzlaþma ve hoþgörüyü
yok edebileceði gözden uzak tutulmamalýdýr.
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ayrýþma, bölünme ve kavga üzerine bina edilir ve kurgulanýrsa, kaotik ortamýn yaratýcýsý olur ve kendi kuyusunu kazan bir siyasî organizmaya dönüþür.
Demokratik siyasetin, daha çok ayrýþma ve çatýþma mý, yoksa daha çok demokrasi ve demokrasi
içinde dayanýþma mý üreteceði konusu, demokrasinin
doðrudan kendi meselesi deðildir. Bu, öncelikle siyasî ve sosyal aktörlerin bir meselesidir. Dolayýsýyla,
demokrasi ve insan haklarý konusunda duyarlý davranan herkesin, böyle bir iddianýn sahibi olan her partinin toplumsal ve etik açýdan sorumluluðu çok fazladýr.
Zaten güçlü ve saðlýklý demokrasiler, böyle bir sorumluluk sahibi olan duyarlý vatandaþlarýn omuzlarýnda yükselip yaþayabilir.
Bunun için demokratik siyaset, ayrýþma ve çatýþma yerine uzlaþma ve hoþgörüyü esas almak, yeni
deðer ve çözümler üretmeyi hedeflemek zorundadýr.
Demokratikleþme talepleri ve projeleri de böyle bir
duyarlýlýk ekseninde þekillenmeli ve dile getirilmelidir.

Demokratik siyaset, her þeyden önce, hem rekabet hem de uzlaþmayý ayný anda içinde barýndýran
bir siyasî süreci ifade eder. Demokratik siyaset, eðer

Türkiye’nin, gerçekte demokrasinin altýný oyma
anlamýna gelecek etnik ve dinî kavgalara zemin yaratýcý siyaset yaklaþýmlarýna ihtiyacý yoktur. Ülkemizi,
yeni bir ortaçaðlaþma anlayýþýnýn izlerini taþýyan politikalara teslim etmemiz mümkün deðildir.
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Türkiye’de dünyanýn diðer istikrarlý demokrasilerinde olduðu gibi demokrasinin geliþip yeþereceði millî ve manevî müþterekliklerimizin þekillendirdiði sosyolojik bir zemine ihtiyaç vardýr.

Böyle bir sosyal ve kültürel zeminden mahrum
bir demokratik rejimin uzun süre ayakta durmasý, halkýn sosyal ve ekonomik sorunlarýna kalýcý çözümler
üretmesi neredeyse imkânsýzdýr. Türkiye’nin, etnik ve
dinî farklýlýklarýn ve çatýþmalarýn kamusal alana taþýnýp onlara siyasî misyon yükleyerek ilerlemesi de
uzun süre ayakta durmasý da mümkün deðildir.
Böyle bir sürece, belirli bir tecrübe birikimine
ulaþtýðýna inandýðýmýz demokrasimizin sürüklenebileceðine ihtimal vermiyoruz. Zaten, büyük Türk milletinin engin saðduyusu ve vatanseverlik duygusu bu
konuda en önemli güvencemizdir.
Bu ifadeler karþýsýnda endiþe kaynaðýmýzýn ne
olduðu sorusu akýllara gelebilir. Türkiye’mizin sahip
olduðu jeopolitik ve jeoekonomik mevkii, PKK ve Hizbullah terör örgütlerinin varlýðý ve son olarak Avrupa
Birliði’ne tam üyelik tartýþmalarýnýn yoðunlaþtýðý bir
konjonktürde ortaya çýkan bazý geliþmeler, bizler açýsýndan üzerinde hassasiyetle durmayý gerekli kýlan
faktörlerdir.
Uzun yýllardýr birçok masum insanýn ve güvenlik
mensubumuzun hayatýna mal olan terör hareketleri,
geliþmemizi de dinamitleyen temel faktörlerden biri
olmuþtur. Sýnýrdaþ birçok ülkenin doðrudan ve dolaylý desteklerinin varlýðý, terör hareketlerinin önemini
daha da arttýrmaktadýr. Bir baþka sebep, hâlâ ülke
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Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Milliyetçi Hareket Partisi, siyasî partilerin ve elitlerin bugün bu coðrafyada demokrasiyi ve hukuk devletini geliþtirip güçlendirmek gibi zor ama ulvî bir görevleri bulunduðunun bilincindedir.
Böyle bir tarihî görev ve sorumluluðun idraki
içinde meseleye samimî bir þekilde yaklaþmakta, siyasî hayatýmýzýn her türlü hassasiyetlerini ve eksikliklerini göz önüne alarak makûl ve tutarlý bir üslûp ve
yöntem benimsemeye çalýþmaktadýr.
Bizler, ne cumhuriyetimizden, ne demokrasimizden ne de inançlarýmýzdan ve üniter devlet yapýmýzdan vazgeçebiliriz. Bunun aksini iddia edenler ya bu
ülkede demokrasinin istikrar içinde geliþip yerleþmesini gerçekten istemeyenlerdir ya da bu ülkenin birliðinden ve dirliðinden rahatsýz olanlardýr. Bunlarýn demokratikleþme adý altýnda ileri sürdükleri görüþlerini
çok sýk telâffuz etmeleri bu sonucu deðiþtirmeyecektir.
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Muhterem Milletvekili Arkadaþlarým,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
PKK terör örgütünün, elebaþýsý yakalandýktan
sonra yeni bir strateji oluþturup uygulamaya çalýþtýðý
bilinmektedir. Bazý iç ve dýþ çevrelerin buna çanak

tutmaya çalýþtýðý, bilerek veya bilmeyerek yeni manevralarýný kolaylaþtýrýcý bir tavýr sergilemeye devam
ettikleri görülmektedir.
“Barýþ süreci” ve “demokratik çözüm” sloganlarý
arkasýnda gizlenen siyasallaþma taktiklerine prim verilmemesi, bu noktada herkesin çok dikkatli ve özenli
davranmasý önem taþýmaktadýr.
Türk milleti ve devleti, kendi vatanýna kastedenlere, eline silâh alýp tehditler savuranlara ne göz yumar ne de fýrsat verir. Bu gerçeðin herkes tarafýndan
iyi kavranmasý gerekmektedir. Türkiye’nin yeni çaðýn
eþiðinde yakaladýðý geliþme azminin ve dinamizmin
heba olmasýna yol açacak davranýþlardan ve giriþimlerden sakýnmak, bu ülkede yaþayan herkesin temel
vatandaþlýk görevlerinden biridir.
Geçmiþten bu yana ismi ile faaliyetlerinin PKK
terör örgütleriyle birlikte anýlmasýna sebep olan siyasî söylemlerin sahiplerinin de artýk bir yol ayrýmýna
geldiklerini kavramalarý önem arz etmektedir. Türkiye’nin birliðinden ve dirliðinden yana açýkça tavýr koyarak ikircikli siyaset anlayýþlarýný terk etmeleri zorunludur.
HADEP ve benzeri siyasî oluþumlarýn, “demokratik rejimden ve yasalardan istifade etmek” ile “PKK
stratejilerinin uygulama enstrümanlarýndan biri olmak” arasýndaki çizgiyi net bir þekilde çizmeleri, hem
bölge insanýnýn hem de bütün halkýmýzýn ve ülkemi-
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içinde terör örgütlerine ve terörizme açýkça cephe almayan unsurlarýn varlýðýdýr. Terörizm karþýsýnda sapla samaný birbirine karýþtýranlarýn bu alýþkanlýklarýndan artýk vazgeçmeleri gerekmektedir.
Terör hareketlerinin yoðun olduðu Güneydoðu
Anadolu Bölgemiz’de yaþayan vatandaþlarýmýza da o
bölgede görev yapan kamu görevlilerine de bu manada büyük sorumluluklar düþmektedir. Terör örgütlerinin çabalarýnýn boþa çýkarýlmasý için gereken titizlik
ve kararlýlýk gösterilmelidir. Bu çerçevede, devletimiz
de üzerine düþen görev ve sorumluluklarý ayný titizlik
ve kararlýlýk içinde ortaya koymalýdýr.
Bir taraftan haksýzlýklarý, adaletsizlikleri ortadan
kaldýracak, demokratik hukuk devletinin standartlarýný
yükseltecek politikalar geliþtirilmeli, diðer taraftan
sosyal ve ekonomik tedbirler kararlýlýkla uygulanmalýdýr. Zaten, Meclisimiz ve hükûmetimiz, yaþanan deprem felâketlerine ve sýkýntýlara raðmen, bu bölgesinde yaþanan sorunlarý da çözmeye çalýþmaktadýr.
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Kýymetli Dava arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Ülkemizin, bölücü ve yýkýcý terör belâsýyla ve
ona destek olan çevrelerle mücadelesi, kararlýlýkla ve
titizlikle sürdürülmesi gereken bir mücadeledir.
Bu süreçte, sadece Türkiye’nin ve Türk milletinin dostlarýný deðil, terörizmi bir insanlýk suçu kabul
eden, ýrkçýlýða karþý çýkan her ülkeyi ve kuruluþu yanýmýzda görmek isteriz.
Ancak bu konuda bir hayli sýkýntý yaþayacaðýmýz anlaþýlýyor. Özellikle Avrupa Birliði içinde yer alan
bazý unsurlarýn, Türkiye’deki terör hareketleri ile demokratikleþme arasýnda bir ayrým yapmakta zorlandýklarý görülmektedir. Terörizm, insan haklarý, demokrasi ve ýrkçýlýk konusunda, Avrupa Birliði’nde kafalarýn

hayli karýþýk olduðu anlaþýlmaktadýr.
Bazý Avrupa ülkeleri temsilcilerinin Türkiye’ye niçin geldiklerini, kimleri muhatap olarak kabul ettiklerini ve ülkemizi gerçekte nasýl algýladýklarýný anlamak
bile zorlaþmaktadýr. Uluslar arasý düzeydeki her türlü
temas sýrasýnda özen gösterilmesi gereken asgarî
kurallar bellidir. Uluslar arasý teamüllere ve nezaket
kurallarýna saygý, bunlarýn en baþýnda gelenidir. Ülkemize gelen diplomatik heyetlerden ve temsilcilerden
bu kurallara özen gösterilmesini beklemek en tabiî
hakkýmýzdýr.
Avrupa Birliði-Türkiye Karma Parlâmento Komisyonu’nun Avrupa Birliði kanadýnýn Türkiye’ye yapacaðý geziyi bir mahkûma ziyaret ile özdeþleþtirmesi, sadece bizleri üzmemiþ, þüphesiz Avrupa Birliðinin
ciddiyetine ve saygýnlýðýna da gölge düþürmüþtür. Avrupa Birliði bünyesinde PKK ve yandaþlarýna karþý
hayranlýk duygusu taþýyanlar bulunabilir. Ama bunlarýn Türkiye-Avrupa Birliði iliþkisine taþýnmasý, demokrasi ve insan haklarý çerçevesinde mütalâa edilmesi
kabul edilemez bir durumdur.
Artýk Avrupa Birliðinin Türkiye’ye karþý uyguladýðý çifte standartlardan, Avrupa deðerleriyle çatýþan tavýr ve söylemlerden kaçýnmasý gerekmektedir. Aksi
takdirde, terör örgütüne, onun baþýna ve yandaþlarýna gösterilen özel ilgiyi farklý þekillerde yorumlama
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zin yararýnadýr.
Türkiye’nin diðer bölgelerinde olduðu gibi, Güneydoðu Anadolu Bölgesi’ndeki yerel yönetimler de
ayný düþünce ve yasal çerçeveler içinde faaliyetlerini
düzenlemek ve hizmet üretmek zorundadýr. Ancak,
bazý belediyeler, daha çok uluslar arasý temaslarýyla
ve PKK stratejisiyle paralellik arz eden siyasî mesajlarýyla dikkat çekmiþlerdir. Bu yolun bir çýkmaz sokak olduðunu en kýsa zamanda fark etmeleri gerekmektedir.
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hakkýmýzýn doðacaðý aþikârdýr. Demokratikleþmenin
etnik kimliklerin tanýnmasýna indirgenmesini, Türkiye’ye bakýþ açýlarýndaki körlükleri baþka türlü açýklamak zorlaþmaktadýr.
Bu çerçevede Ýsveç Dýþiþleri Bakaný Sayýn Anna Lindh’in ülkemize ziyareti esnasýnda yaptýðý açýklamalar ile görüþme trafiði de bu çerçevede dikkat çekici olmuþtur. Bölücü unsurlarla dirsek temasý olan kiþilerle yaptýðý özel görüþmeler ve kullandýðý ifadeler,
nezaket ve diplomasi kurallarýný olaðanüstü zorlayýcý
bir mahiyet arz etmiþtir. “Avrupa’nýn en önemli sorunlarýndan birisi ýrkçýlýktýr.” diyen Sayýn Lindh’in, Türkiye’deki ýrkçý-bölücü terör karþýsýnda ayný yaklaþýmý
sergilememesi, üzücü ve düþündürücüdür.
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Buraya kadar sizlerle paylaþtýðým deðerlendirmeleri ve yaþanan geliþmeleri, siyasî, ekonomik ve
sosyal sorunlarla birlikte mütalâa ettiðimizde, Türkiye’nin kritik bir dönemeçten geçtiði açýkça görülecektir.
Daha öncede ifade ettiðimiz gibi Avrupa Birliðine üyelik sürecimizin kolay bir süreç olmayacaðý
anlaþýlmaktadýr. Bu konuda maalesef, bazý çevrele-

rin, Türkiye’yi karalama yarýþýna girdikleri, ülke içindeki bazý çevrelerin de kendi ülkeleri yerine Avrupa
Birliði yönetiminin sözcüsü gibi davrandýklarý göze
çarpmaktadýr.
Türkiye, temel tercihini Avrupa Birliði’nden yana
yapmýþtýr. Ancak, bu ilelebet devam edecek bir mecburiyet olarak algýlanmamalýdýr. Türkiye-Avrupa Birliði iliþkilerinin geçmiþte niçin týkandýðý unutulmadan,
karþýlýklý anlayýþ ve iþ birliðinin bu sürece hâkim olmasýný bekliyor ve arzuluyoruz. Ve yine, Avrupa Birliði
yöneticilerinin “Türkiye’ye sürekli çuvaldýz batýrma
alýþkanlýðýný” terk ederek kendilerine iðne batýrmayý
da öðrenmeleri gerektiðine inanýyoruz.
Bu meyanda, tarihî dostlarýmýzdan biri olan
Fransa’nýn tarihî bir yanlýþa sebep olmayacaðýný
ümid ediyoruz. Ermeni soy kýrým tasarýsýnýn kabulünün Türk-Fransýz iliþkilerini derinden yaralayacaðý
unutulmamalýdýr. Tarihin siyasallaþtýrýlarak yeni bir
husumet konusu hâline getirilmesinin hiç kimseye,
hiçbir faydasýnýn olmayacaðý açýktýr.
Bütün bu ve benzeri giriþimlerin, uluslar arasý
barýþa ve istikrara, dostluk ve iþ birliði çabalarýna bir
yararý olmayacaðýnýn en güçlü þahidi, yine tarihin
kendisidir. Bizim Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti
olarak kimsenin tarihî sicilini deþmek ve deþifre etmek gibi bir saplantýmýz yoktur. Ama, millî onurumuzla oynanmasýna, millî duyarlýlýklarýmýzýn ve çýkarlarý-
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Muhterem Milletvekilleri,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
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mýzýn yok sayýlmasýna tahammülümüz de yoktur.
Deðerli Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Konuþmamýn son bölümünde, komþumuz Ýran’da yapýlan meclis seçimleri ile gündemimizdeki yerini
muhafaza eden cumhurbaþkanlýðý seçimleri tartýþmalarýný kýsaca deðerlendirmek istiyorum.
Son günlerde bölgemizde ortaya çýkan geliþmelerden birisi de Ýran’da yaþanan parlâmento seçimleridir. Ýran halkýnýn demokratikleþme yönünde ortaya
koyduðu tercih ve geliþmeler, bölge barýþý açýsýndan
olduðu kadar, dünya barýþý bakýmýndan da oldukça
önemlidir.
Devrimci hareketlere, Ýran devriminden bu tarafa ortaya çýkan olaylar ve deðiþmeler ekseninde bakýldýðýnda, tarihin kriz dönemleri aþýldýktan sonra yeni toplumsal durum karþýsýnda kendilerini yeni þartlara uymak zorunda hissettikleri görülmektedir. Deðiþmeye direnen, toplumsal iradeyi dikkate almadan
devrimci maceracýlýðý sürdürmeye çalýþan siyasetler,
giderek içine kapanan yapýlar hâline dönüþürler. Bu
yapýlar ya toplum tarafýndan ortaya konulan geliþme
taleplerine cevap vererek deðiþmeye ve demokratikleþmeye yönelirler ya da devrimci devlet terörüne
baþvuran otoriter yapýlar hâline gelirler. Siyasî tarih
bu tür geliþmelerin ve olaylarýn bolca sergilendiði ör-

neklerle doludur.
Ýran seçimleri, hangi ideolojik varsayýmlarla hareket ederlerse etsinler, demokrasiye karþý devrimciradikal siyasî yaklaþýmlarý benimseyenlerin tutumlarýný uzun süre devam ettirmelerinin tarihî þartlarýnýn tamamlandýðýný gösteren önemli bir dönüm noktasýdýr.
Komþu ülke Ýran’ýn böyle bir yaklaþým yerine demokrasi sürecini benimsemesi bu bakýmdan çok önemli
bir geliþmeye iþaret etmektedir.
Ýran’ýn demokrasi yoluyla aþýrýlýklardan uzak bir
deðiþim geçirmesi, kapalý siyasî yapýlardan demokratikleþmeye yönelmesi beraberinde köklü modernleþme dinamiklerini harekete geçirecektir. Bölgesel olarak demokrasi ve modernleþme tecrübesi bakýmýndan daha geliþmiþ bir konumda bulunan ülkemizin bu
anlamdaki tecrübeleri bölge barýþý ve istikrarý için
ekonomik ve toplumsal modernleþme bakýmýndan
yararlanýlabilecek bir nitelik taþýmaktadýr.
Bütünüyle bölgesel geliþme açýsýndan, Orta Doðu’dan Avrasya’ya uzanacak bir istikrar ve iþ birliði
bölgesinin yaratýlmasý ihtiyacý, bölgede yaþanan her
demokratikleþme hareketini önemli hâle getirmektedir. Bu yönüyle Ýran’daki seçim neticelerini saygýyla
karþýlýyor, Ýran halkýnýn mutluluðuna vesile olmasýný
diliyorum. Ve ümit ediyorum ki demokrasi içinde geliþmenin ürünleri ve nimetleri her yerde olduðu gibi bu
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bölgede de barýþ ve iþ birliðine imkân verecektir.
Kýymetli Milletvekili Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn mensuplarý,
Hatýrlanacaðý üzere, daha önce cumhurbaþkanlýðý seçimlerini deðerlendirirken birkaç noktanýn altýný
ýsrarla çizmiþtik.
Bunlardan birincisi, cumhurbaþkanlýðý görev süresi ve seçilme yöntemi ile kimin seçileceði konusunun ayrý ayrý ele alýnmasýnýn gerekliliðidir. Son günlere gelinceye kadar, görev süresi ve iki kez üst üste
seçilebilme hakkýný ifade eden “5+5 formülü” üzerinde bütün partiler arasýnda görüþ birliðinin saðlandýðý
kamuoyunca bilinmektedir. Ancak, bugün gelinen
noktada, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde yeniden baþa dönüldüðü görülmektedir.
Ýkincisi, bu tartýþmalarýn Türkiye gündemini boðmasýna izin verilmemesi meselesidir. Seçilme yöntemi ve görev süresi hususunda oluþan mutabakatý hayata geçirmek, iþi yokuþa sürmemek, bu açýdan da
önem taþýmaktadýr. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin
kendi doðal ve demokratik mecrasýnda yeni krizlere
yol açmadan çözmek þarttýr. Meselenin diðer boyutunu, anayasa deðiþikliðinin referandumsuz gerçekleþmesini saðlayacak bir iradenin ortaya konulmasý
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oluþturmaktadýr.
Parti olarak Türkiye’nin boþ yere zaman ve ener ji kaybetmemesi için böyle bir duyarlýlýðýn ve kararlýlýðýn sergilenmesinin önemli olduðunu düþünüyoruz.
Sonuç olarak huzurlarýnýzda bir hususa özellikle vurgu yapmak istiyorum.
Türk demokrasisinin ve siyasetçisinin rüþtünü
ispat etmesinin araçlarýndan birisi olacak bu sýnavý
baþarmak zorundayýz. Her partinin ve çevrenin, çeþitli siyasî hesaplar yapmadan, yeni krizlere ve çatýþmalara kapý aralamadan sonuca ulaþmanýn önemini
kavramasý gerekmektedir. Ayrýca, Türk milletinin temsilcisi yüce Meclisin bu meseleyi en iyi þekilde sonuçlandýracaðýna þüphe yoktur.
Unutulmamalýdýr ki cumhurbaþkanlýðý seçimleri,
Türk siyaseti ve siyasetçisi için bir ölüm kalým mücadelesi deðil, demokrasimizi ve devlet yönetimimizi
daha iyi noktaya taþýmanýn bir aracýdýr.
Konuþmama son verirken yüksek heyetinizi bir
kez daha saygýlarýmla selâmlýyorum.
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin
29 Þubat 2000 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý
Konuþma Metni
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Deðerli Dava Arkadaþlarým,
Basýnýmýzýn Kýymetli Temsilcileri,
Saygýdeðer Misafirler,
Grup toplantýmýzýn açýþ konuþmasýný yapmak
üzere huzurlarýnýza gelmiþ bulunuyorum. Sözlerime
baþlarken hepinizi saygýyla selâmlýyorum.
Geçtiðimiz cumartesi günü Körfez Belediyesi’nin Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýnýn destekleriyle
inþa etmekte olduðu ve depremzede vatandaþlarýmýza tahsis edilecek 5000 konutluk Ýlimtepe Konutlarý’nýn 120 konutluk ilk etabýnýn anahtar teslim törenine katýlmak üzere Körfez ilçemizdeydim. Öncelikle,
deprem afetinde ailelerini ve yakýnlarýný kaybedenlere verilecek olan bu konutlarýn ortaya çýkmasýnda büyük emek ve gayretleri olan deðerli belediye baþkanýmýz Sayýn Erhan Yenilmez’i burada, huzurlanýzda
kutluyorum.
Bilindiði üzere 17 Aðustos 1999 günü 9 ili kapsayan 7.4 büyüklüðündeki deprem ile 12 Kasým 1999
tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüðündeki depremle birlikte binlerce insanýmýz hayatýný kaybederken onbinlerce insanýmýzda evini, iþ yerini kaybetmiþti.
Bu ziyaretim sýrasýnda yetkililer ve halkla yaptýðýmýz temaslar, aradan geçen yaklaþýk 6 aylýk süre
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içerisinde devlet ve millet dayanýþmasýyla hayatýn
normale dönmeye baþladýðýný ve hükûmetimizin aldýðý sosyal ve ekonomik önlemler neticesinde yaralarýn
hýzla sarýldýðýný ortaya koymaktadýr.
O günlerden bugüne kuþbakýþý bir deðerlendirme yaptýðýmýz zaman, Allah’a þükür ki deprem öncesinde baþlayýp sonrasýnda da devam eden ekonomik
kriz ortamýna, aðýr kýþ þartlarýna ve felâketlerin büyüklüðüne raðmen önemli bir mesafe katedilmiþ bulunmaktadýr. Kýsa sayýlabilecek zaman içerisinde bu
denli önemli mesafe alýnmasýnda yüce milletimizin
her zaman olduðu gibi bu aðýr felâket karþýsýnda da
yekvücut olma baþarýsýnýn büyük payý bulunmaktadýr.
Hâlihazýrda, hükûmet olarak plânlandýðý þekliyle bütün depremzede vatandaþlarýmýzýn geçici barýnma
problemlerini çözümlemiþ bulunmaktayýz. Söz verildiði gibi, 36 bin prefabrik konut 1999 yýlý Kasým ayýnýn
sonunda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiþtir. Düzce depremi sonrasýnda plânlanan 10477
prefabrik konuttan 6407’si de tamamlanmýþ durumdadýr. Diðerlerinin yapýmý ise sürmektedir.
Alýnan ekonomik tedbirlerle deprem afetlerinin
açtýðý derin yaralarýnýn sarýlmasý için gerekli finansman saðlanmýþ, bu noktada gerek depremzede kardeþlerimize ve gerekse tüm topluma, büyük bir þeffaflýk içerisinde yapýlan harcamalar konusunda bilgi ak-

tarýlmasý yoluna gidilmiþtir.
Bölge insanýnýn depremin getirdiði problemlerden en az düzeyde etkilenmesi için ne gerekiyorsa
yapýlmaktadýr. Aðýr kýþ þartlarýnda vatandaþlarýmýzýn
maðduriyetlerinin artmamasý için kira yardýmý, çadýrkentler ve prefabrike konutlar dýþýnda tatil beldelerinde ve kamu tesislerinde konaklama imkânlarý da tanýnmýþtýr.
Þu anda, depreme maruz kalan yerleþim yerlerideki ticaret ve sanayi iþletmeleri büyük ölçüde faaliyetlerine baþlamýþ bulunmaktadýr. Hükûmetimizin
bölge için getirdiði vergi, yatýrým muafiyetleri ve indirimleri bu canlanmada önemli derecede etkili olmuþtur. Bölge, inanýyorum ki pek yakýn bir zamanda yine
eski ekonomik gücüne ve istihdam potansiyeline ulaþacaktýr.
Öte yandan, deprem bölgesinde hasar tespit
çalýþmalarý hýzla tamamlanmýþ, vatandaþlarýmýzýn bir
an önce kalýcý konutlarýna yerleþebilmeleri için yer
tespiti ve zemin etüt çalýþmalarýna gidilmiþtir. Þu anda, yýkýlan bazý yerleþim yerlerinde tekrar þehirlerin
canlandýrýlmasýnýn sakýncalý olacaðýna dair görüþler
de dikkate alýnarak þehirlerin daha risksiz alanlara
doðru kaydýrýlmasý hesaplarý yapýlmakta, bu yapýlýrken de þehirlerin ulaþtýðý iktisadî potansiyelin göz ardý edilmemesi için azamî çaba sarf edilmektedir.
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Ýnþallah, 2000 yýlýnýn sonuna kadar bütün hak
sahibi depremde vatandaþlarýmýzý kalýcý konutlarýna
yerleþtirerek hayatlarýný huzur içerisinde sürdürmelerinin mutluluðunu hep birlikte paylaþacaðýz.
Ancak, burada belirtmekte yarar gördüðüm bir
önemli nokta vardýr ki o da vatandaþlarýmýzýn depremzedelere ilk günlerde gösterdiði yakýn ilgi ve hassasiyetin ayný ölçüde devam ettirmeleri gerektiðidir.
Zira, afete maruz kalan bölgede yaþayan insanlarýmýzýn maddî ve manevî manada bizlerin ilgisine ihtiyaçlarý sürmektedir. Hepimizin de gayet iyi bildiði gibi acýlar, ancak paylaþýldýkça azalýr. Önümüzdeki mübarek
Kurban Bayramý’ný da vesile kýlarak tüm milletimizin
ve camiamýzýn depremzede kardeþlerimizle yeniden
kucaklaþmasýnýn yararlý olacaðýna inanýyorum.

