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I, — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

(Sağüılki ıvıe Sosıyıall Yardamı BaJkıaınıı Afili Mıülnöf İıs-
llâlmıoğikı, JDçttfüfZjüigiüJn 6Q inici ımfadıdıasli garfeğliınıda ısiağMc 
tanıullairjı ıhıafk'feıinda gjüindamı dıışt İbik aiçdkjlaimialdia tw> 
lu/ndıu; aıyım (kjoöiuda AP 'Ma IMİHP grup. sözjeülifârii 
de ıgörlülşHeırfiınJi blelüiıriatı'idıar, 

IDışJjşIlıarii (Baiktanu HaiyıleitiiJJn; Eırjkımiem, hıalk|kam|d|a 
verlarak 211 J&jl(9i8Q Ifcaırlilhllli 11123 mcfii, BlkıJaş):tmldıe oflduım-
muış ibuflonlainı Gen/soru tönarigMiınliin (111/66) günjdtelmıe 
akrmp albınımıaımıaısaınıaj daâlrı ım(ü(2lajk|ör(eiierarı ItıalmlalmıMiH 
imasınla îkfajdfaır Gönle! Kıuıtulliuınj ıs/ajaJt 19.0j0i'd|aın sönınaı 
da dldviaimflu ıdiaınalk çıaHıışmıajsıima ilişiklin MISP Ombıu 
tönıerıiısli ıolk|uln|du, önıeıfi lateyihliinde görüışeaij Penfizîit 

Miidfc'vfdkiiilli iMuislüalfıa Kıdrnıailı Aylkıuınt'uıriı (kı'omıuşmıas'i 
ısınajsjınıda imjeydaınia gdl>ön oHaylliar sioiniuıcuınidja ıgöıröş-
imtdlarle davıaım, üım)k|ânn IklaUimlaıdiiığiınıdialn: 

28 A,guısüoıs 11980 .'Ptdrşönılbfe ığüinlüi slaiajt IS.CPilte y»-
pİaöafk TIBIMM ?BMe#; Top|ain|fiıısııınfdıaın Jsomına top-
flanıllimialk üjzleırie Iblirfleşıiınıle ısalalt lı8-<54ifca ısoını viarölldlv 

iBıaşkıani 
ıBiaşikjaJnfyeMI 

İsmail Hakjcı Yıldırım 
/Diviaın Üyıasliı 

Pıoni'izilll 
Mustafa Gazalcı 

Davan Üyesi i 
Köflafoya 

Nizamettin Çoban 
iDİİ'Vaın Üyasii 

Çatoiaiklkla'Iîe 
İrfan Binay 

No. : 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

28 . 8 , 1980 Perşembe 

Yazılı Soru Önergeleri 
II,. — A|f;y|öinjklaır/aıh).isa!r MüKleİLivielkiiÖİ Mapanı Aikjkjuiş' 

uin Ajfıylolnjkjanalbjiısıar İlffinlda y/apaS/ajcalk Ibiaıza fldöfy yjoffiia1-' 
ruftiia )illiiiş)k)iln (KÖıyiifşjlfârfi; vıa Kloiopleiîtalıfflier Bıalkiapündlap 
lyıaıztiı ısoanu ööleır|g|eai. 1(7/8/77)1 

12, — Afyoınlkialrıalhjiısfair 'MljffiıdflvidklJi Masam AlklkıuJş ' 
juırı, Afyıoinlkaıraihiiisaır ÎMinıe biagüa faaıa Bdöy vje ikaısalba-
Ülaıraın italblifi alfidİelr- ınlödteınii'yflıe yian/i yörfeışl'ımı böıPgıeileırli-
ın/a ınialMima ifişlkfiinı 'Imıair ive fekâını Bakfainuınıdiaın yamar 
filomu öın/eıriglasl (7/1878) 

3. — A£yfoin|!c|ajralhliısaır 'Mülödüvdk l̂i Hasam Alklkıuş' 
uın, Afıy)olnJkıainab|Js(aır. îîliinldlelkfi Iklöy /k|a'llkwn|mia fcıoîojpteıriaj-
/ülfffleltüınia lyıapnlami ıv|a yapıfacalk 'oflfa/n, lyıaırldiıimülaMaı l'ıîl'ş-
ton Klötyfâşlllelrli 'Ve Ktoopfârajtffiıejr fB&tanııinıdlain, yiafcaıl* 
ısoiriu ööiartgasli., ((j7/ı»79) 

4. — Alfyoinlkîaırlalhlisıaır MııilıîldtMdkli'lii Httislam Afcjkoış* 
im, Afiyoinlkıaırialhfiısiair lülin/dla ikıanşAlkısız parla parlduimır 
lafakh Ibldlleidliyletaia fflişlkiiinj îç/işterfi Balkanından! yaznlb 
Somu öınıeıngieislK (7/880) 

5. — Aif̂ oınlkfairıalbJJıslair Ml'ıldtVelkÜi Maısaın Alk|kiuş' 
um, AfyoınjkiairiaihSsıajr îffiifljddkfi tazı yöflefa-ıiın • ağaçtotor' 

ıdunimajsııinia Bffişlkiiırı Onm/an ©a/kfan^njdıan yiaaıûı soırıu 
'öin/eaıgasli. (7/8iS'l) 

6. — A'fıyioin|kaırıaJhlJ.3(2.ır MKto!rvidld.Ti; T-îaısânı Alklklm:»' 
un, Bolvadin - Kemerîcaya KasaJbasmıda yapılacak 
Temel Eğitim Okulunun -poragramdan- çıkanliış ne
denlime liüüşlkÜm M/iMli lEğÜöiım Blalklainıınıdıaln yiaızaüiı EIOCTJI 
löinarıgeiîli. (7/8i8'2) 

7. — APyoınJklaırlalhl'islajr 'MlilJ!k(!lvıelIdiı5i H'^aıtı Aiklkıuş' 
un, Afyoinlklaırialhüısıalr î'irınıdjdkli: (bfajzn oMaıLaıntz Sfu!i3)m/a 
ısoıraın/uınta iffişiklin Ein'erjfi vfe Tajbfi Kjaıyınlalkilia.r 'BıaÜcte-
niinjian yarak soınu öın'ergöTİL i(!7/88!3) 

Gensoru Önergesi 
1. •— SJimqp MlilOdövidkJJ'I AllâlejiMinı Şalhl'loı v© 83 an-. 

Ikiadaşıınııını; saığllılkı Ihji'zjmıeltılıeirliın/itn yiüınüitıüjlımeısliınidıa paıri-
fıman Itıuitıuim, vfâ daıvminııış'lfaıniiyîıa A'niayaısia ıvla lyaısaillaına 
aykırı hareket ettiği iddiasıyla Sağlik ve Sosyal Yar-
dıım Blaikjainı iMıülnflf İsllJâmıogliu (halklbınldla Anıaym:ialni!in, 
'89 n̂ıau, 'Mfll'at Mfâdiisii tçitüKiüğüniüin 10)7 ncf: ımlıiJlis-
terii uyanınca biır Gemısoıım açullmiaısaınıa /iÜ;«şlkJJn cnrar-
.gesJi. (1111/69) 

— 770 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.16 

BAŞKAN : Ba^kanMdM îsmaM Hakkı Yıldırım 

OlVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazalcı (Denizli), Halil Kaıaaıü* (Bursa), 

BAŞKAN — Millet Meolisi Genel Kurulunun V26 ma BIMıeşIiımii apıyoaıuım, 

III. — YOKLAMA 

IBAŞKAN — Ad olkluimjajk; ısuıneitliıyflie yioikülalmıa } yıaq saıyım frr̂ iıltetvleikfiilllieırtiinjiti) 'hk<&r stezjk|eırte; 'ile y!o)k-
lylapııltacaikltiir. lamaya iştirak etmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) . J Yolkilaıma listemi ibliltımliışlfc 
iBAŞjKAN — Aldı otouınjuıp da burada ıbuıkıınıma- j Çoğuır^uğuımıuiz tamdır, ıgönüişmıeleme .taşliıiyomuz;. 

• V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Milli Selâmet Partisi Grubu Başkanı Konya 
Milletvekili Necmettin Erbakan ve 2 arkadaşının; tu
tum ve davranışlarıyla dış politika konusunda milli 
menjautlarımıza aykırı hareket ettiği iddiasıyla Dışiş
leri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi. (11/66) 

(BAŞKAN — (Bazı ısayum trd'DllejtvekÜlÜierlinf'ın gün
dem 'duşu Ikjoinıuşmiît Itıaüieiplieırli vurdur; gülnıdıamı'ım'Sz yülk-
lü vie ıziam&mörmız sınnııdn olduğu liçCm ıbuınlkını yedme 
geltüaıemfiıyioınuım.. 

İSıajyın Eımerjli <v<e Taıbli Kaıynialkîlaır Bakaiıunım da 
günfdeim dıışı ıslöz ıtiaiabH vardır, 'tendEılteri 'buınaıda yolk-
laır. 

ıGülnjdeımia gsçilıyorıuız. 
AlDtL DEMİR (îıamûr) — Saıynm Baıkan gel'iyor 

öfenıdiiım,, (COP .sunalıainıınıdan «Geç Ikıaflldı» sesleri) 

ENERJİ VE TAlBlM KAYMAKLAR BAIKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nidvşdh&r) — Saıyaı Blaş-
Ikjajn,, Slaıyiın, Başjklalrij!., ' 

BAŞKAN — BfmidCım,, gündemle geçittik, ta za-
ıtılaiMizja söz viemaeikltiita, iartaıdiılm. yiolklhuinıuz, 

ENERJİ VE TAIBİIÎ KAYNAKLAR. BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nûvşıehlitr) — Saıym Baş-
'kaini, ben, bpradlaıyaım; efendimi, 

iBAISKAİN — Slaıyıın Kjijrfalfitooğkı, zaltıaiMzli isamem 
lajraldmmı, yıoikftaıoDuzu Şu alnidla (boradasınız, buyurdu1 

ğuruuız doğru; ajmıa ıgünldletm, /dışı ısöz ıisiîam'i#nliz, 
gündemle gddtiilk;.. YıamJi ıaıfi£ı|nıi|zı dillleırljm;, eğer fautoaıyn 
dıım söz •MerfiındİItm,. Ben ıa|izii laıriajdlıîms.. 

ADİL DEMİR <ıtız|miir) — Araıdıaın 1Q öanji'ya 
geçlmlişJtiL 

AHMET SAYIN ((Bundur) — Sayım Basklar 
dünden kalan eksik muameleniz vardı, onu yapın. 

IBAŞKAN — Omu ytapjmıayaıciağıımi, allıışımadığii-
irdiz değişik Mır uıygulaımia lyalpaöağum, Zalmiaınaimız 
(rrtafajdimt, Aîiıayaısia. iganeğiniöe görjüşlmieyle miactotuir oî-
düğuimiuz ,blir (kjotnju viaır; oınıu göiiülşeoeğiz. 

ıGülnldetmliın, «Özîel Güınldam» Ikııgmıınidıa yer aılian 
ve An'aıyaslaimıı, 89 rııou rn|ajd|das(i ıgarieşjiinıcie üç blMie-
4'm tiçfada göriüşıüllırnıasli ıtamnamlüainımiaisıı fgandfcan, 
11/66 esiaıs inufmıarialı, Müli SdHâımielt Faırilfei Grubu 
Başkamı, Kanıya M'üdCvıekfiJli Naamıdtlt!;ın Erbalkaım vie 
2 ankaıdaışıınııın, ıtütuim vie davraniîş-laırıyûa duş polliltlilkia 
Ikıonjusuınjda milli mıanıfiaiaittediımlizie aıyikııra ihiaıridkieit ıdt-ı 
«iği liddiaısıyflla Dıışişjlerli Balkaınıı Oayneıtltliıriı Erikimıen 
ıhıalkjfcınîdıa, Aniayaısaınııın 89 ıncu, Midllldt Mıecfljsli İçltüzü-
ğümiin 10(7 rwai ımladddllarii uıyarıınıoa Mir Gensoru laçi-
amaisıınla âliştkliıni ömargeısfiiniiın!, (gülnldetmıa lad'inıııp .allıınlmıa-
lyaoağı tootnıuısumıdalkli !gönüış|m|elietrte Ibaşlııyoruız. 

IGenıaoıııu ömıangaslinli Ifcdkır&ır ıdkı^tayoruan1: 

- — 771 — 
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iMliIlelt ıMdcIisi IBıaş|l<|ajn|l)ıJ}imıa 
(Dııştiışllarii Balkıamu lhia|k)kaın|d|ajk(i Geinısoıriu 'öıniarjgeımjiız 

eklCe :taik|dliımı lâdülllmliişltüi1. Garjdkjlli Iişılleımıe irn]üi3!aajd|dllarii<-
ınıizü ısaıyıgiaınıımllıa, .aınz; ladıarfiz, 

129 . 7 , 1980ı 

N e c m e t t i n Erfoalkan S ü l e y m a n A r i f E m r e 
. i M S P G e n d i ©aşmanı (MSSiP G r u p ©a$kıam!v©:klMli 

Komiyıa ıMlillleiövdklillIi iîsıt|a|n|buil Mlillöfcvidkjillli 

H a s a n A k s a y 
ıMISiP G r u p 'Başjkialn'yelkliıili 

Adan la ıMIilldtivtdkpîli 
A P faizıinhlk Bükülmiöt'imlmı Oıışiiıştorfi Ba|k|amıt Slayıılrt 

Haıyttteltlttiını BıÜcjmian, '8 laıyidain 'barii ittultmım vıe ıdialvuianıış.-
Alanıyla dııiş pıoilliltülk/aimıızıdlâ  rriffi mıenlflaialtllieırljmüızli lihllıall 
dtomdklfia, ıtıeflıaıfÜisji ilmlklânjsiiz njeltliaeilı^ns s,ütnütk!îıelmie(Icît̂  
dlsr,. Şöyle Ikli: 

d. ISayın Baiklaln 'göındvia başliar 'blaışiliamiaız, teli ine -
Itöbddla Avflupa'ıya ıvfüliajyfejt yapaıcıalk,, Tür!k|lıye''y)i İ s l âm 
(djülnıylaısıınldan aıyııfıp, Biate lite <sliryfajsji tlirteşitiiüimielyle ımiümi-
der lodıaiüalk,, Otfüajk, Pazarla Siofamıaıya teştibbüs ©tırrfş-
«jîr. 

Z iBgJeldiejkiiı lh|a|k|lla|nı|m|Hi Ikolnumıalk, şöy le (durdum, 
714 tsiayılliı Nioltıalm'ı' ısöbdpıs'iz olliaıialkj Ikia'Jdıınmııış,, E g e ' 
ıdelkli !aldla!lla|rnn - YuinianlMarıcia ıtajhlkjüm ödülmıelinıa lla-
'vöfcan, Yıunianlıiamm Ege'mi !k|anıd|i ıgöllterıi ıoıliaına(k lk!a-
toullliânmıalarliınıe tzjdmlimı Ihaızıirla'rruışItMj. 

/Bu ylüızidan Elge tavla Ikjoinltoıollü, Yuln|ap|l!ıl!laıranı leiliına 
©açımlişltlffi. 

3.; (Balta Trjalkjyla'lda. zullmıa aığlrıaıyan lk|aırid|aşffldriimi> 
ıze laıslia ısıalhliıp çikmıaımıııştıır. 

4 , IBu B a t a n , (ıtınain'ıa naeıklsploıtlt yaptıirimialrn) d|;-s 
lyidnelks, Isılaimıa ıdamdügü liçiiın iBaMiaıraın Ikloydiuklllaını 
laimlbargolda lîrfaıiK'aınj fdleğfill IBaJtuılallIaıriiin lyairtımldia yer 
lalmaışıtjır. 

