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Şimdi, bizim edindiğimiz bilgiler, daha önce karşılıklı olarak mutabık kalınan Brüksel'deki do

küman tamamıyla bir tarafa bırakılmış ve yarın Sayın Bakanımızın önüne belki de tümüyle politik, 
yeniden Kıbrıs, yeniden Türk-Yunan ilişkileri ve Yunanistan'ın tatmin edilmesi ve iç meseleleri
mizi ele alan bir siyasî vesikamn ortaya çıkarılacağıdır. Türkiye, böyle bir vesikayı görüşemez Sa
yın Bakan. 

BAŞKAN- Sayın İnan, lütfen, cümlenizi tamamlar mısınız. 

KÂMRAN İNAN (Devamla)- Binaenaleyh, böyle bir ortamda Türkiye, hayır diyebilecek güç
tedir ve aslında, bana göre, Batının bize karşı bu tutumu, vefasızlığı ve hayırsızlığı, bizde bir şok 
tedavisi yapmalıdır. Artık uyanmamızın zamanı gelmiştir. Kendi ayaklarımız üzerinde yürüyebile
cek güçteyiz. Bu güç, fiilen, fiziken, maddî olarak var da, zihnen yok maalesef. Zihnî bir reform
dan geçmemiz lazımdır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunu mutlaka yapmamız la
zımdır. Türkiye'nin, yalnız Avrupa Birliğine değil, gerektiği zaman, kendi millî mcnfaatlarının sı
nırlarına dokunulduğu zaman herkese mutlaka, hayır diyebilmesi lazımdır. Daima hayır diyenler 
kazanmıştır. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın İnan. • 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Orhan Kilercioğlu. 
Sayın Kilercioğlu, DYP Grubu adına siz ve Sayın Fethi Akkoç konuşacaksınız. Süreyi nasıl 

paylaştınız efendim? . . , 
ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara)-Yan yarıya Sayın Başkan. . .' 
BAŞKAN- Peki efendim, 13 üncü dakikada size süreyi hatırlatacağım. 
Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Dışişleri Bakanlığı bütçesi hakkında görüşlerimizi belirte
ceğiz. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Gümrük Birliğinin tartışıldığı ve Rusya Federasyonunun, dün 
akşamdan beri Çeçenistan'a saldırı hazırlıklarının devam ettiği bir ortamda Dışişleri Bakanlığı büt
çesini görüşmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, hepimiz, 1989 yılında Berlin duvarının yıkılmasıyla Varşova Paktının 
dağılması ve Sovyetler Birliğinin parçalanması sonucunda yeni bir dünya düzeninin kurulacağını 
beklemekteydik; ama, bugün, karşılaştığımız manzara pek de umduğumuz gibi gelişmemektedir. 
Yeni dünya düzeni kısa bir süre sonra düzensizliğe ve kargaşaya dönmeye başlamıştır. 

Ayrıca, 1980'li yılların, ekonomik bloklaşma çalışmalarının yoğunlaştığı yıllar olarak, o dö
nemde tarihe de damgasını vurduğunu görmekteyiz. Yaşamakta olduğumuz bu tarihsel dönemde, 
Türk dış politikası, tarihinde belki ilk defa, Türkiye'yi direkt ilgilendiren çok sayıda çözülmesi ge
reken problemlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Varşova Paktının dağılmasıyla Batı'ya yönelik 
tehdit henüz tam netleşmemiştir. Şimdi, NATO'ya yeni bir veçhe ve sorumluluklar verilerek teşki
latının muhafazasına gayret edilmektedir; ama, ne yazık ki, NATO, özellikle Bosna-Hersck'te iyi 
bir imtihan verememiş ve maalesef, Batı Avrupa ülkelerinin ve Rusya Federasyonunun politikala
rına alet olarak görev yapmaktadır. Bu dönemde eski Sovyetler Birliğinden kopan cumhuriyetlerin 
yanında, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'ya girmek yolunda gösterdikleri arzuyu ve sa
bırsızlığı anlayışla ve takdirle de karşılıyoruz. Uzun yıllar eski Sovyet baskısı altında yaşayan bu 
ülkelerin, önlerindeki tek yok; Batı ve onların ortaya koydukları kuruluşlarla en kısa zamanda bü
tünleşmeleridir. 
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