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

Ülkemizde, anayasa tartýþmalarýnýn uzunca bir
süredir yapýldýðý malûmlarýnýzdýr. Bu tartýþmalarýn
geçmiþi, ilk yazýlý anayasa tecrübemiz olan 1876 Kânunuesasî’ye kadar gitmektedir. Türkiye, o zamandan

bu yana çeþitli vesilelerle yapýlan anayasa deðiþikliklerine ve tartýþmalarýna sahne olmaktadýr.
Modern siyasî kurumlarýn ve kurallarýn ortaya
çýkýþýndan itibaren geçen 5 çeyrek asýrlýk dönemde, 5
kez anayasa yapýlmýþ, birçok kez de ciddî boyutlara
varan anayasa deðiþiklikleri gerçekleþtirilmiþtir. Bu
tablo, ayný zamanda ülkemizdeki siyasî geliþme ve istikrarsýzlýk düzeyinin bir göstergesidir. Diðer bir deyiþle, siyasî hayatýmýzda ortaya çýkan krizler ile anayasal geleneðimiz arasýnda büyük paralellikler bulunmaktadýr.
Anayasa yapma ve deðiþtirme bakýmýndan yaþanan bütün tecrübelere raðmen, bugün ulaþtýðýmýz
boyut tatminkâr olmaktan uzaktýr. En baþta, temel siyasî kurum ve kurallar konusunda güçlü bir mutabakat ortaya çýkmamaktadýr. Böyle bir siyasî zeminden
mahrum bulunan Türk siyasetinin her türlü anayasa
tartýþmasýný sürekli olarak sýfýrdan baþlamasý da kaçýnýlmaz olmaktadýr. Bu da sonuç almayý zorlaþtýrmakta, siyasetin yeni sosyal ve ekonomik politikalar geliþtirmesini, dýþ politikaya daha fazla zaman ve enerji
harcamasýný güçleþtirmektedir.
Tabiî olarak bütün bunlarýn tarihî ve zihnî bir boyuta da sahip olan çok çeþitli sebepleri bulunmaktadýr. Ana sebepleri, demokratikleþmeyle ilgili samimî
ve tutarlý olmayan farklý siyaset yaklaþýmlarýndan si-
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Deðerli Milletvekilleri,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Konuþmamýn bu bölümünde ülke gündemini
uzunca bir süredir meþgul eden anayasa deðiþikliði
tartýþmalarýna temas etmek istiyorum.
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yaset sýnýfýnýn çözüm ve uzlaþma üretmekte zorlanmasýna, bürokratik yönetim geleneðinin aðýrlýðýndan
sosyal ve ekonomik alanda yaþanýlan krizlere kadar
birçok baþlýk altýnda toplamak mümkündür.
Ancak, hem ülke olarak üzerinde titrememiz gereken hassasiyetlerimizin varlýðý hem de anayasa
yapmanýn ve deðiþtirmenin gerektirdiði titizlik, daha
demokratik ve daha uzlaþmaya dayalý bir anayasaya
kavuþmamýza engel deðildir. 1982 Anayasasý’nda,
kabulünden itibaren yapýlan deðiþiklikler, bu açýdan
küçümsenemeyecek adýmlarý ifade etmektedir.
Meclisimizin geçtiðimiz yýl içinde baþardýðý deðiþiklikler de hem uzlaþma düzeyi hem de muhtevasý
bakýmýndan çok önemlidir. Bütün bunlar, yeni ortaya
çýkan ihtiyaçlar ve önemli sorunlar karþýsýnda yapýlmýþ olsa da son tahlilde ülkemizin ve demokrasimizin
geleceði bakýmýndan yararlý olmuþtur.
Ülkemiz, son birkaç aydýr cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin gündeme gelmesiyle birlikte, yeni bir anayasa tartýþmasý sürecini daha yaþamaya baþlamýþtýr.
Cumhurbaþkanlýðý görev süresine iliþkin olarak
gelinen noktayý ifade eden “5+5 formülü” üzerinde
bugün geniþ bir konsensusun þekillendiði göze çarpmaktadýr. Bunun yanýnda, anayasanýn, milletvekillerinin özlük haklarýný düzenleyen 86. maddesi ile siyasî
partilerin uyacaklarý esaslarý düzenleyen 69. madde-

siyle ilgili deðiþiklik önerileri de gündeme gelmiþ bulunmaktadýr.
Siyasî partiler arasýnda cumhurbaþkanýnýn seçim yöntemine iliþkin tartýþmalarýn varlýðý, yeni deðiþiklik önerileriyle ilgili bazý eleþtirilerin ve tereddütlerin
ortaya çýkmasýna sebep olmuþtur. Fakat, gelinen son
noktayý, partiler arasý bir pazarlýðýn ürünü ya da milletvekillerimize verilen rüþvet þeklinde deðerlendirmek hem üzücüdür hem de düþündürücüdür.
Üzücüdür; çünkü, yüce Meclisin mensuplarýnýn
bu þekilde töhmet altýnda býrakýlmasý doðru deðildir.
Meclisimizin kendi özlük haklarýna iliþkin bir düzenlemeyle, ülkenin kaderini yakýndan ilgilendiren bir anayasal deðiþikliði birbirine karýþtýracaðýný düþünmek
büyük bir haksýzlýktýr. Ayný zamanda yanlýþtýr; çünkü,
özlük haklarýyla ilgili deðiþikliklerin anayasal bir çer çeveye kavuþturulmasý bir zorunluluk hâline gelmiþ
bulunmaktadýr.
Siyasî partilerin kapatýlmasýna iliþkin konu ise
zaten çok önceden beri akademik ve siyasî plâtformlarda tartýþýlmaktadýr. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi
olarak siyasî partilerin kapatýlmasýnýn esas deðil, istisna olmasý gerektiðini savunan bir partiyiz. Demokrasilerin kurumlaþmasýnda, siyasî geleneklerin yer leþmesinde, siyasî partilerin sürekliliðinin önemi çok
büyüktür. Türkiye’de askerî darbeler sonrasýnda ya

78

79

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

da Anayasa, Mahkemesi kararýyla partilerin sýk sýk
kapatýlmasý, siyasî geleneklerin oluþumunu ve yerleþmesini engellemektedir.
Tabi ki hiçbir demokratik hukuk devletinde, her
hangi bir kiþi veya kuruluþ gibi siyasî partiler de suç
iþleme ayrýcalýðýna sahip deðildir. Herkes gibi her kurum ve kuruluþ da anayasal ve yasal çerçeveler içinde var olmak ve faaliyetlerini sürdürmek zorundadýr.
Burada önemli olan, suç iþleyen ile tüzel kiþilik
arasýndaki ayrýmý da paralelliði de doðru ve saðlýklý
bir þekilde kurmaktýr. Herhangi bir siyasî parti mensubunun ya da yöneticisinin suç iþlemesi durumunda,
prensip olarak partinin deðil, suç iþleyenlerin cezalandýrýlmasý gerekir. Suç iþleme fiilinin süreklilik arz etmesi ve parti yönetiminin buna çanak tutmasý durumunda, tüzel kiþilik ile suç arasýnda özdeþlik bulunmasý hâlinde, parti faaliyetlerinin yasaklanmasý hukuk
devletinin bir gereðidir.
Bunun için diyoruz ki suçlularýn cezalandýrýlmasý esas, parti tüzel kiþiliðinin cezalandýrýlmasý ise istisna olmalýdýr. Hem demokrasinin hem de hukuk
devletinin gereðinin bu olduðuna þüphe yoktur.
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yesinde bulunan Uyum Komisyonu’nun bugüne kadar yaptýðý çalýþmalar belli bir noktaya gelmiþ bulunmaktadýr. Her siyasî partinin üzerinde mutabýk olduðu
öneriler demetini birlikte görüþerek kapsamlý bir anayasa deðiþikliðini gerçekleþtirebiliriz. Huzurlarýnýzda
bütün siyasî partilerimize böyle bir çaðrýda bulunmayý tarihî bir görev addediyorum.
Deðerli Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,

Anayasa deðiþikliklerinin zor bir süreci ifade ettiði göz önüne alýnarak anayasa deðiþiklik paketinin
daha da geliþtirilmesi mümkündür. Meclisimizin bün-

Türkiye’nin karþý karþýya kaldýðý terör sorununu
aþmada ortaya koyduðumuz kararlý tutum terörden
beslenen çevrelerde, hesaplarýný terör üzerine kurmuþ bulunan iç ve dýþ mihraklarda büyük rahatsýzlýk
yaratmýþtýr. Bunlar arasýnda uluslar arasý uyuþturucu
mafyasýndan, onlarýn yerli ortaklarýna silâh kaçakçýlýðýndan, Türkiye üzerinde kirli emeller besleyen, ülkemizi bölmek isteyen karanlýk niyetlilere kadar bir dizi
fesat unsuru bulunmaktadýr. Bu çevrelerin kullandýðý
veya onlarla irtibatlý olan elemanlar, bugün boþ durmamakta, teröre karþý alýnan tedbirlerin etkisi karþýsýnda yeni taktiklerle varlýklarýný devam ettirecek,
kanlý ve karanlýk emellere hizmet edecek her türlü imkâný yaratmak istemektedirler.
Þunu açýkça tespit etmek durumundayýz ki terö-
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rü besleyerek ülkemizin baþýna belâ edenler, Türkiye’nin kalkýnmasýný hýzla tamamlayarak bölgesel bir
güç hâline yükselmesini, milletlerin ancak birkaç yüzyýlda yakalayabileceði bir ortamdan yararlanmasýný
engellemeye çalýþmaktadýrlar. Bu unsurlar, Türkiye’nin bölgesel bir güç oldukça; önüne açýlan Balkanlardan Kafkasya’ya, oradan bütün Avrasya’yý kuþatan
ekonomik, kültürel ve siyasî iþ birliði alanýnda etkinlik
kazanacaðýný ve sadece bölgesel bir güç olmayýp küresel bir güce dönüþeceðini hesaplayýp Türkiye’nin
önünü kesmeye çalýþmaktadýrlar.
Terörü besleyenlerin ulaþmak istedikleri amaçlar bellidir:
1. Terör olaylarý ile içeride güveni sarsmak,
toplumdaki kardeþlik kültürünü parçalayarak kültürel ve etnik temellerden çatýþmalara dayalý bir parçalanma siyaseti oluþturmak,
2. Yaratýlacak bunalýmýn siyasî alandan toplumsal alana, oradan ekonomik yapýyý felç
edecek boyutlara getirip ekonomik büyüme
ve toplumsal geliþmeyi frenleyecek bir noktaya taþýmak,
3. Türkiye’nin sorun çözme kabiliyetini yok
ederek biriken sorunlarýn altýndan kalkamayan bir ülke hâline getirmek,

4. Ülkemizin bölgesel ve küresel geliþmeler den ilgisini kesip doðrudan doðruya iç dinamizmini, yine iç sorunlarla boðuþarak tüketmesini saðlamak,
5. Bütün bunlarýn neticesi olarak içe yönelmiþ,
sorun çözemedikçe siyaseten içine kapanan halkla devlet arasýnda ihtilâflar yaratan,
bunu önlemek için de bir baský rejiminin
þartlarýný oluþturmaya yönelmek.
Görüldüðü gibi bu amaçlarý hedefleyenler, Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik kalkýnmasýný durdurup
zayýflatmak, demokratikleþme sürecini engellemek ve
böylece güçsüz ve takatsýz býrakýlmýþ bir Türkiye’yi
parçalamaya yönelmek, eðer onu beceremezlerse
hiç olmazsa etkisiz, kendi sorunlarý içinde boðulmuþ
bir ülke hâline getirmek istemektedirler.
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Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Terör olayý karþýsýnda terörist unsurlarýnýn faaliyetlerine her aþamada destek veren bazý batýlý ülkelerin tutumlarýný anlamak çok zor deðildir. Onlarýn bizimle ayný ittifak ve ortaklýk zeminlerinde bulunmasý
bu durumun anlaþýlmasýný zorlaþtýrmamalýdýr. Onlar
Balkanlardan Kafkaslara, bütün Orta Doðu’ya ve Av-
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rasya’ya uzanan bu büyük uygarlýk alanýnýn diriliþinin
yolunun Türkiye’den geçtiðini bildikleri için bu bölgelerde yeniden güçlü, istikrarlý, dayanýklý siyasal yapýlarýn kurulmasýný mümkün kýlacak, bu bölgeyi harekete geçirecek olan Türkiye’nin önünü kesmeye çalýþmaktadýrlar.
Bizler, bütün bunlarý bilerek dikkate alarak çalýþmak mecburiyetindeyiz. Türkiye’yi geri býrakmaya,
geri kalmýþlýða mahkûm etmeye çalýþanlara karþý
kendi hedeflerimize ulaþmak için ýsrarlý bir þekilde,
kendi doðru siyasetlerimizi savunmak ve uygulamak
zorundayýz. Bu siyasetler, bir geliþme stratejisinin üç
önemli aþamasýný dengeli bir þekilde ele alarak pratiðe geçirmeyi þart koþmaktadýr.
Bunlardan birincisi, ekonomik istikrarý saðlayacak tedbirlerde baþarýlý olmak ve bu istikrarýn hýzlý büyümeyi motive edecek bir þekilde saðlam temellere
dayanmasýný saðlamaktýr. Bu hususta uygulamaya
koyduðumuz istikrar tedbirlerinin olumlu neticelerini
üçüncü aydan sonra çok net bir þekilde görülebileceðini ifade etmek istiyorum. Onun için istikrar programýndan taviz vermeden bunun bir yýllýk hedefleri tuturmasýný saðlamak en acil görevlerimizden birisidir.
Geliþme stratejisinin ikinci önemli unsuru Türk
Dünyasý ve bölgesel ittifaklarla saðlýklý iliþkiler geliþtir-

mek, bu konuda somut adýmlar atarken Avrupa Birliðine katýlma sürecinde, Batýyla olan iliþkilerimizde bölgesel geliþme politikalarýyla tutarlýlýðý esas almaktýr.
Üçüncüsü ise, Türkiye’nin demokratikleþmesini
bir an önce tamamlayacak þekilde, çalýþmalara hýz
kazandýrmaktýr. Burada, bu demokratikleþme meselesinin diðer bütün süreçlerin üzerinde bir etkisi olduðunu dikkate olarak biraz daha ayrýntýya gitmek istiyorum.
Türkiye’nin dünyada yalnýz býrakýlmasýný saðlamaya çalýþan unsurlar, ülkemizi istikrarsýzlaþtýrýp siyaseten içine kapalý bir hâle getirmede baþarýlý olduklarý takdirde amaçlarýna ulaþmakta epeyce mesafe
olmýþ olurlar.
Bunun için hem Türkiye üzerinde plânlanan yýkýcý politikalarý etkisiz hâle getirmek hem de Türkiye’yi kendi doðrultusunda yönlendirmek için demokratikleþme meselesi önem kazanmaktadýr. Bu aþamada, terörle ve terör örgütüyle iliþkisini kesmemiþ,
terör karþýsýnda tavýr takýnamamýþ, hatta iþ birlikçisi
görüntüsü taþýyan unsurlarýn ortaya çýkarak illegaliteyi sahneye taþýma çabalarý karþýsýnda yapmamýz gereken en etkili uygulama, Türkiye’nin siyasî yapýsýný
demokratikleþtirmek, hukuk devletini güçlendirmek
olmalýdýr.
Terörle flört ederek kanlý cinayetler iþleyen cani-
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lere karþý tavýr takýnmamýþ unsurlar bu tutumlarýyla iki
þeyi ifade etmiþ olmaktadýrlar. Bunlardan ilki, bu unsurlarýn demokratik deðerlere karþý terörün aracý olarak mevcudiyetlerini korumak istediklerini dolaylý olarak itiraf etmeleri; ikincisi ise siyasî istikrarsýzlýðý besleyecek bir ortam yaratarak ülkedeki demokratikleþme çabalarýnýn durdurulmasý ve hatta demokratik kazanýmlardan bile geriye dönülmesini saðlayacak bir
arayýþ içerisinde olmalarýdýr.
Bu durum tamamen Türkiye’nin demokratikleþmeyi baþarýp istikrarlý bir ekonomik ve toplumsal geliþme sürecine girmesini önleyecek ve küresel süreçte yer almasýný istemeyenlerin arzuladýðý bir neticedir.
Türkiye’nin ekonomik kalkýnmasýnýn da toplumsal barýþýnýn da ancak demokratik geliþmeyle mümkün olduðunu bilenler, Türkiye’nin durdurulmasý için bu yolu kapamak istemektedirler.
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Bu ilkeleri benimsemeden, hukuk devleti kavramýna sahip çýkmadan, terörü reddetmeden, düþünce,
inanç ve örgütlenme özgürlüklerini kurumlaþtýrmadan

demokratikleþmede mesafe almak zordur. Bu noktada Türkiye’nin önüne, demokratikleþme projelerinin
üzerine etnik ayrýmcýlýðý çýkarmak, demokrasinin hak
ve özgürlükler rejimi olarak bireysel ve toplumsal çerçevelerini bunlarla deðiþtirmeye çalýþmak önümüzdeki en büyük tuzaktýr.
Huzurlarýnýzda bütünüyle Türkiye’nin yeniden
büyük bir geliþme dönemini baþlatacak, Türk toplumunun dinamizmini harekete geçirecek köklü bir toplumsal uzlaþma ve demokratikleþme perspektifine ihtiyaç olduðunu ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin
böyle bir atýlýmý gerçekleþtirmek için ilk adýmý demokratik bir anayasayla etnisite ve mezhep ayrýmcýlýðýný
dýþlayan, vatandaþlýk esasýnda eþitliði temel alýp hak
ve özgürlükleri garanti altýna alan yeni bir anayasal
çerçeve oluþturma ihtiyacý vardýr.
Þüphesiz demokratikleþme sadece anayasa deðiþikliði ile olacak bir süreç deðildir. Fakat, böyle bir
duyarlýlýkla düzenlenecek anayasal alt yapý, diðer kurumsal deðiþikliklerin de temel çerçevesini oluþturarak toplumda bireyden aileye, aileden siyasî toplumsal kurumlara, oradan bütün toplumsal sisteme yayýlacak demokratik deðerlerin beslendiði bir zemin olabilir. Böyle bir zemin, Türkiye’nin kendi gücünün, potansiyelinin açýða çýkmasýna imkân saðlayarak Türkiye’yi baþarýya götürecek geliþmelerin siyasî ve ahlâkî
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Deðerli Arkadaþlarým,
Kýymetli Basýn Mensuplarý,
Demokrasi; açýk toplum, açýk siyasî kurumlar,
þeffaf iliþkiler rejimidir.
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temelini hazýrlar.
Sonuç olarak Türk devletinin ve milletinin varlýðýna kastetmiþ, tarihte eþine az rastlanýr cinayetler iþlemiþ bir terör örgütüyle ve onun uzantýlarýyla dirsek
temasý içinde olanlara, teröre bilerek ya da bilmeyerek arka çýkanlara insanlýk suçuna ortak olmamalarý
hususunu bir kez daha hatýrlatmak istiyorum. Türkiye
ile iliþkilerini bölücü-yýkýcý örgütün propagandalarýyla
paralellik arz eden bir anlayýþla dizayn etmeye çalýþan ülkeler ile kuruluþlarýn da tarihî bir yanlýþýn mimarlarý olmaktan özenle kaçýnmalarý gerekir.
Unutulmamalýdýr ki Türkiye, her zaman için terörle baþ edebilecek güçtedir. Terörizmin insanlýða
karþý iþlenmiþ en büyük suçlardan biri olduðuna inanmaktadýr. Hangi amaçla ve yolla olursa olsun terörizmin onaylanmasýný, desteklenmesini gayriahlâkî ve
gayriinsanî bulmaktadýr. Bu vesileyle, bütün devletleri ve kuruluþlarý, bu konuda Türkiye’ye karþý daha
açýk, daha samimî ve daha tutarlý olmaya davet ediyorum.
Deðerli Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Milletvekilleri,
Sözlerime burada son verirken hepinizi en içten
duygularýmla selâmlýyor, saygýlar sunuyorum.
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de, ayný Türkiye gibi yükümlülükleri ve sorumluluklarý artmýþtýr.
Avrupa Birliði, baþýný kuma gömerek küresel
eþitsizliklere ve sorunlara gözlerini kapamamalýdýr.
Dar ülke ve bölge çýkarlarý sebebiyle Çeçenistan’da
bir halkýn, kentlerin, kasabalarýn açýkça yok edilmesine seyirci kalýnmamalýdýr. Türkiye’nin terör örgütleriyle mücaledesine sürekli eleþtiriler yöneltmiþ ve zaman zaman da bunlarý koruyup kollamýþ bir Avrupa’nýn Çeçenistan’daki soykýrýma varan bir durumu,
Rusya’nýn terörizmle mücadelesi olarak görmek istemesinin izahý mümkün deðildir.
Bugün, dünyanýn ve ülkemizin içinde bulunduðu
þartlar bölgemizde güçlü ve istikrarlý bir Türkiye’ye
olan ihtiyacý daha da artýrmýþ bulunmaktadýr. Türkiye
sorunlarýný çözen bir ülke hâline geldikçe demokrasisi
ve ekonomisi güçlendikçe her alanda mesafe
katedecektir. Artýk ülkemizi, küçük hesaplara mahkûm etmeyecek, kýsýr çekiþmeler içinde bunaltmayacak bir siyasî ve ekonomik geliþme çizgisini ve
hýzýný yakalamamýz þarttýr.
Bu duygu ve düþüncelerle yüksek heyetinizi bir
kez daha saygýlarýmla selâmlýyor, çalýþmalarýnýzda
baþarýlar diliyorum.
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seviyeli siyasetin geliþimi hem de toplumsal huzurun
ve istikrarýn temini bakýmýndan önemli bulmaktayýz.
Deðerli Milletvekili Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Konuþmamýn baþýna dönerek bir hususa tekrar
vurgu yapmak istiyorum.
Türkiye’mizin sosyal ve ekonomik açýdan bugün
geldiði nokta, çok önemlidir, ama yetersizdir. Halkýmýzýn büyük bir çoðunluðunun içinde bulunduðu sosyal
ve ekonomik þartlar, Batý standartlarýnýn oldukça gerisindedir. Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri,
sadece siyasî göstergelerini deðil, ekonomik ve sosyal göstergelerini de Avrupa Birliði standartlarýna
ulaþtýrmak ve hatta onlarý aþmaktýr.
Türkiye, sosyal haklar, gelir daðýlýmý adaletsizliði, iþsizlik, mal ve hizmetlerin kalitesindeki eksiklikler
bakýmýndan sýkýntýlý bir yapýya sahiptir. Bütün bu
alanlarda ciddî atýlýmlara imza atmamýz þarttýr.
Bunun yanýnda, ülkemizin, en kýsa zamanda iyi
iþleyen adil ve hýzlý bir yargýlama ve ceza sistemine
kavuþmasý zorunludur. Hukuk devletini her alanda
geliþtirip kurumlaþtýramayan bir Türkiye’nin demokrasi ve insan haklarý meselesini gerçek manada çözüme kavuþturmasý mümkün olamaz. Bir grup insanýn
imtiyaz sahibi olduðu deðil, bütün vatandaþlarýmýzýn
kolayca istifade edeceði güçlü bir hukuk devleti me-

kanizmasý, demokratik rejimimizi mükemmele ulaþtýrma çabamýzýn temel þartýdýr.
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Bunun için ülkemizin Avrupa Birliðine üyelik meselesini, siyasî kriterlere indirgemek, çoðu zaman da
bu kriterleri azýnlýk haklarý ve etnik kimlikler gibi bir
çýkmaz sokaða hapsetmek doðru deðildir. Türkiye’nin, ileri sanayi toplumlarýnýn sosyal ve ekonomik
seviyesine ulaþmasý, en az siyasî geliþimi kadar
önemlidir.
Türkiye, 21. yüzyýlýn baþýnda, bir taraftan kendi
sosyal, ekonomik ve siyasî yapýsýný tamir edip yeniden inþa ederken, diðer taraftan da küresel ve bölgesel vizyonunu geliþtirmek zorundadýr. En baþta da küreselleþme sürecini, belirli geliþmiþ ülkelere özgü bir
zenginlik paylaþýmý olarak görmemek gerekir. 21.
yüzyýlýn temel problemi, küreselleþme sürecini, daha
insanî bir boyut ve hedef kazandýrarak kontrol altýna
almaktýr.
Avrupa Birliðiyle olan iliþkilerimizde de benzer
bir yaklaþýmýn geliþtirilmesi önem taþýmaktadýr. Bizim
Avrupa Birliðine üyelik sürecimizin resmiyet kazanmasý, Birliðe karþý yükümlülüklerimizi artýrmýþtýr. Ancak bu süreç, üzerinde yeterince durulmayan bir gerçeði daha beraberinde getirmiþtir. Avrupa Birliðinin

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

nin, hukuk ve siyaset etiðini zorlamanýn yararý olmayacaðýný bir kez daha hatýrlatmak istiyorum.
Bir kýsým yayýn organý ve siyasetçiler “bugün
Fazilete, yarýn MHP’ye” diyerek, âdeta Milliyetçi Hareket Partisini birileri adýna 312. madde ile tehdit edip
yanlarýna çekebilme hesaplarý içerisine girmektedirler. Bu çarpýk ve pazarlýkçý zihniyet sahipleri bilmelidirler ki bir gün Milliyetçi Hareket Partisi, bu ülkenin
insanlarýný din, mezhep, etnik köken ayrýmcýlýðýyla
bölmeye, parçalamaya ya da birbirine düþürmeye
meyil ederse zaten varlýk sebebini inkâr etmiþ olur.
Hukukun üstünlüðü, vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðü ve siyasî etik konusundaki hassasiyetlerini her zaman muhafaza eden partimizin ve mensuplarýmýzýn böyle bir eðilim içerisinde olmasý mümkün deðildir. Milliyetçilik gibi milletimizin birliðini, dayanýþma gücünü ve kardeþliðini oluþturan bir anlayýþý ve
düþünceyi potansiyel bir suç olarak algýlamak ancak
karanlýk ve karmaþýk zihniyetlerin ürünü olabilir.

konularda sorumsuzca yaptýklarý davranýþ ve konuþmalarýnýn müeyyidesiz kalmasý, en baþta demokrasiyi savunmasýz býrakacaktýr. Demokrasi de ifade özgürlüðü de bütün insanlarýn huzuru, güvenliði ve refahý için olduðu sürece anlamlýdýr ve önemlidir. Diðer
bir deyiþle meseleye tek boyutlu yaklaþýp demokrasi
havariliðine soyunanlar, ayný zamanda demokrasinin
kendisine de zarar vermektedirler.

Bir taraftan sorumlu, seviyeli ve temiz siyasetin
tesisi için yasama dokunulmazlýðýnýn sýnýrlandýrýlmasýný arzulamak, diðer taraftan ifade özgürlüðünün arkasýna sýðýnýp sorumsuzca davranmak ve konuþmak
bir çeliþkidir. Siyasetçilerin, toplumdan sorumluluk ve
yetki istedikleri ülke açýsýndan hayatî öneme sahip

Siyaset yasaðýnýn belli bir süreyle sýnýrlandýrýlmasý, ayný suçun bir kez daha iþlenmesi durumunda
ise siyaset yasaðý cezasýnýn aðýrlaþtýrýlmasý daha
doðru bir uygulama olacaktýr.
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Bu çerçevede tartýþýlmasý gereken esas noktalardan biri budur. Bir diðeri de, 312. maddeye de atýfta bulunan Siyasî Partiler Kanunu ile Milletvekili Seçim Kanunu’nda yer alan ömür boyu siyasî yasak meselesidir.
Avrupa ülkelerinin bir kýsmý da dahil olmak üzere, dünyanýn birçok ülkesinde suç iþleyen siyasetçilere siyaset yasaðý cezasý uygulanmaktadýr. Bizim siyasî mevzuatýmýzda yer alan ömür boyu siyaset yasaðý
ise çok aðýr bir cezadýr.

Milliyetçi Hareket Partisinin meseleye yaklaþýmý
bu çerçevededir. Böyle bir ilkeyi, hem demokratik ve
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lunmaktadýr. Gene Avrupa Birliðine giriþimizin yeni ön
þartlarýndan biri olarak takdim edilmeye baþlanmýþtýr.
Bazý çevrelere göre de bu maddenin varlýðý Türkiye’de ifade özgürlüðünün yokluðunun delilidir.
Bütün bunlardan daha önemlisi, yüksek yargý
organlarýmýzdan birinin iki üst düzey temsilcisinin mesele hakkýnda yaptýklarý açýklamalarýn taban tabana
zýt iki görüþü ifade etmesidir. Birine göre, cumhuriyetimizin korunmasýnýn temel enstrümanlarýndan biri
olan bu madde, ayný yargý organýnýn diðer bir üst düzey yöneticisine göre demokrasiyle hiçbir þekilde
baðdaþmamakta ve kaldýrýlmasý gerekmektedir.
Bütün bu görüþleri ve konunun ele alýnýp takdim
ediliþ biçimlerini tasvip etmek mümkün deðildir. Mesele, her þeyden önce, dolaylý bir þekilde de olsa giderek cumhuriyet-demokrasi karþýtlýðý noktasýna sürüklenmektedir. Böyle bir havanýn yaratýlmasýnýn hiç
kimseye bir faydasý dokunmayacaktýr.
312. maddenin düzenlediði fiiller ile ifade özgürlüðü ve demokrasi arasýnda doðrudan bir iliþki kurulmasý yanlýþtýr. Demokratik deðerler ile halký kin ve
düþmanlýða tahrik etmenin baðdaþtýrýlmaya çalýþýlmasý, demokrasilerin içine virüs sokulmasýyla ayný
anlama gelmektedir.
Her demokratik rejimde olduðu gibi ülkemizde de
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insanlar arasýna sosyal, etnik ya da dinî farklýlýklarý kullanarak kin ve düþmanlýk tohumlarý ekmeye çalýþmak
cezasýz kalamaz. Ülkemizde, 312. maddeyle ilgili zaman zaman yorum farklýlýklarýnýn ortaya çýkmasý ve
bunun bazý tartýþmalarý beraberinde getirmesi, böyle
bir düzenlemenin gerekliliðini ortadan kaldýramaz.
Ayrýca unutulmamalý ki, 312. madde Anayasa’nýn 14. maddesindeki düzenlemeyle paralellik ar zetmektedir. Bizim açýmýzdan, bu tür bir düzenlemenin varlýðý, hem demokrasinin saðlýklý bir biçimde geliþebilmesi hem de toplumsal düzenin korunmasý bakýmýndan önem arz etmektedir.
Bu maddenin varlýðýný demokrasi ve insan haklarý açýsýndan sakýncalý bulanlar, eðer demokratik kül
türün geliþmesini ve toplumsal barýþý gerçekten önemsiyorlarsa, her þeyden önce sorumluluk mevkiinde bulunan siyasetçilerin söylemlerini ve davranýþlarýný ciddî biçimde sorgulamak zorundadýrlar. Bundan daha
önemli olan öncelikle siyasetçilerin kendilerinin sorumluluklarýnýn farkýnda olmasý, topluma bu açýdan
öncülük etmeleri gerçeðidir.
Ülkenin olaðan bir genel seçime gitmesini bile
parti çýkarlarýný ve bireysel hesaplarýný ön plânda tutarak pazarlýk masasýna sürenlerin bizim hassasiyetlerimizi anlayabileceklerini zannetmiyorum ama demokrasimizi pazarlýklar demokrasisi hâline getirme101
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zaman üzücü ve düþündürücü bir mahiyet arz etmiþtir.
Özellikle kurban kesiminde, bu ülkenin din
adamlarýnýn, aydýnlarýnýn, ilgili kamu ve sivil toplum
kuruluþlarýnýn doðruyu ve güzeli özenli bir þekilde ortaya koymalarý, þüphesiz en saðlýklý ve kalýcý yol olacaktýr.
Bayramlarýmýzýn, dünyada ender rastlanan ve
hem manevî hem de sosyoekonomik boyutu bulunan
güzel bir toplumsal dayanýþma örneði olduðu unutulmamalýdýr. Bunun için de özenle korunup geliþtirilmesi gerektiði açýktýr. Buna, günümüz insanlýðýnýn toplumsal yardýmlaþma ve dayanýþmaya giderek daha
çok ihtiyaç hissettiði bir dönemde dikkat etmek oldukça önem taþýmaktadýr.
Ayný demokratik deðerlerin ve kurumlarýn geliþtirilmesi meselesinde olduðu gibi toplumsal dokumuzun ve deðerlerimizin yaþatýlýp zenginleþtirilmesi de
tavýrlarýn geliþigüzellikten ve seviyesizlikten kurtulmasýyla mümkündür.
Millî ve manevî deðerlerimizin hor görülmesi,
küçümsenmesi, yerlerine baþkalarýnýn ithal edilmeye
çalýþýlmasý, yenileþmeyi ve modernliði deðil, kültürel
ve ahlâkî yoksullaþmayý beraberinde getirir.
Bu ve benzeri sorunlarýn tartýþýlmasýnda ve çö98
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züm arayýþýnda baþarýnýn ön þartý bellidir ve bir tanedir. Bu da toplum ile tartýþmacýlar arasýnda toplumsal
güvenin tesis edilmesinden, saygý ve samimiyetin
varlýðýna dair bir inancýn toplumda yerleþmiþ olmasýndan baþka bir þey deðildir.
Sosyal önderler ve aktörler de diðer alanlarda
olduðu gibi ancak böyle bir sosyal iklimin varlýðý durumunda baþarýlý olabilirler. Toplum ile aydýnlarý ve siyasetçileri arasýnda gerçek manada bir güven köprüsü
kurulamadýðý sürece, siyasî ve toplumsal bir atýlým
yapmak, yenilikleri kalýcýlaþtýrmak mümkün olamayacaktýr.
Ýþte, demokratikleþme söylemlerinin çok fazla
yanký yapmamasýnýn, demokratikleþme çabalarýnda
mesafe almakta zorlanýlmasýnýn temel sebeplerinden
biri de budur.
Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Son on gündür yoðun olarak gündemimizde
olan Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesi ile ilgili tartýþmalar da, genellikle, daha önce ifade etmeye çalýþtýðým hususlar çerçevesinde cereyan etmektedir.
312. madde, bir süredir demokratikleþme meselesinin en önemli, en hayatî boyutu hâline getirilmiþ bu99
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deðildir.
Unutulmamalý ki onurlu ve adil bir birliktelik, sadece Türkiye’nin deðil, bütün Avrupa’nýn ve dünyanýn
yararýnadýr. Bölge ve dünya barýþýna, istikrarýna ve
refahýna hizmet edecek güçlü ve saygýn bir Avrupa
Birliði, dayatmalarla ve ön yargýlarla deðil, ancak karþýlýklý anlayýþ ve iþ birliðine dayalý katýlým stratejileriyle inþa edilebilir. Türkiye’nin Avrupa Birliðine üyeliði,
medeniyetlerin ve kültürlerin buluþma noktasýnda
olan bir ülkenin Birliðe katký saðlamasý anlamýna gelecek, bu da kültürlerin ve medeniyetlerin yeniden
kucaklaþmasýný ifade edecektir.
Muhterem Milletvekilleri,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Yurt dýþýnda, Türkiye düþmaný olan ya da Türkiye’yi yeterince tanýmayan çevrelerin ortaya koyduklarý yaklaþýmlarýn, maalesef yurt içinde de seslendirildiði göze çarpmaktadýr.
Ne pahasýna olursa olsun bir an önce Avrupa
Birliðine girilmesini savunan ve yeni misyonlarýný bu
anlayýþ üzerine oturtan çevrelerin varlýðýna rastlanmaktadýr. Ne yazýktýr ki bunlar arasýnda, terör örgütleriyle bile masaya oturulmasýný arzulayanlar bulun96
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maktadýr.
Hükûmet IMF’ye teslim oldu deyip, daha sonra
da Avrupa Birliðine giriþ gecikiyor eleþtirisini yöneltenlerin söyledikleri ise sadece siyasî bir manevradan
ibarettir. Bunun için de görüþlerinin ve eleþtirilerinin
ciddîye alýnacak bir tarafý yoktur.
Adaylýk sürecinin alt yapýsý tamamlanmadan,
karþýlýklý olarak rýza ortaya çýkmadan ve güven tesis
edilmeden tam üyeliðin gerçekleþmeyeceði iyi bilinmelidir.
Bunlarýn yanýnda, kültürel ve ahlâkî deðerlerimizle problemleri olanlarýn meseleyi çok farklý bir bakýþ açýsý ile ele aldýklarý, bazý tartýþma ve geliþmelere
magazin boyutuyla yaklaþtýklarý görülmektedir. Avrupa Birliðine üyelik süreci ile Türk kültürünü ve geleneklerimizi karþý karþýya getirmeye çalýþmanýn hiç
kimseye herhangi bir faydasý dokunmayacaktýr. Özellikle ve öncelikle, bu tür komplekslerle bir yere varýlamayacaðýnýn bilinmesi lâzýmdýr.
En son olarak Kurban Bayramý dolayýsýyla yapýlan bazý tartýþmalarýn ulaþtýðý boyutlar, bu yaklaþým
biçiminin izlerini taþýmýþtýr. Uzun yýllarýn birikimi olan
bir kýsmý da zaten dinî deðerlerimize uymayan yanlýþ
alýþkanlýklarýn tartýþýlmasýnda ortaya konulan gerekçeler ve Avrupa Birliðine yapýlan göndermeler, zaman
97
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seti yaklaþýmlarýný bir kenara iterek ülkemizi belirli bir
tarzda zorlamaya çalýþmalarýný anlamak giderek güçleþmektedir. Böyle bir azýnlýk ve farklýlýk politikasýný
demokrasinin özü olarak takdim etmenin, samimî ve
dostane bir yaklaþým olmadýðý açýktýr. Zaten halkýmýzýn önemli bir çoðunluðunun Avrupa Birliði politikalarýna mesafeli yaklaþmasýnýn bir sebebi de budur.