5 . AfganliısitıaJnı;' 
'Bu B a t a n , Afiganliısltıaın'ia laikli ıkıoırmüinliısit teca-

Mİzîerii Ikianşi'sıınida Amiarliıkla ttnjüisıaaide ıdümıadliğll Içl:in 
'kloınıuışalmjalmıılş, Aflgaınlliı MTjiiıüalhMaııa gön|üll - yardıumj 
ibfillie yapamiamtıışitııırı., 

16, llslliam Kjdnjfıdrianısıiı;, 
/Bu 'Balklan, Isjoın llslllaım Kıanfiarıaımsinniı, Ikloşup (Brıülk1-' 

isal'ıa ıyıe|tjişrn$k Ibalhıania^liyllla yalımda lbnria|lc|miış;, Ikoinıfe-
'itamsiöa ' ahnan çolk; lönjelmllli Itıanilhli tararlara ımliliteıiiiirrli-
z e mü jde l eyeceğ ine , « K o n f e r a n s t a ih t i l â f çıfctı» 
»dliiyie laınıaalk Isıtallli rniamınjuln iadaadk, ım'alhliyeCltla -bıe-
ı-y(anHar ^erMişitikL « B u Ikjoınıflenasita alııman Ikıairıarfian 
yllkamjiızii 'bağjllarnıaz» ıdliıyarıak ımjarufli Ibiır ıtuiüuım 16a-
ıknnımııiş, MıüsiMiimian) lüjllkjalıarilıa ımlüiniasıabıdtlıarii zadeile-
ımliışltiir̂  • 

28 , 8 . 1980 O : 1 

l?4 tsnialilliin, 'dmperyalllislt hdddfilıarii 'vıa füeoajvjüızlîıani-
IkjainşıısMiıda ltu(tıuim|u !: 

(Biljiındiigi iglilbÜ, ibıı|güln|kjü JsnaıM, düınıyia ısliıyiönllizlm 
iP'lanjlarunın Ibiır aidınmit lodlaiılalk, ıkıumuUmıuştur. TısInalJl 
ımıeoliıslJınliın önüın|da Ihiaylklellli ıbuılıuımaın Theoidıar Hıeı.izH'ı;in 
lyıiiız; ısıanie levlvöl 'hiaznnllaldığı pUlan, önıae ım|ötlk)azii K:u-
'diüs dimialki üdana Ibiıı, Isınaill Dövleltliınfiın ^uınuteıaısıinı, 
toilahara d e a d ı m a d ı m i le r leyerek F ı r a t , D i c l e ve 
İNliil hıalvzalîiarıınıiin, yanli AniadoHulmiuızuın fcralill'ıe ıviüla-
•yıeit yapııllmlasıınıı iesiats laüımjalkltiaıdıır, 

llisrialJl ısoırt aıylllanda, Iteciavülzlllarli 'dla'hıa ıda laritünmıiış, 
liişgal löötligi iMlülslıüım)a/nı Itldpırıalkülaîiıınıdian çıejkfiffimieisli la-
zıım ıgallirlkıan, itıaim teınsliınıe, Ibiır ylaım'dıain tou 'blöıllgiefiıeınde 
islüırakH dlanalk yıanı'i lyiarlliaşlmle (mıaılkıazüierii ifaîFıs eit-
ımlelkjüe, idliğeir 'yianıdlaın 'bu Ibölgelîıarldlelkli iMıüisüiülmiaın fc.ail--
Ikla ıtarlöıriiısıt Itiaoavlülzllier 'düaeinlkimiEİkiüeıd^r. 

'Bültiiin b u ölıayiliaır ciörleyian 'adleırlkjeını, Ibiu IBialkıaın ıslaj-
ıdeaa siuısimiaıştiuır Me lbillıalkj:'is İısınaJl'llia rnjüınıaı:ıeibl:i:Ocl.li gta-
'l'i'şlöiınmıayie o z a n göıslüarimLışlöiT. 

İ8j ıBiu •VaSti.im lollıaylliar lüizeııiiınıe, büilıüın Müı^lıülmain 
ülllklelterl.in 'Djiş'iişıllörli Balklanilarii! 'tslnali'l'tın IlıacialvülzOöıf'ınfi 
'tieilliın' «vıe ölnllıamjdk ım/atkisalda/yıîia, Oıiaadoğiıı v e /diiinıyia 
isufllhıti ibaltoıımıınıdian blüıyıülk öiniamis İhlaliz Almlmiaını HCo-n-
'fıerıaitDsıinn tantlip löt'tiiOlar. BILI Bıalkıaıra, 1!1 -' 113 TelmmuuE 
'tarüiblarji araısıindla ytajpılan 'bu Itapıllalnltııyia igilLı:nf:dii. 
©uınıuını yierliıne Sofya'yla ıgilt!m|ayii Itarcüh 'eı'ı'l',: 

19. Sloin oılarlalk, lisirlaliıl Plaırllıamianitosuinıdain 1400ı 
pllılk ilısUaım 'şlöbri Kujdüıs'ü Ikianjdliisl.lnıe ıdiavllldt imleirikıeızli 
yaptığımla !daiir ibliır toanar laflldı. B u oillaıy, aısırııimıızı-ln. leın 
imjülhiım öDayıidıin. Isllıaim laliam/iiruiın 'hıalkliaırııinla, Orlüa- ' 
d o ğ u vle ıdlüıniya sulllhlünie Iklanşı parivıasızcia »vıe lk|üii'ıa|iıçıa 
1-Jiır 'îeaalvüzıdüır. 

îısirialilHiin SKjuldlüislü bia§lk|an|t lilian leltlmıasli, .aynı pırioıjie-
diın biır ıdiığar 'bölülmpü öıîlaln, Anladolıulmıuızu lk|£i.~ld! idi
mle Vülayelt yapımla laıdılmiıinnın b i r 'başllaınigıiandur. IBüyllie' 
'tjartilhii b i r olıay Ikıanşıısıınldla, yapıllıacalk li'llk Ji'ş, îısınalifliıe 
imlüınıasldbetlıelrıi o l a n Tüırlkliıye'idan Ibaşlkıa İbliır liillkie ımieıv-
oult ıdağildiir. 1973'ldan bar/i ıhar lısllaım. Kjoin)fieria|nı::m-
'da Tüırlkliıye'nliın, tisınal'Üie (miüiniasia'beftll'örîiirli ikia?ırnJcdi, 
isriarlîa tallap fedfilllmjelkjtiadiiĵ . 

ISoın Kıuıdiiıs ollayı, ıviajhiım b i r lollaıydıır 'vıe ıa;iiilk ımıü-
'niasidbdt'lıarlin, lklas/ilım|as(i lazıımıdıır. Bıu Baklam, Mıiiıs-
İüımıan ülllkıdllarllte h a r tiülrlllü imıüJruasdbleltlıaıfnn'izliın getliş-
itiiriilmleJs/inie ımialnli olımıalkltian ba§lkıa biır üşa ya|rlam|a-
d ı ğ ı halıd/e, ıiıs'rîaırilla IsmaMla (miüıniasdbdüllarıiımjizli ıdevialm 
ıdtiljirimıdkltie, lısllıam ıaHemliın/i liıtmidklte, Ikıanşıllıılkllu ofeınalk 
ısiağlanıacalk arı/ii/i ımjanifaalfiliarli ölMail' emmıdkiöeid|iır. 

lYulkaraıdıa a)rz ledlilİein ^siebapılaridön ıdoöayı, Anıaya-
sanjun 89 n o u ımıaldldlds'i gdrağliınae. Diişliışlîiani Ba'kıainı 
'hlaJklkaınıda Gemısonu aÇ'imlasuna iarz v e tallıeıp eıdıeıniz. 
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BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusundaki görüşmelerde Anayasada 
belirtilen sıraya göre, önerge sahiplerinden bir sayın 
üyeye, siyasi parti grupları adına birer sayın üyeye 
ve ilgili sayın bakana veya Hükümet adına kim ko
nuşacaksa ona söz verilecektir. 

Konuşma süreleri içtüzükte belirtilmiştir. Önergede 
imzası bulunanlardan biri adına yapılacak konuşmada 
süre 10 dakika, gruplar ve hükümet adına yapılacak 
konuşmalar ise 20 dakika ile sınırlandırılmıştır. 

Önerge sahiplerinden Sayın Recai Kutan söz iste
nmişlerdir. Sayın Kutan, buyurun .(MSP sıraların
dan alkışlar) 

MEHMET RECAÎ KUTAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri, Konya Milletvekili 
Necmettin Erfoakan ve arkadaşları tarafından Dışişle
ri Bakanı Sayın Hayrettin Erkmen hakkında verilen 
Gensoru önergesi üzerinde, önerge sahipleri ve Milli 
Selâmet Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. Konuşmamın başında Gru
bum ve şahsım adına muhterem heyetinizi saygı ile 
selamlıyorum. 

Muhterem milletvekiolleri, Adalet Partisi azınlık 
Hükümetinin Dışişleri Bakanı Sayın Hayrettin Erk
men, dış politikadaki 9 aylık icraatı, tutum ve dav
ranışlarıyla milli menfaatlerimizi büyük ölçüde halel
dar etmiştir. Şayet Millet Meclisi olarak gerekli mü
dahalede 'bulunmaz ve lüzumlu tedbirleri almazsak, 
telafisi çok müşkül durumlar ortaya çıkabilecektir. 
Biz daha başlangıcından beri Sayın Erkmen'in dış po
litika ile ilgisinin nereden geldiğini merak etmişizdir. 
Nitekim içeride ve dışarıda dış politika ile ilgili kimse
ler de aynı merakın içerisindedirler, bu Bakanın dış po
litikası ile ne ilgisi olduğunu ısrarla sormaktadırlar. 

ADIL DEMİR (îzmir) — Eroin, eroin. 

MEHMET RECAÎ KUTAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, pek çok meselede olduğu gibi, dış 
politikada da Adalet Partisinin uzun vadeli, ciddi ve 
tutarlı bir görüşü mevcut değildir. Şahsiyetli bir dış 
politika, milli bir dış politika yerine, Batının parale
linde günlük politikalar tercih olunmaktadır, İşte, Ada
let Partisinin meseleleri çözmek yerine erteleyen, yük 
altına girip terleme yerine kolayı ve beleşi tercih eden 
bu zararlı tutumuna, bir de dış politikayla ilgisini izah 
edemediğimiz bu Dışişleri Bakanını da ekleyince, işler 
iyice allak bullak olmaktadır. Bu duruma bir de Dış
işleri Bakanlığının iç bünyesindeki büyük huzursuz
luğu ekleyiniz. Halen tecrübeli ve değerli memurların 
pek çoğu kızağa çekilmişlerdir; kendilerinden müşa

vir olarak bile istifade edilmemekte, fikirleri bile alın
mamaktadır. 

Yukarıda Adalet Partisinin uzun vadeli sürekli ve 
kararlı bir dış politika görüşünün bulunmadığını ifa
de etmiştim. Bu iddiamızın doğruluğuna yürekten 
inanmakla beraber, dış politikalarının hiç değişme
yen şuurla ve kararlılıkla tatbik edilen bir çizgisi var
dır ki, haklarını yemiş olmamak için bunu da ifade et
mek mecburiyetindeyiz. Bu çizginin göze batan yan
ları şunlardır: Her zaman Batı yanlısı ve Batıya bağ
lı olmak. 

Her zaman İsrail'e, Yunan'lıya müsamahakâr ve 
dost ve bunlarla aynı safta olmak. 

Müslüman ülkeleri küçük görmek ve her zaman 
münasebetleri belli bir mesafede ve soğuk tutmak. 

Aziz milletimiz bu zihniyeti de bu zihniyetin sahip
lerini de çok iyi tanımaktadır ve çok iyi bilmektedir ki, 
vaktiyle Cezayir mücahitleri karşısında müstemlekeci 
Fransa'yı Birleşmiş Milletlerde destekleyenler bunlar
dır. İngiltere ve Amerika'nın güdümünde Bağdat Pak
tını ve CENTO'yu kuranlar, böylece islâm ülkeleri 
arasındaki yakınlaşma ve dayanışmayı zedeleyen yine 
huırtllaındıır, ıBnlaiz 2,5 ımıiılyon Müslümıam Pilljsitiiın'i, 
Amerika'nın desteği ile Yahudiler tarafından yurtla
rından atıldığı zaman, ağızlarını açıp da tek kelime 
bile söylemeyen yine bunlardır. Bir yıl öncesine kadar 
Ortadoğu'daki Müslüman ülkelerden hiçbirisine uçak 
seferi yapmaz iken, hem de ziyan eden bir hat olma
sına rağmen, 15 yıldan beri sadece Telaviv'e sefer ya
pan yine bunlardır. Elaltından Mısır, israil, Amerika 
ve Türkiye arasında gizli CBNTO çalışmalarını yürü--
tenler yine bunlardır, işte, kalın çizgilerle ve kısaca 
belirttiğim bu zihniyete dört elle sarılmış olan Sayın 
Erkmen'in milli menfaatlarimize yüzde yüz aykırı 
olan bazı icraatını da aşağıda arz ediyorum : 

Birinci arz edeceğim mesele, Ortak Pazar'la ilgi
lidir. Her vesileyle «ıBiz daha 9 aylık bir Hükümetiz, 
biz bu dönemde ancak devraldığımız enkazı tamirle 
uğraşıyoruz» diye Adalet Partisi Hükümeti ve onun 
Dışişleri Bakanı her ne hikmetse, daha İktidarlarının 
3 ncü ayında Ortak Pazar meselesine dört elle sarıl
mışlardır. Bundan evvelki dış politika müzakerelerin-
deki çok kesin tavrını hatırlayacaksınız; âdeta yangın
dan mal kaçırır gibi ve «iBen bildiğimi yaparım, ko
nu Meclislere gelince Meclis de bildiğini yapar» şek
lindeki efece tavırlarıyla, ne pahasına olursa olsun 
Ortak Pazara tam üye olabilmek gayreti ve telaşı içe
risindedir. 'Bu Bakana sorsanız, «Ortak Pazar bir ti
cari faaliyettir, biz herkesle ticaret yaparız, Ortak Pa-
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zara karşı oluşunuzu anlamam mümkün değildir» di
yecektir. Biz- de diyoruz ki, Ortak Pazar Truva Atı'-
dır; iktisadi ve ticari faaliyetler gibi masum sıfatlarla 
içimize sokulmak istenen bir Truva Atı. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar kısa bir süre 
zarfında Ortak Pazar konusundan uzun uzun bahsede
cek değilim. Hatırlayacağınız veçhile, Türkiye 1963 
Eylülünde ismet İnönü'nün Başbakan, Süleyman De-
mirel'îin ise Başbakan Yardımcısı olduğu Hükümet dö
neminde Ortak Pazara girmiştir. 6 yıllık hazırlık dö
neminden sonra 1969 yılı Kasımında Demirel Hü-
ıkümetü «(Katma Protoköl»'ü imzalamış ve bu ek an
laşma ile 22 yıllık süre 1992 yılında sona ermektedir. 
Bu 22 sene içinde ne oluyor ve neler olacaktır? Güm
rükler tedricen indirilip, sıfıra inecektir. İthalatta tah
dit bütünüyle kaldırılacaktır. 

Kısaca arz ettiğim bütün bu şartlar, kanımız pa
hasına kaldırdığımız kapitülasyonların başka bir şek
li olup, memleketimizde sanayi yatırımlarını ve in
kişafını önleme ve bizi iktisaden Avrupa'ya bağlamak 
maksadını gütmektedir. İşte bunlar Sayın Bakanın 
bahstttiği Ortak Pazarın ticari yanları. 

Şimdi bir de işin diğer bir yanına bakalım. Aşağı
da, Anlaşmanın bazı maddelerinden bilhassa bahsede
ceğim. Şayet - Allah muhafaza etsin - 1992'ye kadar 
hu maddeleri değiş tiremezs ek dünya üzerinde Türk 
Devleti ortadan kalkacaktır ve Anlaşmanın verdiği 
hakka istinaden; «Rum'u, Ermeni*si, Yahudi'si, İtal
yan'ı velhasıl bütün Avrupalı ve Amerikalısı elini ko
lunu sallayarak para ile memleketi istila edeceklerdir. 
Anlaşma, kendilerine bu hakkı vermektedir. 

Binlerce yıldan beri ecdadın kanı ve canı pahası
na 'korunan bu memleket, imza mukabili bir anlaşmay
la Batılıların işgaline terk edilmiştir. Bunu imzala
yanlar da maalesef şu anda iktidardadırlar.. 

işte anlaşmanın bazı maddeleri hakkında bilgi arz 
ediyorum. Anlaşmanın 52 ve 53 ncü maddesinde özet 
olarak, «Üye devletler tebaası, Ortak Pazar içinde 
istediği her yerde toprak, mal, mülk satın alıp yurt 
edineceklerdir» denmektedir. Bu ortaklık tahakkuk 
öderse ortada devletler, hükümetler, milletler ve hatta 
sınırlar kalmayacaktır. Tüfkiye üzerinde hâlâ büyük 
emeller besleyen, Türkiye'nin bütçesi kadar zengin olan 
Ermeni, Yahudi, Rum <ve Avrupalı iş adamları Türki
ye'yi istedikleri gibi satın almaya ve taksim etme im
kânına sahip olacaklardır. 

Madde 59 ve 6Pde özet olarak «Üye devletler 
tebaası, Ortak Pazar içinde istediği her yerde işletme 
kurabileceklerdir:;», 74 ncü ve 76 ncı maddede özet 
olarak «Üye devletler tebaası, Ortak Pazar içinde her 

yere nakliyat yapabileceklerdir», Madde 90'da özet 
olarak «Üye devletlerin, devlet olarak istedikleri her 
yerde yatırım yapmaları serbest bırakılmıştır» den
mektedir. 

