TBMM'DE DIŞ İLİŞKİLER

Cindoruk'tan, Yunan
Parlamentosu'na kınama
TBMM Başkanı H ü s a m e t t i n
C i n d o r u k , Yunan parlamenterlerin
bölücü terör örgütünü ziyaret ettikleri
haberi üzerine, 24 Haziran günü NATO
üyesi ülkelerin parlamento başkanları
ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
Başkanı Miguel A n g e l Martinez ve
Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı
Klaus Hanch'a, Yunan Parlamentosu
nun tutumunu kınayan birer mektup
gönderdi.
C i n d o r u k mektubunda, de
mokratik bir ülke parlamentosunun
masum insanları öldüren ve demokratik
değerleri yıkmak isteyen, Avrupa Kon
seyine üye ülkelerin yasadışı ilan ettiği
bir terörist karargahını ziyaret etmesini
sadece kınamanın yeterli olmadığını
belirterek, "Bu oluş aynı zamanda Yu
nan Parlamentosunun, bu örgütün,
komşusu Türkiye halkına karşı yürüttüğü
şiddete destek olması anlamını da
içermektedir. Türkiye'nin böylesine bir
gelişmeye sessiz kalması elbette düşü
nülemez, "dedi. Cindoruk'un mektubu
şöyle:
"Sayın Başkan,
Son günlerde medyada yer alan
ve çeşitli kaynaklardan teyid edildiği
gibi tekzip de edilmemiş olan haberlere
göre, Yunanistan Meclis Başkan Yar
dımcısı Panayotis Sguridis, PASOK
Partisi milletvekilleri Kostas Baduvas,
Dimitrios Vounatsos ve Leonardos
Haciandreu ile Yeni Demokrasi Partisi'nden milletvekili Maria Mahera, geç
tiğimiz günlerde bölücü terör örgütünün
lideri Abdullah Öcalan ile Lübnan'da
bir görüşme yapmışlar ve adı geçen
terör örgütü liderine Yunanistan'ın
ulusal amblemi olarak vasıflandırdıkları
antik Makedonya şiltini vermişlerdir.
Yunan parlamenterlerin daha
önce de bölücü terör örgütü lideri ile
görüştükleri, bazı Yunan Parlamen
terlerin Yunanistan'da terörle irtibatlı
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kuruluşlara destek verdikleri ve törer
örgütünün çeşitli toplantılarına katıldık
ları bilinmektedir.
Parlamenterler bir ülkeyi temsil
eden ve siyasi sorumluluğu olan kişiler
dir. Bu itibarla, Yunan Parlamenterlerin
Türkiye'nin birliğini ve toprak bütünlü
ğünü tehdit eden, binlerce kişinin ölü
müne yol açan birterörist örgütü lideri
ile görüşmelerinin sonuçlarının idrakin
de olmadıklarını söylemek mümkün
değildir. Terörizme karşı tavır alınması
insanlığın ortak bir ideali olması gere
kirken, Yunan Parlamenterler bunun
sorumluluğunu duymamaktadırlar.
Bu tutum ayrıca, ülkelerimizin
taraf olduğu NATO ittifakı ruhu ve
hükümleri ile, Yunanistan'ın uluslarara
sı belgelerden kaynaklanan taahhütle
riyle bağdaşmadığı gibi ileride bütün
medeni toplumlar için geri tepecek
çok kötü örnekler oluşturmaktadır.
Bir parlamento başkanı olarak,
herhangi bir parlamento üyesi için kabul
edilemeyecek olan Yunan Parla
menterlerin bu tutumunu şiddetle takbih
eder ve önemle dikkatlerinize sunarım.
Kaldı ki, Yunanistan Meclisinin
Başkanvekili ve çeşitli partilerden dört
milletvekilinin katılımıyla gerçekleşen
bu ziyaret, bir parlamento heyetinin,
terör örgütünü resmen ziyaret etmesi
anlamını taşımaktadır.
Demokratik bir ülke parlamen
tosunun masum insanları öldüren ve
demokratik değerleri yıkmak isteyen,
Avrupa Konseyine üye ülkelerin yasa
dışı ilan ettiği bir terörist karargahını
ziyaret etmesini sadece kınamak yeterli
değildir. Bu oluş aynı zamanda Yunan
Parlamentosunun, bu örgütün, komşu
su Türkiye halkına karşı yürüttüğü şiddete
destek olması anlamını da içermektedir.
Türkiye'nin böylesine bir gelişmeye
sessiz kalması elbette düşünülemez.
Saygılarımla."

TBMM'den
Yunanistan'a
uyarı
TBMM, 8 Haziran 1995 günü,
Yunan Parlamentosunun, BM Deniz
Hukuku Sözleşmesini onaylayarak, Yu
nanistan yönünden uygulanabilecek
aşamaya getirmesi sonucu ortaya çı
kan durumu görüştü ve aşağıdaki açık
lamayı oybirliğiyle kabul etti:
"Türkiye- Yunanistan arasında
deniz olan Ege'deki dengeler, 24

ortak

Temmuz

1923 tarihli Lozan Barış Antlaşmasıyla

kurul

muştur. O tarihte her iki ülkenin karasuları 3
deniz mili olarak belirlenmişti.
milli hükümranlık

ları Ege'nin yüzde 70'ini
Yunanistan,
karasularını

Bu

durumda,

dışındaki açık deniz alan
oluşturmaktaydı.

8 Ekim 1936

tarihinde

6 deniz miline çıkararak

nin yüzde 43.68'ini,

Ege'

yani yaklaşık

yarısını

egemenliği altına almıştır. Ancak, 1964 tari
hinde 6 mile çıkarılan Ege'deki Türk karasu
ları ise, Ege'nin yaklaşık yüzde 7'lik bölümü
nü kapsamaktadır.

Ege 'nin yarısı halen açık

deniz statüsünde

bulunmaktadır.

Yunanistan
kuku

son olarak, Deniz

sözleşmesinin,

esas

denizler ve okyanuslar
hükümlerinden

Hu

itibariyle

açık

için belirlenmiş

bazı

yararlanarak,

karasularını

12 mile çıkarmak isteğini ortaya atmıştır. Bu
durum

gerçekleştiği

takdirde,

Yunanistan,

Ege Denizi'nin yaklaşık yüzde 72'sini ege
menliği altına sokmuş

olacaktır.

Bir yarımada olan Türkiye'nin,
ya denizlerine
rasularından

ve okyanuslarına
geçerek

dün

Yunan ka

ulaşmasına

yol aça

cak böyle bir durumu kabul etmesi asla düşü
nülemez. Türkiye'nin,
atleri vardır.TBMM,

Ege'de hayati
Yunanistan

menfa

Hükümeti

nin Lozan'la kurulmuş dengeyi bozacak bi
çimde Ege'deki karasularını

6 milin

ötesine

çıkarma kararı almayacağını

ümit

etmekle

birlikte, böyle bir olasılık durumunda

ülkemi

zin hayati menfaatlerini

muhafaza ve müda

faa için, Türkiye Cumhuriyeti
askeri bakımdan

Hükümetine,

gerekli görülecek

da dahil olmak üzere, tüm yetkilerin

olanlar
verilme

sine ve bu durumun Yunan ve dünya kamu
oyuna

dostane

karar

vermiştir."

duygularla

duyurulmasına