Bizler bu çerçevede bir þeye yürekten inanýyor
ve savunuyoruz: Dünyanýn en hassas, en önemli ve
en sorunlu coðrafyasýnýn merkezinde bulunan Türkiye’yi göz bebeðimiz gibi koruma azim ve kararlýlýðýmýz, kimseyi rahatsýz etmemelidir. Bilâkis bu isteðimiz
ve kararlýlýðýmýz karþýsýnda saygý duyulmasýný bekliyoruz.

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, mezhep ve
etnik farklýlýklarý siyasî ve toplumsal rekabetin, bir
sonraki aþamada ayrýþmanýn konusu hâline getirecek
siyaset yaklaþýmlarýný ve projelerini, hem onaylamýyor hem de yanlýþ buluyoruz. Bunu, öncelikle demokrasi adýna; daha sonra da ülkemizin birliði ve geleceði adýna reddediyoruz.

Bize göre, ülkemizin demokratikleþme çabasý ile
böyle bir hassasiyete sahip olunmasý arasýnda hiçbir
tutarsýzlýk bulunmamaktadýr. Problem, Kopenhag siyasi kriterlerinin Türkiye’nin önüne Avrupa Birliðine giriþ sürecinde aþýlmaz bir azýnlýk haklarý duvarý olarak
yorumlanýp konmasýnda düðümlenmektedir. Gerçekte ise bu kriterler, sosyal ve ekonomik alanlarda olduðu gibi Türkiye’nin ileri ülkelerin standartlarýný yakalamasý için hem bir hedef hem de bir motivasyon
aracý olmalýdýr. Avrupa Birliði yöneticilerinin konuya
yaklaþýmlarý, Türkiye ile olan iliþkilerinde gözlenen
usul ve üslûp farklýlýklarý, tutarlý ve gerçekçi bir politika geliþtirmekte zorlandýklarýný göstermektedir.

Avrupa, nasýl kendi geçmiþinde yaþadýklarýndan
ve vahþetlerden ders çýkartmaya, geleceðini buna
göre inþa etmeye çalýþýyorsa, Türkiye de çok tabiî
olarak tarihten gerekli dersleri çýkartýp geleceðini saðlam bir þekilde kurmak için çaba harcamaktadýr.
Bunun yanýnda, Avrupa’nýn belirli bir sosyoekonomik ve siyasî geliþmiþlik seviyesine ulaþmýþ olmasýna raðmen, etnik ve dinî çatýþmalarý ve terörü aþamamýþ olmasý üzerine çok yönlü düþünmek gerekmektedir.
94

Ülke olarak herhangi bir kiþi ya da kuruluþa “kaþ
yaparken göz çýkartmak” gibi bir ayrýcalýðý tanýmamýz
mümkün deðildir. Hiçbir hedef ve ortaklýk, ülkemizin
geleceðinden ve dirliðinden daha öncelikli ve önemli
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Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Uzun Bayram tatili boyunca ülke gündemini, Avrupa Birliði-Türkiye iliþkileri ile Türk Ceza Kanunu’nun
312. Maddesi etrafýnda dönen insan haklarý ve demokrasi tartýþmalarý belirlemiþtir.
Bilindiði gibi ülkemizde zaman zaman alevlenip
sönmesine ve farklý boyutlarda ele alýnmasýna raðmen, demokratikleþme ve insan haklarý tartýþmalarý
uzun bir geçmiþe sahiptir. Bu tartýþmalar, muhtevasý
ve hedefleri bakýmýndan dünya ve Türkiye gerçeklerine göre þekil ve öz deðiþtirerek bugünlere kadar süregelmiþtir.
Ülkemizin Avrupa Birliði’ne üyelik sürecinin resmiyet kazandýðý Helsinki Zirvesi sonrasýnda ise bu
süreç yeni bir boyut ve yoðunluk kazanmýþtýr. Özellikle di Kopenhag Kriterleri adýyla anýlan bir dizi siyasî,
ekonomik ve hukukî prensipler manzumesi, Türkiye’nin yeni demokratik yol haritasý olarak takdim edilmeye baþlanmýþtýr.
Buraya kadar söylediklerimizde herhangi bir
gayrtabiîlik bulunmamaktadýr. Türkiye de, benzer durumdaki ülkelerle ayný genel süreçleri yaþamakta,
benzer tartýþmalara sahne olmakta ve benzer eleþtirilerle karþýlaþmaktadýr.
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Gayritabiî olan ve ayný zamanda her saðduyu
sahibi insanýmýzý da rahatsýz ettiðine inandýðýmýz husus, bu tür tartýþma ve eleþtirilerde gözlenen bazý tezlerin ve üslûplarýn niteliðidir. Meselenin gerçekçi ve
samimî bir þekilde deðil de ön yargýlý ve aceleci bir
þekilde ele alýndýðý, toplumsal ve etik bir duyarlýlýktan
yoksun bir tarzda gündeme getirilmeye çalýþýldýðý göze çarpmaktadýr. Bu ve benzeri yaklaþým biçimlerinin
bazý iç ve dýþ çevrelere hâkim olduðu dikkat çekmektedir.
En baþta, bazý Avrupa Birliði yöneticilerinin Türkiye’ye yaklaþýmlarýnda ve demokratikleþme meselesini takdim ediþlerinde, dostluk ve iþ birliði havasýnýn
yerine, ikircikli ve ön yargýlý bir anlayýþ kendini hissettirmektedir. Daha önce de çeþitli vesilelerle iþaret ettiðim gibi demokratikleþmenin etnik kimliklerin tanýnmasý sorunuyla özdeþleþtirilmesi, bu yaklaþýmlarýn en
bariz ve çarpýk olanýný oluþturmaktadýr.
Sadece kamu düzeninin ve toplumsal birlikteliðin deðil, demokratik sistemin de köküne dinamit koyma anlamýna gelecek bu tür indirgemeci ve kategorik
yaklaþýmlarýn, aslýnda Avrupa’da da çok taraftar bulmadýðý bilinmektedir.
Türkiye-Avrupa Birliði iliþkilerine ýsrarla bu noktadan baþlanmasý ve kendi farklý etnik ve azýnlýk siya93
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Muhterem Arkadaþlarým,
Basýnýmýzýn Sayýn Mensuplarý,
Bu haftaki grup konuþmama, geçmiþ Kurban
Bayramý’nýzý bir kez daha en iyi dileklerimle kutlayarak baþlamak istiyorum. Milletçe toplumsal yaralarýmýzýn sarýldýðý, daha huzurlu ve sevgi dolu bayramlara ulaþmak dileðiyle hepinize saygýlar sunuyorum.
Ne üzüntü vericidir ki parlâmentomuz, genç bir
üyesini daha kaybetmiþ bulunmaktadýr. Kurban Bayramý’nda kutsal hac farizasýný ifa ederken kalp krizi
geçirerek hayatýný kaybeden deðerli milletvekili Nizamettin Sevgili’ye Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve Anavatan Partisi camiasýna ve milletimize baþsaðlýðý diliyorum.
Bugün kutlanan ve barýþýn, kardeþliðin, baharýn
simgesi ve müjdecisi olan Nevruz’un da bayramlarýn
anlam ve önemine uygun bir þekilde idrak edilmesini
temenni ediyorum. Bu vesileyle bütün Türk Dünyasý’nýn ve halkýmýzýn Nevruz gününü kutluyor, toplumumuzda yepyeni umutlarýn ve güzelliklerin filizlenmesinde bir dönüm noktasý olmasýný umuyorum.
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin
21 Mart 2000 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý
Konuþma Metni

89

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin
28 Mart 2000 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý
Konuþma Metni

107

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

Deðerli Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Konuþmama baþlarken hepinizi öncelikle saygý
ve sevgiyle selâmlýyorum.
Bilindiði gibi cumhurbaþkanlýðý seçimleri ile anayasa deðiþikliði meselesi, birkaç aydan bu yana siyasî gündemin aðýrlýklý konusu olmaya devam etmektedir. Buna ilâve olarak eski bir parti genel baþkanýnýn
1 yýl ceza almasýyla birlikte Türk Ceza Kanunu’nun
312. maddesi, gündemin yeni tartýþmalý konularýndan
biri hâline getirilmiþtir.
Partimizin bütün bu konularda görüþlerini samimiyetle ortaya koymasý karþýsýnda, yeni istismar ve
çarpýtma malzemesi olarak demokrasi ve insan haklarýný seçen bazý çevreler, seçimlerden itibaren yoðunlaþtýrdýklarý eleþtiri ve karalama kampanyalarýna
bir yenisini daha eklemiþlerdir.
Tabi ki partimizin hayat tarzý hâline gelen uzlaþmacý, birleþtirici ve seviyeli siyaset yöntemi ve uslûbu
gereði gayriciddî, ön yargýlý ve plânlý yayýn ve açýklamalarý muhatap kabul edip tek tek cevaplandýracak,
çekiþmeden medet umanlarýn ekmeðine yað sürecek
deðiliz. Bizim çabamýz, dün olduðu gibi bugün de halkýmýzýn temiz duygularýyla oynanmamasý için gösteri109
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len titizlik ile sýnýrlý kalacak, toplumsal kaynaþma ve
barýþýn tesisi, esas olmaya devam edecektir.
Ýzninizle, anayasa deðiþikliði, cumhurbaþkanlýðý
seçimleri ve 312. madde tartýþmalarýyla ilgili görüþ ve
önerilerimizi, bunlara temel teþkil eden demokrasi ve
siyaset kurumuna bakýþ açýmýzý özetlemeden önce,
geçtiðimiz hafta sonunda toplanan Türk Kurultayý
üzerine birkaç tespitimizi sizlerle paylaþmak istiyorum.
Hatýrlanacaðý gibi, bu yýl Türk Devlet ve Topluluklarý Dostluk, Kardeþlik ve Ýþbirliði Kurultaylarý zincirinin 8. halkasý tamamlanmýþ bulunmaktadýr. Bu Kurultay, katýlýmcýlar, komisyon çalýþmalarýnda ele alýnan konular ve sonuç bildirgesiyle Türk Dünyasý’nýn
geleceðine iliþkin olarak çizilen ufuk baðlamýnda son
derece baþarýlý geçmiþtir. Emeði geçenleri ve deðerli
katýlýmcýlarý huzurlarýnýzda bir kez daha kutluyorum.
Rahmetli Baþbuðu’muzun uzak görüþlülüðünün
bir eseri olan bu kurultay, Türk Dünyasý’nýn temsilcilerini her yýl bir araya getiren önemli bir plâtformdur. Türk
Dünyasý’nýn en güçlü ortak sesi olmasý, Türk Kurultaylarýný anlamlý ve önemli kýlan en belirgin özelliðidir.
Yalnýz, kurultaylarýn böyle bir niteliðe haiz bulunmasý, onlarýn fonksiyonel olmasý için yeterli olamamaktadýr. Hükûmetlerin, parlâmentonun, aydýnlarýmý110
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zýn ve medyamýzýn meseleye topyekûn sahip çýkmasý gerekmektedir.
Türkiye’nin bölgesel bir güç olmasýný, siyasî ve
ekonomik açýdan uluslar arasý saygýnlýðý ve etkinliðinin artmasýný arzulayanlarýn ve önemseyenlerin böyle bir etkinliðe daha fazla destek olmasý þarttýr. Destek yetersizliðinin yanýnda, bazý çevreler de bu etkinliði ya görmezlikten gelmekte ya da küçümsemektedirler. Sadece ülkemizin deðil, Avrasya’nýn geleceði
bakýmýndan da düþündürücü olan bu yaklaþýmlarýn
deðiþmesi lâzýmdýr.
Bizler, çok farklý kültürel ve toplumsal þartlarýn
varlýðýna, aralarýnda ciddî tarihî sorunlarýn yaþanmýþ
olmasýna raðmen Avrupa’nýn her açýdan büyük entegrasyonu gerçekleþtirmeye çalýþmasýný onaylayýp
Türk Dünyasý’nýn iþ birliði ve dayanýþma çabalarýný
küçümseyenleri anlamak da güçlük çekiyoruz.
Unutulmamalý ki Türkiye’nin eþit ve adil bir ortaðý olacaðý Avrupa Birliði hem Avrupa hem de bütün
Avrasya için nasýl kazanç ise Türk Dünyasý’nýn refah,
istikrar ve barýþ üzerine temellenmiþ birlikteliði de ayný þekilde Avrupa ve hatta bütün insanlýk için çok
önemli bir kazanç olacaktýr.
Ýþte, Türk Kurultaylarýnýn temel amaçlarýndan
biri, büyük Türk kültür coðrafyasýnda geliþecek böyle
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bir iþ birliði aðýnýn zihnî alt yapýsýný hazýrlamak, müþterek bir bilincin geliþimine katký saðlamaktýr. Bizim
çabamýz ve dileðimiz, Türkiye’mizin böyle bir tarihî ve
evrensel ideale öncülük etmesidir. Hangi fikirden olursa olsun her Türk aydýnýnýn, medyamýzýn ve üniversitelerimizin meseleye karþý duyarlý bir yaklaþým içinde
olmasýdýr. Ülke olarak baþarýya ulaþmamýzda, böyle
bir desteðin ve duyarlýlýðýn deðeri þüphesiz çok büyüktür.
Yeni yüzyýlýn ilk Türk Kurultayý’nýn, geçen yüzyýlýn baþýnda yeniden diriliþ mücadelemizin meþalesinin yakýldýðý Samsun’da toplanmasý bu açýdan anlamlý olmuþtur. Ancak, medyamýzýn konuya yaklaþýmý
ve ilgisi daha canlý ve sürekli olduðu takdirde, inanýyorum ki ülkemizin stratejik çýkarlarýna yönelik toplumsal bakýþ açýsý da daha duyarlý ve zengin bir noktaya taþýnmýþ olacaktýr.

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

Ortaya çýkan görüntüler, son birkaç yýldýr demokrasi havarisi kesilen çevrelerin estirmeye çalýþtýðý
rüzgârlar, belirli ölçülerde de olsa bir siyasî kriz beklentilerine yol açmýþtýr.

Konuþmama baþlarken de ifade ettiðim gibi
anayasa deðiþikliði ve 312. madde ile ilgili tartýþmalar,
zaman zaman gündemi boðmuþ, bazen de bir kaþýk
suda fýrtýna kopartýlmaya çalýþýlmýþtýr.

Partimizin bütün bu konulara, siyasî gündemde
yer almaya baþlamalarýndan itibaren bakýþ açýsý bellidir ve deðiþmemiþtir.
Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin genellikle
krizlere yol açan cumhurbaþkanlýðý seçimlerini, artýk
olabildiðince sancýsýz bir þekilde çözmesi gerektiðine
inanmaktadýr. Bu çerçevede farklý görüþlerin varlýðý,
tartýþmalarýn yaþanmasý demokrasilerin tabiatý gereðidir. Ama sonuca ulaþýlmasý, kriz yaþanmadan çözümün
ortaya çýkmasý da yine demokrasinin bir gereðidir.
Partimiz, bunun yanýnda, ülkemizin içinde bulunduðu iç ve dýþ þartlar ile siyasî iktidarýn ve Meclisin
mevcut yapýsýnýn meselelerin çözümünde azamî bir
iþ birliði ve uzlaþma çabasýný zorunlu kýldýðýný ifade
etmiþtir.
Bunun önemi, dönemsel olarak gündeme gelen
ve çözümü devlet yönetimi bakýmýndan hayatiyet arz
eden bu sürecin gereksiz tartýþma ve sýkýntýlara yol
açmasý durumunda, daha çok anlaþýlmaktadýr. Çünkü, bu tür bir geliþmenin yeni kriz ve sýkýntýlara kapý
aralamasý söz konusu olabilmektedir.
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Muhterem Milletvekilleri,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
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Ýþte, böyle durumlarda ve zamanlarda, parti hesaplarýnýn ve çýkarlarýnýn bir kenara itilmesi zorunludur. Sorunun karþýlýklý anlayýþ ve iþ birliði çabasýyla,
demokratik teamüllerin yol göstericiliðinde makul bir
uzlaþmaya varýlarak çözülmesi gerekmektedir. Bu
yol, Türkiye’nin önünde bekleyen dað gibi sorunlara
daha güçlü bir þekilde ve bir an önce eðilebilmek açýsýndan da büyük önem arz etmektedir.
Kýymetli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Huzurlarýnýzda bir hususun altýný bir kez daha
çizmek istiyorum.
Partilerin siyasî rant peþine düþeceði durumlar,
millî ve stratejik sorunlar ya da kararlar deðildir. Böyle zamanlarda, siyasetin alanýnýn daralýp itibarýnýn
aþýnmasýna yol açacak tutum ve davranýþlardan öncelikle siyasetçilerin kaçýnmasý þarttýr. Eðer partiler
ve politikacýlar demokrasiyi gerçekten benimsiyor ve
önem veriyor iseler, siyasetin alanýný geniþleten ve itibarýný arttýran politikalara da ayný þekilde deðer vermelidirler.
Dünyada demokrasilerin karalamalar ve afakî
nutuklar ile geliþip pekiþtiði bir örneðe rastlamak
mümkün deðildir. Ayný þey ülkeye hizmet yarýþý içinde
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geçerlidir. Zaten demokrasinin temel mantýðýný, ülkeye hizmet yarýþýnýn çerçevesini çizen belirli siyasî ve
ahlâkî normlar oluþturur.
Bu sebeple, demokrasinin geliþimi ve yerleþmesinin, siyaset ile toplum arasýnda var olan baðlarýn
güçlendirilmesinin temel ve vazgeçilmez yolu, duyar lý ve tutarlý politika ve davranýþlardýr. Bu da hiç þüphesiz siyasetin itibarýnýn öncelikle siyasetçiler tarafýndan korunup kollandýðý ve buna iliþkin bir kanaatin
toplumda yaygýnlaþtýðý zamanlarda kendini gösterir
ve anlam kazanýr.
Yakýn ve uzak dönem siyaset tarihimiz, bunun
aksinin gerçekleþtiði durumlarda ortaya çýkan trajikomik örneklerle doludur.
Aslýnda, 50 yýlý aþkýn bir süredir yol almaya çalýþtýðýmýz çok partili siyaset hayatýmýza biraz yakýndan dikkatlice bakmak, Türkiye’nin hem saðlýklý bir
demokratikleþme sürecine olan ihtiyacýný hem de yaþadýðý demokrasi ve siyaset sorunlarýný kavramak
için yeterlidir.
Bir buçuk ay sonra 50. yýlýný dolduracak olan ilk
rekabetçi seçimlerin yapýldýðý tarihî 1950 Seçimlerinden günümüze kadar yaþananlarýn gerçekçi bir muhasebesini yapmak, bunun üzerine kafa yormak anlamlý olacaktýr.
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Türkiye, 1950 yýlýnda siyaset tarihinin bir ilkine,
iktidarýyla muhalefetiyle 5 yýllýk zorlu bir sürecin ardýndan belirli bir uzlaþmaya vararak imza atmýþtýr. Kritik
anlarda uzlaþma yerine, karalama ve derin meþruluk
tartýþmalarý ön plâna çýkartýldýðýnda ise demokrasi
gerilemiþ ve siyaset kurumu zarar görmüþtür.
Son 50 yýllýk zaman dilimi içinde siyasetçiler, aydýnlar ve partiler arasýnda, sosyal, ekonomik ve siyasî sorunlarý çözmeye matuf yol ve yöntemlerin geliþtirilmesi açýsýndan önem arz eden güçlü bir gelenek tesis edilememiþtir. Bununla paralel olarak da uzlaþma
ve rekabet arasýnda elzem olan hassas denge üzerine oturan katýlýmcý bir siyasî kültür þekillenememiþtir.
Ülkemizin bugünkü siyaset ve demokrasiye iliþkin
gündeminde aslýnda bu tür problemler yer almakta,
benzeri ihtiyaçlar önemini korumaktadýr.
Eðer Türkiye’de, demokratik geliþme istikrarlý biçimde sürdürülmek, siyaset kurumunun deðer ve çözüm üretme yeteneði güçlendirilmek isteniyor ise bu
hususlarý önemsemek, tartýþmak ve dikkate almak
mecburiyeti vardýr.
Bütün bunlar bize, geçmiþten gerekli dersleri çýkartýp geleceðe yönelemeyen partilerin ve siyasetçilerin demokrasi konusundaki söylemlerinin, havanda
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su döðmekten baþka bir anlama gelmeyeceðini de
göstermiþtir. 18 Nisan Seçimleri öncesi ve sonrasýnda yaþanan geliþmeler, bu açýdan daha almamýz gereken birçok mesafe bulunduðunu ortaya koymuþtur.
Özellikle iktidar muhalefet iliþkilerinde ölçüyü
kaçýranlarýn, öz eleþtiride bulunmadan ileri geri konuþma alýþkanlýðýndan vazgeçmeyenlerin varlýðý,
saðlýklý ve güçlü bir demokrasiye kavuþmamýzý geciktirmektedir. Bu zihniyet, partimizin politika ve söylemleri karþýsýnda sýk sýk kendini açýða vurmaktadýr.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin hiçbir parti ya da kiþiyle özel bir problemi yoktur. Türkiye sevdalýlarýnýn
problemi, Türkiye’nin her alanda güçlenmesi ve geliþmesinin önündeki engellerledir; Türk milletinin birliðine ve bütünlüðüne zarar vermeye çalýþanlarladýr; siyasetteki seviyesizlik ve tutarsýzlýklarladýr.
Demokrasiler için güçlü siyasî geleneklerin varlýðý, çok önemli ve hayatîdir, ama kiþiler vazgeçilmez
deðildir. Vazgeçilmez olan, kurallardýr, kurumlardýr, siyasî etiktir. Siyasetçilerin demokrasiler açýsýndan varlýðý ve önemi, bu kurallarýn ve kurumlarýn geliþimine
yaptýðý pozitif katkýyla ölçülür.
Kiþilerin siyasetteki varlýklarý, halkýn sorunlarýna
makûl çözümler bulma becerileri ölçüsünde bir anlam
kazanýr ve deðer ifade eder.
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Demokrasiyi, bunlarýn dýþýnda, kiþiler ile özdeþleþtirmek, kiþiler ile daim kabul etmek, en baþta bu
deðerlerin kendisine zarar verecektir. Sorumluluklarýnýn farkýnda olamayan, siyasî baþarýsýný baþka siyasetlerin baþarýsýzlýðýna endeksleyen anlayýþlarýn sahipleri, sonuçta sadece demokrasiyi ve ülkeyi deðil,
kendilerini de sýkýntýya sokmaktadýr.
Anayasa deðiþikliði ve demokratikleþme tartýþmalarý da her çevrenin kendine göre geliþtirdiði tezler
yumaðý içinde boðulmakta; buna karþýlýk Türkiye’nin
ihtiyaçlarýna ve yeni geliþmelere cevap verecek deðiþiklikler ise ya gecikmekte ya da gerçekleþememektedir. Talepler, öneriler ve eleþtiriler kadar, deðiþikliði
realize etme duyarlýlýðý ve kararlýlýðý, bu sebeple
önemlidir. Çünkü siyaset, ideal olan ile mümkün olan
arasýnda bað kurabildiði ölçüde sonuca ulaþabilmektedir.
Pazarlýk ile uzlaþma, samimiyet ile tutarsýzlýk
arasýnda var olan çizginin kendini hissettirdiði en
esaslý alanlardan biri, bu noktada ortaya çýkmaktadýr.
Ýþte bu ve benzeri sebeplerle yaþadýðýmýz olaylar ve
geliþmeler, Türk siyaseti için tarihî bir sýnav anlamý taþýmakta, kendini ispatlama sorunuyla karþý karþýya
býrakmaktadýr.
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Muhterem Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Konuþmama son vermeden önce, Ceza Kanunu’nun 312. maddesi etrafýnda dönen tartýþmalara ve
partimize yönelik eleþtiri ve karalama teþebbüslerine
temas etmek istiyorum.
Anlamamak ve çarpýtmak için direnen çevrelerin
aksine, bizim bu çerçevede söylediklerimiz ve görüþlerimiz gayet açýktýr ve tutarlýdýr:
1. Türkiye’nin birliði ve dirliði Milliyetçi Hareket
Partisi açýsýndan hayatî öneme ve önceliðe
sahiptir. Bu yaklaþým, sadece Milliyetçi Hareket Partisi bakýmýndan deðil, her parti ve kiþinin de sahiplenmesi gereken, üzerinde titizlikle durulmasý þart olan bir anlayýþý ifade etmektedir.
2. Türkiye’de dinî ve etnik farklýlýklarýn deðil,
müþterek deðerlerin ve hedeflerin ön plâna
çýkartýlmasý gerekir. Bu çerçevede toplumsal
kesimler arasýnda kin ve nefret tohumlarý
ekecek davranýþlardan ve konuþmalardan
kaçýnmak þarttýr. Siyasetçilerin böyle bir mesele karþýsýnda taþýdýklarý sorumluluk çok daha fazladýr ve önemlidir. Bu ve benzeri sebeplerle, bu hususun Türk hukuk sistemati119
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ðinde yer almasý, hem toplumsal ahenk hem
de demokrasi açýsýndan önem arz etmektedir.
3. Ceza Kanunu’nun 312. maddesinin zaman
zaman geniþ yorumlanarak uygulanmasýnýn
yarattýðý bazý tartýþmalar, biraz önce ifade ettiðim þekildeki bir düzenlemenin gerekliliðini
ortadan kaldýrmamaktadýr.
4. Türkiye, düþünce ve ifade özgürlüðü meselesini mutlaka aþacaktýr. Bir taraftan demokratikleþme adýmlarý hýzlandýkça, diðer taraftan
siyasetçiler görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ettikçe meselenin çözümü, demokrasi
ve insan haklarý istismarcýlarýna raðmen
mümkün olacaktýr.
Bu vesileyle, 312. maddenin tamamen kaldýrýlmasýný savunan siyasetçilerin, bu maddenin kalkmasý durumunda hangi siyaseti güdeceklerini merak ettiðimizi
ifade etmek istiyorum. Böyle bir durumda siyasetin
mezhep ve etnik farklýlýklar üzerine bina edilmesi hesabý mý yapýlmaktadýr? Türkiye’nin kültürel ve toplumsal
dokusunu tahrip etmeyi kolaylaþtýrmak hangi demokrasi ve insan haklarý anlayýþýyla baðdaþmaktadýr?
Bir haftadýr, deðiþik gazete köþelerinde ve kürsülerde, akýllarý sýra partimizin görüþlerini eleþtirdikle-