Ortak Pazara tam geçişi sağlamak; sanayie, yeni 
canlanmakta olan Türk sanayiine veda etmek demek
tir. En önemlisi de yukarıda belirtildiği gibi Ortak Pa
zar devlet tebaası herkes, her isteyen 1992'den itiba
ren şu güzel memleketin her tarafında yerleşmek, fab
rika açmak ve çalışma hakkını almaktadır ki, bu mem
leketin harpsiz, parayla işgali demektir. 

Ortak Pazar memleketleri netice olarak bir par
lamentoya, bir devlete, bir paraya ve bir Haçlı bay
rağa sahip olacaklardır. Haçlı istilasının asırlarca ya
pamadığını kendi' seçtiğimiz idarecilerle, kendi eli
mizle yapmaktayız. 

Muhterem milletvekileri; Ortak Pazar, Türkiye'yi 
İslâm âleminden kopartıp, Batı Hıristiyan potası içe
risinde eritmek isteyen bir siyoni'st planıdır. Ancak bu 
planlar yürümemiştir, bundan sonra da yürümeyecek
tir. Üç tane «|Batı Kulüp» üyesinin ve beynelmilelci 
kozmopolitin keyfi için bu aziz millet Hıristiyan Av
rupa'ya hizmetçi, uşak Ve işçi olacak değildir. Bu kür
süden ilan ediyoruz, kimsenin gücü buna yetmeyecek
tir. Bu aziz millet ve bu milletin temsilcisi olan Par
lamento, Allah'ın izniyle şu gök kubbeyi Ortak Pa
zarcıların tepesine indirecektir. (MSP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

ikinci mesele olarak; Eğendeki haklarımız hakkın
da bilgi arz edeceğim. Yunanlılar da adım adım «Me-
galo tdea» denilen bir ham hayalin gerçekleştirilebil
mesi için gayret içerisindedirler, ilk adım olarak da 
Ege'yi bir iç deniz haline getirmeyi planlamışlardır. 
Yunanlılar, Lozan Anlaşmasına aykırı olarak 12 Ada'-
da tahkimat yaptılar. iBu Hükümet ve bu Bakanın 
«!Bu tahkimat sökülmelidir» diye bir sözlerini duyanı
nız ve ciddi bir teşebbüslerini göreniniz var mı? işte 
bu Bakan, 71'4 numaralı Notam'm kaldırılmasının da 
sorumlusudur. Bu konuda MSP olarak ikaz vazife
mizi yaptığımızda «Efendim, siz yanlış anlıyorsunuz, 
yanlış tefsir ediyorsunuz. Türkiye'nin bundan dolayı 
hiçbir kaybı yoktur ve olmayacaktır» diyorlardı. 

BAŞKAN — Sayın Kutan süreniz döldü. Konuş
manızı toparlamanızı rica ediyorum. 

MEHMET REOAİ KUTAN (Devamla) — Efen
dim, grup adına da izin verirseniz devam edeceğim. 

BAŞKAN — Grup adına grup başkanvekilleri söz 
isteyecekler. •> 
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OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Ankara) — Tezkere 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Verdiler mi efendim? 
Devam edin efendim. 
MSP GRUBU ADINA' MEHMET RECAt KU

TAN (Devamla) — Vaktaki Ege'de NATO manevra
ları başladı. Rumlar «'Bizim karasularımızı, hava sa
hamızı ihlal ettiniz» diye bizim uçaklara müdahale
de bulundular. - Ardından bu Hükümet Rumlara b'ir 
nota verdi. Rumlardan daha sert cevap alınca ne 
yaptılar, ne. ettiler öğrenemedik. Zira sesleri, solukları 
'bütünüyle kesildi. 

Diğer bjr mesele, Batı - Trakya; Batı - Trakya'daiki 
Müslüman Tüfk kardeşlerimize yapılan insanlık dışı 
zulümler hepimizin yüreğini kanatmaktadır. Burada
ki Müslümanlar evlerini tamir ettiremezler, miras ala
mazlar, cenazelerine Müslüman işareti koyamazlar. Bir 
genç kemerine ayyıldız işaretli bir toka taksa derhal 
tevkif olunur. iŞmdi Sayın Bakana sesleniyoruz : 
Siyonist mihraklar, Müslüman ülkelerle aramızı 'boz
mak için en küçük hadiseleri vesile sayarak her türlü 
tahriki yapadursunlar, siz Batının bu şımarık çocuğu 
Yunanlılar için ne yaptınız? Batı Trakya'daki zulüm
lerin % l'i buradaki Rumlara yapılsaydı Yunanlılar 
dünyayı ayağa kaldırırlardı. Siz ne zaman bu erkek 
milletin erkek sesiyle haykıracaksınız , Batı Trakya'-
daki kardeşlerimize yapılan zulmü Birleşmiş Milletlere 
getireceksiniz? 

OĞUZ AY@ÜN (Ankara) — Hangi erkek? 
MEHMET RECAÎ KUTAN (Devamla) — Kudüs 

hadisesiyle ilgili olarak Birleşmiş Milletlerde bir kısım 
Müslüman ülkelerin yürüttüğü güçlü aksiyonun yanın
da, sizin Batı Trakya konusundaki tutumunuz ne ka
dar zayıf, ne kadar cılız ve ne kadar ruhsuz? 

İran'la münasebetlere gelince; bu Hükümet ve bu 
!Bakan iran'daki yeni rejimle dddi ve kardeşçe bir 
münasebeti gerçekleştirmemiştir. Şah rejimi sırasında 
binlerce kişi en zalimane bir şekilde çocuk, kadın ayırt 
edilmeden katledihrken sesi soluğu çıkmayanlar, îran 
İslâm İnkılabından sonra birden 'bire iyilik meleği ke-
silİverdiler. Her vesileyle Türkiye'nin aleyhinde bir 
davranış içerisinde olan Amerika ve İsrail uydusu Şah 
rejiminden sonra İran İslam Cumhuriyetiyle her alan
da, özellikle ekonomik alanda en ileri bir seviyede 
işbirliği yapılması milli menfaatlerimizin gereği idi; 
ama, bu Sayın Bakandan bunların hep tersini gördük. 
Amerika'nın İran'a uygulayacağı ambargo konusun
da batılıların yanında yer aldılar. Bu Bakan sanki 
yapacak başka bir işi yokmuş gibi alelacele «İran'a re-
eksport yapmayacağız» dedi. Sayın Bakan, sizin de, 
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teşkilâtınızın da dış siyaset anlayışı çağdaşıdır ve en az 
50 yıl çağın gerisindedir. (AP sıralarından gülüşme
ler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Millet gülüyor size. 

MEHMET RECAt KUTAN (Devamla) — Belki 
hatırlarsınız, 20 - 25 yıl önce Kruşçef Birleşmiş Millet
lerde ayakkabısını çıkarmış ve ayakkabıyı masasına 
vurarak Başkanı protesto etmişti. Aslında bu ayakka
bı klasik İngiliz diplomasisinin tepesine indirilen dar* 
belerdi. Artık o eskimiş, porsumuş dış politika an
layışı, o Batı yanlısı gayrı milli dış politika anlayışı 
çok gerilerde kalmalıdır. Bu dış politika anlayışının 
temelini % 80 nispetinde bu asırda ekonomi, ekono
mik işbirliği ve karşılıklı menfaatler teşkil ediyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Aynaya bakın, ay
naya, 

MEHMİET RECAİ KUTAN (Devamla) — Ameri
ka ve Batılılar İran'a ambargo uygulama kararı ala
caklar. Bu kardeş ve komşu ülkeye dostluk elimizi 
uzatarak ihracatımızı 8-10 misli artırmamız mümkün 
iken, siz gelip Batılılarla- aynı safta olacaksınız. Bu ne 
hiçim anlayış, bu ne biçim milli menfaat? Şartların 
hazırlayıp önümüze koyduğu bu kadar büyük bir 
avantajı kullanmayıp heba eden bu Hükümeti de,' bu 
Bakanı da aziz milletimiz asla affetmeyecektir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ya sizi ne yapacak? 
MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) — Afga

nistan'a gelince: Afganistan, emperyalist Rus ordula
rının işgaline uğrayınca, Türkiye Dışişleri Bakanlığının 
takındığı tavır cidden yürekler acısıdır. Bizim en dar 
günlerimizde, İstiklal Harbi sırasında maddi ve ma
nevi yardımlarını esirgemeyen bu Müslüman kardeş
lerimize yaptıklarımızın, meselâ, bir Amerika'nın 
yaptıklarından ne farkı var? «'Rusları kımyormuşuz», 
o kadarını Amerika da yaptı. «Bu konuda dostlarımız
la istişareler yapıyormuşuz», çok üzüldük, vah vah. 
«Ruslar derhal geri çekilmelidir», ne kadar cılız, bu 
ne kadar ruhsuz, bu ne kadar alakasız bir reaksiyon-
duf< 

Muhterem milletvekilleri; bundan 5 - 6 ay önce, 
Afganlı mücahitlerin temsilcileri TürMyeYe geldiler. 
Bu mücahitler, büyük ümitlerle bu Hükümetten ve 
bu Bakandan maddi ve manevi yardim talebinde bu
lundular. 

1. ET0M EZGÜ • (Samsun) — E R t f â e M . ^ S P 
sıralarından «Sus be» sesleri)1 '^^s*1- maıaJdurn ıib 
• MEHMET KÖ^Î^K^^AİNl^Vâ^ laF-^^S te l 
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BAŞKAN — Sayın Kutan, bir dakikanızı rica 
ediyorum^ 

Sayın Etem Ezgü, lütfen yerinizden müdahale et
meyin. Bunu itiyat haline getirmişsiniz. 

ADİL DEMİR (ttzmir) — «İran eroin alıyor mu?» 
diyor, 

'BAŞKAN — Devam âdin eferidim. 
MEHMET RECAİ KUTAN (Devaimla) — Ce

vabını vereceğim şimdi, bekleyin, sabredin. 
Rusların insanlık dışı bir tutumla yaptıkları gaz 

harbine karşı, gaz maskesi istediler. Bu mücahitler 
Türkiye'de -. altını çizerek ifade ediyorum - 3 ay kal
dılar. Bütün kapılar yüzlerine kapandı. Gitmeden ön
ce, «ıBu yardımlardan vazgeçtik, hiç olmazsa Anka
ra'da bir Afganistan Bürosu açmamıza izin verin» de
diler. İşte bu Bakan, bir büro açılması iznini de, bir 
giönül yardımını da bu Müslüman mücahit kardeşle
rimize çok gördü. 

fslam Konferansına karşı bu Bakanın ve iktidarı
nın tutumu da cidden yürekler acısıdır. Türkiye bilin
diği gibi İslam Konferansına üyedir, israil'le siyasi 
ilişkisi olan tek islam Konferansı üyesidir. Bu Bakan, 
son İslam Konferansını, önergemizde de ifade ettiği
miz gibi, yarıda bıraktı. Orada alınan cidden güzel 
kararları gelip aziz milletimize müjdeleyeceğine, 
«Efendim, Konferansta ihtilaf çıktı. Bu Konferansta 
alınan kararlar bizi bağlamaz» dedi. Bu tutumuyla, 
islam ülkeleriyle olan münasebetlerini bu Bakan zede
lemiştir 1 

islam ülkeleriyle ilişkilerimiz böyle iken, acaba 
bu beylerin israil'e karşı tutumu nedir? Hepinizin 
gayet iyi hatırlayacağı veçhile, Filistin'de yaşayan 2,5 
milyon Müslüman Filistin'i!, Amerika ve İngiltere'nin 
desteğindeki Yahudiler tarafından yurtlarından kovul
muşlar ve bu topraklar üzerinde israil Devleti kurul
muştur. İnsanlık, insan hakları, barış gibi güzel söz
ler, mefhumlar bugün, gerek Batı bloku, gerek Do
ğu bloku devletler tarafından sadece bazı safları av
lamak ve uyutmak için kullanılmaktadır. 2,5 milyon 
'Müslümanın vatanlarından kovuluşu 20 nci Asrın en 
'büyük insanlık suçudur. Ama buna rağmen, gerek 
Amerika ve gerekse Rusya, bu insanlık suçuna iştirak 
etmekten çekinmemişlerdir. İşte böylece, Amerika ve 
Batının şımarık ve küstah çocuğu İsrail, İslam âlemi
nin ortasında bir çıban başı olarak kurulmuştur. 

İsrail Devletini kurma fikri, yeni bir fikir değil
dir muhterem arkadaşlarım. 2 - 3 bin yıldan beri Ya-
'hudi kavmi bu idealle beslenmektedir. Ama bu, İsrail 
Devletinin kuruluşuna asırlarca büyük ceddimiz mü-

I saade etmemiştir. 19 ncu Asırda dünya siyonizmi 
I İsrail'i kurmak için çeşitli metotlara başvurmuşlardır. 
I Ama, bu konularda fevkalade şuurlu olan sultanları-
I mız ve özellikle Sultan Abdülhamit Han, çok büyük 
I maddi yardım tekliflerine rağmen, israil Devletinin 
I kuruluşuna müsaade etmemiştir. Yahudilerin, siyonist-
I lerin asırlardan beri kafalarında taşıdıkları bir plan 
I vardır. Bu da, muharref Tevrat'taki «Arzı Mev'ud 
I üzerinde Yahudi Devletini kurmak» ve dünya hâki-
I miyetini sağlamaktır, 

I Bugün İsrail Parlamentosunun önünde bir heykel 
I mevcuttur. Bu heykel, 100 - 120 sene önce Viyana'da 

yaşamış olan bir siyonist lidere, Thedeor HerzTe ait
tir. Theodör Herzl, Yahudi kavmine bir hedef ve bu 

I hedefe ulaşabilmek için iki adım ve iki merhale gös
termiştir. Hedef, dünya Yahudi hâkimiyetidir. İki 

I adımdan birincisi, Kudüs başkent olmak üzere Fılis-
I tin'de bir Yahudi Devletinin kuruluşu; ikincisi ise, hu-
I dutlarım Nil'den Dicle'ye kadar genişletmektir. 

I Muhterem milletvekilleri, 30 yıldan beri İsrail bu 
I hedeflerine adım adım yaklaşmaktadır, israil Devleti 
I kurulmuş, hudutlarını ise en az 15 misli genişletmiş-
I tir. Bu mütecaviz devlet Birleşmiş Milletlerin kararla-
I rıma uyarak çekileceğine, yeni yeni yerleşme merkez-
I leri kurmaktadır. 

I Peki İslam âlemi için en büyük tehlike olan bu 
I mütecaviz, bu emperyalist İsrail'e karşı Türkiye ne ya-
I pıyor? Sadece müsamaha, dostluk ve özel muamele. 
I Yukarda da belirttiğim gibi, Türkiye 15 yıldan beri 
I Ortadoğu'da sadece İsrail'e uçak seferi işletmektedir; 
I herhangi bir Müslüman Ortadoğu ülkesine değil. 

I İsrail'in son küstahlığı, Kudüs'ü başkent yapmış 
I olmasıdır. Nitekim, israil Meclisi son aldığı bir karar-
I la Kudüs'ü başkent ilân etmiştir. Kudüs, 1400 yıllık 
I bir İslam şehridir. Cenabı Hak'kın Kur'anı Azimüş= 
I şan'da «Öyle bir Mescidi Aksa ki yalnız kendisi de-
I ğil, civarı 'bile mübarek» dediği bir mübarek beldedir. 
I Kudüs ve Mescidi Aksâ'yı ceddimiz kaç asır Haçlıla-
I ra karşı canlarıyla kanlarıyla korumuşlardır. İslam 
I inancında olanlar için dünya yüzünde 3 tane büyük 
I mescit vardır. Bunlardan birincisi, Mekke'de Haremi 
I Şerif, ikincisi Medine'de Mescidi Nebevi, üçüncüsü 
I ise Kudüs'te Mescidi Aksâ'dır. Kalbinde İslam ima-
I nından zerrece eser olanlar, Kudüs'ü ve Mescidi Ak-
I sâ'yı kurtarmak için gece gündüz çalışmak mecburi-
I yetindedirler. (AP sıralarından gülüşmeler, MSP sı-
I ralarından alkışlar) 
I AHMET SAYIN (Burdur) — Savaşalım. 
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MEHMET REOAlt KUTAN (Devamla) — Gayet 
tabii savaş açacağız. îmanı olan herkes savaşmak mec
buriyetinde. Bunu bu kürsüde tescil ediyorum. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Eroinle kim savaşacak? 
MEHMET RECAt KUTAN (Devamla) — İlk 

kıblemiz, mübarek Miraç hâdisesinin cereyanında en 
önemli rolü oynayan, Mescidi Aksa. İşte İsrail, Müs
lümanlar için bu kadar önemli olan Kudüs'ü ve Mes
cidi Aksâ'yı başkent ilan etti. İlan etti de, acaba bi
zim Dışişleri Bakanımız ve Bakanlığı ne yaptı?.. Kına
dılar; 

IAÜÜL DEMİR (İzmir) — Erdinle kim savaşacak? 
MEHMİET RECAİ KUTAN (Devamla) — Batılı

lar da kınadılar. Bu, cılız Ve ruhsuz bir reaksiyondur. 
Hatta bazı siyonüst yanlıları, kimisi şu'veya bu meslek
te olan gene bazı siyonist uşakları ve bazı dönmeler 
«Kudüs Yahudilerindir» bile diyebildiler. Kudüs'ü 
başkent ilan etmek ikinci adıma, İsrail planının ikinci 
adımına sıra geldi demektir. Yani, topraklarını Nü* 
den Dicle'ye kadar genişletme adımıdır. Yani, Anado
lu topraklarının yarısının İsrail'e vilayet yapılması 
adımıdır; 

Biz aylardan beri bütün bu şartlan dile getiriyor 
ve «İsrail'le ilişkileri keselim, İsrail Elçiliğini kapata
lım» diyoruz. Bu arada bazı gerçekleri de sayıyoruz, 
diyoruz ki «Ankara İsrail Elçiliği Türkiye'deki terö
rün kaynağıdır.» İki aydır söylüyoruz. Bir Allah'ın 
kulu, kendi ta'birleriyle, bir Devlet yetkilisi çıkıp da 
demedi ki «Yahu nereden çıktı, acaiba bildiğiniz bir 
şey mi var » 

Ankara İsrail Elçiliği Türkiyetteki terörün kayna
ğıdır, dedik. Ankara Israül Elçiliğinde 9 tane terör uz
manı subay vardır, dedik. Bu elçilikten askeri bir 
ateşe diğer bir ülke temsilcisine suikast düzenlemiş
tir. Suikastçi yakalanmış, İsrail Elçiliği ile ilişkisini 
itiraf etmiştir. 

Şimdi Sayın Bakana soruyoruz;: Bu iddialarımız 
karşısında bugüne kadar niye sustunuz? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Doğru değil ki, şüp
heli 

MfiHMET RECAt KUTAN (Devamla) — İsrail 
Elçiliği terörün kaynağı değilse, buraya gelip «Hayır, 
.Isır.a'i'üin terörle \ail!a!kaısı yoktur» deyimiz. E|&r iiddi'ami'z 
doğruysa, o vakit biz soruyoruz: «Niye bir işlem yap
madınız? İsrail Elçiliğinde 9 terörist subay var mı? 
Varsa bu konuda ne yaptınız? Yoksa, geliniz burada 
açıklayınız ve tescil ediniz. 

Diğer bir ülke temsilcisi için girişilen suikast te- i 
şebbüsü kesindir. Bu "durumda İsrail Elçiliği için ne i 
yaptınıız, İsrail Asker Ateşesine oe yaptınız? j 

ıBütütt bu oton biten hadiseler muvacehesinde, İs
rail'le siyasi ilişkilerimiz derhal kesilmeli ve İsrail 
Elçiliği kapatılmalı idi. Ama görüyorsunuz ki, bu 
Adalet Partisi İktidarının ve bu ©akanın zihniyeti 
yüzünden 'Müslüman ülkeleri kırıp karşımıza alma 
pahasına, milli menfaatlerimizi zedeleme pahasına 
İsrail'le ilişkiler kesilemiyor. 

İnsaf ediniz, bugün İslam Konferansına üye olan 
Müslüman ülkelerden İsrail'le münasebeti bulunan 
tek Müslüman ülke, Türkiye'dir. 

Bugün Yunaoislan'ın bile İsrail© siyasi 'ilişkisi 
yok, Japonya'nın da İsrail'le siyasi ilişkisi yok. Peki 
bizim ne için var, bu ilişkilerden kazancımız ine za
rardan başka? ıBalkan gelip bu kürsüde bu soruları
mızı cevaplandırmalıdır. 

Efendim, ticari ilişkilerimiz zedelenir, diyebilirler. 
israil'le sanki ticaretimiz bir değer ifade ediyormuş 
gibi. Kaldı ki, ticaretimizin zedeilıenıeceği iddiası da 
yanlıştır. 

ıBugün Japonya'nın İsrail'de siyasi münasebeti 'yok
tur, ama ticareti vardır. Yunanistan'ın siyasi münase
beti yoktur, ama İsrail'le ticari münasebeti vardır. 
Bugün Irak'la Amerika 'Birleşik Devletleri arasında 
siyasi münasebetler kesiktir; ama Irak, her sene Ame
rika'dan il milyar dolarlık ithalat yapmaktadır. Kal
dı ki, biz, biraz evvel de arz ettiğim gibi, İsrail'den 
zarardan gayri herhangi bir şey görmemekteyiz. 

Şimdi soruyoruz, bu kadar olan biten işlerden] 
Türkiye ve İslam alemi aleyhindeki faaliyetlerden 
sonra israil ve 'israil Büyük Elçiliği içki1 ne yaptınız? 

Biz biliyoruz ki, hiçbir şey yapmadınız. En hafif 
tabiriyle misafirperverliğimizi suiistimal ederek, sui
kast düzenleyen bu elçiliği protesto bile etemedinıiz. 

Ne hikmetse sizin kabadayılığınız, akıl hocalığı
nız hep 'Müslüman ülkeler içindir. İsrail olunca sesi
niz çıkmaz, Yunanistan olunca sesiniz çıkmaz. Ermıe-
ni'yi tutan, sırtını sıvazlayan Fransa ve Amerika 
olunca gene sesiniz çıkmaz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Ortak çalışıyorlar 
Sayın Kutan. 

(MEHMET RECAt KUTAN (Devamla) — Muh
terem milletveikilleri, bütün bu arz ettiklerim açıkça 
ortaya koymaktadır ki, Dışişleri Bakanı Sayın Erk-
men'in dokuz aylık icraatı mMi menfaatlerimize ters 
düşmektedir. 

'Dışişleri iBakanlığını da, halen tatbik edilen dış 
politikayı da yeni baştan düzenlemekte ve müi bir 
çizgiye getirmekte zaruret vardır. 

Aziz milletimizin kesin arzu ve temayüllerine rağ
men, milli menfaatlerimize rağmen İsrail'le ilişkileri 
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kesmeyen bu Bakana, Meclis olarak artık yeter de
mimizde ve Meclisin iradesiyle İsrail'le siyasi ilişki
lerin 'kesilmesinde kesin zaruret vardır. 

Bu sebeplerden dolayı Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince Dışişleri Bakamı Hayrettin Erkmen 
akfcında verdiğimiz bu Gensorunun gündeme alınma -
suni teklif ve rica ediyoruz. 

AHMET SAYIN ('Burdur) — Siz hükümet oldu
ğunuz zaman kesersiniz. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Verin ik
tidarı da keselim, bakın nasıl kesiliyormıuş. 

MEHMET RECAİ /KUTAN (Devamla) — Ko
nuşmamın sonunda deminden beri Adalet Partisi sı
ralarından bir eroin hikâyesi hakkında bendenizden 
sual soruyorlar.. 

'BAŞKAN — Sayın Kutan, ne sizden kimsenin so
ru sormaya hakkı var, ne de sizin sorulara cevap ver
me hakkımız var. 

MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) — Efen
dim, cevap vereceğim buna.. 

'BAŞKAN — Yok efendim, veremezsiniz. 
MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) — Bu 

bendenizin ihtisas sahasından değil. 
BAŞKAN — Sayın Kutan, Ihanigi konuda söz al

mışsam iz o konuda konuşursunuz. 
MEHMET RECAİ KUTAN ^Devamla) — Niçin 

•konuşturdunuz peki onları oturdukları' yerlerden? 
IBAŞKAJN — Ben konuşturmadım, izin verme

dim, konuşana da ihtar ettim. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Siz dki günden 
beri Mecliste yaptığınızı biliyor musunuz? 

BAŞKAN — Lütfen Gensoruyla ilgili konuşma
nızı bitiriniz efendim. 

MEHMET REGAİ KUTAN (Devamla) — Eğer 
kaçakçı arıyorsanız, eğer vurguncu anyorsanız, eğer 
tefeci arıyorsanız, 'sıralarımızda arayınız. 

-BAŞKAN — Sayın Kutan, söz vermedim efen
dim. 

MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) — He
pinize saygılar sunarım. '(JMİSP sıralarımdan «Bravoj> 
sesleri, alkışlar) 

'BAŞKAN — Grupları adına söz isteyen başka 
sayın üye var mı? Balkanın fconuşımaısındam sonra söz 
veremeyeceğim. Şu ana kadar herhangi bir söz tale
bi yoktur. 

METİN TÜZÜN '(İstanbul) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Sayın Hikmet Çetin konuşacak
lar Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na Sayın Hikmet Çetin. 

iSayın Hikmet Çetin buyurumuz efendim. (ÖHP 
sıralar undan alık ıslar). 

OĞUZ AYGÜN '(Ankara) — Sayın Başkanım,, 
zabıtları ıtetkık buyurursanız, biraz önce konuşan sa
yın hatip sözlerini (tamamlarken Adalet Partisi Gru-
rubuna hakaret etmiştir. 

'BAŞKAN — Zaptı tetkik edeceğim ve muktezası 
ne ise onu yapacağım. 

CHP GRUBU ADINA HİKMET ÇETİN (İstan
bul) — Sayın (Başkam, Millet Meclisinin sayın üyeleri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına hepinize say
gılar sunarak sözlerime başlamak istiyorum. 

'Bu Hükümet biçiminin, programının, ekonomik 
ve sosyal politikasının başımdan beri karşısında ol
duk. (Bunlarım, ülkenin temel sorunlarıma çözüm ge
tirmeyeceğini, 10 aya yaklaşan uygulama da açıkça 
göstermiş 'bulunmaktadır. 

Uygulamaya konulan ekonomik modelin ülkeyi 
daha da dışa bağımdı hale getireceğini ve beraberinde 
ülke yararına olmayan sakıncalı ve yanlış dış politi
kayı da getireceğini, ilk günden beri ileri sürdük. Uy
gulama, kaçınılmaz bir biçimde belirttiğimiz ve ülke 
yararına görmediğimiz ve eleştirdiğimiz yönde oldu. 
Eğer Gensoru gündeme a'hnursa, bunları somut örnek
leriyle bilgilerinize sunma olanağını bulacağız. 
Çağımızda iç ve dış sorunlar bir bütündür. Dış si

yasal sorunlarla dış ekonomik sorunlar ve ilişkiler 
iç içedir. Hele Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu 
ekonomik bunalımda bu konular daha da iç içe gir
miştir. /Bugünkü Hükümet tüm ümidini ekonomik 
alanda dışarıya ve oradan gelecek olan kaynaklara 
bağlamıştır. Bunun elbefcteki dış politikada da bir yan
sıması olacağı kaçınılmazdı. İBunların değişik örmek
leri ve uygulamaları 10 aylık süre İçinde açıkça gö
rülmüştün. Eğer Gensoru gündeme alınabilirse, bun
ları da tüm yönleriyle burada konuşabileceğiz. 

Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'de dışarı
dan güdümdü bir ekonomik politika uygulanmakta
dır. Bu alanda daha da ileri gidilerek, ekonomik ve 
sosyal açıdan geriye dönülmesi güç adımlar atılmış
tır. Örneğin, Uluslararası Para Fonu ile 3 yıllık bir 
anlaşma yapılması, ülkede yürütülecek ekonomik ve 
sosyal politikayı belirlerken, dış ekonomik ve siyasal 
ilişkileri de giderek daha çok dışa bağımlı hale getir
mektedir. Eğer Gensorunun gündeme alınmasına 
oylarınızla olanak sağlarsanız, bunları daha somut 
örnekleriyle ortaya koyabileceğiz. 
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Hükümetin ve Sayın Dışişleri Bakanınım mütte
fiklerimizle ve özellikle NATO ile ilgili politikasında 
yanlış ve sakıncalı bulduğumuz uygulamalar var. 

Daha önce de belirttiğim gibi; Hükümet, ekono
mik sorunlar in çözümünü âdeta tümüyle dışarıdan) 
bekleme eğilimindedir. Bunun sorunlara neden çözüm 
getirmiyeceğini ve giderek Türkiye'yi daha bağımlı 
hale getireceğini, eğer Gensorunun gündeme alınma
sına karar verilirse, görüşülüp değerlenıdimre olanağı 
bulunacaktır. 

Sayın Dışişleri ©akanının Ortadoğu politikasını 
da uygun bulmuyoruz. 'Bu yanlış politika sonucudur 
ki, tüm bölge ülkeleriyle ve komşularımızla ilişkiler 
bu Hükümet döneminde geriye 'gitmiştir. Gensoru
nun gündeme alınmasıyla 'bunlar somut örnekleriyle 
ve ayrıntılı bir biçimde ortaya konulabileoektir. 

iBu arada Ortadoğu ve İslâm Ülkeleriyle ilişkileri
mizden bahsederken Sayın Kutan, konuşmalarında 15 
yıldır (İsrail dışında hiçbir İslam ülkesine uçak sefer
leri olmadığını belirttiler. İBu belki doğru idi; ama 
1978 yılı başına kadar doğruydu. 1978 yılı başında 
Hükümete gelindikten sonra, çok sınırlı uçak olanak
larına karşı, başta Libya ve körfez ülkeleri olmak üze
re birçok İslam, ülkelerine uçak seferleri bizim Hükü
metimiz döneminde başlatılmıştır. 

Aslında Ortadoğu, komşular ve tüm İslâm âlemi 
ile ilişkilerin geliştirilmesi hiçbir şekilde müttefikleri-
mizle olan ilişkilerimiz geliştirmekle çelişmez. Nitekim 
etrafımıza dönüp baktığımızda, bütün müttefiklerimiz 
kendi çevrelerindeki ülkelerle hiçbir rejim farkı gö
zetmeden her türlü ilişkilerini en üst düzeyde geliş
tirme olanağını bulmaktadırlar. Haltta ve hatta bizim 
bölgemizdeki ülkelerle ilişkileri de, Türkiye ile kıyas
lanmayacak kadar ileri düzeydedir. 

Değerli milletvekilleri; Hükümet, Avrupa Ekono
mik Topluluğu konusunda geçmişteki politikaları ve 
önerileri yanlış değerlendirmiş, AET ile olan ilişki
lerde ödün verici bir tutum içine girmiştir. !Bu arada 
oiddi hiçbir hazırlık yapmadan, bir yandan Avrupa 
Ekonomik Topluluğundan tam üye talebinde buluna
cağı ileri sürülürken, öte yandan işçilerin serbest do
laşım takvimini ileri bir tarihe atmayı kabul etmiştir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu konusundaki yanlış
lıklar ve tutarsızlıklar, bununla da kalmamış itam üye
likle birlikte işgücünün Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu üye ülkelerinde serbest dolaşımı ümit edilir ve bek -
lenirken, Batı Almanya bu Hükümet döneminde 
Türk Vatandaşlarına vize zorunluluğunu getirmiştir. 
Bunları ayrıntılarıyla konuşmak, kuşkusuz ülke ya

rarına olacaktır. Bunun için de Gensorunun gündeme 
alınmasında büyük yararlar görmekteyiz. 

Komşularımız Ortadoğu ve İslâm ülkeleriyle dış 
ekonomik ilişkiler büyük ölçüde bu Hükümet döne
minde aksamıştır. (Birçok ülke üe bazı konular dur
ma noktasına gelmiştir. iBu arada sosyalist ülkelerle 
dış ticareti caydırıcı önlemler alınmıştır. Bu, hem bu 
ülkelere olan dışsatımımızı, hem de hizmet dışsatımı
mızı olumsuz yönde? etkilemiştir. Gensorunun gün
deme alınması halimde, bunları somut örneklerle or
taya koyma olanağını bulacağız. 

Sayın milletvekilleri; dış ulusal sorunlarımızın ba
şında, Yunanistan'la olan İlişkilerimiz gelmektedir. 
Böyle olmasına karşın, bu Hükümet döneminde Yu
nanistan'la olan ilişkiler geri plana itilmiştir. 714 sa
yılı Notam'ın kaldırılmasıyla Ege üzerindeki ulusal 
haklarımızdan vazgeçildiği kanısı yaratılmıştır. Böyle 
midir, değil midir? ©unların Yüce Parlamentoda ko
nuşularak aydınlığa kavuşturulmasında, sanıyoruz 
Hükümet de yarar görecektir. 