rini zannedenler, aslýnda siyasî piþkinliklerine yeni örnekler eklediklerinin farkýnda bile deðiller. Yaklaþýk bir
yýldýr zaman zaman baþvurduklarý yöntemleri bugün
de tekrarlamaya kalkanlar, yine partimizin geçmiþine
ve geleneðine atýfta bulunarak amaçlarýna ulaþmaya
çalýþmaktadýrlar.
Milliyetçi Hareket Partililerin, kendi geçmiþlerini
bir gün inkâr edip baþka bir gün sahip çýkanlardan
alacaklarý hiçbir akýl, hiçbir ders yoktur. Yine hiç kimse iþine geldiðinde, “MHP’liden daha çok MHP’li olma” gibi bir hakka sahip deðildir.
Bizim düþüncemiz, sonuçta sadece kendilerine
zarar veren uslûplardan ve yöntemlerden vazgeçmeleri temennisinden ibarettir.
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Deðerli Arkadaþlarým,
Bunun için her tartýþmalý konu karþýsýnda Milliyetçi Hareket Partisinin kendileri gibi tavýr koymaya
davet edip daha sonra da eleþtirmeye gayret edenleri, artýk demokrasi ve insan haklarý adýna da fetva verip yargýlamaya çalýþanlarý tarihe ve millete havale
ediyoruz.
Bizler ülkemiz ve insanýmýz için doðru bildiðimiz
yolda kararlý bir þekilde yürümeye devam edeceðiz.
Bizim için önemli olan, demokratik siyasî hayatýn ye-
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gâne meþruluk mercii durumundaki kamu vicdanýdýr.
Önümüzde, tartýþmamýz gereken; üzerinde zihin yorup gücümüzü ve enerjimizi yoðunlaþtýrarak
çözmemiz gereken baþta sosyoekonomik sorunlar olmak üzere birçok önemli konu bulunmaktadýr. Artýk
Türkiye’nin gündeminin her gün, her hafta kýsýr çekiþmelerle iþgal edilmesine son vermek lazýmdýr.
Milliyetçi Hareket Partisinin gündeminde, Türk
milletinin beklentileri, yarýnlarý vardýr.
Bu duygu ve düþüncelerle hepinizi bir kez daha
en iyi dileklerimle selâmlýyorum.
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin
11 Nisan 2000 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý
Konuþma Metni
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Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Grup toplantýmýza hepinizi en iyi dileklerimle selâmlayarak baþlýyorum.
Türkiye gündemini deðerlendirmeye geçmeden
önce, geçtiðimiz haftanýn partimiz açýsýndan taþýdýðý
anlam ve öneme kýsaca temas etmeyi gerekli görüyorum.
Bilindiði gibi Türk Milliyetçiliði Hareketinin fikir ve
kültür hareketi hüviyetine siyasî bir derinlik de kazandýran þahsiyetlerin en baþýnda Rahmetli Baþbuðumuz gelmektedir. Zorlu, zorlu olduðu kadar da onurlu
bir hayat, böyle bir mücadelenin geliþmesine ve baþarýsýna adanmýþtýr. Arkasýnda idealist bir gençlik,
aziz milletimizin can yoldaþý kader arkadaþý olan bir
Milliyetçi Hareket Partisi ve çok önemli bir tecrübe birikimi bizlere miras olarak kalmýþtýr.
Muhterem Baþbuðumuzun Hakk’ýn rahmetine
kavuþmasýnýn üzerinden tam 3 yýl geçmiþ bulunmaktadýr. 4 Nisan, bir taraftan bütün Türk Dünyasý’ný acýlara boðan bir gün olarak hafýzalara, yüreklere kazýnmýþ; diðer taraftan da bu siyasî ve kültürel mirasýn
önemini sembolize eden bir gün olmuþtur.
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Onun dava arkadaþlarý, dostlarý ve genç evlâtlarý, bu acýlý aný, onun ideallerine ulaþmanýn muhasebesinin yapýldýðý bir gün hâline dönüþtürmüþtür. Ýnanýyorum ki merhum Türkeþ Beyin aziz hatýrasýna en
çok yakýþan anlamlý ve hayýrlý yollardan biri budur.
Bu yýl, o soðuk ve hüzünlü 4 Nisan gününün
omuzlarýmýza yüklediði görev ve sorumluluk bilinciyle, daha ileriye daha güzele yönelmenin temelleri atýlmýþtýr. Partimiz, siyasî hedeflerine ulaþmak, halkýna
daha iyi hizmet sunabilmek amacýyla yeni genel merkez binasýnýn ortaya çýkmasýný saðlayacak ilk ve
önemli adýmlarý atmýþtýr.
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Deðerli Arkadaþlarým,
Kýymetli Misafirler,
Büyük ümitlerle girdiðimiz 21. yüzyýlýn baþýnda
dünyadaki geliþmeleri dikkatle deðerlendirdiðimiz zaman önümüzde kaybedecek vaktimizin olmadýðýný
görürüz. Geçtiðimiz iki yüzyýlý bir türlü istediði geliþme
seviyesini yakalayamamýþ, kayýp yüzyýllar olarak yaþamýþ milletimizi, bu yeni yüzyýlda yeniden dünyanýn
büyük geliþme göstermiþ milletleri arasýna katmak
için hýzlý hareket etmek mecburiyeti vardýr.

Milliyetçi Hareket Partisi, yeni çaðýn icaplarýný
yerine getirmesinin bir aracý olacak bu hizmet binasýyla birlikte, tek baþýna iktidara hazýrlanacaktýr. Daha
önemlisi, milletimizin parlak geleceðine yönelik projelerin ve fikirlerin üretildiði merkezlerden biri hâline gelecektir. Huzurlarýnýzda, bu çabamýzýn Türk demokrasisi ve milletimiz için hayýrlara vesile olmasýný bir kez
daha Cenab-ý Allah’tan niyaz ediyorum.
Yine, Kayseri’nin Pýnarbaþý ilçesinde Rahmetli
Türkeþ Beyin anýsýna inþa edilen Türklük Anýtý da görkemli bir eser olarak tarihteki yerini almýþtýr. Bu vesileyle, bütün bu konularda emeði geçen arkadaþlarýma þükranlarýmý ve teþekkürlerimi sunuyorum.

Günümüz dünyasýnda, toplumsal ve ekonomik
süreçlerde olduðu kadar, milletler arasý iliþkilerde de
belirleyici olan temel eðilimleri dikkatle analiz ettiðimizde nelerin yapýlmasý gerektiði konusunda önemli
ipuçlarý elde etmemiz mümkündür.
Bugün küreselleþme diye ifade edilen olay bir
boyutuyla ekonomik yapýlarýn dünya ölçeðinde rekabete açýk hâle geldiði yeni bir iliþki biçimini ifade etmektedir. Kendi içine kapalý toplumlar ve ekonomiler,
bu yeni iliþki biçiminin karþýsýnda hýzla marjinalleþirken; küresel ölçekte hedefler tespit edip bunlara göre
örgütlenmiþ olan toplumlar, yeni iliþkilerin merkezinde
yer almaktadýrlar.
Açýk toplum ve rekabetçi piyasa mekanizmasý
kavramlarý, yeni çaðýn iliþki biçimlerini ifade eden
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göstergeler olarak kabul edilmektedir. Açýk toplum,
devlet ve toplum iliþkilerini, özgürlükler esasýnda fertten aile, toplum ve devlete doðru yönlendiren yeni bir
yapýyý ifade etmektedir. Bu anlayýþla temel hak ve özgürlüklerin siyasî baðlamdaki aktörleri, “yurttaþ” olan
fertlerdir. Ve bu yurttaþýn önünü kapatan engelleri kaldýrmak, ona destek olmak, onun yaratýcýlýðýnýn ortaya
çýkmasýný saðlamak ise demokratik devletin görevidir.
Dikkatle izlenildiðinde, devletin, demokratikleþmesi meselesinin çaðýmýzýn geliþme seviyesine ulaþmadaki etkin rolünü tespit etmek daha kolay olabilir.
Ýnsanlarýn yaratýcý enerjisinden faydalanmayan,
onu ortaya çýkaramayan, demokratik deðerlere dayanmayan toplum ve ülkelerin büyük iþler baþarmasý
günümüzde mümkün deðildir.
Muhtelif vesilelerle üzerinde durduðum gibi küreselleþen dünyanýn en önemli dinamizm kaynaklarýndan birisi de bilgi veya enformasyondur. Bugün
toplumlar ve ülkeler arasýndaki rekabet daha çok
ürettikleri bilgi ve onun uygulama biçimleri üzerinden
yürütülmektedir. Bilgi üretemeyen toplumlar yenilik
yaratamamaktadýrlar. Yenilik yaratamayan toplumlar
ise bu ihtiyaçlarýný baþka toplumlardan transfer ederek gidermeye, satýn almaya mecbur hâle girmektedirler. Hiç olmazsa satýn alýnan bilgi ve enformasyonu
ikame edecek farklý bilgiler üretip satmak mevcut du-

rumu muhafaza etmenin þartý hâline gelmiþtir.
Böyle bir dünyada, bilim zihniyetine sahip olmadan, bilgi üretmeden geliþmiþ ülkelerle aradaki farký
kapatmanýn yolu, mevcut yapýyý köklü bir þekilde deðiþtirmekten geçmektedir. Bunun için yeni bir ekonomik ve siyasî örgütlenmeyi saðlayacak esaslý bir yapýsal dönüþüm programýný uygulamak durumundayýz.

128

129

Muhterem Milletvekilleri,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Kýsacasý, 21. yüzyýla hâkim olan bu temel süreçlere baktýðýmýz zaman kendi toplum ve ülkemizin
içinde bulunduðu þartlarý daha iyi deðerlendirebiliriz.
Türkiye’nin gerçek gündemini oluþturan sorunlar bu süreçlerle ilgilidir. Artýk Türkiye’yi taþýmakta
zorlanan ekonomik, toplumsal ve siyasal yapýda köklü deðiþmelere gitmek mecburiyetindeyiz. Belki de
bunun için atýlmasý gereken ilk adým öncelikle mevcut
zihniyet yapýlarýnýn deðiþmesi yönünde olmalýdýr.
Türkiye’nin ekonomik yapýsýnda belirleyici olan
devletçi-müdahaleci zihniyeti, rekabet þartlarýndan
uzak tekelci oluþumlarý hýzlý bir þekilde rekabetçi piyasa mekanizmasýna dönüþtürmek zorundayýz. Türk
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ekonomisini de çaðdaþ toplumlarýn ekonomilerindeki
temel ilkelere göre düzenlemeden, “rant ekonomisinden” tam anlamýyla kurtarmak mümkün deðildir.
½urasý gün geçtikçe daha iyi anlaþýlmaktadýr ki
içinde bulunduðumuz Koalisyon Hükûmeti, ekonomide önemli bir baþlangýç yapmýþtýr. Geçtiðimiz 20 yýl
içerisinde Türkiye’yi, Türk toplumunu kemiren bir hastalýk olan enflâsyona olduðu kadar, ekonomide kriz ve
dar boðazlara karþý da çözüm olacak ciddî bir mücadele yürütülmektedir. Yýllardýr yapýlamayaný yaparken
ortaya koyduðumuz kararlýlýðýn, ayný zamanda bir siyasî riski göze almak anlamýna geldiðini hepimiz biliyoruz.
Bu konudaki baþarýnýn her türlü fedakârlýða deðer bir nitelik taþýdýðýna inandýðýmýz için bunu hiç çekinmeden yaptýk ve yapmaya devam edeceðiz. Daha
düne kadar istikrar programýnýn baþarýlý olmayacaðý
konusunda en karamsar görüþleri ifade edenler bile
bugünlerde enflâsyonun düþme eðilimine girdiðini ve
Türkiye’nin bu belâyý yeneceðini görmeye ve bunu
ifade etmeye baþlamýþlardýr.
Evet, Türkiye enflâsyonu yenecektir, yenmek
zorundadýr. Mevduat faizlerindeki düþüþ giderek kredi faizlerine yansýyacak, yýlýn ikinci yarýsýndan itibaren bu geliþmeler yatýrýmlarý da uyarmaya baþlayacaktýr. Sözün kýsasý, Türk ekonomisi yeniden kendi

dengelerini kurup canlanma yolundadýr. Bundan kimse þüphe etmemelidir. Biz bütün siyasî kararlýlýðýmýzla bu politikalarý devam ettirmek düþüncesindeyiz.
Türkiye’nin esas yakalamasý gereken istikrarlý büyüme ve ileri hamleleri gerçekleþtirme yönündeki amacýna ulaþmasý için buna mecburuz.
Bunun için takip edeceðimiz politikalar bizi rekabetçi piyasa ekonomisine, bilgi teknolojilerine dayalý
yeni üretim teknolojilerine götürecek olan bir dönüþüm stratejisinin parçalarý olarak görülebilir. Özellikle
ulaþtýrma ve haberleþme alanýnda çaðdaþ dünyanýn
yakaladýðý dinamizmi ve ivmeyi saðlayacak yeni geliþmeleri bir an önce yakalamak durumundayýz.
Bütün bunlar Türkiye’nin yeni bir büyüme ve
toplumsal geliþme ihtiyacýna cevap verecek politikalardýr. Ve Türkiye’nin gündemi, bunlar üzerinde, bu
gerçekler üzerinde yoðunlaþtýðýnda Türkiye zaman
kaybetmekten de kurtulmuþ olacaktýr.
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Kýymetli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Ülkemiz son zamanlarda anayasa deðiþikliði ile
cumhurbaþkanýnýn görev süresinin bitmesi vesilesiyle yaþanan tartýþmalarda gene büyük zaman kaybetmiþ, boþ yere enerji harcamýþtýr.
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Demokrasimizin kýrýlgan bir yapýya sahip bulunmasý, temel kural ve kurumlarýnýn yeterince geliþip
yerleþmemiþ olmasý, sürekli bir titizliði ve samimiyeti
daha çok zorunlu kýlmaktadýr.
Anayasa deðiþiklikleri ile cumhurbaþkanlýðý seçimi sürecinin, böyle bir durumun en bariz örneklerini
oluþturduðuna hiç þüphe yoktur. Ülke yönetimini ve demokrasinin iþleyiþini doðrudan ilgilendiren bu ve benzeri hayatî konularda, Türkiye sürekli yoðun tartýþma
ve gerilim yüklü süreçlerle karþý karþýya kalmaktadýr.
Anayasa deðiþiklikleri ile cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin sahip olduðu görünüm, bir noktaya kadar
tabiîdir. Çünkü, tartýþma ve rekabet demokrasinin te-

melini oluþturur. Bir noktadan itibaren ise demokrasiyi yeni sorunlarla karþý karþýya býrakabilir. Seviyeli, ilkeli ve tutarlý siyaset, bunun için çok hayatî ve önemlidir.
Ayný þekilde, uzlaþma ve hoþgörü iklimi de demokrasinin ruhunu teþkil eder. Ahenkli bir demokratik
siyasî yapý ve iþleyiþ için ruh ile bedenin birbirini tamamlamasý kaçýnýlmazdýr.
Ülkemiz, maalesef böyle bir hassasiyetin hâkim
olduðu demokratik bir siyasî hayatýn hâlâ uzaðýndadýr. Anayasa deðiþikliði gibi cumhurbaþkanlýðý seçimleri bu açýdan da çok önem taþýmakta, demokratik istikrarýn geliþimi bakýmýndan bir dönüm noktasýný ifade
etmektedir.
Anayasa deðiþikliði paketinin, ilkeler bazýnda
tartýþýlmasýndan çok, bir pazarlýk ve taktik mücadeleye dönüþmesi, sonuç almayý mümkün kýlmamýþtýr.
Meclis iradesi, deðiþiklik önerilerini tasvip etmeyen bir
doðrultuda tecelli etmiþtir. Nihai karar tabi ki demokratik bir karardýr ve tartýþmalara hukukî olarak da son
noktanýn konmasý anlamýna gelmektedir.
Bununla birlikte, anayasa deðiþikliði süreci, öncesi ve sonrasýyla birlikte siyasî yöntem ve etik bakýmýndan tartýþýlmaya devam edilmektedir. ½üphesiz,
teklifin altýndaki imza sayýsý ile Meclisin ortaya koyduðu irade arasýnda göze çarpan bariz fark, bu tartýþmayý besleyen temel faktörlerden biri olmaktadýr.
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Birçok kez ifade ettiðim gibi partiler arasý yarýþýn
sergileneceði ya da uzlaþma anlayýþýnýn ve kararlýlýðýnýn gösterileceði alanlar ve anlar bellidir. Bunlarýn
birbirine karýþtýrýldýðý durumlarda, siyasetin ümitten
çok ümitsizlik, çözümden çok çözümsüzlük üretmesi
kaçýnýlmazdýr.
Demokrasinin kurumlaþmasý da siyaset ile toplum arasýnda güven baðýnýn kuvvetlenmesi de bu tür
ayrýmlarýn iyi yapýlmasýnda sergilenen becerilere ve
duyarlýlýklara baðlýdýr. Türk siyasetinin tarihsel açmazlarýndan birini bu zamanlarda sýkça gözlenen
krizler ya da kriz beklentileri oluþturmaktadýr.

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak meseleye,
prensipler çerçevesinde ve tutarlýlýk içinde yaklaþmaya özen gösterdik. Anayasa deðiþikliðini siyasî rejimimizin iþleyiþine yeni kurallarýn eklenip eklenmemesi
meselesi olarak yaklaþtýk. Milletvekili arkadaþlarýmýn
kendi imzalarýna sonuna kadar sahip çýkmýþ olmalarýný, sadece tutarlýlýk adýna deðil, bu bakýmdan da
takdir ile karþýlýyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, mevcut þartlar dahilinde doðru olaný yaptýðýna inanmýþ ve
sonuna kadar da arkasýnda olmuþtur.
Yüce Meclisin ortaya koyduðu irade, bu açýdan
siyasî vicdanýmýzý yaralamamýþ, ancak konu üzerinde çok yönlü düþünmemize sebep olmuþtur. Partimiz,
her geliþme karþýsýnda çok yönlü analizler yaparak
milleti ve ülkesi için en iyinin, en güzelin arayýþý içinde olmuþtur, bundan sonra da olmaya devam edecektir.
Her siyasî partinin ve milletvekilinin de son geliþmeler hakkýnda bir deðerlendirme yapmasý, Meclisin ve siyasetin itibarýný er ya da geç zedeleyecek
olan tavýrlardan kaçýnmasý önem arz etmektedir.
Unutulmamalý ki olumsuzluklar karþýsýnda kaybeden
demokrasimiz ve halkýmýz olmakta; siyasetin ve siyasetçinin uðradýðý itibar erozyonunun önüne geçmek,
giderek daha çok zorlaþmaktadýr.
Deðerli Arkadaþlarým,

Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Bugün gelinen noktada anayasamýzýn çizdiði
prosedür içerisinde yeni cumhurbaþkaný yüce Meclis
tarafýndan seçilecektir. Bu konuda herhangi bir endiþeye gerek bulunmaktadýr.
Burada bizim önerimiz yeni cumhurbaþkanýnýn
kim olmasý ve hangi partiden olmasýndan daha öncelikli ve daha önemli hususlarla ilgidir. Bunlarý kýsaca
þu þekilde ifade etmek istiyorum:
1. Yeni cumhurbaþkaný seçilmesi meselesi, sadece koalisyonu oluþturan partileri ilgilendiren bir konu deðildir. Bu bakýmdan cumhur baþkanýnýn seçilmesi meselesini doðrudan
hükûmetle irtibatlandýran bir yaklaþým içerisinde bulunmamak gereði vardýr. Kýsaca,
cumhurbaþkanlýðý seçiminin hükûmet meselesinden ayrý olarak ele almak daha doðru bir
yaklaþým olacaktýr.
2. Yeni cumhurbaþkaný Mecliste bulunan bütün
partilerle yapýlacak diyalogla, mümkün olan
en geniþ uzlaþma zemininde ortaya çýkacak
bir anlayýþ ve iþ birliði sonucunda seçilmelidir.
3. Siyasî partiler ile Meclisimiz, cumhurbaþkaný
seçimine, küçük ve kiþisel hesaplarýn deðil,
siyasetin prestij kazanma ve güven tazeleme-
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sinin bir aracý olarak yaklaþmalýdýr.
4. Yeni cumhurbaþkanýnýn kim olmasýndan çok,
nasýl bir þahsiyetin cumhurbaþkanlýðý makamýna seçilmesi önemlidir. Bunun için uzlaþma
arayýþlarýnda, cumhurbaþkaný olacak þahsýn
vasýflarý belirleyici olmalýdýr.
5. Yeni cumhurbaþkaný olacak þahsýn, her þeyden önce Türkiye’nin bütünlüðü ve Türk devletinin millî ve üniter yapýsý konusunda temsil
edici, cumhuriyetin temel deðerlerini sahiplenecek bir kimliðe sahip olmasý önemlidir.
6. Yeni cumhurbaþkaný olacak þahsýn kamuoyumuzda bugüne kadar, dürüst, þaibesiz ve
milletimizin manevî deðerlerine saygýlý hüviyeti ile tebaruz etmiþ, demokrasinin ilkeleri
konusunda duyarlý bir þahsiyet olmalýdýr.
Bu çerçevede uzlaþma arayýþlarý sonucu tespit
edilebilecek þahsiyetin büyük milletimizi en iyi bir biçimde temsil edebilecek olduðuna inanýyoruz.
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dýðý istikrar ve uzlaþma ortamý büyük ölçüde tesis
edilmiþ; hepimizin, herkesin geleceðe yönelik beklentileri ve ümitleri geliþmeye baþlamýþtýr.
Siyasî hayatýmýzýn geliþiminde önemli dönüm
noktalarýndan birini ifade eden cumhurbaþkanlýðý seçimleri bu bakýmdan da önemli bir sýnavdýr. Bunu, yeni gerilimlere ve krizlere meydan vermeden baþarmak, þüphesiz 18 Nisan Seçimleri sonrasýnda baþlayan atýlýmlarýn ve ortaya çýkan istikrarýn sürekliliðini
de kolaylaþtýracaktýr.
Biz, yüce Meclisin, Türk milleti ve devleti açýsýndan en doðru kararý vereceðine bütün kalbimizle inanýyoruz.
Bu duygu ve düþüncelerle bir kez daha saygý ve
sevgiler sunuyorum.

Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Türk siyaseti, 18 Nisan Seçimleriyle birlikte yeni
yüzyýla yeni ve güzel bir baþlangýç yapmýþtýr. Sosyal
ve ekonomik hayatýmýzýn, kýsacasý halkýmýzýn susa136
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin
18 Nisan 2000 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý
Konuþma Metni
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Deðerli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Konuþmama baþlarken hepinizi en iyi dileklerimle selâmlýyorum.
Dört ayý aþkýn bir süredir anayasa deðiþikliði ile
cumhurbaþkanlýðý seçimi tartýþmalarý ülke gündeminin ilk sýralarýnda yer almaktadýr. Konuya ilginin düzeyi ve tartýþmalarýn seyri, diðer ülke sorunlarýna ve dýþ
iliþkiler alanýnda ortaya çýkan geliþmelere gerekli
önemi gösterip zaman ayýrmamýzý engellemiþtir. En
azýndan bu tür meselelerin geri plâna itilmesine sebep olmuþtur.
Bugün burada daha çok ekonomimizin bir fotoðrafýný çekmek, dün ve bugün muhasebesini yaparak
halkýmýzýn bilgisine sunmak istiyorum. Bu çerçevedeki görüþlerimizi cumhurbaþkanlýðý seçim sürecinde
yaþanan geliþmelerin kýsa bir deðerlendirmesini yaptýktan sonra sizlerle ve halkýmýzla paylaþacaðým.
Bilindiði gibi aday olma süreci resmen baþlamýþ
bulunmaktadýr. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu
konudaki görüþ ve önerilerimizi geçen hafta grup toplantýmýzda kamuoyuna açýklamýþtýk. Altý prensipte
özetlediðimiz bu düþünce ve önerilerimiz, geniþ yanký
uyandýrmýþ, kamuoyundan büyük destek görmüþtür.
141
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin beþ partiden oluþan siyasî kompozisyonu ve bu kompozisyonun iktidar ile muhalefet arasýndaki daðýlýmý, uzlaþma ve iþ
birliðini ön plâna çýkartmýþtýr. Buna ilâve olarak cumhurbaþkanlýðý makamýnýn taþýdýðý önem, sahip olduðu görev ve yetkiler, iþ birliði ve anlaþma zemininin
oluþturulmasýný daha da gerekli hâle getirmiþtir.
Ýktidar ortaðý partilerin yanýnda, muhalefet partilerinin de böyle bir yaklaþým içinde olduðu görülmektedir. Bu sürecin devam etmesi, halkýmýzýn ve meclisimizin tasvip edeceði bir sonucun ortaya çýkmasý en
büyük dileðimizdir.
Bir taraftan demokratik sürecin rüþtünü ispat
ederek makul bir sonuca varmasý, diðer taraftan 18
Nisan Seçimleri sonrasýnda þekillenmeye baþlayan
uzlaþma ve hoþgörü ikliminin bozulmamasý önem taþýmaktadýr. Ülkemizin geleceði ve demokrasimizin
kurumlaþmasý bakýmýndan, 21. yüzyýla yaptýðýmýz
güzel baþlangýçta bir önemli kilometre taþýnýn daha
döþenmesi, þüphesiz hayatî deðere sahiptir.

partiler ile muhalefet partileri arasýnda yapýcý bir diyalog ve iþ birliði sürecinin baþlatýlmýþ olmasý, bunun
için önemlidir. Prensipler ve yöntem üzerinde cereyan
eden görüþme trafiði, önümüzdeki günler içinde daha
somut bir çerçevede geliþmeye baþlayacaktýr.

Takdir edileceði üzere, partimiz ve hükûmetimiz
bu açýdan gerekli olan özeni ve dikkati sergilemekten
geri durmamaktadýr. Demokrasi tarihimizde ender
rastlanan bir anlayýþýn hayata geçirilmesi için çaba
sarfedilmektedir. Gerçekten de hükûmeti oluþturan

Ülke içinde ve dýþýnda çözüm bekleyen, bir an
önce el atýlmasý gerekli olan sorunlarýn varlýðý bilinmektedir. En baþta, önümüzdeki aylar içinde kritik bir
dönemece girecek olan Avrupa Birliði ile iliþkilerimiz
yoðun bir siyasî ve idarî hazýrlýðý gerekli kýlmaktadýr.
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Sürecin baþarýyla tamamlanmasý durumunda,
Türk siyasetinde yeni bir sayfa açýlmýþ; demokrasimizin tarihî ihtiyaçlarýndan birini oluþturan saðlýklý iktidar-muhalefet iliþkilerinin tesisinde kayda deðer bir
adým atýlmýþ olunacaktýr.
Bütün bu çabalar, bazý çevrelerin ima ettiði gibi
meclisimizin iradesine ipotek koyma anlamý taþýmamaktadýr. Muhtemel meþruluk tartýþmalarýnýn önüne
geçmek, gereksiz çekiþme ve krizlere yol açmamak
için elveriþli bir zemin ve ortam hazýrlama anlamýna
gelmektedir. Bunun saðlayacaðý temel fayda, her
þeyden önce bu zamana kadar yaþadýðýmýz tartýþmalarýn ve gündemin kilitlenmesi sürecinin, seçimden
sonra yaþanmamasý olacaktýr.
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Yine, ekonomik programýn kararlýlýkla uygulanmasý ve takibi önem taþýmaktadýr. Kýsa vadede çok
hayatî bir nitelik arz eden bu iki konuda ortaya çýkacak ihmal ya da kararsýzlýðýn telâfisi mümkün olmayan yeni sorunlara yol açabileceði unutulmamalýdýr.

Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Deðerli Basýn Mensuplarý,
Tabi ki, ülkemizin temel sorunlarý, sadece Avrupa Birliði ile olan iliþkilerimizin geleceði ve hayat pahalýlýðý deðildir. En az bunlar kadar önemli ve hayatî
olan en kýsa zamanda neþter vurulmasý gereken birçok sorunumuz bulunmaktadýr. Bunlar arasýnda, gelir
daðýlýmýnýn bozukluðu, iþsizlik, eðitim ve adalet sisteminde aksayan yönler baþý çekmektedir.
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Çünkü ülkemizde yýllardýr yaþanan kronik enflâsyon, ekonomide kaynak ve gelir daðýlýmýný sürekli
bozmuþ, faizlerin yüksek ve istikrarsýz bir þekilde gerçekleþmesine sebep olmuþtur. Bunlar da üretim ve istihdamý artýracak yatýrýmlarý olumsuz etkilemiþ, kamu
bütçesinin dengesini bozmuþtur.
Devlet, sonuç itibarýyla, faiz ödemekten ve yeni
borçlar aramaktan aslî görevlerini yapmakta zorlanan
bir noktaya gelmiþtir. Borç faizlerinin vergi gelirlerinin
tamamýný yutmasý, reel faizlerin akýl dýþý düzeylere
yükselmesi, Türk ekonomisinin acý gerçekleri olarak
ortaya çýkmýþtýr.

Bu sorun, diðer toplumsal ve ekonomik sorunlar
üzerinde çok yönlü bir etkiye, daha açýkçasý olumsuz
sonuçlara yol açtýðý için can alýcý bir konumda bulunmaktadýr.