Yunanistan'ın 'NATO'nun askeri kanadına dönme
si konusunda basından izlediğimiz kadarıyla, gizli ka
paklı girişimler var. Bu konuda da Hükümetin ve Sa
yın Dışişleri Bakanının yürüttüğü politikaya neden 
karşı olduğumuzu, 'gündeme alınacak bu Gensoruda 
belirleme olanağını bulacağız. 

iBu arada, kuruluşundan bu yana diğer bakanlık ve 
kuruluşların bugüne kadar örnek olan ve dış itibar 
bakımından, yürüttüğü görevler bakımından olma
sı gereken Dışişleri Bakanlığı personel politikası da, 
bugünkü Bakanın uygulamasıyla zedelenme eğilimi 
göstermeye başlamıştır. Bu aşamada ayrıntısına gir
mek istemediğim, kural dışı, gelenek dışı işlemler ilk 
kez bu dönemde sakıncalı bir yönde uygulamaya ko
nulmuştur. 

Bu Hükümetin kurulmasında katkıda bulunan, 
başlangıçtan bu yana oylarıyla bu Hükümete destek1 

olan Milli Selâmet Partisinin, Hükümetin dış politi
kası hakkında 9 noktada toplanan önemli görüşleri ve 
iddiaları var. Bunların askıda bırakılabilecek konular 
olduğunu sanmıyoruz. Hükümetin ve Sayın Dışişleri 
Bakanının elbette söyleyecekleri olması gerekir. Bu
na iktidar partisinin de, Hükümetin de ihtiyaç duya
cağını ve oylarıyla olanak sağlayacağını umuyoruz. 

Bugünkü Hükümet, Milliyetçi Hareket Partisi ve 
Milli Selâmet Partisinin desteği ve oylarıyla kurul
muş bulunan bir azınlık hükümetidir. Şimdi, destek 
veren partilerden biri, en azından dış politikada Hü
kümete ters düşen bir görüş içine girmiş ve Gensoru 
vermiş bulunmaktadır. 
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ıBu konular gündeme alınıp konuşulmaz ise; şu 
ya da-'bu şekilde bir sonuca ulaştırılmaz ise, Hükü
met bundan böyle hangi oyla, hangi destekle dış po
litika köınulaom yürütme olanağını bulacalktır. Bu 
konudaki kuşkuların, özellikle dış politika gibi bir 
alanda ortada kalmaması gerekir. ıBu nedenle de Gen
sorunun açılmasında, Gensorunun gündeme alınma-
sunda büyük yarar görmekteyiz. 

Bütün hu nedenlerle Cumhuriyet Hailk Partisi ola
rak, Sayın Dışişleri Bakanı hakkımdaki Gensorunun 
gündeme alınarak konunun tüm ayrıntılarıyla konu
şulmasına olanak sağlanması yönünde oy kullanaca
ğız. 

Bu, bu Gensoruda belirtilen görüşlerin ve gerekçe
lerim tümüne aynen ka'fcıildığımıız anlamına gelmez, 
Gensoru gündeme alındığı takdirde Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, bu Hükümetin dış politikası hakkın
daki gerekçelerimizi ve görüşlerimizi ayrıca Yüce 
Meclise sunma olanağını da bulmuş olacağız. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsım 
adına hepinize saygılar ısumarım. (CHP sıralarından 
alkışlar). 

BAiŞKAlN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
[Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Ali 

Gürbüz, buyurunuz efendim1, 

MHP GRUBU ADINA ALİ GÜRBÜZ (Sivas) 
— Sayın Başkan, sayım üyeler; sözlerimle başlarken 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ve şahsım adına 
Yüce Heyetinizi1 saygı ile selamlıyorum. 

Mitili Selamet Partisi Geneli Başkam ve arkadaş
larınca Dışişleri Balkanı Sayın Hayrettim Brfcmen 
hakkımda verilen Gensoru Önergesini komuşmialk üze
re toplammıış bulunuyoruz. 

Önergenin birinci maddesinde; Sayın Biakamın, 
Türkiye'yi Avrupa'ya bir vilayet yapacak sekide 
davrandığı ve yine Türkiye'yi İslam âleminden uzak
laştırdığı iddia edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugün dünyada mevcut olan 
miietlenin yaşayabilmek ve ayakta durmak için tek 
başlarına yaşamaları zorlaşmıştır. Dünya iki bloka 
ayrılmış; her millet, her devlet kendilerince milletleri
nin menfaatini ve çıkarlarını düşünerek bünyelerine uy
gun bir bloku ihtiyar edip, oraya iltihak etmişlerdir. 
Türkiye de kendi bünyesine uygun, Batı ittifakını seç
miş ve Batı'ya iltihak etmek suretiyle hayatını ve yaşa
mını devam ettirme imkânını orada bulmuştur. Çünkü, 
Türkiye'nin bundan başka zaten yolu yoktu. Gerçe
ği söyfemek lazımsa, hem Allah'tan, hem hürriyet
ten uzak olan Rusya ve onun tara fimi tutamazdı. 

Kendi dinlerince, kendilerince dindar olan, kendi din
lerine bağlı, hürriyetleri namütenahi Batı Avrupa 
üMcelerinim siyasetini kendime siyaset etimeısi de, ci
hetteki bu Müslüman millet için laıyiik olan bir yol
du. Elbette ki, ıbu meyanda Türkiye Batı ile kader 
birliği yapmıştır; onunla iyi geçinecektir, iyi geçin
meye de mecburdur. Zaten anlaşmanın gereği de 
budur, ahde vefa da lazımdır. Önergeyi Milli Sela
met Partisi verdiğine göre İslam Dininde de durum 
böyledir. Her Müslüman millet gayrı müsliımlerle it
tifak edebilir, dostluk kurabilir; ancak dostluk kur
muş olduğu devletlerin her an zararı ziyam gelir di
ye de uyanık davranması lazımdır; Türkiye de uya
nıktır değerli arikadaşlarıım. (AP sırailarından «Bra
vo»! sesleri, alkışlar). 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ne diyor bu 
adam? Kardeşim burası cami mi? 
• ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Müslüman devlet
lerden Türkiye'nin uzaklaştırıldığı iddiası ise, sade
ce bir mugalata ve düzmecedir. Çünki, Dünya Müs
lüman Gençlik Teşkilatının bütün temsilcileri şu an
da Türkiye'de toplantı halindedir. O halde, Türki
ye'nin İslamdan uzaklaştırıldığı iddiası bunum nere
sindedir? 

Sayım milletvekilleri, Müslüman Türk Milletlini 
hesaba katmadan, yeryüzünde Müslümanlıktan bah
setmek, sadece hayaldir, hatta muhaldir. Devletlimizi 
küçük düşürmeye, milletimizi küçük düşürmeye kim
senin hakkı ve salahiyeti yoktur. 

İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesine gelince; 
inşaılah hevesi kursağında kalacaktır, almış olduğu 
kararı kendisi bozup ve iptali edecektir. Kudüs şeh
rinin İslam âleminim gözbebeği olduğu, bütün Müs-
lümanlarea malumdur ve her Müslüimanın inancı da 
böyledir. Kudüs şehri Müslüman Türk Milletimin İs
lam âlemine bir emanetidir. Atalarımız, ecdadımız, 
Osmaniltt . İmparatorluğu 500 seneye yakın yadeleri 
Mescidi Aksa'ya değdürmemiş ve yanaştırmamıştrr. 
Canından aziz bilmiş, hayatını her tehlikeye atarak 
mübarek Kudüs şehrine düşman ayağını bastırma-
mıştıır. Ancak ne yazık ki o mübarek belde elimiz
den çıktığıından daha 50 sene geçmeden, başka bir 
devlet elinde 50 sene muhafaza edilemeyerelk İsra> 
dl'in eline geçmiştir. İşte bu da gösteriyor ki, Müs
lüman Türk Milletinin olmadığı bir yerde İslami de
ğerleri korumak, yaşaıtrnak mümkün değildir. {AP 
sıralarından, alkışlar) Gerçekleri gerçek olarak gö
rüşmeye mecburuz. Dini siyasete alet ederek men
faat temin etmeye kimsemin hakkı yoktur. (AP sıra-
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larından «Bravo» sesleri, alkışlar). Hepimiz öleceğiz, 
elimiz yanımıza düşecek... 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Sen 
yapıyorsun ya şu anda? 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) —. Türklerin İslam 
âleminden uzaklaştırıldığı iddiaları, işte böylece onun 
içdn hayaldir. Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa, bu-
günlkü kıblemiz olan Mescidi Harâm'dan sonra yer
yüzünde en mübarek bir mescittir, en efdal bir yer
dir. 18 ay Müslüman milletler, Müslümanlar orada 
ibadet etmişlerdir. Çünkü Müslümanların eski kıble-
sidir. Onun için değerli arkadaşlarım... 

HASAN CERİT (Adana) — Dini siyasete alet 
etmedin mi? 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Bu alet değil, Ki-
tap'da yeri vardır. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Eidrne) — Kür
süde yeri yok. 

ALİ GÜRBÜZ (Devamla) — Mesele bunun üze
rine 'kurulduğu için açıklamaya mecburuz. Bunda, 
dinde siyasete alet diye bir şey mevzubahis değil
dir. 

Onun için değerli arkadaşlarım, bu konunun hiç
bir hükümet tarafından yabana atılmasına imkân 
yoktur. Üzerinden «es»ı de geçilemez. Nitekim, bu
günkü Türk Hükümeti de lazım gelen tepkiyi göster
miş, israil'in almış olduğu kararı yüzüne çarpmıştır. 
(AP sıralarından «Bravo»ı sesleri). İsrail'in kararını 
tanımadığını bütün dünyaya ilan etmiştir. Bunun ak
sini iddia eden var mı? (AP şuralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Türk Hükümetimin bu cesur kararı, bütün Müs
lüman ülkeler tarafından sevinçle karşılanmış ve 
Türkiye'deki mümessilleri, temsilcileri, büyükelçileri 
bu karardan dolayı Hükümeti takdir ve tebcil eder
lerken, anlaşılmayan bir sebepten dolayı Sayın Er-
bakan AP Hükümetini yerden yere çalmıştır. 

Değerli arkadaşlarımı, şimdiye kadar Doğu'ya, 
komünistlere tek kelime söyleyemeyen Sayın Erba-
kan, her nedense, (AP sıralarından «Bravo», sesleri, 
alkışlar). Batı ile aklını bozmuş, her kelimenin ar
kasında buraya takitoniişıtır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Devletti büyük bir 
devlettir. Her zaman, her an elbise değiştirir gibi si-
yiatsel!; dleğfışlıliıneımıeız, AlkııClla, ımtamitıilkilı, Ikaınaın'ıı olmaya 
mecburdur. 

Bir devletin siyaseti ciddiyet ister. Onun için, 
ciddi politika takip etmek her gelen hükümetin va
zifesidir. Lazım gelen devletlerle ilgi, alaka kesile-
cekse, Cumhuriyet Halk Partisinin 22 ayında ikti-
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darlar veya o hükümetler bu devieıtllerle ilgili, alaka
yı kesmemiş de, «Uçak seferlerini azalttık» diyerek 
manevi kardeşlerine buradan hir selam gönderiyor
lar. (AP sıralarından alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, 1980 yılının ilk aylarında 
Cumhuriyet Halk Partisi o zaman Hükümeti yeni bı-
raJkımıştı, AP Hükümeti de yeni kuruluyordu. Bildi
ğiniz gibi, Irak'ta dört Türk'ün idam kararı çıkmış
tır. (AP sıralarından «Bravo»? sesleri, alkışlar). Bu 
idama mahkûm edilen Türklerin arasında general 
dahi vardır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Irak 
Hükümetinden hiç değilse bu beş Türk'ün idam ka
rarlarımın hapiise çevrilmesi için Hariciye Bakanlığı 
nezdinde teşebbüse geçilmiştir; ama kader böyîey-
mıiş, takdir buymuş; netice alınamamıştır. 

Irak Hükümetinden o zaman, «Bu Müslüman 
kardeşlerimizin, beş Türk'ün suçları nedir?»ı diye so
rulduğunda, «Onlar Türk Milliyetltçisidir»! diye cevap 
verilmiştir. 

Sayın Erbalkan ise geçenlerde, her ne hikmetse 
Irak'a yapmış olduğu geziden dönerken, bu beş tane 
Türk'ün, bu beş tane Müslümanm, Irak'ta namaz 
kılan Müsiümaniların yüzüne, kezzap dökecekleriniş 
de, onun için idam edildiklerini bayram arefesinde 
söyleyerek bu Müslüman milletin bayramını haram 
etmiştir (AP ve MHP sıralarından «Bravo».; sesleri, 
alkışlar). Onları kalbinden vurmuştur. İstenilmeyen, 
çirkin bir politika yapılmıştır. Şimdi kendilerine so
ruyorum : 11 tane fakir fukara, yine Müslüman 
Türk vatandaşından, sınırı geçtiler diye evvela ha
vadan taranır, ondan sonra da yakalanarak, çoluk 
çocuk demeden, insanlık dışı, Müslümanlığa yakış
mayacak bir şekilde, hayvanlarına yem toplamak için 
giden bu 11 tane Müslüman Türk vatandaşı da, 
Irak'taki Müslümanların başlarına camiyi yıkıp da, 
yüzlerine kezzap mı atacaklardı da idam edildiler? 

Sayın lideriniz Irak'a gittikleri zaman Irak Hü
kümetiyle veya ilgili kişilerle, Baas Partisinn önde 
gelen şahıslar ıyl a... 

MEHMET İRMAK (Çorum) — Baasçı Hristi-
y anlarla... 

ALİ GÜRBÜZ (Devaimla) — ... bu masum va
tandaşlarımız hakkında ne görüşmüşlerdir? Onun da 
açıklanması lazımdır. Onlar da mı fcezzapçıydı? (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Hani İslam Dininde bir Müslümanm dişi ağrısa, 
başı ağrısa, vücudunda bir ağrı meydana gelse, öbür 
Müslüman da onu kendi vücuidundaymış gibi hisse
decekti? Hani birinin derdi hepsinin derdi idi? Ha
ni, Müslümanlar birbirinin kardeşi idi? Nerede bu?.. 
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Gücenmesinler; ama Sayın MSP Liderinin hede
fi, Dışişleri Bakanının liyakatli olup olmadığı mese
lesi değil, öteden beri sevdaya tutulmuş olduğu, CHP 
ile yeniden yarayana gelme sevdasıdır. (AP sıraların
dan «Bravo», sesleri, alkışlar). Onu da açık konu
şalım, doğruyu söyleyelim. Türk milletinin size ih
tiyacı vardır; çünkü Sayın CHP Lideri anaların göz
yaşını bir günde dindirir; Sayın MSP Lideri de bir 
günde 10(0 bin tank yapar, böylelikle Türk milletini 
kurtarır! 

Değerli arkadaşlarım, bugün Afganistan belli bir 
devletin yok yere işgali altındadır. Ne yapılmıştır? 
Türk Mifeti her yerde •dünyanın elbette ki, bekçisi 
değilldiır; elbette ki, evvela' kendi siyasetini, kendini 
koruyacak, ondan sonra da lazım gelen işleri baş
kalarıyla el eüe vererek yapacaktır. Hiçbir zaman 
için bu fedakârlıktan vazgeçmemiş ve geçmeyecektir. 
Bundan dolayı Sayın Hariciye Bakanı hakkında ve
rilen Gensoru önergesini liyakat meselesi değil, si
yaset meselesi değil, bir ortaklık meselesi kabul et
tiğimizden dolayı, şu günlerde bunu uygun bulma-
dığıımızı; Sayın Hocamıza, yolundan dönmesini, yan
lış yolda olduğunu bildirerek, Yüce Heyetinizi yeni
den saygı ile selamlarım. (MHP ve AP sıralarımdan 
«Bravo;.* sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adıma Sayın 
Ali Naili Erdem,. (AP sıralarından alkışlar). 

AP GRUPU ADINA ALİ NAİLİ ERDEM (İz
mir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ve
rilmiş Gensoru münasebetiyle Yüce Heyetlinizi Ada
let Partisi Meclis Grubu adına saygıyla selamılııyo-
rum, 

Şahıslara haram olan işleri, partisine helal gören 
bir anlayışın mensupları bir Gensoru verdi; doğru
luktan nasibini alamamış bir Gensoru ile karşı kar-
şıyayız. Amacı nedir? Neyi çözmek istiyor? 

Gensoru sahiplerine göre, dış politikamızda yan
lışlıklar vardır. Gerçekten öyle mi, birlikte baka
lım. . 

Önce, «duş politika») denince neyi anlıyoruz, bu
nu tespit etmek. işitiyorum : Dış politika, milletin 
menfaatlerini kısa, orta ve uzun vadede korumanın 
vasıtasıdır. Biz de bunu yaptık ve devam ediyoruz. 