Buna karþýlýk, tam 26 yýldýr enflâsyonu düþürme
vaadi bütün hükûmet programlarýnda temel önceliklerden biri olarak yer almýþ, ancak baþarýlý ve kararlý
bir mücadele sergilemek ve sonuç almak mümkün
olamamýþtýr.
En son olarak, 1999 yýlý Türk ekonomisinin her
alanda týkandýðý kara bir yýl olarak tarihteki yerini almýþtýr. Ekonomik daralmanýn had safhaya ulaþtýðý
1999 yýlýnda “deniz bitti” yorumlarýnýn sýkça yapýlmasý boþuna deðildir.
Yýllarýn birikimi olan sorunlarýn kaçýnýlmaz sonucunu yansýtan bu dramatik tablonun ortaya çýkmasýnda þüphesiz son iki yýldýr yaþanan olaðanüstü geliþ-
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Ancak, çeyrek yüzyýlý aþan bir tarihî geçmiþi bulunan kronik enflâsyon belâsý, hem toplumsal ve ekonomik sistemimiz hem de uluslar arasý iliþkilerimiz bakýmýndan çok farklý bir yere ve öneme sahiptir.
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melerin de payý büyüktür. 1997 yýlýnda Uzak Doðu’da
baþlayýp 1998 yýlý içinde Rusya’yý etkisi altýna alan
küresel ekonomik krizin Türk ekonomisi üzerindeki
olumsuz etkileri, daha çok 1999 yýlý içinde kendini
göstermiþtir.
1998 Aðustosundan itibaren yoðunlaþan Rusya
krizi sonrasýnda yabancý yatýrýmcýlarýn Türkiye’den
kaçýþý hýzlanmýþ, rezervlerimiz azalmaya baþlamýþ
ve dýþ finansman imkânlarý daralmýþtýr.
Yine ayný dönem içinde petrol fiyatlarýnda gözlenen hýzlý yükseliþ süreci, ekonomik hayatýn nefes almasýný güçleþtiren baþka bir faktör olmuþtur. Çünkü,
1998 yýlý içinde 12.74 dolara kadar gerileyen bir varil
petrolün fiyatý, içinde bulunduðumuz yýlýn ½ubat ayý
baþlarýnda 30 dolarý aþmýþtýr. Böyle bir artýþýn, sýkýntýlý bir ekonomiyi daha çok baský altýna almasý kaçýnýlmazdýr.
Bütün bunlara, erken seçim tartýþmalarýnýn yarattýðý belirsizlikler ile Marmara bölgemizde art arda
yaþanan büyük deprem felâketlerinin eklenmesi, sorunlarýn daha da derinleþmesini ve ekonomik aktivitenin giderek zayýflamasýný beraberinde getirmiþtir.
Kýsacasý, 1999 yýlý, özellikle de 1999 yýlýnýn ilk
üç çeyreði, ekonomik açýdan çok ciddî daralmanýn
yaþandýðý ve sýkýntýlarýn had safhaya ulaþtýðý bir dönem olmuþtur. Buna karþýlýk, ayný yýl, özellikle de ikin-

ci yarýsý, siyasî açýdan ciddî bir toparlanma ve güven
ortamýnýn oluþmaya baþladýðý bir yýl olmuþtur.
57. Cumhuriyet Hükûmeti, üç partiden meydana
gelmiþ olmasýna raðmen, hem istikrarlý ve uyumlu bir
hükûmet modeli oluþturmuþ hem de ekonomik sorunlarýn üzerine kararlý bir þekilde gitmeye baþlamýþtýr.
Hükûmetin güvenoyu almasýný izleyen aylarda, yeni
vergi düzenlemelerinin yapýlmasý, uluslar arasý tahkime imkân saðlayan Anayasa deðiþikliðinin gerçekleþtirilmesi, Bankalar Kanunu’nun elden geçirilmesi, en
son olarak enflâsyonla mücadele ve yeniden yapýlanma programýnýn açýklanarak hayata geçirilmesi müm kün olmuþtur.
Hükûmetimizin, 1999 yýlý içinde yaþanan bütün
olumsuzluklara ve olaðanüstü þartlara raðmen ortaya
koyduðu siyasî irade ile somut politikalarý hayata geçirmeye baþlamasý, karþýlýðýný da kýsa süre içinde almamýzý saðlamýþtýr. Sadece iç piyasalarýn ve ekonomik aktörlerin güveni kazanýlmamýþ, dýþ piyasalarda
da Türk ekonomisine karþý duyulan ilgi ve güvenin
arttýðý gözlenmiþtir.
Benzer þekilde geniþ halk kesimleri ve toplum sal aktörler de hükûmetimize ve enflâsyonla mücadele programýna destek saðlamýþtýr. Bugün, izlediðimiz
Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi ile Türkiye Odalar ve Bor salar Birliðinin müþtereken hazýrladýðý “Türkiye Enf-
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lâsyonu Yeniyor” baþlýklý anlamlý kampanyasý takdire
þayandýr. Huzurlarýnýzda Birlik ve Meclis yöneticileri
ile emeði geçen herkese partim ve þahsým adýna teþekkür ediyorum.
Yine, Türk kadýnýnýn kendiliðinden ortaya koyduðu çarþý-pazar denetimine kadar varan enflâsyon
karþýtý refleks her türlü övgüye lâyýktýr. Bu manzara
ülke olarak yýllardýr özlemini çektiðimiz bir manzaradýr ve geleceðe olan inancýmýzý artýrmaktadýr. Milliyetçi Hareket Partisi olarak toplumsal sorumluluk bilincinin bugün ulaþtýðý boyutlarý memnuniyetle karþýlýyor
ve destekliyoruz.

Deðerli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Ýç ve dýþ piyasalarýn daha 2000-2002 yýllarýný
kapsayan enflâsyonla mücadele ve yeniden yapýlanma programý yürürlüðe girmeden verdiði olumlu reaksiyonlar kayda deðerdir. 1999 yýlýnýn Kasým-Aralýk aylarýnda faiz oranlarýnda ortaya çýkan düþme trendi,
buna karþýlýk Borsanýn yükselme eðilimine girmesi ve
hepsinden önemlisi reel ekonomide baþlayan kýpýrdanmalar, memnuniyet verici geliþmeler olmuþtur.
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2000-2002 dönemini kapsayan ve “enflâsyonla
mücadele ve yapýsal deðiþim” olarak tanýmladýðýmýz
programýn, üç aylýk sonuçlarý da ortaya çýkmýþ bulunmaktadýr. Hatýrlanacaðý üzere, bu programýn temel
amaçlarýný;
1. Tüketici enflâsyonunun 2000 yýlý sonunda %
25’e, 2001 yýlý sonunda % 12’ye, 2002 sonunda ise % 7’lere indirmek;
2. Reel faiz oranlarýný makul düzeylere düþürerek borç-faiz sarmalýný kýrmak,
3. Ekonomik kaynaklarýn etkin ve adil daðýlýmýný
saðlamak,
4. Makro ekonomik dengeleri yeniden kurarak
ekonominin büyüme potansiyelini artýrmak
oluþturmaktadýr.
Üç aylýk sonuçlar bu hedeflere ulaþacaðýmýza
dair olumlu kanaatimizi pekiþtirmiþtir. Programýn arkasýnda yer alan siyasî toplumsal destek de Türkiye’nin bu konuda makûs talihini yeneceðini göstermektedir.
Bizler, temel ekonomik sorunlara, özellikle de
enflâsyona karþý baþlattýðýmýz “topyekûn ve kararlý
mücadele”nin baþarýya ulaþacaðýna inanýyoruz. Türkiye bu baþarýyý hak etmiþtir. Ýnþallah yeni yüzyýlýn
149
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Gerçekten de uygulamanýn hedeflenenlerden
daha ileri bir noktada sonuçlar ortaya koymasý birçok

açýdan önem arz etmektedir. Örneðin; programýn ilk
üç ayýnda %70’ler oranýnda beklenen iç borçlanma
faiz oranlarý %35’ler seviyesine gerilemiþtir. Dýþ borçlanmada ise yýlýn ilk çeyreðinde 1.5 milyar dolarlýk hedefe karþýn toplam 2.8 milyar dolarlýk 3 tahvil ihracý
gerçeði yaþanmýþtýr.
Enflâsyon ile faiz oranlarýnda gözlenen düþme
trendine, son günlerde özelleþtirmede saðlanan baþarýlarýn eklenmesi, her þeyden önce ekonomik hayatýmýzýn saðlýðýna kavuþma iþaretleridir. Son aylardaki
POA½’ýn özelleþtirilmesi, TÜPRA½’ýn halka arzý ve
GSM ihalesi ile 5 milyar 339 milyon dolar gelir elde
edilmiþtir. Bu rakam, 2000 yýlý için hedeflenen 7 milyar 600 milyon dolarlýk özelleþtirme gelirine daha yýlýn ilk 3 ayýnda büyük ölçüde ulaþýldýðýný göstermektedir.
Geçtiðimiz hafta içerisinde yapýlan GSM ihalesinde ortaya çýkan 2,5 milyar dolarýn üzerindeki rakamýn
her kesimi memnun etmesinin, ekonomik ve toplumsal
aktörlerin öz güvenini pekiþtiren bir baþarý olarak da
anlamý büyüktür. Bunlar, sonuç itibarýyla ekonominin
siyasete güveninin, ekonomik aktörlerin geleceðe daha umutla bakmaya baþlamasýnýn bir ifadesidir.
Bugün, Meclisin ve Hükûmetin önünde bu olum lu gidiþi daha da geliþtirip kalýcý hâle getirmek gibi öncelikli bir görev bulunmaktadýr. Türkiye, hem borç ve
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baþýnda çeyrek asýrlýk kronik enflasyon ayýbýndan
kurtularak ekonomik hamleleri gerçekleþtirmemiz ve
canlanmayý kalýcý hâle getirmemiz mümkün olacaktýr.
Aksi takdirde, enflâsyonun azmasý, toplumsal
güvensizlik ve yýlgýnlýk sürecinin yeniden hâkim olmaya baþlamasý kaçýnýlmazdýr. Makro ekonomik dengelerin saðlanamamasý, enflâsyonun kontrol altýnda tutulmamasý durumunda, giderek önemli boyutlara ulaþan toplumsal sorunlarý çözmeye zaman ayýrýp enerji harcamamýz daha da zorlaþacaktýr.
Bunun için baþarýsýzlýða, ne toplumumuzun ne
de ekonomimizin tahammülü kalmamýþtýr. Yakaladýðýmýz tarihî fýrsatý, toplumun bütün kesimleri arasýnda
var olan iþ ve güç birliðini, ekonomik mücadeleye
olan ilgi ve özeni devam ettirmemiz lâzýmdýr.
Bu zamana kadar bu açýdan dikkate deðer bir
çaba, müþterek bir hassasiyet ortaya konulmuþtur.
Son birkaç aydýr kendini hissettiren iyimserlik havasý
ile yaþanan olumlu geliþmeler böyle bir müþterek çabanýn, kararlýlýðýn ve inancýn eseridir. Bu ayný zamanda, toplum, siyaset ve ekonomi üçgeni arasýnda gerekli olan baðýn kurulduðunu, iyimser havanýn pekiþtiðini göstermektedir.

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

faiz sarmalýný hem de enflâsyon ayýbýný tarihe mutlaka gömmelidir. Bu, ülkemizin toplumsal istikrara kavuþmasý ve önünü görebilmesi bakýmýndan da çok
önemlidir. Yine unutulmamalý ki yatýrýmlarýn ve ihracatýn artarak belirli bir düzenliliðe sahip olmasý da büyük ölçüde böyle bir kararlýlýðýn ve alt yapýnýn varlýðýna baðlýdýr.
Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Bütün bunlarýn gerçekleþmesi, toplumsal ve
ekonomik istikrarýn kalýcýlaþmasý, ülkemizin ekonomik ve sosyal potansiyellerinin açýða çýkmasýný beraberinde getirecektir. Eðitimini, adalet sistemini gözden geçirerek yenileyen bir Türkiye’nin, kamu kaynaklarýný yerli yerinde kullanýp kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmeye baþlamasý ülkenin hak ettiði seviyeye gelmesi kaçýnýlmazdýr.
Böylece, lider ekonomi, lider devlet, lider toplum, kýsacasý lider ülke, yakýn bir gelecekte bir hedef
olmaktan çýkacak, güzel bir gerçek hâline
dönüþecektir. Avrasya’nýn kalbinde yer alan Türkiye’miz iþte o zaman bu coðrafyanýn ve insanlýðýn
kutup yýldýzý olacaktýr.
Konuþmama bu duygu ve düþüncelerle son
veriyor, yüksek heyetinizi bir kez daha sevgi ve say152
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin
09 Mayýs 2000 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý
Konuþma Metni
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Deðerli Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Konuþmama hepinizi en iyi dileklerimle selâmlayarak baþlýyorum.
Bilindiði üzere, uzun bir süredir çeþitli tartýþmalara konu olan ve ülke gündeminin birinci sýrasýnda
yer eden cumhurbaþkanlýðý seçim süreci tamamlanmýþ bulunmaktadýr. Bu süreçte, gerek tartýþma kültürümüzün mahiyeti, gerekse konunun sahip olduðu
hayatiyet derecesi, ülke içinde ve dýþýnda yaþanan
geliþmelerin geri plânda kalmasýna yol açmýþtýr.
Bugün, sizlerle birlikte, öncelikle yapýlan tartýþmalarýn ve gelinen noktanýn bir deðerlendirmesini
yapmak; daha sonra da önümüzdeki aylara, yýllara
iliþkin düþüncelerimi sizlerle paylaþmak istiyorum.
Bunlara geçmeden önce, yaþanýlan sýcak bir
geliþmenin altýný çizmeyi gerekli ve önemli görüyorum.
Hem ülkemiz, hem de insanlarýmýz, 12 Eylül öncesi ve sonrasýnda karþý karþýya kaldýðý terör olaylarýndan çok sýkýntý çekmiþtir. Türkiye, dünyanýn uzun
süre ve yoðun þekilde bu belâya maruz kalmýþ ülkelerinden biridir. Terör ve þiddet olaylarý, birçok cana
mal olmasýnýn yanýnda ekonomik kalkýnmayý, toplumsal huzur ve dayanýþmayý felç eden bir sonuç doðurmuþtur.
Türkiye, 1984 yýlýndan itibaren yaklaþýk 15 yýllýk
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süre boyunca, yýkýcý, bölücü terör örgütüyle mücadele etmek zorunda kalmýþtýr. Buna, son yýllarda, terörü
vahþice bir yöntem olarak kullanan Hizbullah gibi örgütler eklenmiþtir. Türk devleti, son birkaç yýldýr, özellikle de son birkaç aydýr bu örgütlerle mücadelede
kayda deðer bir baþarý saðlamýþtýr. Bu baþarýda, hiç
þüphesiz milletimizin desteði ile güvenlik güçlerimizin
kararlý ve azimli çabalarý en büyük paya sahiptir.
En son olarak, menfur bir suikasta kurban giden
gazeteci-yazar Uður Mumcu’nun katil zanlýlarýnýn ele
geçirilmesi ve bu konuda ciddî soru iþaretlerinin aydýnlanmasý ihtimalinin ortaya çýkmasý, çok sevindirici
bir geliþme olmuþtur. Çünkü 7 yýldýr aydýnlatýlamayan
bu mesele, diðer benzer cinayetler gibi sadece Türk
polisinin deðil, Türk devletinin ve siyasetinin de bir
onur meselesi hâline gelmiþtir. Bunun yanýnda, toplumsal huzuru ve istikrarý baltalamaya yönelik benzer
giriþimler açýsýndan caydýrýcý bir nitelik taþýdýðý için
çok önem arz etmektedir.
Bu süreçte, gerçeklerin açýða çýkmasý, suikastýn
arkasýnýn ve önünün aydýnlanmasý en büyük dileðimizdir. Bu konuda hükûmetimiz, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da üzerine düþeni titizlik ve kararlýlýk içinde yerine getirmeye devam edecektir.
Yeni çaða, her alanda yeni ve güzel bir baþlangýç yapmak için çabalayan Türkiye’nin her türlü terör

belâsýný defetmesi zorunludur.
Hem ekonomik hem de demokratik geliþmemizin en büyük ayak baðlarýndan birinden daha kurtulmamýz hayatî deðere sahiptir. Bütün terör örgütlerinin
kökünün kazýnmasý konusundaki duyarlý ve kararlý
tavrýmýzýn temel sebebi budur.
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Muhterem Milletvekili Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Ülkemizin hemen her alanda kalkýnmasý ve
önünün açýlmasýndaki en büyük engellerden biri terör
ise diðerleri ekonomik ve siyasî istikrarsýzlýklardýr.
Bugün Türkiye’de, siyasî ve ekonomik istikrar
büyük ölçüde tesis edilmiþ durumdadýr. Ancak bu durumdan, gelinen noktadan ciddî ciddî rahatsýzlýk duyan bazý çevreler bulunmaktadýr. Bunlarýn bir kýsmý,
meseleye demokratik kriterlerden yola çýkarak samimî bir þekilde yaklaþmaktadýr.
Diðer bir önemli kýsmý ise süreci baltalamaya
çalýþmakta, demokrasi ve inanç gibi temel kavram ve
deðerleri manipülâtif amaçla kullanmaktan kaçýnmamaktadýr. Bu zihniyete sahip olanlar, ayný zamanda,
son yýllarda giderek hayatî ihtiyaç hâline gelen istikrar
ve huzurun mimarlarýndan olan Milliyetçi Hareket
Partisini sistematik biçimde hedef almaktadýr.
Bazý hususlarýn çok iyi kavranmasý gerektiðine
inandýðým için birkaç noktaya bir kez daha temas etmeyi zorunlu görüyorum.
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Daha önce de ifade ettiðim gibi istikrar, baþlý baþýna bir deðer ya da hedef deðildir. Ýstikrar, öncelikle
toplumsal ve ekonomik sorunlarýn çözümünde ihtiyaç
duyulan elveriþli zemini ifade eder. Toplumsal ve ekonomik aktörlerin önünü görebilmesini, en azýndan orta vadeli plânlar yapabilmesini mümkün kýlar. Kýsaca
ifade etmek gerekirse ülke üzerindeki sis bulutlarýnýn
daðýlmasý, yarýnlara ilginin artmasý anlamýna gelir.
Bu noktada, sýk sýk demokrasi makyajlý eleþtiriler yöneltmek, dün-bugün-yarýn muhasebesini yapmaktan kaçýnmak, ya ön yargýnýn ya da bilgisizliðin
bir eseridir. Türk siyasetinin kronik sorun ve açmazlarýna dikkatlice bakmak ve hatta sadece 1990’lý yýllarda yaþanan sýkýntýlarýn ve tartýþmalarýn þekillendirdiði
ilkesiz, seviyesiz ve itibarsýz siyaset ortamýný hatýrlamak, bu gerçeðin kavranmasý için yeterlidir.
Þu tespiti hemen hemen herkesin paylaþtýðýna
þüphe yoktur. Bugün, demokratik sistemi ve hukuk
devletini, insanýmýza lâyýk, çaða uygun bir niteliðe kavuþturmak, Türk siyasetçisinin ve aydýnýnýn temel
meselelerinden biridir. Bizim, ayrýca vurgulama ihtiyacý hissettiðimiz husus, meselenin, sadece siyasî açýlým ve demokratikleþme nutuklarýyla çözümlenmesinin mümkün olmadýðý gerçeðidir.
Hiçbir zaman akýldan çýkartýlmamasý gereken
þey, genelde siyaset kurumunun, özelde ise Meclisin

çözüm ve deðer üretme alt yapýsýna sahip olmadan
baþarýya ulaþmamýz imkânsýzdýr. Özellikle de istikrar,
hoþgörü ve uzlaþma siyasetini küçümseyerek, tarihî
ve millî hassasiyetlerimizi yok farz ederek, “antidemokratik” etiketini saða sola geliþigüzel bir þekilde yapýþtýrmaya çalýþarak kalýcý baþarý saðlamak mümkün
deðildir.
Bunun aksi yaklaþýmlar, Türk ve dünya siyaset
tecrübelerini kasýtlý ya da sýnýrlý okumaktan kaynaklanan bir siyasî ve ahlâkî duruþu ifade etmektedir. Çünkü yaþadýðýmýz siyasî kriz ve açmazlarýn temelinde,
genellikle yönetim zaaflarý ile derin ve sürekli meþruluk tartýþmalarý yatmaktadýr. Bu iki alanda ciddî bir
ilerleme saðlanamadýðý takdirde, siyasetin varacaðý
yer, hiç þüpheniz olmasýn baþladýðý yer olacaktýr.
Ýþte, demokratik siyasetin geliþmesi ve pekiþmesi ile bu iki stratejik sorun arasýnda doðrudan bir
iliþki vardýr. Hatta birbirini besleyen bir baðýmlýlýk iliþkisi bulunmaktadýr.
Hoþgörü ve uzlaþma geleneðinin varlýðý ve niteliðinin önemi de bu noktada ortaya çýkmaktadýr. Türk
siyaseti, sorun çözme kabiliyetini geliþtirdiði, meþruluk tartýþma ve krizlerini yumuþattýðý ölçüde vuzuha
kavuþacak, uzlaþmacý demokratik siyasî kültür kök
salacaktýr. Böyle bir kültür geliþtiði ve önemsendiði ölçüde de demokrasinin kurumlaþmasý ve toplumsallaþmasý mümkün hâle gelecektir.
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Milliyetçi Hareket Partisinin sadece seslendirmekle kalmayýp birçok haksýz eleþtiriye muhatap olma pahasýna hayata geçirmeye çalýþtýðý siyaset yöntemi ve üslûbu öncelikle böyle bir tespitten ve duyarlýlýktan kaynaklanmaktadýr.
Yine biliyor ve inanýyoruz ki ülkemizin yeni çatýþma ve krizlere kapý aralamadan her alanda birden yol
almasý, her türlü sorunu hukuk devleti ve demokrasi
içinde kalarak çözme baþarýsýný kanýtlamasý, böyle
bir kararlýlýðýn müþtereken gösterilmesine baðlýdýr. Bu
çerçevede unutulmamasý gereken, içinde yaþadýðý iklim hoþgörü ve uzlaþma olan; üzerine bina edildiði
etik deðerler dürüstlük, tutarlýlýk ve samimiyet olan siyaset kurumunun her türlü sorunu çözmesinin çok
daha kolay ve mümkün olduðu gerçeðidir.
Partimizin, Türkiye’nin temel sorunlarýný aþma
noktasýnda sergilediði tutumunun arkasýnda, böyle
bir inanç, böyle bir bilinç yatmaktadýr. Bu inancýmýz
da hiç þüphesiz, Türk insanýnýn mutluluðunu, Türkiye’nin geleceðini, toplumsal huzuru ve dayanýþmayý
her þeyin üzerinde gören engin bir ülke ve millet sevgimizden beslenmektedir.
Bunu anlamak istemeyenler ya da çarpýtmak
için özel gayret sarf edenler, eðer ülke sevgileri tamamen kaybolmamýþ ise er geç böyle bir çizgide buluþmak zorunda kalacaklardýr. Bunun en önemli göster-

gelerinden biri, son zamanlarda þahit olmaya baþladýðýmýz bazý olumlu iþaretlerdir.
Siyasî hayatýmýz, daha hâlâ güçlü ve kalýcý bir
demokratik ve etik bir zemine kavuþmaktan uzak olsa bile bizler gelecekten ümitliyiz. Türk milletinin yeni
siyaset anlayýþýnýn yerleþmesi konusunda büyük bir
beklenti ve arzu içinde bulunmasý, bu sonuca ulaþmamýzý saðlayacak temel dinamiði oluþturmaktadýr.
Cumhurbaþkanlýðý seçiminin toplumumuzda yarattýðý iyimserlik havasýnýn yanýnda, siyasî partilerin
sergilemeye çalýþtýklarý imaj da yeni bir baþlangýcýn
belirtileri olarak önem taþýmaktadýr. Zaman zaman
ikircilikli bir tavýr içinde bulunulmasý, söylem ile pratik
arasýnda çeliþkili sahnelerin yaþanmasý, tabi ki birçok
açýdan düþündürücü bir mahiyet arz etmektedir.
Ancak, tablonun çok güzel, çok olumlu taraflarý
da bulunmaktadýr. Bizler, meseleye daha çok bu açýdan yaklaþmak istiyoruz. Bütün parti liderlerinin ve siyasi partilerin uzlaþmaya sahip çýkmasý önemli bir
baþlangýç olmuþtur. Yeterince farkýnda olunsa da
olunmasa da uzlaþma ve hoþgörünün herkes tarafýndan paylaþýlan ve olumlanan bir siyasî deðer olarak
genel kabul görmesi çok anlamlýdýr.
Ýnancýmýz ve isteðimiz, Türkiye’nin her temel ve
kritik sorunu karþýsýnda benzer bir tavrýn ve anlayýþýn
bundan sonra da ortaya konmasýdýr. Yine, Türk siya-
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Kýymetli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Türkiye Büyük Millet Meclisi, beþ partinin genel
baþkanlarýnýn yaptýðý öneriyi benimsemiþ ve cumhurbaþkanlýðý seçim sürecini bu çerçevede tamamlamýþtýr. Geçmiþte yaþanýlan tartýþma ve krizler dikkate
alýndýðýnda meclisin önemli bir baþarýya imza attýðýný
ifade etmek doðru olacaktýr.
Biraz önce de temas ettiðim gibi seçim süreci,
baþýndan sonuna kadar tarihî uzlaþma giriþiminin izlerini taþýmaktadýr. Yeni demokratik uzlaþma kültürünün güzel bir tezahürü olan cumhurbaþkanlýðý seçimleri, her þeye raðmen demokrasimizin yüz aký olmuþtur. Bu süreçte ortaya çýkan bazý tartýþmalar ve yapýlan siyasî hesaplar bile böyle bir güzel tabloyu gölgeleyememiþtir.
Hatýrlanacaðý üzere, Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel yaklaþýmý, en geniþ mutabakat ile Meclisimizin ve milletimizin rahatlýkla tasvip edebileceði bir