Devletin haysiyetinden fedekârlıfc etmeden, şah
siyetli bir dış politika uygulayarak, ülkenin yararına 
sonuçlar elde etmek bizim uyguladığımız politikanın 
esprisidir. Bu düşünceler içerisinde, dış politikayı, sa
tır başlarını açarak Yüce Heyetinize arza çalışaca
ğım. 
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Bugünkü dünya konjonktürü içinde, Türkiye'nin, 
kalkınması ve savunması için gerekli olan imkânlar 
sağlanmıştır; bu, tarafımızdan sağlanmıştır. Bu ger
çekleştirilirken de, dostluk münasebetlerinin gelişti
rilmesine itina gösterilmiştir. Bugün müşterek sa
vunma sistemi içerisindeki yerimiz, hiçbir tereddütte 
yer vermeyecek açıklıktadır. Bu Hükümet, komşu
larıyla, dostluk esaslarına dayalı bir politikayı. başa
rıyla yürütmüştür. 

Bu yılın haziran ayı içinde 2Q senelik bir aradan 
sonra NATO Bakanlar Konseyi Ankara'da toplan-

j ımıştır. Bu olay başarısız bir dış politikanın değil, 
herhalde başarılı ve üsltelik itibarlı bir politikanın so
nucudur. 

Hemen ifade ötmek isterim ki, ülkemizin NATO 
sistemi içinde kendi savunmasına, karşılıklı işbirliği 
esası içinde güç kattığı bir gerçektir. Bu Hükümet, 
ülkemiz savunmasının ihtiyacı olan kaynakları ara
yıp bulmuştur. Herhalde, «yanlış»! diye tanımlanmak 
istenen dış politika bu olmasa gerek. 

.Müsaadenizle Türkiye'nin Müslüman ülkelerle 
olan münasebetlerine değinmek istiyorum. Önce fok 
kaideyi hatırlatayım : Dış 'iliskiler karşılıklı menfaat 
ve saygıya dayanır. Hep alan veya hep veren bir dış 
politika oi'amaz, göınikneaniştir de. İslam ülkeleriyle 
olan münasebetleri başlatan biziz, sürdüren biziz, 
geliştiren de biziz. İ sılam Konferansı 1976'da bizim 
teşelbbüs ve davetimizle İstanbul'da toplanmıştır. Bu
na, «hayır» denilebilir mi? Bu mu> başarısız politika
nın sonucu? Bugün İslam ülkeleriyle olan münase-
baüierimiz, kendilerinin birbirleriyle olan münasebet
lerinden çok daha iyidir. Onların ise, çeştli 'konular
da aralarında ihtilafları vardır. Nitekim, Sayın Er-. 
bakan daha geçen Ramazan ayı içerisinde bir iftar 
sofrasına davet ettiği İslam ülkelerinin bir kısmının 
gelmeyişi, aynı sofrada diğer İslam ülkelerinin ba
zılarının temsilcilerinin bulunması bundandır. 

Sayın Erbakan ikide bir, «İslaım ülkeleri ortak' 
pazarı kurulsun»! diyor. Söyler misiniz, bunu kaç İs
lam ülkesi istiyor? Ekonomi, menfaatlerin açıkça 
görüldüğü yerlerde konu edinilir, bunlar lafla, ha
yalle olacak işler değildir. «İslam Dinarı basılsın» 
diyor. Kaç İslam ülkesi işitiyor acaba bunu? Bugü
ne kadar bir başkasından duymadık. Hocadan sor-

I mazlar mı, bunu, yani ortak parayı kim basacak? 
j Nerede basacak? Nasıl basacak? Bu bir hayal işi 

değildir, olsa olsa bu Hocanın dilinde bir sayıkla
madır. 

I Osmanlı İmparatorluğu dışımda bu ülkeleri bir 
j arada tutan olmamıştır; nasıl da dağıldığı malum. 
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Simidi nasıl bir araya gelecek? Her bir ülke bağım
sız, her birinin ayrı menfaatleri var. Sizin istemıe-
ndzle foiraraya mı gelecekler? Böyle bir şeye Sayın 
Erbaıkan'dan başka talip olan da yok. Bu hal acaba 
Sayın Erbakan'ı fevkalade gayri ci'dldi ve gülünç bir 
duruma düşürmüyor mu? 

Sayın Erbakan'ın Ortalk Pazar konusunda söyle
dikleri tek kelimeyle Aziz Türk Milletine bühtandır. 
Ortak Pazar'ı Hristiyan entegrasyonu olarak alıp, 
Türkiye'nin bu potada Hristiyanlaşacağmı söyle
mek; Aziz Türk Milletinin mıilli terbiyesine, milli 
ahlakına, milli kültürüne, milli karakterine itimatsız
lığın ta kendisidir. (AP sıral'arndan «Bravo», sesleri, 
alkışlar). 

Kim dedi Türk'ün vekan, kim dedi Türk'ün kül
türü, çerden çöptendir diye? Kim dedi Türk mille
tinin Türk İslam sentezi içinde yüceleşen hasletleri
nin sabun köpüğü misali solup gideceğini? 

Yıllardır Avrupa'da çalışanlar dahi Dom Kilise
sine şapka çıkarmıyor, Kabe'ye dönüp secde ediyor. 
(AP sıratlarından alkışlar). Elbiselerini bile değişftir-
ımediler; dilleri, Anadolu'dan gittiği gibi... Bunlar mı 
dinlerinden vazgeçecekler de, siz Ortak Pazar'a gir
diğiniz zaman İslam Dininden kopup Hristiyanlaşa-
cağımızı savunuyorsunuz? 

Sayın Erbakan, milletten şüphe etmeyiniz. Bir 
şüpheniz varsa, o da sadece kendinizden şüphe edi
niz. (AP sıralarından «Bravo», sesleri, alkışlar). 

İkide bir son günlerin bir teranesi, bir bitmeyen 
senfoni, «Batı Kulübü^ teranesidür gidiyor; biraz 
da buna baıkmak istiyorum. 

îslarn ülkelerinin hepsi IMF'ye ve Dünya Ban
kasına üyedirler, bu bir. İki: islam ülkelerinin zen
gin olanlarının paraları batı ülkelerinin bankaların-
dadır. 

Şimdi geliyorum üçe... Acaba Doğu Kulübü var 
da, bu ülkeler üye, biz mi dışarıda kaldık? Sayın 
Erbalkan sizlerle üç sene birlikte hükümet ettik; ne 
IMF, ne de Dünya Bankası hakkında bir şey deme
diniz; aksine, «Dünya Bankasına bir mektup yazıp, 
gelin Dördüncü Planı yapalım»! diyen sizsiniz. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Her şey 
açılklansın. 

ALİ NAİLİ ERDEM v (Devamla) — Sayın Erba
kan, Başbakan Yardımcısı olarak Batı Kulübü .ülke
lerinden olan İtalya'yı ziyaret ederek bir milyar do
lar kredi sağladığınızı, Türkiye'ye dönüşünüzde âlâ
yı vâlâ ile haylkırdınız. Şimdi itiraz ettiğiniz nedir 
ki? O tarihte İtalya'ya gitmenizde hükümet zorluğu 

yoktu, kendi arzunuzla gittiniz. Söyler misiniz, «Ba
tı Kulübü»! deyince aklınıza gelen ne? Şu içinde bu
lunduğunuz... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Türkiye sömürge 
olmasın. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Şu içinde 
bulunduğunuz Parlamento müessesesini mi beğenmi
yorsunuz, yoksa tenkit hürriyetine tahammülünüz 
mü kalmadı? Yoksa bir başka şeyi mi kasdediyor-
sunuz? 

Filistin meselesindeki görüşlerimi dile getiriyorum. 
Bu konuda tutumumuz net, sarih, gayet açıktır. İs
rail'in zorla aldığı toprakları terk etmesini ve bir Fi
listin Devleti kurulmasını açık yürekle destekledik, 
1967'den bu yana bu görüşümüzü her zeminde savun
duk geliyoruz. 

Afganistan'ın işgalinde ilk reaksiyonu biz gös
terdik. Kudüs'ü Şerif... Sizden farkımız, siz «Ku
düs» diyorsunuz. Hayır, değil; Kudüs'ü Şerif, (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Kudüs'ü Şe
rif meselesinde emrivakiyi şiddetle reddettik. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Hep 
lafla... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Atmayın 
canım, alakanızı kasebiliyor musunuz? 
- ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Herkesten 

önce dünyaya ilan edsn de yine biziz. Aksini söyle
yebilir misiniz? 

İran'a aşağı yukarı bütün dünya ambargo koydu
ğunda, buna uymayacağımızı; İran halkının ilaçsız, 
ekmeksiz kalamayacağını, bunun aksini bizden hiç 
kimsenin isteyemeyeceğini haykıran da biziz. 

İsrail'le münasebetlerimize gelince; İsrail'le mü
nasebetlerimizde yanlışlık veya kusur nerede? Sizin
le yine hükümet ettiğimiz o üç yıllık sürenin içeri
sinde siz İsrail'le münasebetlerimizin kesilmesini, be
nim hatırladığım kadar, ne koalisyon, ne kabine me
selesi yapmadınız; bir tek gün olsun, ağzınızdan 
duymadık. Şimdi maksadınız ne? Bu münasebetin 
kesilmesi için kanun teklifi yaptığınızı söylüyorsunuz. 
Eğer bu bir kanun teklifi meselesiyle, bu Gensoru
nun maksadı ne? Yok, eğer Gensoru meselesiyse, 
kanun teklifinde bulunmanın gereği ne? 

Bu tam bir yanlışlıklar komedyasıdır. Hükümet 
olarak İsrail'le olan münasebetlerimizde merakınız 
var; ama söyleyeyim; İsrail ile olan münasebetleri
mi^- dbniduunuinpş ımlüıniaıseibieiîtoridliır. Yanli 1975, 1976 
1977 yıllarında, kısaca, müşterek hükümet dönemi
mizde ne ise, bugün de odur. Türkiye'nin İsrail ile 
olan ve dondurulmuş olduğunu tasrih ettiğim müna-
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sebetlerin devamında hiçbir İslam ülkesine de zarar 
yoktur, 

Kudüs-ü Şerif meselesine geliyorum; 1517'den 
1917 yılına kadar 400 yıl Osmanlı İmparatorluğunca 
ve aziz ecdadımızca muhafaza edilen Kudüs-ü Şeri
fin başka devletlerce ele geçirilmesinden hep ıstırap 
duyduk. Kudüs-ü Şerif bir şehir değil, manevi ve 
kutsal değerlerin sembolleştiği bir mana hazinesidir. 
Bunun, bir başkasının elinde kalmasına hiç kimsenin 
tahammülü yoktur; hele bizim, asla... 

Bir de şu Müslümanlıktan bahsedeceğim. Müs
lüman, sadece siz değilsiniz Sayın Hoca; hepimiz 
elhamdüllillah Müslümanız. Siz olmadan önce de 
Kur'an okunur, hatimi şerif indirilir; ilahiler oku
narak geliyoruz. Acaba siz olmadan evvel, babaları
mızın mezar taşlarında ne yazıyor? Yücelerin yü
cesi Kur'an-ı Kerim'i oy sandığına sokanlasınız; bu, 
günahtır; bu, ayıptır. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Soktunuz ya. 

ADİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Müslüman
lığa sahip çıkmadaki samimiyetiniz, Kerkük ve Çu-
kurca'da olanlar karşısında ortaya çıkmıştır. Çukur-
ca'da şehit edilen çocuk yaştaki dindaşlarımız şehit 
edilirken nerelerdeydiniz? Kerkük'te şehit edilen 
Müslümanlara değil sahip çıkmak, «hain» hile dedi
niz. Kime, naisıl kandınız da, bunu söylediniz? De
mek Hakkâri hududunda öpüp başımıza koyduğu
muz nimetimiz olan buğdayı devşirenler terörist, 
haa?.. Demek Doçent Necdet, demek Albay Abdul
lah anarşist ve terörist olduğu için öldürüldü; haa? 
Kerkük'lü Türklerin Türk olmaktan başka suçları 
yoktu. Ey insaf, ey izan, ey vicdan, ey iman... (AP 
sıralarından «Braıvo» sesleri, alkışlar.) Acaiba, Baas 
Partisinin sözlerine kanarak, nice mümini «anarşist» 
diye ilan ettiniz bunun günahını nasıl, nerede ödeye
ceksiniz? 

Bir büyük boşluğa, bir ruhi boşluğa düştüğünüzü 
ifade etmek isterim. O Baas Partisi ki, size telkinde 
ihullutnlam, Ikıutnuıöuisıu Hııırftl'iiyıafn QV%eî Eiffialk̂ ın, Pey
gamberimiz hakkında söylediklerini, İslâm dini hak
kındaki düşüncelerini ıbilmez misiniz? Camilerde 
ayeti kerimelerin üzerinde kirnıin .resimlerimin yapıştı
rılmış- olduğunu görmediniz mi? 

Bize göre Sayın Erbakan, tıpkı 1974te olduğu 
gibi, anarşistleri affeder, milliyetçi ve kendisine rey 
vermeyenleri katiyen affetmez; Afganistan'ı »boğaz
layan Rus'u affeder; İran'a fiske vuran Amerika'yı 
aiffettmez. 

Sayın, değerli arkadaşlarım, dış münasebetler ha
tır işi değildir, hatır için de yapılmaz; maceralara da 
müsait değildir; akılla gönlün işbirliğinde yürütülür. 
Bu itibarla, dış ilişkilerde her meselede, her defasın
da ölçü şudur; ülkeye ne getirir. Ülkeden neyi alıp 
götürür? Biz bu hesabı hep yaptık geliyoruz ve iyi 
yaptık; daima ülke menfaatlerini gözettik. Bundan 
da, başarılı çıktık. 

Aklın kurallarına gözlerini kapatarak, talihsizce 
kaleme alınmış bu Gensorunun 'Meclisi fuzuien işgal
den öte 'bir anlamı yokftur. İdrakten kopmuş, izanı 
•reddetmiş, faydayı kovmuş hu Gensoruya Yüoe He
yetin «ret» demesini bekliyoruz. 

Yüce Heyeti saygılarımla selamlıyorum. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı, buyurunuz 
efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(C. Senatosu Giresun Üyesi) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Bir Gensoru önergesini tartışıyoruz. Bu Gensoru 
önergesi, bizim anlayışımıza göre ve objektif görüşle 
herkes'Jn anlayışına göre, çağdışı bir dış politikanın 
yanlışlıklar ve yanılgılar dolu bir anlayışın ve ahde 
vefasızlığın mahsulüdür; çağdışı dış politikanın mah
sulüdür. Günkü, biraz evvel huzurunuzda sergilenen 
dış politika anlayışı, saplantılarla dolu, dünyayı bir 
bölgeden ibaret sanan bir bihniyetle sergilenmiş ve 
miktarınca muhterem heyetiniz tarafından değerlen
dirilmiştir. 

Yanlışlıklar doludur; fikirde yanlışlıklar doludur; 
anlayışta yanlışlıklar doludur; görüşte yanlışlıklar do
ludur; hele bunları bir tarafa bırakalım, maddi yan
lışlıklarla doludur. Sayın sözcü diyor ki : .«Ortak Pa
zar ile Türkiye'nin ortaklığını tesis eden anlaşma, İs
met İnönü'nün Başbakanlığında, Demirel'in Başba
kan Yardımcısı olduğu zaman imzalanmıştır.» 

Yakın tarihi bilmeyen, uzak tarihe dilini nasıl uza
tıyor. 

Evet, bir yanlışlık daha var. Hükümler, yanlışlık
lar üzerine bina edilirse, yanlışlığın bizatihi önemi de
ğil, varılan neticenin önemi gözeitilmelidir. Çünkü, 
buradan bir neticeye varmak istiyorsunuz. Ortak Pa
zar Anlaşmasına da, Ortak Pazara dahil olmayan 
Adalet Partisi teşnedir anlayışını getirmek istiyorsu
nuz da, onun için işaret ediyorum, boşuna değil. 

Bir başka yanlışlık daha var. Ben, Dışişleri Ba
kanı olarak, Brüksel'e yetişebilmek için İslam Kon
feransını terk edip, yarıda bırakmışım. 
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Yanlış ve bu yanlışlık üzerine bina edeceğiniz hü
küm de, ister istemez yanlış. Çünkü, 'ben Brüksel'e 
İslamabat'tan gitmedim; Brüksel'den İslamabat'a git
tim. Tam tersi. Ne fark ediyor, göreceksiniz. «Bu ka
dar -.önemsiz ise, fark yok ise, acaba neden İslam, 
Konferansını yarıda bıraktı da, Brüksel'e koştu gitti» 
diyorsunuz; bunun arkasında bir anlam yok mu? 

MEHMET RECAİ KUTAN (Malatya) — «Brük
sel» lafını söylemedim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Var, önergenizde var. Geri alıyorsanız, 
diyeceğim yok. 

«Ahde vefasızlığın mahsulüdür» dedim, onları 
madde madde, maddelere sıra gelince arz edeceğim; 
göreceksiniz ahde vefasızlığın mahsulü olduğunu. 

ABDULLAH TOMBA (İstanbul)' — Ahde vefa
nın ne olduğunu biliyor musun? (AP sıralarından, gü
rültüler) 

İBAŞKAN — Lütfen yerinizden müdahale etme
yin, size ihtar ediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Acaba, benim neyi bildiğimi, neyi bil
mediğimi siz nereden biliyorsunuz, nereden biliyor
sunuz? (AP sıralarından, «Malum olurmuş» sesleri) 
Evet... 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, önerge, 
yakışıksız bir ithamla başlıyor; «Dışişleri Bakanı, 
güttüğü politik ayla, miffi menfa amerimizden uzaklaş
mış, telafisi imkânsız yahut çok güç neticelere sürük
lemiştir meımteketilrrüizi» düıyor. 

İnsaftan insanın nasibi oHmazsa, bu kadar M laf
lar ve ispatı hakikaten imkânsız ve vebali çok ağır 
lafları söyleyebilir, tabii, insaftan nasibini keserse. 
«Onlar ne imiş; ne mevceler getirmişim?» madde 
madde anlatıyor. O maddelerde, bu noktalar üzerine 
geleceğim. 

Bu, cidden insaifsız bir siyasi muarıza değil, hatta 
bir hasma dahi reva görülmemesi lazım gelen ithamı 
sahiplerine iade etmiyorum; yakışıksızlığı tespitle, tu
tarsızlığını belirtmekle yetineceğim. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, benim, 
özel, şahsi bir dış politikam yoktur ve olamaz; hiç
bir Dışişleri Bakanının şahsi ve özel bir dış politikası 
olamaz. Dışişleri Bakanlarının görevi, mensup olduğu 
hükümetin tespit ettiği, Meclislerin tasvibine mazhar 
olmuş politikaları uygulamaktadır. Eğer ondan inhi
raf ederse, o zaman o politikayı yürütememenin so
rumluluğunu, mevkiini terk etmekle öder. O da, hü-
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kümetin içinde önce, grubun içinde slonra hesaplana
cak bir husustur. 

Nerelere getirmişim? Ben, Hükümetin politikasını 
ve Meclisin tasvibine mazhar olmuş, programıyla bel
li politikasını yürütüyorum ve o politika, Milli Se
lamet Partili muhterem milletvekillerinin de müspet 
oylarıyla tekevvün etmiş bir politikadır ve onların 
oyları layık olmasaydı, ne o politikanın tatbik edil
mesi, ne de benim Dışişleri Bakanı olmam mümkün 
olurdu. 

İşte size bir ahde vefasızlık: Dün tasvip ettiği po
litikayı, bugün, li sebebil minel esbab (sebebi bilin
mez, hikmetinden sual olmaz) Dışişleri Bakanının sır
tına sarıp, meselenin altından çıkmaya çalışıyor. O 
kadar kolay değil... Daha dün, sekiz dokuz ay evvel 
olmuş bitmiş işler bunlar ve zabıtlarda duruyor; mü
rekkepleri kurumamış henüz bunların. 

Bu politika nedir, dış politika? Bizim Hükümeti
mizin yönettiği, yürüttüğü dış politika nedir? Cumhu
riyetin geleneksel politikasıdır; Atatürk'ün çizdiği 
politikadır. 

Bu arada Milli Selâmet Partisi sayın sözcüsü bir 
şey daha ifade etti, benim zihniyetimden bahsetti; 
önergede de var. Benim zihniyetim, benim inancım 
şudur muhterem milletvekilleri, Sayın Başkan: Müs
lüman Türk Milletine dış politika alanında ve her 
alanda en iyi hizmet yolu, Atatürk'ün yoludur. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Atatürk'ün benimsediği prensipleri tatbik eden, 
memleketine, Müslüman Türk Milletine çağın icapla-
rınca hizmet eder; Atatürk'ün çizgisini inkâr edenler 
ise, çağdışı bir karanlığa gömülmeye mahkûm olurlar. 

Evet; bu, benim yürütmeye çalıştığım - muvaffa
kım veya değilim, o ayrı konu; ama yürütmeye ça
lıştığım - politika, Büyük Meclisin tasvibinden geçmiş 
geleneksel Cumhuriyet politikasıdır, Cumhuriyet dış 
politikasıdır; Atatürk çizgileri içinde çerçevelenmiş 
dış politikadır. Bunun tatbikatından herhangi bir yan
lışlığım da olsa, gene neticenin Hükümete gelmesi la
zımdır. Grup içinde halledilmemişse, Dışişleri Baka
nının hataları Meclis içinde halledilebilir; ama Hü
kümete yönelik olarak gelmesi lazımdır. Çünkü, bu 
politika Hükümetin politikasıdır. 

Neden acaba Dışişleri Bakanının şahsına tevcih 
edilmiş bu politika? Neden acaba? Bunu izaha, tah
lile lüzum görmüyorum, değer de görmüyorum; ama 
güttüğüm politika, Hükümetimin ' politikasıdır. Hü
kümetim, benim bu. politikamın yürütülüşünden bir 
şikâyet içinde değildir. Grubum, biraz evvel huzuru-
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nuzda bu politikanın Hükümet politikası olarak savu
nuculuğunu yaptı ve doğruluğunu gayet beliğ bir şe
kilde ispatladı. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, dış poli
tika 1980 yılı içinde, özellikle 1980 yılı içinde, bu yı
llın başıinıdlaın, bu yiainla hiaırietkielfcli'llük ikaızıamıdıı. Bıu 'hJalra-
ketliliğin gereği olarak ve Büyük Meclislere saygılı 
bir Hükümet olduğumuz için, dış politika olayları 
ve düş politika ilkeleri, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin her iki Meclislinde de en sık, en çok bu son 9 ay
lık dönem içinde, yani bizim Hükümet olduğumuz 
dönem içinde yapıldı. 

'Büyük Meclis, meselelere ışık tuttu, biz Büyük 
Meclise bilgi sunmaya çalıştık, tartışmalar yaptık; 
hiçbir şey maveranızda. cereyan etmedi, her şey apa
çık ortada, Büyük Meclisin bilgisi dahilinde ve direk-
itifleri istikametinde yürütüldü. 

'Biz, Büyük Meclislere bilgi vermeyi elbette ana
yasal bir görev sayarız ve ona uymaya mecburuz. 
Bununla da yetinmedik, ayrıca grupları da tenvir et
mek, grupların da görüşlerinden yararlanmak çarele
rini aradık ve bu maksatla iki üç defa sayın grup 
temsilcileriyle buluşmalar tertip ettim; yararlandım, 
bilgi verebildimse çok bahtiyarım; ama grup temsil
cilerinin beyanlarından ve sorularından o buluşma
larda yararlandım. 

Şimdi, Büyük Meclisin huzurunda açılıp izah edi
len, her hususu sorulan ye açıklamalara konu yapı
lan dış politikanın arz ettiği manzara nedir bugün? 

Sırf bu önergenin kadrosu içinde, çerçevesi için
de, çizgileri arasında, önergenin konu aldığı mevzu
lara münhasır olmak üzere çok küçük bir özet yap
mak istiyorum, izin verirseniz Sayın Başkan. 

İslam alemiyle ilişkilerimiz hiç ulaşılmadık bir 
düzeye ulaşmıştır; tekrar ediyorum, İslam alemiyle 
ilişkilerimiz hiç ulaşılmadık bir düzeye ulaşmıştır. 
Müslüman ülkelerin hükümetleriyle temaslarımız, 
görüşmelerimiz ulaşılmamış bir düzeye ulaşmıştır; 
gerçekleştirilememiş bir samimiyet havası içinde ce
reyan etmektedir. 

(Bu İslam âleminin temsilcileri, diplomatik tem
silcileri, politik temsilcileri, İslam âleminin basın 
temsilcileri her vesile ile yansıtıp dururken, Müslü
manlığı, yedeği inhisarında farz eden bir anlayış, ara
mızda İslam alemiyle vürudet olduğunu, soğukluk 
olduğunu iddia ediyor. Külliyen gerçek dışıdır, tama-
miyle gerçek dışıdır, hakikatlerin hilafına bir iddiadır. 
Balkınız, birkaç misal vereyim sadece. Afganistan'ın 
başına elim bir olay geldi, 28 Aralık 1979 tarihinde. 

28 . 8 . 1980 O : 1 

Biz hemen ertesi gün bu olayı kınadığımızı ve bu 
emri vakiyi kaibul etmeyeceğimizi Hükümet olarak 
ilan ettik. 

IMİlli Selamet Partisi Sözcüsü diyor ki, «Vah, vah» 
demişiz bu beyanatla. Ne yapsaydık? 

Diplomatik lisanın önemini kavrayamamış iseniz, 
bir dünya dayanışmasının ve dünyada bir kamuoyu 
oluşturulmasının önemini kavrayamamışsanız, ben 
size bu önemi burada anlatamam, bunları anlatamam 
ve öğretemem. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

'B'ir dünya kamuoyu oluşuyor, Afganistan'a valki 
tecavüzün haksızlığını tespit ediyor ve o kamuoyunun 
öncüsüyüz biz, ilk işareti veren hükümet, bizim Hü
kümetimiz. Buna, «Hiçbir şey» derseniz, ne yapa
lım, bâtıla karşı cevap olmaz, bu bir bâtıl düşünce
dir, buna cevabım yoktur. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

İslam Konferansına gittik - biraz sonra arz ede
ceğim, şimdi tafsilatına girmeyeyim - olağanüstü 
İslam Konferansı davet edildi 1980 yılının Ocak 
ayında. Bu davete ilk müspet cevap veren, olumlu 
cevap veren Hükümet biz olduk. Bilindiği gibi, îs
lam Konferansının toplanabilmesi için belli bir çoğun
luk lazımdır, üçte iki çoğunluk lazımdır, bu hâsıl 
olmazsa toplantı mümkün değildir. Biz bu toplantı
ya gittik ve aktif biçimde faal bir rol oynayarak, 
o toplantıda hazır bulunduk. Daha sonraki toplantı
daki girişimlerimiz, faaliyetlerimizi biraz sonra mad
desi gelince arz edeyim, vaktinizi fazla almak iste
miyorum ve zamanınızı da israf etmek hakkım yok
tur kanaatindeyim. 

İran meselesinde ne yapmışız bu politikanın 
çerçevesi içinde? İran'daki devrimi biz, İran'ın bir 
iç meselesi olarak ilan ettik ve öyle değerlendirdik. 
İran komşumuzun bir an önce kendi devrimini ger
çekleştirip, devletler hayatına, bizimle ve dünya ile 
ilişkilerine yeniden en geniş ölçüde kavuşmasını te
menni ederek, bunu böyle değerlendirdik. İran'a kar
şı her türlü, kardeşlikle bağdaşmayacak hareketten, 
sözden tevakki ettik, dikkatle kaçındık. 

İran idarecileri bizim tutumumuzdan memnun, 
Daha dün, İran Dışişleri Bakanı bir radyo - televiz
yon konuşmasını kendi ülkesinde yapmış; oradaki 
'konuşmasında, Türkiye'ye karşı girişilen tahriklerden 
şikâyet ediyor ve diyor ki, «Aman dikkat edelim, 
Türkiye'nin dostluğunu kaybetmeyelim. Türkiye dos
tumuzdur» diyor. Onu, İran adına konuşmaya yetkili 
ve sorumlu şahıs söyleyebiliyor da, Türkiye Cumhu-
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riyetinin Parlamentosunda bir grup teşkil eden siya
si partinin sözcüsü, maalesef söyleyemiyor. 

Kudüs meselesinde ne yapmışız - hep İslam me
selelerine temas ediyorum - Kudüs meselesinin ilk 
safhasında, yani İsrail emrivaki ihdas ederken ilk 
davranan, ilk kınayan ülke 'biziz, ilk kınayan Hükü
met 'biziz. Kudüs'e karşı, Cumhuriyet hükümetlerinin 
1948 yılından beri belirli bir tutumu vardır ve Ku
düs'ün emrivaki konusu yapılmasını istemez ve hiç-
'bir zaman için hiçbir hükümet kabul etmemiştir. 
Özellikle 1967'ierde bu çizgi özellikle daha da keskin-
leşmiş ve Kudüs'ün emrivaki konusu, emrivaki ala
nı yapılmasını Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin 
kabul etmeyeceği, o zamandan bu zamana sürüp gel
miştir. 'Bu çizgiye uygun olarak ve 1967 yılında yine 
Adalet Partisinin iktidarda bulunduğu bir sırada ya
pılmış bir deklarasyonun da esaslarını mahfuz tuta
rak, o istikamette yürüyerek, Kudüs'te bir emrivaki 
kaJbui edemeyeceğimizi; Kudüs'ün statüsünün değiş
tirilemeyeceğini ve Kudüs karşısında israil'in takındı
ğı tavra göre de, bir siyasi tavır takınacağımızı ilan 
ettik. 

Dış politika alanında yapılacak işlem ne ise, o 
yapılmıştır; bunun ötesinde - dış politika alanından 
bahsediyorum, sadece dış politika alanından bahse
diyorum - ibunun dışında dış politika alanında yapı
lacak hiçbir işlem yoktur. En ileri, en kesin ve en 
sarih bir tavır takınmıştır Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, özetle, 
Hükümetimiz, dünyada barışın ve istikrarın devamı
nı, milletlerarasındaki münasebetlerde hukukun üstün
lüğünü koruyan, kollayan ve bu ilkelere karşı olan 
olayları daima kınayan; özellikle bölgemizde ve 
Müslüman ülkelere karşı vaki tecavüzleri, tabii hak
lara karşı tecavüzleri, milletlerin kendi kaderlerine 
sahip olmaları hakkına tecavüzleri, tarihi haklara 
karşı 'girişilen tecavüzleri en kesin, en katı biçimde 
daima kınamıştır ve kınamaya devam edecektir. 

Hal ve hakikat budur ve bunu herkes de bilmek
tedir; ama ne yapalım ki, önerge sahipleri, gözler 
kapah ve kulaklar tıkalıymışcasına hakikatlerin dışın
da iddiaları öne sürebiliyorlar. Onları, bu^ gerçekleri 
değiştirmeye müessir olması mümkün olmayan iddi
alar ile başjbaşa bırakıyorum. 

Şimdi izin verirseniz, önergedeki madde tasrih 
edilerek öne sürülen suçlamaları teker teker kısaca 
ele alacağım. 
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'BAŞKAN — Sayın Bakan, sadece 2 dakikanız 
var, ona göre toparlamanızı rica ederim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Sayın Başkan, keşke daha önceden ha
ber verseydiniz. 

Bunları Büyük Millet Meclisine teker teker söy
lemekteki maksadım, bu önergenin daha geniş, daha 
etraflı tartışma konusu yapılmaya değer olup olma
dığını belirtmeye çalışmak içindir; o noktada hizmet 
etmek isterim Meclise. İzin verirseniz Sayın Başkan, 
çok uzatmayacağım; kısa kısa, 'satırbaşlarıyla sözle
rimi bitirmeye çalışacağım. 

BAŞKAN — Lütfen.., 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — 1 nci maddeden başlıyoruz. 

»Ben göreve başlar başlamaz, «Türkiye'yi Batının 
bir vilayeti yapacak olan Ortak Pazara koşup git
mişim!..» 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, Türkiye, 
Ortak Pazara 1959'larda girmenin lüzumuna kail ol
muş. 1959'lardan sonra yapılan temaslarla, 1963'te 
bir ortaklık anlaşması imza etmiştir bu ülke ile. Ay
rıca, bizim Hükümet Programımızda Ortak Pazarla 
ilişkilerimizin sürdürüleceği ve geliştirileceği açıkça 
yazılmıştır. Ben Dışişleri Bakanı olarak, bu anlaş
mayla bağlı bir memleketin temsilcisi olarak ve şu 
geliştirme ve sürdürme görevini yapması lazım gelen 
bir Dışişleri Bakanı olarak Brüksel'e gittim, Ortak 
Pazar Ortaklık Konseyinin toplantısına katıldım ve 
orada ülkemizle bu ortaklık arasında ilişkilerin ge
liştirilmesini temin edici bazı tekliflerde bulundum; 
kabul edildi ve bu vesileyle bir basın toplantısında 
da, Türkiye'nin Ortak Pazara girmesinin zamanı gel
diğini söyledim ve 1980 yılı içinde İm teşebbüsü ya
pabileceğimizi umduğumuzu ifade ettim, Hükümet 
olarak. 

iBunun, Ortak Pazarın vilayeti olmakla ne ilgisi 
var? Bakınız bu 1963 anlaşması, sandıklarının hilafı
na, Sayın İsmet inönü Başbakan iken değil, Sayın 
Ürgüplü Başbakan iken 'imzalanmış ve Rahmetli Fe
ridun Cemal Erkin Bey... 