þahsiyetin cumhurbaþkaný seçilmesi olmuþtur. Seçim
süresinde yaþanýlan meclis içi, meclis dýþý aday tartýþmasý, meselenin farklý bir alana kaydýrýlmaya çalýþýlmasýndan baþka bir manaya sahip olmamýþtýr. Yüce Meclisin çatýsý altýnda kullanýlan oylarýn tamamý,
temsil ettiði iradenin bir parçasýdýr.
Sonuç itibarýyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi
3.tur oylama sonucunda cumhurbaþkanýný seçerek
kritik bir görevini daha sorumluluk bilinci içinde yerine
getirmiþtir. Bundan sonra, Türkiye’nin 10. Cumhurbaþkaný olan Sayýn Ahmet Necdet Sezer’e yardýmcý
olmak önem taþýmaktadýr. Bu vesileyle seçimin ülkemize ve milletimize hayýrlar getirmesini temenni ediyor, Sayýn Sezer’e baþarýlar diliyorum. Yine, görev
süresini 16 Mayýsta tamamlayacak olan Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Süleyman Demirel’e hizmetlerinden
dolayý teþekkürlerimizi sunuyor, uzun ve saðlýklý bir
ömür diliyorum.
Muhterem Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Beþ siyasî partinin genel baþkanýnýn halkýmýzýn
huzurunda imza atmasýyla ortaya çýkan ve dolayýsýyla
tarihî bir uzlaþmayý ifade eden teþebbüs, Türk demokrasi tarihi açýsýndan bir dönüm noktasý olmuþtur. Bundan sonra, artýk, hepimizin, herkesin ileriye bakmasý,
halkýmýzýn sorunlarýna ve beklentilerine daha fazla ilgi
göstererek çözümler üretmesi zamaný gelmiþtir.
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Bir yýla yakýn bir süredir iktidar görev ve sorumluluðunu üstlenmiþ olan 57. Hükûmet, birçok önemli
kararý hayata geçirmeyi baþarmýþ, ülkemizde ümit ve
güven tohumlarý yeniden yeþermeye baþlamýþtýr. Bütün bunlarýn 3’lü koalisyon þartlarý içinde ve yaþanan
büyük tabiî afetlere ve birikmiþ sorunlara raðmen gerçekleþtiði göz önüne alýndýðýnda, deðeri daha iyi anlaþýlmaktadýr.
Ekonomik istikrar tedbirlerinin olumlu sonuçlarýnýn gözle görülür hâle gelmeye baþlamasý, ileriye yönelik ümitlerimizi daha da artýrmýþtýr. Ekonomik programýn ilk dört aylýk uygulamasýnýn ortaya koyduðu
tablo, büyük ölçüde olumlu göstergeleri ifade etmektedir. En önemlisi, bu olumlu seyrin, önümüzdeki aylar içinde iyileþerek devam edeceðine dair güçlü beklentimizdir.
Ýnþallah, Türkiye çeyrek yüzyýldýr terör belâsýyla
birlikte en güçlü ayak baðýný oluþturan enflâsyonu yenecektir. Ýki büyük ayak baðýndan kurtulacak olan ülkemizin önü, böylece önemli ölçüde açýlmýþ olacaktýr.
Meclisimizin ve Hükûmetimizin sorumluluk ve
görevleri, tabi ki bunlarla sýnýrlý deðildir. Türkiye’nin,
yapýsal reformlarý tamamlayarak yoluna güçlü bir þekilde devam edebilmesi için daha yapacak iþimiz bulunmaktadýr. 57. Hükûmet’in kimliðinin ayýrt edici vasýflarýný da oluþturan uzlaþma ve atýlým sürecinin zen-

ginleþerek sürdürülmesi için yeni politikalar geliþtirerek hayata geçirmemiz þarttýr.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Hükûmet programýnda da yer almýþ olan þu hususlarýn altýný özellikle çizmek istiyoruz. Bu alanlarda mesafe kaydetmemizin, kýsa ve orta vadede baþarýlý sonuçlarýn elde
edilmesinin çok yönlü ve zincirleme bir etki yaratacaðýna inanýyoruz:
1. Enflâsyonu kontrollü bir þekilde aþaðýya çekerken yatýrýmlarýn ve ihracatýn da yine kontrollü bir þekilde artýrýlmasý;
2. Giderek sosyal kangrene dönüþen iþsizlik ve
gelir daðýlýmý adaletsizliði gibi sorunlarý çözmeye yönelik kararlý ve sistemli yaklaþýmlarýn
geliþtirilmesi;
3. Saðlýk ve eðitim hizmetlerinin kalitesini yükseltecek politikalarýn zaman geçirilmeden uygulanmasý;
4. Haksýzlýk ve yolsuzluklarla daha kararlý ve
hýzlý bir mücadele için yargý sisteminin rehabilite edilmesi;
5. Anayasa ve yasalarýmýzda gerekli deðiþikliklerin yapýlarak demokratik hukuk devleti standartlarýnýn yükseltilmesi;
6. Güçlü bir toplum ile ekonomik sistemin alt ya-
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pýsýný oluþturan iletiþim ve ulaþým aðýnýn takviye edilmesi ve bu meyanda trafik kazalarýný
önlemeye yönelik yeni tedbirlerin uygulanmasý;
7. Bilimsel ve teknolojik araþtýrma ve geliþtirme
faaliyetlerine, özellikle de bilgisayar teknolojileri ile yazýlým sistemlerinin geliþtirilmesi üzerinde titizlikle durulmasý gerekmektedir.
Bütün bunlar, hem genç ve dinamik nüfusumuzun ülke kalkýnmasýna daha çok katký saðlayabilmesi
hem de siyasî ve ekonomik istikrar ile birlikte toplumsal istikrarýn da gözetilmesi bakýmýndan çok önem
arz etmektedir. Bunlar, ayný zamanda, devlet ile toplumun, cumhuriyet ile demokrasinin daha çok kucaklaþmasý anlamýna gelecektir.
Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak böyle bir sürece ve yaklaþýma, her türlü katkýyý yapmaya devam
edeceðiz. Hiç þüphesiz, Meclisimiz ve Hükûmetimiz
de dün olduðu gibi yarýn da ayný iþ birliði anlayýþý ve
kararlýlýk içinde hizmetlerini sürdürecektir.
Bu duygu ve düþüncelerle hepinizi bir kez daha
saygýlarýmla selâmlýyor, sevgiler sunuyorum.
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin
23 Mayýs 2000 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý
Konuþma Metni
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Deðerli Milletvekileri,
Basýnýmýzýn Kýymetli Temsilcileri,
Konuþmama baþlarken hepinizi sevgi ve saygýlarýmla selâmlýyorum.
Türkiye, bugün birçok sorunu çözerek; daha da
önemlisi, her türlü sorunun çözülebileceðine inanarak
emin adýmlarla ileriye doðru yürümeye baþlamýþtýr.
Bildiðiniz gibi, bu noktaya ulaþmak kolay olmamýþtýr.
Bundan bir-iki yýl öncesine kadar Türkiye manzarasýna bakýldýðýnda, 57. Hükûmetin baþarýlarýný daha iyi
deðerlendirebilmek mümkündür diye düþünüyorum.
Düne kadar faili meçhul cinayetler iþlenen bir ülkeden, cinayet örgütlerinin üzerine kararlýlýkla gidildiði bir ülkeye geçiþ; bölücü terörün cinayet ve katliamlarýnýn kan ve gözyaþýna mahkûm ettiði kutsal vatan
topraklarýnýn hüznünden, bugünkü huzur ve barýþ ortamýna geçiþ kolay olmamýþtýr.
Diðer yandan, 20 yýlý aþan bir süredir faiz ve
enflâsyonun birbiri ile yarýþtýðý ve %100'ler civarýnda
dolaþtýðý tehlikeli gidiþatýn yerini, artýk, %30'lara inen
faiz ve aylýk %2'ler civarýnda gerçekleþen enflâsyon
oranlarý almýþ bulunmaktadýr. Daha þimdiden ekonomik hedeflere ulaþýlacaðýna dair önemli göstergeler
ortaya çýkmýþ durumdadýr.
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Bütün bu geliþmeler bize bir þeyi ifade etmektedir. Sorunlar doðru tespit edilip, bunlarýn çözümüne
uygun politikalar belirlendiði zaman, bu ülkenin ve
milletin çözemeyeceði bir sorun, aþamayacaðý bir engel bulunmamaktadýr.
Deðerli Arkadaþlarým,
Kýymetli Basýn Mensuplarý,
Temel amacýmýz ve bakýþ açýmýz en baþýndan
beri belirli bir çerçeve içinde yoðrulmuþtur. Buna göre, içinde bulunduðumuz þartlarý, ülkemizin karþý karþýya bulunduðu sorunlarý belirleyip, hedeflerimizi bu
sorunlarý aþmak, Türkiye'yi büyüklüðüne lâyýk bir konuma kavuþturmak üzerine bina etmek önem arz etmektedir.
Bu tespitlerin baþýnda, Türk devlet yapýsýnda en
üstten en alt seviyeye kadar temiz ve ilkeli bir yönetim anlayýþýnýn ne pahasýna olursa olsun hâkim kýlýnmasý vardýr. Temiz yönetim, yöneticilerin þaibelerden
uzak, dürüst ve ahlâk sahibi kimseler olmasýný þart
koþar. Ýlkeli yönetim ise, artýk çaðýmýzda modern devlet yapýlarýnýn tartýþmasýz kabul ettikleri ve yönetimin
vazgeçilmez esaslarý olarak uyguladýklarý "hukuk
devleti" prensipleridir. Böyle bir yönetim yapýsý, ayný
zamanda demokratik devletin ve toplumun ön þartlarýný oluþturur.
170

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

Hukuk devleti kavramý, bilindiði üzere, bir hukuku bulunan devlet anlamýyla sýnýrlý deðildir. Evrensel
hukuk prensiplerine, demokratik deðerlere dayalý hukuk sistemini esas alan devlet sistemi anlamýna gelmektedir. Hukukun üstünlüðü yerine baþka bir irade
ya da düþünceyi geçirmek isteyenler hukuk devletini
ihlâl etmiþ olmakla kalmazlar, milletimizin demokratikleþme taleplerini de engellemeye çalýþmýþ olurlar.
Biz, bugüne kadar bu anlayýþla benimsediðimiz
siyaset etme biçimini, ortaðý olduðumuz koalisyon
hükûmeti þartlarý içerisinde hayata geçirmeye çalýþtýk
ve buna devam etmekteyiz.
Türkiye'yi kriz siyasetleriyle yönetmeye çalýþanlarýn, her tartýþma ortamýnda ve karþýlaþýlan her bunalýmda gerilim yaratarak sorunlarý içinden çýkýlmaz
hâle getirenlerin bizim bu tutumumuzdan rahatsýz olmalarýný anlayýþla karþýlamaktayýz.
Türkiye'nin geride býraktýðý Cumhurbaþkanlýðý
seçimi, benimsediðimiz yaklaþýmýn Türkiye'nin önünü
nasýl açtýðýnýn son örneklerinden birisi olmuþtur.
Toplumumuzun karþýlaþtýðý önemli siyasî meselelerden birisi olan Cumhurbaþkaný seçiminin, ülkemizi bir kaosa düþürmeden halledilmesi bu manada
önemli bir adým olmuþtur. Biz, bu konuda ne siyasî
bir bencillik gösterdik ne de bunu yapanlara, yapmak
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isteyenlere fýrsat tanýdýk. Tavrýmýz ve politikalarýmýz
açýk ve net oldu. Türkiye, seçimle gelinen kurumlarýný, demokratik prensipler içerisinde, uzlaþmayla yenileyip güçlendirerek sürdürmeyi baþarmalýdýr deyip,
bunu hayata geçirdik.
Böylece Türkiye, sadece Cumhurbaþkanlýðý sorununu halletmekle kalmadý, parlâmento içerisinde de
bir uzlaþma kültürünün geliþmesi hususunda ciddî bir
kazanç elde etmiþ oldu. Biliyoruz ki, parlâmentolarý
uzlaþma kültürü üretemeyen toplumlar, demokratik
deðerlere sahip olamayan, demokrasiyi çatýþma ortamýna dönüþtürme eðiliminde olan toplumlardýr. Ve
böyle toplumlarda demokratik geliþme iç ve dýþ müdahalelerle akim býrakýlmakta, tamamlanamamaktadýr.
Deðerli Arkadaþlarým,
Kýymetli Misafirler,
Bugün Türkiye, kritik bir dönemeci daha geride
býrakmýþtýr. Alýnan mesafenin önemi, geçmiþte yaþanýlan sorunlar hatýrlandýðýnda kendiliðinden ortaya çýkacaktýr.
Bizim benimsediðimiz siyaset anlayýþýný kavrayamayanlar, Türkiye'yi bunalým içerisinde býrakýp gidenler, vicdanlarýyla baþbaþa bir deðerlendirme yaptýklarýnda sanýrým bize hak vereceklerdir. Ancak, biz172
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ler geçmiþte takýlýp kalmaya, seviyesiz ve anlamsýz
tartýþmalara saplanýp kalmaya niyetli deðiliz. Artýk bugün gelinen noktadan sonraki durumu, yani önümüzdeki yeni problemleri, yeni dönemi ele almak zorundayýz.
Siyasette baþarýlý olmak, toplumsal taleplere cevap verecek politikalarý tespit ederek, sorunlara çözüm üretmekten geçer.
Dünkü sorunumuz istikrardý ve istikrar politikalarýnýn temelinde de iç huzursuzluðun kaynaðý olan terör ve þiddete dayalý yaklaþýmlarýn etkisiz hâle getirilmesi vardý. Bunu anti-terör ve toplumsal uzlaþma politikalarýyla belli ölçüde tesis etmiþ bulunuyoruz. Bir
baþka ifadeyle, toplumsal istikrar tesis edilmiþtir, bunun sürekli hâle getirilmesi için bugün "yapýsal deðiþim" politikalarýna ihtiyaç vardýr.
Bu yapýsal deðiþim politikalarýnýn ilki, ülkenin
bölgeler arasý dengesizliklerden kaynaklanan ve potansiyelinin harekete geçmesini önleyen unsurlarýn
tasfiye edilmesidir. Bunu takiben GAP bölgesinde
köklü bir toplumsal kalkýnma politikasýnýn uygulanmasý gelmektedir.
Çünkü, bölgesel geliþmeyi tamamlamak, ancak
ekonomik olarak geri kalmýþ bu bölgenin, geliþmiþ
bölgelerle entegrasyonunu gerçekleþtirmekle müm173
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kündür. Bu ise, alt yapýda etkin ve hýzlý ulaþým sistemlerinin devreye girmesini gerektirmektedir. O hâlde
hedef ortadadýr. GAP'a trilyonlarca lira akýtan Türkiye,
bu bölge ile ekonomik entegrasyonunu saðlayacak,
bölgesel kalkýnmayý hýzlandýracak politikalarý gündeme taþýmak durumundadýr.
Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Kýymetli Basýn Mensuplarý,
Türkiye; günümüzde, 20 yýla varan bir süredir
çok yüksek enflâsyon oranlarýyla yaþayan bir ülke olma þanssýzlýðýndan kurtulma mücadelesi vermektedir. Bu dönem boyunca faizlerdeki týrmanýþ enflâsyonu, enflâsyon da faizleri arttýrýrken, Türk parasý sürekli deðer kaybetmiþtir. Ekonomi bir anlamda, döviz,
faiz, enflâsyon kýskacýnda daralmýþ, küçülmüþtür. Bu
vahim tablo karþýsýnda kötü gidiþe dur denilmesi kaçýnýlmaz olmuþtur.
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ye raðmen doðru olan politikalarý belirledikten sonra
biz bu konuda kararlýlýðýmýzý ifade ettik ve bunu yaparken de siyasî çýkar hesabý yapmadýk. Siyasî risk
büyük olmasýna raðmen göze aldýk. Siyaseten risk almak partimize zarar verebilirdi, fakat uzun vadede
Türkiye kazanacak olduktan sonra, bunda tereddüt
bile etmezdik, etmedik.
Biraz önce de ifade ettiðim gibi, mart ayýndan itibaren enflâsyon oranlarý iniþ sürecine girmiþtir. Buna
ek olarak, faizlerde düþüþler sürmektedir ve son bir
aydýr imalât sanayiinde üretim artýþý ve piyasalarda
büyüme eðilimi ortaya çýkmýþ bulunmaktadýr.
Bugün, Türkiye, artýk uluslar arasý piyasalarda
güven duyulan, kredibilitesi yükselen bir ülke hâline
gelmiþtir. Özellikle son 10 yýlda yapamadýðý özelleþtirmeyi hýzlý bir þekilde yapan, bir yýllýk özelleþtirme
hedefinin yarýsýndan fazlasýný þimdiden gerçekleþtirmiþ, dinamizmi yükselen bir ülkedir.

57. Hükûmetin sürdürmekte olduðu istikrar politikalarýný ortaya koyduðumuzda birçok çevreden yükselen itirazlarý hepimiz hatýrlamaktayýz. "Biz, bu tür istikrar politikalarýný çok gördük." diyenler, "Bu kaçýncý
istikrar politikasý?" diye soranlar, "Gene acý reçete" diye karamsar tablolar çizenler çoðunluktaydý. Her þe-

Kýsacasý, bu tablodan anlaþýlmasý gereken ifade þudur: Türkiye ekonomik toparlanma sürecini baþarmaktadýr. Ekonomik istikrar tedbirleri Türkiye'yi yeni bir atýlýma taþýyacak zemini hazýrlamaktadýr. Bunlarýn saðlayacaðý istikrar, yeni büyüme stratejisi ile
bütünleþtirildiðinde Türkiye ekonomisi kendi potansi-
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yelini ortaya koyacak imkânlarý bulacaktýr.
Bu yeni büyüme stratejisinin temel niteliklerini
belirleyip, ülkeyi saðlýklý bir geliþme sürecine sokmak,
önümüzde duran en büyük görevlerden birisidir.
Bu bakýmdan, ilk olarak ekonomide uluslar arasý rekabete açýk, mukayeseli avantajlara göre çalýþacak yeni bir üretim yapýsýna geçmek; hemen akabinde teknolojik deðiþmelere ayak uyduracak, esnek
üretim sistemlerine göre iþleyen küçük ve orta ölçekli iþletmelere öncelik veren iç ve dýþ rekabete dayanýklý, sermayeyi tabana yayan yeni bir örgütlenme
modeline gitmek mecburiyeti vardýr.
Gerek devlet tekeli gerekse özel kartel ve tröstlerin büyüme sürecinde olan ekonomilerde geliþmeyi
engelleyici, tutucu bir rol oynadýklarý görülmektedir.
Rekabetin uyarýcýlýðý, üretim ve kalite artýþý yönündeki dinamizmden mahrum olan ekonomiler, ancak sýnýrlý bir grubun tekel rantý elde etmesine hizmet etmektedirler. Bu gerekçeler, ekonomimizi harekete geçirecek rekabetçi yapýyý kurumlaþtýrmak, özelleþtirme
politikalarýný da bu çerçevede uygulamaya koymak
zorunluluðunun ifadesidir.
Kýymetli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Türkiye, büyük baþarýlar için daha yolun baþýn176
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dadýr. Ülkemizi, ekonomide bir "üretim devi" hâline
getirmek için, her þeyden önce Türk dünyasýyla ekonomik alt yapýda etkili bir iþ birliði aðýný kurarak ulaþým sistemlerinin entegrasyonunu gerçekleþtirmek
zorundayýz.
Türkiye'yi Balkanlar'dan baþlayýp Çin Seddi'ne
kadar uzanan kocaman bir dünya ile bütünleþtirecek
büyük bir etkileþim aðýna ihtiyaç vardýr. Petrol, doðalgaz boru hatlarýndan, demir yolu þebekelerine kadar
gerçekleþtirilecek entegre iþ birliði politikalarý sadece
bizim ekonomik kaynaklarýmýzý harekete geçirmeyecek, bütünüyle bu coðrafyanýn ekonomik kalkýnma ve
istikrarýný temin edecektir.
Unutulmamalý ki, politikalarýmýzý küresel geliþmelere ve dinamiklere paralel bir þekilde adým adým
inþa etmek, Türkiye'nin parlak geleceðine yol almak,
Türkiye'yi küresel bir güç hâline dönüþtürmek anlamýna gelecektir.
Bu çerçevede, ülkemizin baþta Türk dünyasý olmak üzere Avrasya ülkeleri ile iliþkilerini gözden geçirerek, daha gerçekçi, kararlý ve istikrarlý politikalar
üretilmesi zorunludur. Zon zamanlarda ortaya çýkan
geliþmeler karþýsýnda hem hükûmetimizin ve meclisimizin hem de siyasî partilerin meseleye gerekli hassasiyeti göstermesi ve aðýrlýðý vermesi þarttýr. Bu yaklaþým, Rusya'nýn Avrasya politikalarýný Kafkasya ve
177
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Orta Asya ülkeleri üzerinde yeniden hâkimiyet kurma
esasýnda temellendirmeye çalýþtýðý göz önüne alýndýðýnda daha da önem kazanmýþ bulunmaktadýr.
Avrasya coðrafyasýna, yayýlmacý politikalarla,
Sovyetler Birliði'ni fiilen canlandýrma anlamýna gelecek yaklaþýmlarla barýþ ve iþ birliði ikliminin hâkim olmasý mümkün deðildir. Türkiye'nin hiçbir ülke ile anlamsýz bir rekabetin içine girme gibi bir düþüncesi ve
projesi yoktur. Ama Türkiye'nin, Kafkasya'nýn ve Orta
Asya'nýn çeþitli hesaplarla istikrarsýzlaþtýrýlmasý çabalarýna rýza göstermesi de mümkün deðildir. Ayný hassas coðrafyada birlikte yaþamak zorunda olan ülkelerin iliþkilerini, karþýlýklý anlayýþ, yardýmlaþma ve iþ birliði üzerine bina etmesi sadece bölgenin deðil, bütün
dünyanýn yararýna olacaktýr.
Saygýdeðer Milletvekileri,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Geçen hafta ülkemizi ve Türk dünyasýný sevince
boðan Galatasaray'ýn UEFA Kupasýný kazanmasý sadece Türkiye'de ve Avrupa'da yaþayan Türklerde deðil; Azerbaycan'dan Türkmenistan'a, Özbekistan'a,
Kazakistan'a, Kýrgýzistan'a kadar bütün Avrasya'da,
Balkanlar'da, Türk ve Ýslâm coðrafyasýnda büyük sevinç ve bayram havasý yaþatmýþtýr. Bu olay, yalýn güzelliðin dýþýnda birkaç açýdan dünyadaki durumumu178
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zu deðerlendirmek bakýmýndan da önem taþýmaktadýr. Bunlardan ilki, milletimiz büyük baþarýlara susamýþtýr; ikincisi, Türkiye'nin baþarýsý sadece vatan topraklarýyla sýnýrlý deðildir.
Din, dil ve tarihle baðlý olduðumuz kocaman bir
dünyada kendisini bizimle özdeþleþtirmektedir. Bu
gerçeði görmek zorundayýz. Türkiye'nin baþarýsý onlarýn da baþarýsý olmaktadýr. Üçüncüsü, Türkler Avrupa'dan öðrendikleri futbol tekniðini onlarý yenecek kadar geliþtirip tatbik etmeyi baþardýklarýný ispat etmiþlerdir; sonuncusu ise, baþarmak için önce inanmak
gerekmektedir. Ýnandýktan sonra yapýlacak iþ, sadece
çalýþmaktýr.
Galatasaray'a bunlarý bize hatýrlattýðý için, Türk
insanýnýn kendine güvenip çalýþtýklarý zaman baþaramayacaklarý hiçbir þeyin olmadýðýný gösterdikleri için
bir kez daha teþekkür etmek istiyorum.
Bugün Türkiye, daha büyük baþarýlara özlem
duymaktadýr. Bu baþarý Türkiye'yi küresel sürecin aktörlerinden birisi hâline getirecek, kendi dünyasýyla
bütünleþen ve dýþ dünyayla rekabet eden, yarýþan bir
konuma taþýyacaktýr. Biz inanýyoruz ki, lider ülke Tür kiye bunu da baþaracaktýr.
Bu duygu ve düþüncelerle hepinizi tekrar saygý
ve sevgiyle selâmlýyorum.
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin
06 Haziran 2000 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý
Konuþma Metni
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Muhterem Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Yüksek heyetinizi, öncelikle sevgi ve saygýlarýmla selâmlýyorum.
Bilindiði gibi, 57. Cumhuriyet Hükûmetinin göreve baþladýðý tarihten bu yana bir yýl geçmiþ bulunmaktadýr. Bu sebeple de bu haftaki grup çalýþmamýzý
hükûmette geçen bir yýlýn ayrýntýlý bir muhasebesini
yapmak üzere plânlamýþtýk. Ve yine bu çerçevede,
Partimizin Araþtýrma Geliþtirme Merkezi'nde tüm partili bakan arkadaþlarýmýzýn katýlýmýyla bir toplantý düzenlemiþtik. Bu toplantýda temel olarak hükûmetin icraatlarý, verimliliði ve gelecekteki hedef ve projeleri
üzerine çok yararlý bulduðum deðerlendirme ve analizler ortaya konulmuþtu.
Ne var ki, son bir hafta boyunca ülke gündemini
iþgal eden soruþturma komisyonlarýnýn çalýþmalarýyla
ilgili tartýþmalar bu arzumuzu gerçekleþtirmemize engel olmuþtur.
Yine bilindiði gibi, Meclis'in bu yasama döneminin geçen yasama döneminden devraldýðý meclis soruþturmalarý tamamlanarak oylama aþamasýna gelmiþtir. Bu süreçte ortaya çýkan geliþme ve tartýþmalar,
siyasî gündemin ana temasý hâline getirilmiþtir. Özel183
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likle soruþturma komisyonlarýnýn birinde partili milletvekillerimizin vicdanî kanaatlerini ifade eden oylarý
hakkýnda, geliþigüzel birçok görüþ dile getirilmiþ, spekülâsyonlar yapýlmaya baþlanmýþtýr. Partimiz, bu geliþmeler karþýsýnda siyasî gündemde merkezî bir konum kazanmýþtýr.
Gelinen bu aþamada, genel bir deðerlendirme
yapmak, meselenin bazý veçheleriyle kavranmasýna
yardýmcý olmak, bizler açýsýndan bir zorunluluk hâline
gelmiþtir.
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Kýymetli Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Huzurlarýnýzda bir hususun altýný öncelikle ve
özellikle çizmek istiyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu meselenin ve
tartýþmalarýn odaðýnda görünüyor olmasý, aslýnda bir
gerçeði deðil, yanýlgýyý ifade etmektedir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri, ne dosyalarýn konusudur ne de yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarýnýn tarafýdýr. Milletvekillerimiz, sadece Anayasamýzýn ve
milletimizin verdiði temsil yetkisinin bir parçasý olan
denetim görevlerini yerine getirmektedirler, hem de
lâyýkýyla getirmektedirler. Bundan da kimsenin þüphe
etmeye ya da rahatsýz olmaya hakký yoktur.

Çünkü, Milliyetçi Hareket Partisi, hükûmet etme
sürecinde sergilediði uzlaþmacý, seviyeli ve duyarlý
yaklaþýmýný, diðer siyasî faaliyetlerinde de titizlikle uygulamaya çalýþan bir partidir. Seçim öncesinde ve
sonrasýnda sergilediðimiz bu siyasî anlayýþýmýz, gelecekte de deðiþmeyecektir. Dolayýsýyla, Türk siyasetinin kötü bir alýþkanlýðý hâline gelen basit siyasî hesaplara ve çýkarcýlýða dayalý yaklaþýmlar, partimizin
hiçbir zaman tenezzül etmeyeceði bir tavýrdýr. Bunu
en iyi bilmesi gerekenler þüphesiz bizimle bir yýldýr iktidar ortaklýðý yapanlardýr.
Þimdi zihnimizi ister istemez þu sorular kurcalayacaktýr. Dört-beþ gündür kopartýlmaya çalýþýlan fýrtýna neyi ifade etmektedir? Yapýlan açýklama ve eleþtiriler gerçekte hangi manaya gelmektedir? Ve son olarak yolsuzluk ile mücadele ve temiz siyaset, Türk demokrasisi için hangi anlama gelmektedir ve 57.
Hükûmet bunun neresindedir?
Ýzninizle bu sorularý en sondan baþlayarak cevaplandýrmak istiyorum. Cevaplandýrýrken de tabiî ki
ülkemiz ve milletimiz karþýsýnda sahip olduðumuz görev ve sorumluluklarýmýzý gözardý etmeyeceðiz. Ve yine partimize yönelik açýklamalarda bulunanlarýn seviyesine inmeyeceðiz. Çünkü bizler, siyaseti, sadece
milletimize ve ülkemizin geleceðine hizmet için yaptýðýmýzý unutma lüksüne sahip deðiliz.
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Deðerli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Hepinizin yakinen bildiði gibi, yolsuzluk ayný
yoksulluk gibi, toplumsal ve siyasal dokuyu kemirip
tahrip eden kanserli hücreler gibidir. Toplumsal ve siyasal dokunun bu tahribattan kurtulmasý, öncelikle bu
hücrelerle yapýlacak mücadeleye ve bu mücadeleden
elde edilecek baþarýlara baðlýdýr. Daha sonra yapýlmasý gereken ise, siyasî bünyeyi hastalýklara karþý
koruyacak þekilde takviye etmektir.
Türk demokrasisi özellikle 1990'lý yýllarýn baþýndan itibaren ciddî bir yozlaþma ve istikrarsýzlýk süreciyle iç içe yaþamaktadýr. Demokratik uzlaþma kültürünün yeterince geliþmediði, seviyesiz ve ilkesiz üslûp ve yaklaþýmlarýn cirit attýðý bir siyasî yapý varlýðýný
korumaktadýr. Zaman zaman ön plâna çýkan kaba bir
demogoji, iktidar açlýðý ile ikbal avcýlýðýnýn gizlenemez boyutlara ulaþmasý, saðduyu, ölçü ve samimiyet
gibi deðerlerin zayýflýðý sadece akademik ve fikrî çalýþmalarda vurgu yapýlan temalar olmamýþtýr. Milletimizin siyasete ve siyasetçiye güveni giderek azalmýþ,
90'lý yýllarda siyaset çok ciddî boyutlarda itibar erozyonuna uðramýþtýr.
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týr. Hatta bir etik zemine sahip olup olmadýðý bile tartýþma konusu yapýlmýþtýr.
Ýþte, Milliyetçi Hareket Partisi'nin temiz, ilkeli ve
seviyeli siyaset konusuna sýk sýk vurgu yapmasý, bu
ve benzeri meselelerde elinden gelen çabayý sarfetmesi, bu yüzdendir. Sadece siyasî rakiplerine karþý
deðil, kendi içinde de bu prensipleri savunmasý ve
hayata geçirmeye çalýþmasýnýn temelinde de bu anlayýþ yatmaktadýr.
18 Nisan seçimleri bu açýdan bir dönüm noktasý
olmuþ, halkýmýz siyasî hayatýn ciddî bir kimlik deðiþimi yaþamasýný arzuladýðýný ortaya koymuþtur.
Böyle bir süreçte kurulan 57. Cumhuriyet
Hükûmeti de Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi, ister istemez bu beklentilerin ve taleplerin birincil muhatabý
olmuþtur. Zaten bunun içindir ki, koalisyon protokolünde ve hükûmet programýnda bu meseleye özel bir
önem verilmiþtir.

Böyle bir siyasî yapýnýn etik zemini, hiç þüphesiz
yolsuzluk olgularý ve iddialarý ile daha da zayýflamýþ-

Tam bir yýl önce yine bu kürsüden sizlere seslenirken kullandýðýmýz ifadeler aynen þöyledir: "Devlet
idaresi, milletimizin bize emanetidir. Yaðmacýlýða ve
kayýrmacýlýða asla meydan vermemek, müsaade etmemek de bizim vazifemizdir... Yerleþik demokrasilerde en büyük ayýplar, sosyal ve siyasî suçlar, nüfuz
suiistimali ile ilgili suçlardýr..."
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Bu görüþ ve uyarýlar, öncelikle kendimiz için, daha sonra da halka hizmet mevkiinde olan herkes içindir.
Benzer þekilde, 57. Hükûmeti oluþturan üç partinin müþterek iradesini yansýtan koalisyon protokolünde de bu çerçevede bir duyarlýlýk ortaya konmuþtur. Protokolde yer alan þu cümle, 4 Haziran 1999 tarihinde mecliste okunan hükûmet programýnda da aynen yer almýþtýr. Buna göre;
"Hükûmetimiz, hukukun üstünlüðü ve hukuk
devleti ilkelerine baðlýlýðýnýn gereði olarak, yargýnýn
daha verimli ve etkili çalýþabilmesini saðlamayý; ayný
zamanda organize suç örgütleriyle, çetelerle, yolsuzluklarla mücadeleyi her türlü yasal imkân ve vasýtalardan yararlanarak sürdürmeyi öncelikli görevleri arasýnda saymaktadýr."
Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Buraya kadar yaptýðýmýz açýklamalardan çýkartýlmasý gereken ilk sonuç þudur: Milliyetçi Hareket
Partisi, yolsuzluklarla ve haksýzlýklarla mücadelede
samimidir ve kararlýdýr. Böyle bir suçu iþleyen Milliyetçi Hareket Partili bile olsa, yasalarýn ve kamu vicdanýnýn öngördüðü þekilde gerekenin yapýlmasýndan
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kaçýnmamýz mümkün deðildir. Çünkü, bizler, zahmetli de olsa, acý da olsa siyasetin ahlâkî bir alt yapýya
kavuþmasý gerektiðine inanýyoruz.
Çýkartmamýz gereken ikinci sonuç, son günler de yaþanan geliþme ve yapýlan tartýþmalarla iliþkilidir.
Partili milletvekillerimizin soruþturma komisyonlarýnda meseleye yaklaþýmý, siyasî deðil ahlâkî, ön yargýlý
deðil vicdanî kanaatlerini yansýtmaktadýr. Zaten, Anayasanýn da çok önem atfettiði ve usulünü belirlediði
meclis soruþturmasý sürecine, baþka türlü yaklaþýlmasý mümkün deðildir. Diðer siyasî parti temsilcilerinin hangi saikle hareket ettiði meselesi ise, bizi ilgilendirmemektedir.
Bütün bu sebeplerle, soruþturma dosyalarýnýn
muhatabý durumundaki iktidar ortaðýmýz olan partinin
yöneticilerinin alelâcele ve peþpeþe yaptýðý açýklamalarý, hem üzücü hem de düþündürücü bulmaktayýz.
Partimize yönelik deðerlendirmeler, her þeyden
önce ön yargýlý, aceleci ve duygusal bir bakýþ açýsýnýn
ürünleri olmuþlardýr.
Bize göre, meclis soruþturma komisyonlarýnýn
Yüce Divan'a sevk kararý vermemesi muhataplarýn
aklanmasý anlamýna gelmeyeceði gibi, sevk kararý
vermesi durumunda da suçluluk kanýtlanmýþ olmayacaktýr. Nihaî yargý merciî, Yüce Divan’dýr, kamu vicdanýdýr.
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Yine unutulmamalý ki, geçmiþte yaþanan siyasî
kan davalarýnýn sebebi de tarafý da Milliyetçi Hareket
Partisi deðildir. Milletvekili arkadaþlarýmýn kanaatleri
de siyasî saiklere göre deðil, vicdanî ve ahlâkî ölçülere göre þekillenmiþtir. Her soruþturma komisyonunda
farklý tercihlerin ortaya çýkmýþ olmasý, bunun kanýtlarýndan biridir.
Adý geçen soruþturma dosyalarýnýn odaðýnda
yer alan parti yöneticileri gelinen noktayý nezaket kurallarýný aþan üslûpla yorumlamaya çalýþmýþtýr. Bu kiþilerin meseleyi, hükûmet meselesi olarak takdim etmesi ve partimize yönelik tehditler savurmaya yeltenmesi üzerinde de durmak istiyorum.
Özellikle bazý parti yöneticilerinin aðzýndan çýkaný kulaðý duymayacak kadar kendilerini kaybettiði
görülmektedir. Aslýnda bu tür üslûp ve beyanlar,
siyasî mücadeleye ve meclis soruþturmasýna nasýl
yaklaþýldýðýný göstermesi bakýmýndan anlamlý ve öðretici olmuþtur. Bizler, öfke ve telâþýn bu boyutlara
ulaþmasýný anlamakta güçlük çekiyoruz.
Bunun yanýnda, ortaya çýkan tablonun koalisyonu oluþturan partilerin birbirlerine karþý, ciddî bir güvensizlik ifadesi ve ortaklýðýn gözden geçirilmesi þeklinde yorumlandýðý göze çarpmaktadýr. Bu her þeyden
önce, ortaklýk hukukunun yanlýþ algýlanmasýndan ve
tanýmlanmasýndan kaynaklanmaktadýr.

Ýktidar ortaklýðýnda esas, koalisyon protokolü ve
hükûmet programýdýr. Her yerde ve zamanda hükûmeti oluþturan partilerin sorumluluklarýnýn çerçevesini
bu belgeler belirlemekte, karþýlýklý sorumluluk da bu
belgelerin yürürlülüðe giriþ tarihiyle baþlamaktadýr.
Bunun yanýnda, Koalisyon Protokolü'yle de karara
baðlanmýþ olan " Liderler Zirvesi" hükûmet içi sorunlarýn ve faaliyetlerin ele alýndýðý önemli bir plâtform
oluþturmuþtur. Bu yöntemin kullanýlmasý, düne kadar
gereksiz tartýþma ve çatýþmalarýn önüne geçilmesine
vesile olmuþtur. Bütün bunlarýn dýþýnda bir arayýþ ve
yorum çabasý ise, sadece koalisyonun ahengini
olumsuz yönde etkilemez, ayný zamanda siyasetin
doðasýna da aykýrýlýðý ifade eder. Ýþte, Milliyetçi Hareket Partisi'nin anladýðý ve uyguladýðý ortaklýk hukuku
ve karþýlýklý güven anlayýþý program, protokol ve zirve
kararlarý ekseninde geliþmiþtir. Zaten bir yýl boyunca
ortaya çýkan uyum ve uzlaþma süreci ile hükûmet icraatlarý, bu ilkeler ve yaklaþýmlar üzerine þekillenmiþtir.
Partimize yönelik beyanlarýn sahiplerinin gerçek
düþüncelerini bilemeyiz ama, Milliyetçi Hareket Partisi'nin hükûmeti birlikte oluþturup ülkeyi birlikte yönetmeyi üstlendikleri bir koalisyon ortaðýna güvenmediðini ima etmek bile büyük bir haksýzlýktýr. Partimiz, bir
yýl önce mevcut þartlar dahilinde ülkemiz için en uygun tercihin mevcut yapý olduðuna inanarak kararýný
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vermiþtir.
Bizim ortaklýk anlayýþýmýzýn özünü bu düþüncelerimiz oluþturmaktadýr. Bu anlayýþýmýz, ayný zamanda meclis soruþturma komisyonlarýnýn çalýþmalarýna
herhangi bir müdahalede bulunmamýza da engeldir.
Çünkü, Milliyetçi Hareket Partisi, bu ve benzeri konularda, baþkalarýnýn zaman zaman yaptýðý gibi, ön yargýlý bir þekilde yaklaþmayacak, siyasî çýkar hesaplarý
yapmayacak kadar prensip sahibi bir partidir.
Bu çerçevede son olarak þu hususlarý vurgulamayý gerekli görüyorum: Aslýnda, karþýlýklý güven bu
þekilde zarar görür görüþü ile, bu güvenin zaten güçlü bir þekilde oluþmadýðý kabul edilmiþ olunmaktadýr.
Partimizin hükûmetin uyumu ve baþarýsý konusunda
sergilediði tavýrlar, fedakârlýklar ortadayken, istikrar
ve uzlaþma zemininin oluþmasý için gösterdiði çabalar belliyken, bu ve benzeri görüþleri dile getirmeyi
anlamak mümkün deðildir. Partimizin, seçim beyannamesinde yer alan birçok politika ve öneriyi, siyasî
ve ekonomik istikrarýn bir an önce tesisi uðruna ertelediði unutulmamalýdýr.
Hükûmetlerin nasýl kurulacaðý ve çalýþacaðý da
bir partinin yöneticilerinin isteðine ya da çýkarlarýna
göre deðil, önce yasalara, daha sonra da siyasî teamüllere göre belirlenmektedir. Bu yönde yapýlmýþ
subjektif beyanlarýn sahiplerinin serinkanlý bir deðer-

lendirme yaptýklarýnda hatalarýný daha kolay fark edeceklerine þüphe yoktur.
Bu arada, muhalefet partilerinin bazý sözcülerinin yaptýðý açýklamalar da ilginç, ilginç olduðu kadar
da düþündürücü olmuþtur. Çünkü, bizatihi kendilerinin de içinde aktör olarak yer aldýðý bazý acý olaylarý
hatýrlamamýzý saðlamýþtýr. Bu ülke, Refah-Yol döneminde de, 18 Nisan seçimleri öncesinde de, birbirleri
hakkýnda soruþturma dosyalarý hazýrlayýp önergeler
veren partilerin daha sonra neler yaptýðýný iyi bilmektedir. Yaptýklarý suçlamalar ile soruþturma komisyonlarýnda takýndýklarý tavýrlar arasýnda bariz farklýlýklara
dair birçok önemli örnek, hafýzalarýmýzdaki canlýlýðýný
korumaktadýr.
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Yine, medyamýzýn geliþmeler karþýsýnda sergilediði ikircikli tavýrlar da dikkat çekici boyutlara ulaþmýþtýr. Baþlangýçta, meclis, alaycý bir edayla aklama-paklama yapmakla suçlanmýþ, daha sonra çok farklý bir
yaklaþým sergilenmiþtir. Temiz toplum, temiz siyaset
kampanyalarýnýn bayraktarlýðýný yapan basýnýmýzýn
bu ve benzeri konularda daha tutarlý ve duyarlý olmasýný beklemek hakkýmýzdýr.
Kýymetli Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
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Bütün bu geliþmeler ve yapýlan tartýþmalar,
özellikle bir gerçeðin önemini bir kez daha ortaya
koymuþ bulunmaktadýr. Yeni yüzyýla adým attýðýmýz
bir zaman diliminde, hâlâ saðlýklý siyasî iliþkiler geleneðini tesis etmekten uzakta bulunuyoruz. Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin denetim yetkisini kullanmasý
sürecinde ortaya çýkan sorunlar, bu müessesenin
siyasî çekiþmelerde silâh olarak kullanýlmasýndan
mutlaka vazgeçilmesi gerektiðini, bir kez daha göstermiþ bulunmaktadýr.
En az bunun kadar önemli bir baþka nokta da
siyasî etiðin yerleþmesi için bütün partilerin samimî,
dürüst ve açýk bir çabayý sergilemesi zorunluluðunun
ortaya çýkmýþ olmasýdýr.
Demokratikleþme talepleri de, projeleri de, ancak o zaman sahici bir karakter kazanacak, demokratik kültür geliþip toplum-siyaset kucaklaþmasý mümkün hâle gelecektir.
Ayný þekilde, hem hükûmet ortaklarý arasýnda
hem de meclis ile hükûmet, millet ile hükûmet arasýnda güven geliþmiþ olacaktýr. Bu sacayaklarýndan birinde meydana gelecek aksama, sadece siyasî istikrarsýzlýðý deðil, ahlâk ve temsil zaafiyetini de beraberinde getirecektir.
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bu kadar açýk ve nettir. Bunu anlamayanlar var ise,
artýk bu bizim deðil, onlarýn problemidir. Partimiz,
benzer bir yaklaþýmýn, kararlýlýðýn diðer siyasî partiler
tarafýndan da benimsenmesi gerektiðine inanmaktadýr.
Bunu göz önüne almadan yapýlan deðerlendirmeler ile geliþigüzel açýklamalar, "kendine iðne batýrmadan baþkasýna çuvaldýz batýrmaya kalkýþmak"tan
ibaret olan polemiklerdir, basit siyasî manevralardýr.
Bizim, bu tür siyasî manevralar karþýsýnda, temel prensiplerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmemiz mümkün deðildir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni daha hâlâ tanýyamamýþ olanlar da bunu er ya da geç
anlayacaklardýr. Unutulmamalý ki Türk Milliyetçileri,
her þartta aziz milletine hizmet etmesini bilen bir geleneðin temsilcileri, hem de tarihî bir misyonun sahibidirler.
Konuþmama bu duygu ve düþüncelerle son verirken hepinizi bir kez daha saygýyla selâmlýyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin meseleye yaklaþýmý
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin
13 Haziran 2000 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý
Konuþma Metni
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Deðerli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Konuþmama baþlarken hepinizi en iyi dileklerimle selâmlýyorum.
Öncelikle Devlet Baþkaný Hafýz Esad'ýn vefatý
dolayýsýyla yakýn komþumuz Suriye halkýna baþsaðlýðý dileklerimi iletmek istiyorum. Hepinizin bildiði gibi
Hafýz Esad, Suriye'nin son otuz senesine damgasýný
vurmuþ ve dolayýsýyla hem ülkelerimiz arasýndaki iliþkilerde ve hem de Orta Doðu'nun yakýn tarihinde en
önemli aktörlerden birisi olmuþtur. Hafýz Esad sonrasýna iliþkin en büyük temennilerimizden biri, Suriye'nin iç çalkantý ve bunalýma sürüklenmemesidir. Yine son bir yýldýr, baþta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri ile iliþkilerinde takip ettiði barýþçý siyasetin kesintiye uðramamasýdýr.
Hafýz Esad'ýn dünya yüzünde yaptýklarý bütün
safhalarýyla artýk tarih kayýtlarýnda mevcuttur. Gerek
ölümün tazeliði ve gerekse kardeþ Suriye halkýnýn lideri olmasý hasebiyle kiþisel deðerlendirmeleri bir tarafa
býrakmakta, buna karþýlýk genel çerçevede bir deðer lendirme yapmakta ise fayda mülâhaza etmekteyiz.
Hafýz Esad yönetiminde Suriye, ne yazýk ki
uzun yýllar boyunca âdeta bütün dünyanýn teröristle199
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rini eðiten, destekleyen bir üs vazifesi görmüþ, terörizmi dýþ politikasýnda bir araç olarak kullanmaya baþlamýþtýr. Ülkemizi ve insanlarýmýzý yýllar yýlý üzen, yaralayan bölücü- yýkýcý terörist unsurlar da yine ne yazýk ki Suriye'nin destek ve teþvikleriyle faaliyetlerini
sürdürmüþlerdir.
Yüzyýllar boyu iç içe yaþadýðýmýz ve ayný dine
mensup olduðumuz Suriye halkýný da derinden üzen
bu siyaset, geçtiðimiz yýl Türkiye'nin kararlý tutumu ve
giriþimleri sonucunda Adana Deklarasyonu'nun imzalanmasý ile son bulmuþtur.
Ama, bu siyasetin faturasý Türkiye için bir hayli
aðýr olmuþtur. Hâlbuki, en baþtan itibaren teröre dayalý böyle bir siyaset yerine, son bir yýldýr uygulanan
ve sonuçlarý itibarýyla iki ülkenin de yararýna olan barýþçý siyaset iliþkilerimize egemen olsaydý þüphesiz ki
bundan her iki ülkenin de büyük kazançlarý olacaktý.
Nitekim, Suriye'nin bölücü terör örgütünün arkasýnda durmaktan vazgeçmesi ve elebaþýný sýnýr dýþý
etmesi üzerine önce örgüt geriletilmiþ, akabinde de iki
ülke arasýndaki ticarî, siyasî ve kültürel iliþkilerde
olumlu geliþmeler yaþanmaya baþlamýþtýr.
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ortamý tüm bölgenin kaderini yakýndan etkilemiþ, bu
büyük coðrafya, bütün tabiî zenginliklerine, tarihî ve
kültürel varlýklarýna raðmen geliþememiþtir.
Bugün hâlâ, Ýslâm dünyasýnda birlik saðlanabilmiþ, ülkeler arasýnda ciddî, samimî ve verimli bir iþ
birliði ortamý tesis edilebilmiþ deðildir. Yüzlerce yýl ayný devlet idaresinde, kardeþçe birlikte yaþayan milletler, þu anda kendi aralarýnda derin ihtilâflar içerisinde
bulunmaktadýrlar.
Bizim dilek ve temennimiz, Ýslâm aleminin yeni
yüzyýlda geçmiþte yaþanan acý deneyimlerin ýþýðýnda
birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi, Orta
Doðu'ya kalýcý bir istikrar ve barýþ ikliminin hâkim olmasýdýr.
Deðerli Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,

Yine, ayný çerçevede, uzun yýllardan beri Orta
Doðu'ya egemen olan istikrarsýzlýk, savaþ ve terörizm

Hatýrlanacaðý üzere, meclis soruþturma komisyonlarýnýn büyük ölçüde tamamlanmasýyla birlikte
baþlayan tartýþmalar, geçen hafta boyunca siyasî
gündeme damgasýný vurmuþtur. Bu baðlamda, özellikle siyasî etik, hükûmet-meclis iliþkileri gündeme
gelmiþ, komisyon kararlarý üzerine çok çeþitli yorum
ve eleþtiriler yapýlmýþtýr.
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Partimiz de bu meselelere yaklaþýmýný yine bu
kürsüden genel siyaset üslûbu içinde ayrýntýlý olarak
ortaya koymuþ; kamuoyunu aydýnlatmaya çalýþmýþtýr.
Halkýmýzýn da takdir ettiði gibi, partimizin konuya yaklaþým biçimi, kimseyi peþinen aklama ya da karalama
yanlýþlýðýna düþmeden, suçlama yerine ilkeleri ve
açýklýðý esas alan bir titizliði ifade etmiþtir. Hiç kimsenin Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrýndan rahatsýz olmaya hakký yoktur dememizin temel sebebi de budur.
Diðer siyasî partiler ise, genellikle samimiyet ve
ciddiyetten uzak bir þekilde çok çeþitli hesaplarýn izlerini taþýyan bir yaklaþým sergilemiþlerdir. Hatta bazý
siyasetçiler, kendi geçmiþini, duruþunu ve söylemini
sorgulama ihtiyacý hissetmeden baþkalarýna dil uzatmaya çalýþan, kendi içinde bariz çeliþkiler içeren açýklamalar yapmakta beis görmemiþlerdir.
Bu çerçevede, olaylarýn ve tartýþmalarýn sebepleri, sorumlularý ve çözüm yollarý yerine, muhtemel
siyasî yansýmalarý, koltuk hesaplarý ve karþýlýklý suçlamalar ön plâna çýkmýþtýr. Kýsacasý, meselenin özü
ve boyutlarý gözden kaçmýþ ya da kaçýrýlmýþ, yine havanda su dövülmeye baþlanmýþtýr. Bütün bunlar sonuç itibarýyla halkýmýzý trajikomik siyasî sahnelerle
karþý karþýya býrakmýþ, siyasetin inisiyatif alma ve itibar kazanma ihtiyacýna cevap verilememiþtir.

Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Yolsuzluk ve usulsüzlük meselesi, Türkiye için
bugünün deðil, uzun yýllarýn bir meselesidir. Milliyetçi
Hareket Partisi'nin gündemine yeni giren bir konu da
deðildir. Yýllardýr bu noktaya vurgu yapan, son olarak
da bu konuda baðýmsýz bir proje geliþtirerek kamuoyunun takdirine sunmuþ olan bir siyasî partidir.
Hafýzalar yoklandýðýnda günümüzden yaklaþýk
15 ay önce Türk seçmeninin huzuruna "Yolsuzlukla
Mücadele Projesi"yle çýktýðýmýz hatýrlanacaktýr. 18 Nisan seçimleri öncesinde gündeme getirdiðimiz bu
projede, bugün özellikle aklama-karalama tartýþmalarýnýn taraflarý olan partilerin þikâyet ettiði birçok konuya iþaret edilerek çözüm yollarý önerilmiþtir.
Ýzninizle konuþmama, bu projeden hem güncelliðini hem de önemini koruyan bazý pasajlar aktararak
devam etmek istiyorum:
"Yolsuzluklarýn, toplum hayatýný, demokratik rejimi ve ahlâkî deðerleri tahrip etmesi nedeniyle, Milliyetçi Hareket Partisi yolsuzlukla mücadeleyi millî siyaset konusu olarak görmektedir... Yolsuzluklar, hukuk devleti ilkesini temelden zedelemekte ve bütün
vatandaþlarýn kanun önünde eþitliði ilkesini ortadan
kaldýrmaktadýr. Bunlarýn yaný sýra yolsuzluklar, siyasî
otoriteye duyulan saygýya büyük zarar vermekte,
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devlet-millet yabancýlaþmasýna sebep olmaktadýr."
Projenin "Giriþ Bölümü"nde yer alan bu deðerlendirmelerin ardýndan, þimdi de "Siyasî Yozlaþmanýn
Önlenmesi" bölümünden bazý hususlarý, sizlerin ve
kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum:
"...Yolsuzluklar ve usulsüzlüklerin kamuoyunu
sürekli meþgul etmesine raðmen, bu konularda somut adýmlarýn atýlamamasý, Temiz Siyaset-Temiz Yönetim beklentilerini boþa çýkarmakta, siyasetin yozlaþmasýna ve toplumsal deðerlerin aþýnmasýna sebep
olmaktadýr.
1991 Genel Seçimlerinin temel konusu yolsuzluklar olmuþ, çok büyük yolsuzluk dosyalarýndan söz
edilmiþ ve bunun ardýndan kurulan 49. Hükûmette bir
devlet bakaný 'yolsuzluklarla mücadele'den sorumlu
olarak görevlendirilmiþtir. Ancak bu bakanlýk daha
sonraki hükûmetler tarafýndan yolsuzlukla suçlanmýþtýr..."
Yine ayný bölümde þu hususun altý özellikle çizilmiþtir:
"Anayasanýn 100. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Ýç Tüzüðünün 107-113. Maddelerinde "Ceza Ön
Soruþturmasý" niteliðinde denetimsel bir kurum olarak
düzenlenen Meclis Soruþturmasý, bu hukukî niteliðinden çýkarýlýp âdeta siyaset arenasýndaki düellolarda
kullanýlan bir silâh hâline getirilmiþtir."
Son olarak öneriler kýsmýndan bir paragrafý bil-

gilerinize sunmayý gerekli görüyorum:
"Baþbakan ve bakanlar hakkýndaki yolsuzluk iddialarý nedeniyle TBMM Genel Kurulunda soruþturma
açýlmasýný takiben, söz konusu iddialarýn Yargýtay
Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca da adlî soruþturmasýnýn
yapýlmasýna imkân saðlayacak anayasal düzenlemeler yapýlmalýdýr. Böylece yolsuzluk iddialarýnýn karalama ve aklama þeklinde siyasî pazarlýklara konu edilmesi önlenmelidir."
Evet, deðerli arkadaþlarým görüldüðü gibi, partimizin bugün tartýþýlan meseleler hakkýnda dün söyledikleri bunlardýr ve bugünde ayný duyarlýlýðý sergilemeye özen göstermektedir. Bizim temennimiz, siyasî
mücadeleyi kan davasý hâline getirenlerin, siyasî hýrsýný aklýn önüne geçirenlerin, bütün yaþananlardan
gerekli dersleri çýkartmasýdýr. Yine, her fýrsatta partimize dil uzatmayý alýþkanlýk hâline getiren ana muhalefet partisinin bazý yöneticilerinin arada sýrada da olsa aynaya bakma zahmetine katlanmasýdýr. Çünkü,
köþe yazarlarýnýn ve türkülerin arkasýna sýðýnmak onlarý güçlü ve haklý yapmayacaðý gibi, tutarsýzlýlýklarýný
ve yanlýþlýklarýný gizlemeye de yetmeyecektir. Unutulmamalý ki bütün geliþmeler ve tartýþmalar halkýmýzýn
gözü önünde cereyan etmekte, demokrasimizin ve ülkemizin içine düþtüðü sýkýntýlarýn sebepleri ve sorum luluklarý iyi bilinmektedir.
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Huzurlarýnýzda, Türk toplumunun ve siyasetinin
bu meyanda dün ve bugün karþý karþýya kaldýðý tartýþma ve sorunlardan bazý genel sonuçlar çýkartarak
halkýmýzýn dikkatine sunmak, daha sonra da bir baþka gündem maddesine geçmek istiyorum.
1-Ülkemizde son yýllarda siyasî yozlaþma süreci ile birlikte, kültürel ve ahlâkî erozyon da yaþanmaktadýr. Toplumsal dayanýþma ve iþ birliði anlayýþýnýn
zayýflamasý ve özellikle medyanýn kültürel deðerlerimize yeterince özen göstermeyiþi yanýnda, uzun yýllardýr devam eden yüksek enflâsyon, iþsizlik ve gelir
daðýlýmý adaletsizliði gibi belli baþlý sosyoekonomik
sorunlar, bu düþündürücü tablo üzerinde belirleyici olmaktadýr. Sosyal ve siyasî bünyemizin bu tür olumsuzluklar karþýsýndaki direncinin arttýrýlmasý zorunludur.
2-Toplum-siyaset iliþkilerinin onarýlmasýnda yolsuzluklarla mücadelenin stratejik bir öneme sahip olduðu unutulmamalýdýr. Dolayýsýyla yolsuzluklarla mücadeleyi zaafa uðratacak, halkýmýzýn zihninde soru
iþaretlerinin doðmasýna yol açacak fikir ve eylemlerden uzak durmak önem taþýmaktadýr.
3-Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin üzerine kararlýlýkla gidilmesi için öncelikle bütün siyasî partilerin samimî ve tutarlý bir tavýr sergilemesi gerekmektedir. Ayný
duyarlýlýðýn medya ve sivil toplum kuruluþlarý tarafýn-

dan da ortaya konmasý þarttýr.
4-Siyasî çekiþme ve hesaplarýn, meselelerin
esasýný gizlemesine izin verilmemelidir. Bu baðlamda, "suç iþleme" ile "hizmet etme" arasýnda iliþki kuran çarpýk meþrulaþtýrma mantýðýna bilerek veya bilmeyerek sarýlmaktan kaçýnmak gerekmektedir. Doðru ve anlamlý olan, devletin, yolsuzluk ve usulsüzlükleri en aza indirerek etkin, verimli ve adil hizmet üretebilmesidir.
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5-Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve siyasî hayatýmýzý aklama-karalama ikileminden çekip çýkaracak
yeni siyasî üsluplarýn ve hukukî mekanizmalarýn bir
an önce hayata geçirilmesi zorunludur.
Bugün ülke gündeminde yer alan meclis soruþturma dosyalarýnýn da siyasî çekiþmelere kurban edilmemesi için bu çerçevede ele alýnmasý gerekmektedir.
Þimdi bütün siyasî partilere ve kamuoyuna þu
hususlarý bir kez daha hatýrlatmayý gerekli görüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de huzur, istikrar ve geliþmeden yanadýr. Bunun için de bugüne kadar üzerine düþen görev ve sorumluluklarý bütün
siyasî risklerine raðmen büyük bir fedakârlýkla yerine
getirmekten kaçýnmamýþtýr. Bizim yolsuzluklarla mücadele konusunda gösterdiðimiz hassasiyet, her
þeyden önce siyasetin yeniden itibar kazanmasýna

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

yöneliktir. Yolsuzluklarla mücadele istikrarýn alternatifi deðil; tam aksine istikrarýn meþruiyetini saðlayan bir
ahlâkî tutarlýlýðý ifade etmektedir. Meclis soruþturma
komisyonlarýnda milletvekillerimizin sergilediði tavýrlar, ahlâkî ve vicdanî kanaatlerinin ürünleridir. Bu konuda ileri sürülen "siyasî hesap iddialarý" gerçeklerle
baðdaþmadýðý gibi, bugüne kadar "temiz siyaset-temiz toplum" sloganýný savunanlarýn bizim bu hassasiyetimiz karþýsýndaki yaklaþýmlarý da oldukça düþündürücüdür.
Bazý siyasetçilerin, köþe yazarlarýnýn ve siyaset
yorumcularýnýn partimizi bir siyasî oyun ve hesap içinde gösterme çabalarý, bizi, istikrarý bozan bir unsur gibi takdim etme gayretleri, aslýnda istikrar içinde yolsuzluklarla mücadele edilemeyeceði gibi bir anlayýþý
ifade etmektedir.
Burada bir noktayý açýkça ifade etmek istiyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin maksadý, herhangi bir
siyasî partiyi ya da bir lideri töhmet altýnda býrakmak
veya suçlamak deðildir. Yolsuzlukla mücadelenin
siyasî hesaplaþmalara alet edilmemesi gerektiði zaten hükûmet programýnda da belirtilmiþtir. Biz, þimdi
bunun hayata geçirilmesini öneriyoruz.
Kýsaca ifade etmek gerekirse, bu tür yolsuzluk
soruþturmalarýnýn siyasî yaklaþýmlar içerisinde mülâ208
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haza edilmekten kurtulmasýnýn yolu, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsýna bu tür durumlarda soruþturma
yetkisi verecek bir anayasa deðiþikliðine gitmekten
geçmektedir. Dolayýsýyla, Anayasa'nýn 83. ve 100.
maddelerini bir an önce deðiþtirerek yolsuzlukla mücadeleyi hukukî ve kurumsal yapýya kavuþturmak,
siyasî zaafiyetlerden arýndýrmak mümkün olacaktýr.
Ayrýca, bu deðiþiklikle birlikte þu ana kadar soruþturma komisyonlarýnda görüþülerek Yüce Divan'a sevk
edilen veya reddedilen bütün dosyalarýn Yargýtay
Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna intikali de saðlanmalýdýr.
Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Bilindiði gibi, ülkemiz büyük bir kararlýlýkla bir
zoru aþmaya, yaklaþýk 20 yýldýr baþarýlamayan bir iþi
baþarmaya çalýþmaktadýr. Ekonomide uygulamaya
koyduðumuz enflâsyonu yenme, ekonomiyi içine düþürülmüþ bulunan dar boðazdan kurtaracak, ekonomide yanlýþ yapýlanma diyebileceðimiz üretim ve büyüme yerine, enflâsyon-faiz, iç ve dýþ borçlar çerçevesinde sýkýþmýþ iliþkileri kökten deðiþtirecek adýmlar
atýlmaya baþlanmýþtýr.
Bunun ilk neticeleri bilindiði gibi faizlerde ortaya
çýkmýþ, bunu enflâsyon oranlarýndaki belirgin bir dü209
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þüþ izlemeye baþlamýþtýr. Bugün Türkiye, sadece enflâsyona veya ekonomideki kötü gidiþata dur demiyor,
21. yüzyýla adým attýðýmýz bir dönemde kendisini ekonomik ve toplumsal olarak üstün bir þekilde inþa etmenin çarelerini ortaya koymuþ oluyor.
Çaðdaþ toplumlarýn içinde yaþadýðý teknolojik
ve ekonomik deðiþme hýzýný yakalayamayan toplumlarýn ayakta kalmasý mümkün deðildir. Türkiye'nin bu
çaðý yakalamasý, öncelikle üretim teknolojilerinde
modern ekonomilerin ulaþtýðý seviyeyi yakalamasýyla
mümkündür. Faizlerin yüzde yüz ellileri aþtýðý, enflâsyonun yüzde yüzler seviyesinde dolaþtýðý zamanlar,
artýk geride kalmaktadýr. Bu geliþmeler rant ekonomisine dayalý çýkar gruplarýnýn ülkenin ekonomik kaynaklarýný keyfi olarak kullandýklarý bir devrin kapandýðýnýn iþaretleri olarak görülmelidir.
Türkiye'nin yeni bir büyüme bir stratejisine yönelmesi için gerekli olan istikrar saðlanmaya baþlamýþtýr. Bütün bunlar bize, Türkiye'nin doðru politikalarý tercih ettiðinde istenilen hedeflere ulaþýlabileceðini
göstermesi bakýmýndan önemlidir.
Deðerli Arkadaþlarým,
Kýymetli Basýn Mensuplarý,
Bugün Türkiye bir dönüm noktasýndadýr. Bu gelinen noktada gösterilen kararlýlýk, aldýðýmýz siyasî
210
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risk ve sorumluluk bilinciyle bu gelinen noktadan daha ilerisine gitmek zorunda olduðumuzu biliyoruz. Zaten popülizme kaymayan ve büyük fedakârlýklar içeren tavrýmýzýn sebebi de budur.
Türkiye'nin önündeki hedef bellidir. Dünyada küresel ölçekte rekabet ve mücadelelerin yaþandýðý yeni iliþkiler sürecinde, Türkiye'nin bu iliþkilerin dýþýnda
kalmasý veya bunlara mahkûm olmasýna seyirci kalamayýz. Dünyanýn yeniden þekillendiði bu süreçte sürüklenen bir Türkiye deðil, bölgesel etkinliði artan,
kendi coðrafyasýnda bölgesel güç hâline dönüþmeyi
baþaran, küresel iliþkilerin þekillenmesine katkýda bulunan bir Türkiye'yi inþa etmek, gerçekleþtirmek istiyoruz. Bunun yolu, öncelikle ekonomik istikrarý saðlamaktan, Türkiye'yi istikrar içinde geliþme yoluna sokmaktan geçmektedir.
Yýllardýr takip edilen politikalarýn artýk Türk ekonomisini yönetilemez hâle getirmiþ olmasý, Türkiye'yi
bir yol ayrýmýna getirmiþ bulunmaktadýr. Bir tarafta
Türkiye'yi küçülten, ekonomiyi felç eden politikalar, diðer tarafta büyümeyi ve gelir daðýlýmýnda düzelmeyi
teþvik eden politikalar vardýr. Bizim temel tercihimiz
istikrar içinde kalkýnma, geliþme içinde adil paylaþým
saðlayacak olan bu ikinci tür politikalardýr.
Yakýn zamanlara kadar sürdürülen popülist poli211
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tikalar bir taraftan gelir daðýlýmýný bozmuþ, enflâsyonu azdýrmýþ, halkýn büyük bir kýsmýnýn reel gelirini düþürerek yoksullaþtýrmýþtýr. Netice itibarýyla, artýk günübirlik popülist politikalar, halký sürekli aldatan ve ülkenin ekonomik kaynaklarýný israf eden yaklaþýmlar
terk edilmiþtir.
Bu politikalar uygulanýrken bizim ilk adýmda sýkýntýsýný çektiðimiz olay, düþük gelir gruplarýnýn durumunu iyileþtirecek, gelir daðýlýmýný düzeltecek yaklaþýmlarý ancak belirli bir vadede uygulayabilecek olmamýzdýr. Özellikle çalýþanlara, düþük gelir gruplarýna
gelir transferi yapmak, ancak enflâsyonu yendikten
sonra takip edilmesi mümkün olabilecek yaklaþýmlardýr.
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çiftçisinin alýn terinin karþýlýðýný tam anlamýyla veremediðimizin de bilincindeyiz.
Fakat þunu da biliyoruz ki enflâsyonu teþvik
edecek, hedeflerin tutmasýný engelleyecek bir taban
fiyat politikasýný benimsemek de netice olarak gelir
daðýlýmýný daha da bozacaðý gibi, Türkiye'nin tarýmsal
verimliliðini azaltan uluslar arasý fiyatlar karþýsýnda ülkenin dýþ ticaretini olumsuz etkileyen, yoksullaþtýran
politikalar olacaktýr. Bu anlamda izlediðimiz yol, Türkiye'nin önünü açan, Türkiye'yi önünü görebilir duruma taþýyacak politikalardýr.

Son günlerde açýklanan tarým ürünleri destekleme fiyatlarýnýn küçük üreticiler açýsýndan maliyet yüksekliðinden dolayý bazý sorunlara yol açabilecektir.
Halkýmýz iyi bilmelidir ki mevcut þartlar zorlanarak çiftçimize mümkün olan en iyi fiyat verilmeye çalýþýlmýþtýr. Daha önce ayda birkez uygulanan fiyat artýþýnýn
on beþ günde bir uygulanmasý saðlanarak hububat
üreticisinin enflâsyona karþý belirli bir ölçüde de olsa
korunmasýna gayret edilmiþtir. Bununla birlikte, Türk

Türkiye'de tarým girdi maliyetlerinin çok yüksek
olduðu bir gerçektir. Bu çerçevede tarýmdaki üreticilerin desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye'deki tarýmýn
desteklenmesi, tarýmsal ürün fiyatlarýnýn devlet tarafýndan belirlenmesiyle yapýlmaktadýr. Fakat, ürün fiyatlandýrmasýnda yapýlan desteðin doðrudan doðruya üreticiye yansýmadýðý görülmektedir. Yapýlan hesaplamalarda bu tarz bir desteðin ancak %16'sýnýn
üreticiye yansýdýðý tespit edilmiþtir. Bunun için tarýma
verilen destekten üreticinin daha çok yararlanmasý
yönünde çalýþmalar devam etmektedir.
Türkiye'de tarýmýn güçlenmesi ve varlýðýný sürdürmesi için devlet desteðine büyük ölçüde ihtiyaç olduðu gerçeði görülmektedir. Çünkü tarým sektörünün
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millî gelir içindeki payý %14'ün altýna düþmüþtür. Oysa Türkiye'de nüfusun hâlâ yarýya yakýn bir bölümü
geçimini tarýmdan saðlamaktadýr.
Türkiye'de hububat taban fiyatlarýnýn, dünya fiyatlarýnýn üzerinde belirlenmesinde birçok mahsur ortaya çýkmaktadýr. Bu çerçevede gýda ürünlerinin özellikle ekmeðin nispî fiyatý yükselmektedir. Oysa dar
gelirli kesimlerin bütçe harcamalarýnýn çok büyük bir
kýsmý gýda tüketimine gitmekte, bu ise gelir daðýlýmýný daha da bozmaktadýr. Üstelik buðday tüketicisinin
önemli bir kýsmý yine tarým sektöründe yer almaktadýr.
Ayrýca, dünya fiyatlarýnýn üzerinde belirlenen buðday
taban fiyatlarý sebebiyle, yurt dýþýndan çok miktarda
buðdayýn kaçak yollarla Türkiye'ye girdiði de bilinmektedir.
Türkiye'de tarýmýn temel problemlerinden bir tanesi de geliþmiþ ülkelere nazaran daha düþük verimlilikte oluþudur. Bu verimliliðin düþük olmasý tarýmda
çalýþanlarýn gelirlerinin düþük olmasýna ve tarým sektörünün millî gelir içindeki payýnýn düþük kalmasýna
yol açmaktadýr. Bu ise tarýmýn verimliliðini yükseltecek modern bir tarým iþletmeciliðini yapmayý engellemektedir. Tarým sektörünü, içinde bulunduðu bu kýsýr
döngüden kurtaracak yapýsal reform çalýþmalarýmýz
214
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devam etmektedir.
Muhterem Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Bütün bunlar, Türkiye'nin her alanda topyekûn
bir mücadeleyi baþlatýp baþarmasýnýn önemini ortaya
koymaktadýr. Bunun için önümüzdeki zamaný boþa
harcamamýza sebep olacak ve halkýmýzý incitecek
davranýþlardan kaçýnmak þarttýr. Aksi takdirde insanýmýzýn çektiði sýkýntýlar ile yaptýðý fedakârlýklarýn hiçbir
anlamý kalmayacaðý gibi, geleceðe güveni de sarsýlmaya baþlayacaktýr. Hangi hesap ve niyetle olursa olsun böyle bir duruma yol açmaya hiçbir kimsenin hiçbir þekilde hakký yoktur.
Bizlerin, meclisimizin ve hükûmetimizin büyük
milletimizden aldýðý destek devam ettiði sürece baþarýya ulaþacaðýna inancýmýz tamdýr. Zaten Türk siyasetinin baþka bir makul seçeneði de bulunmamaktadýr. Biz, Türkiye'nin, her türlü engele sorunlara raðmen doðru ve gerçekçi yolda ilerleyeceðine inanýyoruz. Bu inanç, herkes tarafýndan samimiyetle paylaþýldýðýnda da yeni geliþme hamlemizin manevî dinamosunu oluþturacaktýr.
Bu duygu ve düþüncelerle konuþmama son verirken hepinizi bir kez daha saygý ve sevgilerimle
selâmlýyorum.
215
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Sayýn Genel Baþkanýmýz

DR. DEVLET BAHÇELÝ’nin
20 Haziran 2000 Günü TBMM MHP
Grup Toplantýsý’nda Yapmýþ Olduklarý
Konuþma Metni
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Kýymetli Arkadaþlarým,
Medyamýzýn Sayýn Temsilcileri,
Konuþmama baþlarken öncelikle hepinizi en iyi
dileklerimle selâmlýyorum.
Yine, yolsuzluk, istikrar, demokrasi ve ahlâk gibi
deðer ve kavramlarýn bolca ve geliþigüzel kullanýldýðý
tartýþma ve açýklamalarla dolu bir haftanýn ardýndan
bir araya gelmiþ bulunuyoruz. Önemli bir bölümü esasa iliþkin olmayan bu tartýþmalar, ülke gündemini gereksiz yere boðmasýna raðmen, bazý açýlardan çok
anlamlý olmuþtur. Son günlerde yaþanan geliþmelerin
ve sýkýntýlarýn hem senaristleri, hem de oyuncularý
olanlarýn düþtüðü durumlar, bütün çýplaklýðýyla gözler
önüne serilmiþtir. Bu çerçevede, partimizin yaklaþýmlarý ile ilgili olarak yapýlan, birçoðu da nezaket ve insaf sýnýrlarýný aþan beyanlarýn üzerinde durmak bizler
açýsýndan bir zorunluluk hâline gelmiþtir.
Ancak, bu deðerlendirmelere geçmeden önce,
mutlu bir geliþmeyi bugün sizlerle paylaþmak istiyorum.
Galatasaray'ýn büyük zaferinden sonra Milli Takýmýmýz da Avrupa ½ampiyonasý'nda çeyrek finale
kalarak Türk milletinin yüzünü bir kez daha aðartmýþtýr. Hepsini grubumuz ve partimiz adýna caný gönülden kutluyor, kendilerinden daha büyük baþarýlar
beklediðimizi ifade etmek istiyorum.
219
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Bugün yine dokuz deðerli ve çalýþkan belediye
baþkaný arkadaþýmýz, hizmetlerini ve siyasî faaliyetlerini, giderek insanýmýzýn yegâne ümidi hâline gelen
Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde devam ettirmeye karar vermiþlerdir. Bugün bunun için aramýzda bulunuyorlar. Kendileri, inþallah halkýmýza en iyi þekilde
hizmet etmeye devam edecekler, ülkemizin ve davamýzýn yükseliþinde önemli sorumluluklar üstleneceklerdir. Hepsine grubumuz ve camiamýz adýna bir kez
daha hoþ geldiniz diyor, caný gönülden kutluyorum.
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kaybýnýn dramatik boyutlara ulaþmasýnda bu ve benzeri olgular ve iddialar, çok önemli bir yer tutmuþtur.
Sadece devlet-millet, siyasetçi-seçmen iliþkilerinde
deðil, siyasî partiler ve siyasetçilerin kendi aralarýndaki mücadeleyi de belirleyen bir nitelik kazanmýþtýr.

Yolsuzluklar ve usulsüzlükler, özellikle 1990'lý
yýllarda Türk siyasetinin sýrtýnda bir kambur olmaya
baþlamýþtýr. Siyasetin ve siyasetçinin yaþadýðý itibar

Bu dönemde, siyasetin çözüm üretmekte zorlanmasý, ilke ve deðerlerin yerini imaj savaþlarýnýn almasý siyasette kolaycýlýðý ve seviyesizliði teþvik etmiþtir. Bunun tabiî bir yansýmasý olarak da, siyasî baþarýnýn baþkalarýnýn baþarýsýzlýklarý üzerine bina edilmesi anlayýþý yerleþmeye baþlamýþtýr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1995 seçimleri
ile 1999 seçimleri arasýný kapsayan 20. Yasama Dönemi’nin siyasî iliþkiler bilânçosuna bir göz gezdirmek, ülkemizin ve demokrasimizin yaþadýðý sýkýntýlarý kavramak için yeterlidir. Bu dönemde gündeme gelen soruþturma ve dokunulmazlýk dosyalarý ile partiler
arasý milletvekili trafiðinin sayýsal görünümü baþ döndürücü bir boyuta sahiptir. 18 Nisan seçimleri öncesinde yaþanan seçim erteletme teþebbüsleri bile, tek
baþýna siyasî hayatýmýzýn sýkýntýlarýný ve açmazlarýný
tasvir edici bir mahiyettedir.
Millî iradenin þekillenmesinde bütün bu geliþme
ve tartýþmalar ister istemez rol oynamýþ, seçim sürecinde bunlarýn aðýrlýðý bir hayli hissedilmiþtir.
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Muhterem Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Bizim açýmýzdan, Türkiye'nin temel sorunlarýný
çözmeye çalýþýp, küresel rekabete hazýrlanmasý gereken bir dönemde, yolsuzluklarla mücadelenin ülke
gündeminde birinci sýrada yer alýyor ve tartýþýlýyor olmasý bir talihsizliktir. Hem bütün siyasî partilerin seçim beyannamelerinde, hem de hükûmetimizin programýnda vurgulanmýþ olan bu konuda gelinen nokta
hiç de iç açýcý deðildir.
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Meclisin ve hükûmetin çalýþmalarýnda yeni bir
siyasî anlayýþýn hâkim olmaya baþlamasýnda ve ülke
sorunlarýný çözmek için büyük bir gayretin içine girilmesinde öncelikle geçmiþin olumsuzluklarýndan çýkartýlan dersler büyük rol oynamýþtýr. Uzlaþma, hoþgörü ve diyalog kültürünü benimseme düzeyi açýsýndan gözle görülür bir farklýlýk ortaya çýkmýþtýr. Sözün
kýsasý, meclis ve hükûmet, milletimizden aldýðý destek ve ilham ile, siyasî görev ve sorumluluklarýnýn gereðini yerine getirmeye çalýþmýþtýr. Bu dönemi, geçen
dönemden ayýran özelliklerden birisi, iþte bu farklý
yaklaþýmlardýr.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin sadece 18 Nisan
seçimleri sonrasýnda deðil, öncesinde de sahiplendiði ve savunduðu görüþ ve düþünceler ile gelinen nokta arasýnda büyük paralellikler bulunmaktadýr. Yeni bir
siyaset anlayýþýnýn hâkim olmasý konusunda insanýmýzýn sahip olduðu beklentiler, bugün de önemini korumaktadýr.
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le bir sistematik dahilinde sürdürülmesi herkes açýsýndan bir zorunluluðu ifade etmektedir.
Zaten, 57. Hükûmetin kendisini bir "uzlaþma ve
atýlým hükûmeti" olarak tanýmlamasý, öncelikler sýralamasý yaparak siyasî ve ekonomik istikrarý temine
yönelmesi bu yüzdendir. Bu konuda da önemli baþarýlar kazanýlmýþ, kayda deðer bir mesafe katedilmiþtir.
Bu süreçte, partimizin, koalisyonun hem kuruluþ felsefesine hem de programýna riayet etme hususunda
azamî çabayý gösterdiðine þüphe yoktur. On üç ayý
bulan dönem boyunca, partimize yönelik çok çeþitli
eleþtiriler ve manipülâsyonlar, bunun en açýk delillerinden biridir. Bizler, bundan sonra da ayný duyarlýlýk
ve sorumluluk ekseninde faaliyetlerimizi ve ülkemize
hizmeti sürdürmeye kararlýyýz.

Bundan sonra bizlere düþen temel görev, halkýmýzýn açtýðý krediyi çarçur etmeden, verimli bir þekilde kullanmak; verdiði yetkinin gereðini lâfzýna ve ruhuna uygun olarak yerine getirmektir. Diðer bir deyiþle, Meclisimizin ve Hükûmetimizin faaliyetlerinin böy-

Haziran ayý baþýndan itibaren, ortaya çýkan tartýþma ve eleþtiriler, bu genel yaklaþýmýmýzý ve kararlýlýðýmýzý etkileyecek deðildir. Çünkü, Milliyetçi Hareket
Partisi'nin dünkü yaklaþýmlarý ile bugünkü yaklaþýmlarý arasýnda bir fark bulunmamaktadýr. Meclis soruþturma komisyonlarý, bizim açýmýzdan bir hesaplaþma ya
da tasfiye arenasý deðildir. Hizmet etme sorumluluðunu paylaþtýðýmýz bir siyasî partiyi arkadan vurma aracý hiç deðildir.
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Süreç, bizim açýmýzdan, daha önce de ifade ettiðim gibi, geçen dönemden devralýnan soruþturma
dosyalarýnýn sonuçlandýrýlmasý anlamýna gelmektedir. Yine, bu yaklaþýmýmýzýn dýþýnda baþka bir niyet
ve çaba içinde olmadýðýmýzý ifade ettik, anlaþýlýncaya
kadar da ifade etmeye devam edeceðiz. Soruþturma
komisyonlarýnda görev alan arkadaþlarýmýz, kendi
vicdanî kanaatleri doðrultusunda hareket etmiþlerdir.
Bunu yaparken de baþkalarýnýn iddia ettiði ya da yaptýðý gibi, herhangi bir siyasî entrikanýn ya da kirli oyunun içinde olmamýþlardýr.
Sonuçta ortaya çýkan tablo, ne partimiz açýsýndan siyasî bir zaferi, ne baþkalarý açýsýndan maðlubiyeti, ne de suçluluðun ya da suçsuzluðun kanýtlanmasýný ifade etmektedir. Bütün bunlarýn cevaplarý, hiç
þüphesiz zamanla ortaya çýkacaktýr. Ancak, hem deðiþik siyaset hem de medya zeminlerinde yürütülen
tartýþma ve eleþtiriler, meseleye, geçmiþin dar siyasî
kalýplarý içinde yaklaþýldýðýný ortaya koymaktadýr.
Her þeyden önce, partimizin, bilinçli bir þekilde
istikrarý bozan unsur olarak gösterilmeye çalýþýldýðý
göze çarpmaktadýr. Ýster istemez partili milletvekillerimizin böyle bir anlayýþýn içinde olduðu anlamýna gelen bu ve benzeri yorumlar, peþin ve ön yargýlý bir düþüncenin ürünüdürler.
224

MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ

Bu görüþ, ilk olarak istikrarýn devamý ile yolsuzluk iddialarýný yok farz etmek arasýnda açýk bir iliþki
kurduðu; ikinci olarak da milletvekilliði görevini yerine
getiren arkadaþlarýmýza karþý peþin hükmü ifade ettiði için yanlýþtýr. Üçüncü ve son olarak da hükûmet or taklarýnýn, yolsuzlukla mücadeleyi önemsememesi,
iddialarý ciddiye almamasý gerektiði þeklindeki yorum lara kapý aralayan bir bakýþ açýsýný yansýtmaktadýr.
Bunun için de siyasetin itibarý, hükûmetin saygýnlýðý ve geleceði bakýmýndan birçok sakýnca içer mektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi, sadece kendisi açýsýndan deðil, demokrasimiz açýsýndan da böyle bir yorumun kabul görmesinden rahatsýzlýk duyan bir anlayýþa sahiptir. Çünkü, Türk siyasetini yolsuzluklardan
da, yolsuzluk iddialarýnýn gölgesinden de kurtarmak
hepimizin, herkesin görevidir.
Yine, iddialarýn muhataplarýnýn Yüce Divan'a
sevk edilip edilmemesi konusundaki her türlü peþin
hükümlü tavrýn, siyasî meþruluk tartýþmalarýna vesile
olacaðý unutulmamalýdýr. Bugün bize, çok haksýz bir
þekilde "istikrarý bozma" eleþtirisi yöneltmeye çalýþanlarýn bu noktayý gözden uzak tutmamalarý gerekir.
Her sorumlu siyasetçi, meclis komisyonlarýnda alýnan
kararlarýn birilerinin arzuladýðý gibi çýkmasý durumun225
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da, hem meclisimizin hem de hükûmetimizin karþýlaþacaðý sýkýntýlarýn ve eleþtirilerin boyutlarýný ve sonuçlarýný iyi düþünmek zorundadýr. Böyle bir durumda, siyasetin itibarýndan ve siyasî istikrardan ne kadar
söz edilebileceði üzerine kafa yormak þarttýr.
Bu ve benzeri deðerlendirmeleri yapanlarýn bir
kýsmýnda gözlenen eski defterleri karýþtýrma telâþý
hakkýnda söylenecek çok sözümüzün olduðunu hatýrlatmak isterim. Fakat, sözü fazla uzatmamak için, sadece bir hususu hatýrlatmayý þimdilik yeterli görüyorum. Bazý yorumcular "eski defterleri açarak, yeni
defterleri kapatmaya çalýþmak" gibi, tutarsýz bir duruma düþtüklerinin farkýnda olmalýdýr. Milliyetçi Hareket
Partisi, bazýlarý gibi, geçmiþinden utanýp sýkýlan bir
siyasî geleneðin adý deðildir. Ama, geçmiþe takýlýp kalan bir parti de deðildir. Milliyetçi Hareket Partisi, geçmiþten dersler çýkararak geleceðe uzanan bir siyasî
misyonun sahibidir.
Muhterem Dava Arkadaþlarým,
Saygýdeðer Basýn Mensuplarý,
Bugüne kadar yaþanan tartýþma ve geliþmeler
bir çarpýklýðýn meydana çýkmasýna vesile olmasý bakýmýndan da önem arz etmektedir. Geçen yasama
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döneminde yolsuzluk iddialarýnýn büyük bir kýsmýnýn
sahibi olanlar, siyasî mücadeleyi hangi saiklerle yürüttüklerini ortaya koymuþlardýr. Milletvekili arkadaþlarýmýzýn tavýrlarý karþýsýnda, yarýn partimizin de benzeri bir durumla karþý karþýya kalacaðýný iddia edenler, maalesef kendilerini ele verdiklerinin farkýnda bile
deðildir. Bugün meclisin çalýþmalarýndan rahatsýzlýk
duyanlarýn, güvensizlik beyanýnda bulunanlarýn, partimize yönelik açýklamalarýnýn hiçbir deðer taþýmadýðý
açýktýr.
Bu düþünceye sahip olan muhalefet temsilcilerinin, þimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendilerinin
kullandýðý silâhlarla altlarýný oymaya çalýþtýðýný söylemeleri çok üzücüdür. Her siyasî davranýþý ve þahsiyeti, kendi anlayýþ ve uygulamalarý içinde deðerlendirmeye çalýþtýklarý için sürekli olarak böyle bir yanlýþýn
içine düþmektedirler.
Ýzninizle, demokratik siyasetin bir evrensel kuralýný burada hatýrlatmak istiyorum. Siyasette nihaî karar merciî halkýn vicdanýdýr, bunun en büyük tecelli
aracý ise oy'larýdýr. Hangi partinin hangi siyasî pozisyonu kazanacaðýna da yine halk karar vermektedir.
Ayrýca, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kimsenin
yerinde gözü olmadýðý gibi, etik dýþý bir mücadele yürütmesi de mümkün deðildir. Bizler yerimizden de du227
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ruþumuzdan da memnunuz. Bizim için siyaset, ne bir
ölüm kalým mücadelesidir, ne zikzaklarla dolu bir manevra alanýdýr, ne de koltuk kapma yarýþýdýr. Bizim
için siyaset, belirli üslûp ve seviyeden taviz vermeden
yapýlacak hizmet yarýþýdýr, büyük ve güçlü Türkiye'ye
ulaþma yoludur. Meþru ve hukukî zeminlerde, yine
ayný vasýftaki araçlarla yürütülen bir uðraþý alanýdýr.
Kýymetli Arkadaþlarým,
Sayýn Basýn Mensuplarý,
Konuþmama son vermeden önce, bizler açýsýndan "bir kaþýk suda fýrtýna kopartmaya çalýþmak" anlamýna gelen partimiz mahreçli bir tartýþmaya, yani
"erken seçim" konusuna temas etmek istiyorum.
Hatýrlanacaðý üzere, geçtiðimiz cumartesi günü
toplanan Merkez Yürütme ile Merkez Karar Kurulu'nda Türkiye ve Dünya gündemi üzerine deðerlendirmeler yapýlmýþtýr. Bu meyanda, çok tabiî olarak,
siyasî hayatýmýzýn bugünü ve yarýný üzerine çeþitli
görüþler ileri sürülmüþ, muhtemel geliþmeler ve sorunlar ele alýnmýþtýr. Bu arada Anayasa Mahkemesi'nde davasý karar aþamasýnda olan bir siyasî partinin durumu da bu çerçevede gündeme gelmiþtir.
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li bir konumda bulunan ana muhalefet partisi yöneticileri akýl almaz beyan ve eleþtirilerde bulunma yarýþýna girmiþlerdir. Bunlarýn, partimize yönelik olarak
hiç sýkýlmadan sarf ettikleri sözler, kullandýklarý sýfatlar, aslýnda kendi ruh dünyalarýný ve psikolojilerini açýða vurmasý bakýmýndan anlamlý olmuþtur. Bunun için,
býrakýnýz nezaket sýnýrlarýný, terbiye ve insaf sýnýrlarýnýn bile dýþýna taþan bu beyanlarý, siyaset yaklaþýmlarýnýn ve zihniyetlerinin bir yansýmasý olarak görüyor
ve deðerlendiriyoruz. Dolayýsýyla, siyaseti fukaralaþtýran ve körelten bu tür üslûp ve anlayýþlardan her türlü tahrik çabalarýna raðmen uzak durmaya gayret
edeceðiz. Bu sebeple, onlarýn alelâcele söylediklerinin gerçekte hangi manaya geldiðini kavramalarýna
yardýmcý olmak için sadece birkaç noktayý hatýrlatmakla yetineceðim.

Basýna kapalý yapýlan bu toplantýlardan dýþarýya
yansýyan ve bir-iki gazetemizde de "kulis bilgisi" olarak yer alan bazý hususlar üzerine, sorumlu ve önem-

Her þeyden önce, bu saldýrgan üslûp ile insafsýz
beyanlar, bu partinin yönetim kurullarýnda siyasî gündemin deðerlendirilip deðerlendirilmediði, eðer deðerlendiriliyorsa bunun nasýl yapýldýðýna dair bilgileri
hatýrlamamýzý saðlamýþtýr. Ýster istemez kendi parti
toplantýlarýnda alýnmasý gereken kararlarýn daha önceden teblið edildiði, seçilecek yönetici isimlerinin daha önceden belirlendiði ve hatta bir gün önceden gazetelerinde yayýmlandýðýna dair örnekler akýllara gel-
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mektedir. Bunun için herhâlde parti kurullarýnda siyaset dýþý konularýn konuþulmasýný olaðan karþýlamak
gerekmektedir.
Yine kendi beyanlarýndan parti tabanlarýný ve
seçmenlerini hafife aldýklarý sonucunu çýkarmak da
mümkündür. Bu ülkede yýllardýr siyaset dünyasýnýn
içinde yer alanlarýn Türk milletinin basit siyasî hesaplar peþinde olanlara, seviyesiz ve haksýz bir yarýþýn
içinde bulunanlara prim vermeyeceðini bilmeleri gerekir.
Milliyetçi Hareket Partisi, ne dün, ne de bugün
hiçbir gayriadil ve gayriahlâkî bir yarýþýn içinde olmamýþtýr. Yarýn da olmayacaktýr. Milletimizin manevî deðerleri konusundaki hassasiyetlerinin istismarýna karþý çýkarken de ayný duygu ve düþüncelerle hareket etmiþtir. Partimizin herhangi bir siyasî partinin kapatýlmasýndan da memnuniyet duymasý mümkün deðildir.
Bunun için, aylar önce, "Kiþilerin cezalandýrýlmasýnýn
esas, tüzel kiþiliklerin cezalandýrýlmasýnýn ise istisna
olmasý gerekir." ilkesini yüksek sesle dillendirmiþ bir
partidir.
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esiri olanlarýn ve bunlardan beslenen siyasetçilerin
anlamasý ve kabul etmesi çok zordur. Anlasa bile itiraf etmesi imkânsýzdýr. Partimiz karþýtý siyasî argümanlarýný, Avrupa Birliði bünyesindeki Türkiye aleyhtarý çevrelerin beyanlarýna yaslandýracak kadar ileriye götürenlerin zaten tutarlý, seviyeli ve millî bir yaklaþým içinde olmalarýný bekliyor da deðiliz. Daha bir yýl
önce, eleþtirilerini "irticanýn, yolsuzluklarýn kapatýlmasý için kýlýf olarak kullanýldýðý" noktasýna kadar vardýranlarýn, son günlerde yaptýðý açýklamalarla ne yapmak istediðini anlamaya çalýþmak gibi bir niyetimiz de
yoktur. Ancak eleþtirilerde ölçüyü kaçýrdýklarýný ve
hakkaniyete uymadýklarýný fark etmeleri gerekmektedir.
Unutulmamalý ki ayný 18 Nisan seçimleri öncesinde olduðu gibi, bugün de Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldýrmak, haksýzlýk etmek hiç kimseye siyasî
prim saðlamayacaktýr. Bilâkis, onlarýn tarih ve millet
önünde mahkum olmasýna yol açacaktýr.

Tabiî bütün bunlarý, her gün "komplo teorileri"yle
yatýp kalkanlarýn, ürettiði senaryolarýn daha sonra

Artýk herkes, partimizin düne kadar Türkiye'de
hâkim olan çarpýk siyasî yaklaþýmlar ve kýsýr çekiþmeler þablonuyla tanýmlanamayacaðýný anlamasý gerekmektedir. Býrakýnýz hükûmet ortaðýmýzý, herhangi bir
siyasî rakibimizin bile içinde bulunduðu sýkýntýlý du-
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rumdan siyaset üretmek ya da çýkar temin etmeye çalýþmak bizim için onursuzluktur. Ama ayný samimiyeti
ve duyarlýlýðý rakiplerimizden de beklemek hakkýmýzdýr.
Bunun için, herkes "þapkasýný önüne koyup düþünmeli", demokrasimiz ve halkýmýz için en doðru ve
güzel olanýn arayýþý içinde olmalýdýr. Çünkü, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi birlikte yaþatmak ve yüceltmek, temiz ve ilkeli siyaseti hâkim kýlmak hepimizin boynunun borcudur. Bizim en büyük hedefimiz ve
düþüncemiz budur. Yani Türkiye'nin, daha güçlü bir
devlet, daha huzurlu bir millet olarak ilelebet var olmasýný saðlamaktýr. Bu hedefe ulaþmak için de yapamayacaðýmýz hiçbir fedakârlýk yoktur. Bunun için hiçbir engel, hiçbir haksýz eleþtiri bizi doðru ve hak bildiðimiz yoldan ayýramayacaktýr.
Bu duygu ve düþüncelerle muhterem heyetinizi
bir kez daha saygý ve sevgiyle selâmlýyorum.
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