HİKMET ÇETİN (İstanbul) — İnönü'nün baş
kanlığında... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — İsmet İnönü'nün başkanlığında... Özür 
dilerim, bir yanılgıya düştüm, tashih ettim, teşekkür 
ettim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Aynı yanıl
gıya sürçü lisanla Kutan da düştü. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Oradan ben hüküm çıkarmıyorum, 
siz hüküm çıkarmaya çalışıyorsunuz, maksatlıdır 
yanılgınız, onun için üzerinde duruyorum, onun için 
karşınıza çıkıyoruz. Siz de düzelttinıizse mesele yok, 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Tabii, ta
bii, gayet tabii. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Tamam, oldu, anlaştık efendim, mese
le yok. Yanlış hesap, Bağdat'a gitmeye gerek yok, 
buradan dahi dönebilir; döndü işte. 

Bu anlaşmanın, bakınız dibacesi ne diyor, bir 
cümle okuyacağım izin verirseniz; dibacesinin birin
ci cümlesi: 

«Türk halkı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu 
içinde bir araya gelmiş halklar arasında gittikçe daha 
sı'kı bağlar kurmaya azimli olarak yaptık bu anlaş
mayı» diyor; yani Türk halkıyla Avrupa Ekonomik 
Topluluğu içinde birleşen halkları bir araya getir
menin iradesi var burada; bunu Büyük Millet Mec
lisi kabul etmiş. Bu irade, milletin iradesidir. Artık 
bunun vilayet, olmak veya olmamak şeklinde tefsi
rine kimsenin hakkı yok. Kaldı ki, 'bu anlaşma yü
rürlükteyken, bu anlaşmayı yürüten hükümetler ara
sında Milli Selâmet Partili arkadaşlarımız da var dai
ma. Bu mesuliyeti taş/mışlar, o şereften pay almış
lar; şimdi bunu 'kötülüyorlar. Ne sebepse, anlamak 
-mümkün değil 

BA$KAN — Sayın Bakan süreniz doldu efendim, 
lütfen konuşmanızı bağlayınız. 

DIŞtŞLERÎ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
'(Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 714 
sayılı Notam üzerinde durmayacağım. Bu mesele çok 
tartışıldı, görüşler belirlendi; herkes görüşünün sahi
bidir, her görüş muhteremdir; fakat herhalde bu be
nim kararım değildir, hana bağlanması mümkün ol
mayan bir karardır, Hükümetin kararıdır. Hüküme
tin kararı da, Hükümetin tek başına aldığı bir ka
rar değil, Dışişleri Bakanının tazyiki altında alınmış 
'bir karar değil, askeri makamların gördüğü lüzum 
üzerine ve Milli Güvenlik Kurulunun 'kararıyladır. 
(CHP sıralarından «Aaaaa» sesleri) 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Kendi sorumlu
luğunuzu başkalarına yüklemeye çalışmayın. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Askeri makamların gördüğü lüzum 
üzerine diyorum; çünkü, askeri makamların gördüğü 
lüzum üzerine konmuştur bu 714 sayılı Notam; aske
ri makamların gördüğü lüzum üzerine konmuştur 

ve hu ıgüvenliik maksadıyla konan çiziğinin artık mu
hafazasına lüzum kalmadığı mütalaasıyla, kaldırıl
ması talep edilmiştir ve kaldırılmıştır. Bu nokta üze
rinde tartışmaya veya... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu, biraz 
da geçti; lütfediniz efendim, müsamaha ' hudutlarım 
da geçmek durumundayız; lütfediniz efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Hepsini okumayacağım Sayın Başka
nım. 

Komşumuz İran'la münasebetlerimiz müeyyide 
uygulama hakkında bir cümle söyleyeceğim, izin ve
riniz. 

Biz, İran'a ekonomik müeyyidelerin uygulanma
ması lazım geldiğini her forumda, milletlerarası her 
yerde ve ikili temaslarda daima izah ettik, izah etme
ye çalıştık. Ve 'kendimizin de uygulamayacağını söy
ledik. «Re-export'a müsaade etmeyeceğiz» sözünü, 
İran'ın yanında yer aldığımızın delili olarak söylü
yorum. Diğer memleketler, başka memleketler eğer 
İran'a ekonomik müeyyide uyguluyoriarsa, onların 
aracı olamaztdık. Ekonomik müeyyide uygulayan bir 
ülke, kendi malını benim üstümden, benim ülkemden 
satarsa, hem ekonomik müeyyideyi uygulamamanın 
mazhariyetini taşır, hem de menfaatini yürütür. Ben 
buna vasıta olamam, bu mümkün değildir. Ben, 
kendi imkânlarımla, kendi satacağım bütün malları 
oraya satmaya hazırım; ilaç olsun, yiyecek olsun, 
ne gibi imkânım varsa; ama bu konuda bir aracılık 
yapılamazdı, düşünülemezdi. O itibarla, buna alet 
olunmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, istirham ediyorum, 
bakanların sözünü kesmek mutat değil. Onun için, 
lütfedin efendim, Başkanlığı zor duruma düşürmeyi-
niz efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Sayın Başkan, izin verirseniz... 

BAŞKAN — Bu süreyi İçtüzük tespit etmiş; bi
zim burada bir müsamahaya da hakkımız yok, lüt
fediniz efendim, toparlamaya gayret edin, bitiriniz 
efendim. (Gürültüler; CHP sıralarından, «Salı günü 
konuşsun» sesleri) 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Onu milletin Meclisinin iradesi tayin 
eder, sizin değil. 

Sayın Başkan, bir tek cümle söyleyeyim, ine
yim, izin verirseniz. 

Batı Trakyalı soydaşlarımızı koruyamıyormuşuz... 
Batı Trakya'da Lozan statüsünün muhafazasına 

biz de, evvelki Cumhuriyet hükümetleri gibi diplo-
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matifc. yollardan 'dikkatle riayeti sağlıyoruz, sağla
maya çalışıyoruz ve bunu, yapacağımız, yapmayı ta
sarladığımız, yapmayı kararlaştırdığımız ikili konuş
ma, Yunan Hükümeti ile yapacağımız ikili konuşma
da gündeme aldık. Bunun üzerinde... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, sizin ihtarınızdan sonra 8 dakika geçti. 
Lütfen görevinizi yapın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben gerekenıi yapıyorum. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Göre

vinizi yapın Sayın 'Başkan. 
BAŞKAN — Saym Bakandan da rica ettim, ümit 

ediyorum ki, bitireceklerdir efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 

(Devamla) — Sayın Başkan, 'her halde Batı Trak-
ya'İı soydaşlarımızı himaye etmediğimizi söyleyecek 
olan parti, Irak'taki soydaşlarımıza ve vatandaşları
mıza reva görülen muameleyi savunan bir liderinin 
idaresindeki parti olmamalı idi. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından «Bravo» sesle
ri!, alkışlar) 

IV.,— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkın

da verilen Gensorunun görüşmelerinin 2 Eylül 1980 
Salı günkü birleşimde yapılmasına dair Danışma Ku
rulu önerisi. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Erkmen. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem Başka

nım, affedersiniz, sataşmadan dolayı... 

BAŞKAN — Efendim, sataşma için birçok tezke
re buraya kadar geldi, ben de zabıtları getirttim. Bu 
muameleyi 'bitirdim, onları da müteakiben gayret 
ederim efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bu celsede söz 
vermek durumundasınız. Oylamadan sonra söz verir
seniz mesele yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın Hayrettin 
Erkmen hakkındaki Gensoru Önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusundaki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul 
eden sayın üyeler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler lütfen işaret buyursunlar... Gensoru 
önergesinin gündeme alınması kabul edilmiştir efen
dim. 

BAŞKAN — Gündeme alınması kabul edilen Gen
sorunun görüşme günü hakkında bir Danışma Ku
rulu teklifi vardır, okuyup oyunuza sunacağım efen
dim : 

No. 
DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
71 

Gündeme alınması kabul edilen 11/66 esas nu
maralı Gensorunun 2 Eylül 1980 Salı günkü birle
şimde görüşülmesi önerilmiştir. 

İzmir 
CHP Grubu 
Başkanvekili 

Coşkun Karagözoğlu 
İstanbul 

Başkanvekili 
MSP Grubu 

Süleyman Arif Emre 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

Erzurum 
AP Grubu 

Başkanvekili 
Gıyasettin Karaca 

İstanbul 
Başkanvekili 
MHP Grubu 

Turan Kocal 

BAŞKAN — Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Gensorunun 2 
Eylül 1980 Salı günkü Millet Meclisi birleşiminde gö
rüşülmesi kabul edilmiştir. 

Sataşma ile ilgili muhtelif talepler olmuştur. 
İlk önce Sayın Oğuz Aygün, Adalet Partisi Gru

buna sataşıldığını iddia etmişlerdir. 
Hangi konuda sataşma olduğu iddiasındasınız? 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkanım, 

Milli Selâmet Partisi... 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Genso

ruları okutun Sayın Başkan. 
Anayasanın 89 ncu maddesi muvacehesinde ağır 

bir Anayasa suçu ihlaline karşı ikaz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Anayasa ihlalimiz ne ise onu buyu

run efendim. Biz Anayasayı ihlal etmemeye dikkat edi
yoruz. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Yüksek 
Meclis Perşembe günü, Salı günü, Çarşamba günü, 
Perşembe günü toplanmıştır, çoğunluk olmuştur. Ana
yasanın 89 ncu maddesine göre Başkanlığa verilmiş 
bulunan Gensoruların verilişinden itibaren 3 gün için
de muameleye konulması, konuşulması gerekir. Bu 
uygulamada bu veriliş tarihi, okunuş tarihi biçimine 
dönüştürülmüştür; ama 4 gündür Gensorular okutul-
mamaktadır. Bu ağır bir Anayasa ihlalidir. Saat 19.00'a 
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geliyor. Bu Gensoruların okutulmasını ve görevi
nizi yapmaya davet ediyorum. 

BAŞKAN — Görevimi yapmaya devam ediyo
rum. Anayasa ihlaline fırsat vermemek için İçtüzük 
hükümlerini ihmal ettik ve resen, Gensoru önergesi
nin bugün 3 ncü gün olduğu için, görüşülmesini sağ
ladık. Anayasa emri bunu gerektirdiği için öyle yap
tık. Hiçbir İçtüzük hükümlerini uygulamadık. 

Şimdi sataşma için söz istenmiştir. Zaten... 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 

Başkan, celsenin sonuna kadar sataşmayı halledebilir
siniz. Değerli arkadaşlarımın bu sataşma ile ilgili iddia
larına biz de oy verelim; ama Anayasayı... 

BAŞKAN — Anayasa ihlali olduğu kanaatinde 
değilim ben efendim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — O zaman 
Anayasayı siz çiğniyorsunuz. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bilerek. 
BAŞKAN — Hayır, ben Anayasayı ihlal ettiği

miz kanaatinde değilim efendim, ben çiğnemiyorum 
efendim. 

Buyurun efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, Mil
li Selâmet Partisinin sayın sözcüsü konuşmalarının 
hitamında, kürsüden inmeden önce Adalet Partisi Gru
bu sıralarına bakarak, «Eğer kaçakçı arıyorsanız, 
eğer vurguncu arıyorsanız, eğer tefeci arıyorsanız sı
ralarınızda arayın» demişti. Bu sebeple Adalet Par
tisi Grubu adına söz talep ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kutan... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Zabıtlarda var. 
BAŞKAN — Benim görev yapmama müdahale 

edemezsiniz, sizden emir alarak görev yapmayacağım 
ben. Ne yapacağımı bilmeden ne konuşuyorsun? 

Sayın Kutan, beyanınız aynen şöyledir : «Eğer 
kaçakçı arıyorsanız, eğer vurguncu arıyorsanız, eğer 
tefeci arıyorsanız sıralarınızda arayınız.» 

Bununla ne kastetmek istediniz? Adalet Partisi 
Grubuna mı müteveccihtir beyanınız? 

MEHMET RECAİ KUTAN (Malatya) — Konuş
mamın başından itibaren, Adalet Partisi sıralarından 
sekiz - on aricadaş, ısrarla konuşmalarıma müdahale 
ettiler ve hakaretamiz bazı sözler söylediler. Bu iti
barla, benim söylediğim bu sözler, sadece bu sekiz ila 
on kişiye, Meclis teamüllerinin ve normal edep kai
delerinin dışında konuşmuş olan bu arkadaşlaradır; 
hitabım onlara karşıdır. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Millet Meclisi Gru
buna müteveccih değildir, değil mi efendim? 

ıMlBHİMıET RECAİ KUTAN <Maiîalfcy|a) — Evet 
'efianıdliirq, l(AP ısıflafflaınıınjdlan gfömiHtiiil'er.) 

iBAŞKAN — Efendim, ıbiağuımjaidain ifoaiîöleıdieuüz, 
ıdförtdiiım, giüınülllöüjsjüjz .hajMeiddbüIriiz-. 

İSayıın, IKulflan, A!d!a|I|elt pıairlttiısi gruibulrtu iböylte Ibliır IÜ-
ifoajmjdiain lüarû iıh «td'iıyjoır, «Adallöt parıtlisii grubu bi
zim hedefimiz değildir» diyor. (AP sıralarından gü
rültüler.) Lütfedin efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, «Ada
let Partisi Grubu içindeki sekiz on kişi edep dışı ko
nuştu» diyor. 

Bu, Adalet Partisi Grubuna hitap etmez mi yani? 
İkinci defa hakaret etti. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız «Adalet Par
tisi Grubunu tenzih ederim» diyor, siz ısrarla, «Ada
let Partisi Grubuna demiştir» diyorsunuz. Buna hak
kınız yok. (AP sıralarından gürültüler.) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Yani, Adalet Partisi 
Grubu içindeki sekiz on kişi Adalet Partili değil mi? 

BAŞKAN — Hayır, o kişilerin, kimlerse, bu ko
nuda cevap hakları vardır? Kimlerse. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Kimden bahsedi
yor? Efendim, kimse bu edep dışı konuşanlar, söy
lesin. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, ben Adalet Partisi 
Grubuna yönelmiş bir itham, bir hakaret, bir sa
taşma görmüyorum. İsrar ediyorsanız oylarım. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, lüt
fen sayın hatibe sorar mısınız, «Edep dışı» dediği şa
hısların isimlerini söylesin. 

BAŞKAN — Ben onu da mahzurlu buluyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Olur mu efendim? 
Adalet Partisi Grubunun her üyesi Adalet Partisi

ni temsil eder. 
BAŞKAN — Adalet Partisiyle ilgisi yok. Sol ta

rafımdan birkaç kişinin bu şekildeki beyanları... (AP 
sıralarından sıra kapalarına vurmalar ve şiddetli gü
rültüler.) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Bu 
sıralarda kim oturuyor? (AP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Israr ediyorsanız oylarım efendim. 
Takdir hakkımı böyle kullanıyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Direniyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubuna Sayın Ku-
tan'ın sözlerinin sataşma olup olmadığı hususunu oy
larınıza sunuyorum: Sataşma kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Sataşma kabul etmeyenler lütfen 
işaret buyursunlar... Sataşma yoktur efendim. 
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COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Gen
soruyu okutun Sayın Başkan. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, İç
tüzüğün hangi maddesine göre, sataşma var diye oy
lama yapıyorsunuz? 

Sayın Başkan, yanlış yaptınız oylamayı. Tutumu
nuz hakkında söz talep ediyorum. (CHP sıralarından 
gülüşmeler.) 

BAŞKAN — Yani, içtüzüğün maddelerini size ben 
mi anlatacağım? 

Milli Selamet Partisi Grup Başkanvekili Sayın Sü
leyman Arif Emre'nin bir önergesi var : 

«Sayın Dışişleri Bakanı konuşmasında Gensoru
muzun çağdışı olduğunu iddia ederek Grubumuza sa
taşmıştır» diyorlar bu sebeple söz istiyorlar. 

Dışişleri Ba'kanının konuşmalarından ben şöyle bir 
şey tespit ettim: «Atatürk'ün çizgisini inkâr edenler 
çağdışı politika iniçdedirler» dediler. Bu beyanını mı 
sataşma kabul ediyorsunuz? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Benim tespit ettiğim bu. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Ankara) — Daha önce, 

konuşmasına başlarken, «Bu Gensoru çağdışı» diye 
başladı. 
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BAŞKAN — işte, gerekçesini de böyle ifade etti
ler. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Konuşma
sının ortasında bunu ifade etti. Onun için, ayrı bir 
şey... 

BAŞKAN — Bunu sataşma mı kabul ediyorsunuz? 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Ben bu konuda da sataşma görmü
yorum. Direniyor musunuz efendim? Direniyorsanız... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Ankara) — Direniyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Oylatmaya imkân kalmadan süremiz 
dolmuştur efendim. 

Cumhurbaşkanı seçimi tamamlandığı takdirde, 
2.9.1980 Salı günü saat 15.00'te, aksi halde, aynı gün 
yapılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısından sonra toplanmak ve gündeme alınması 
kabul edilen Gensorunun görüşmelerini yapmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

» € » - « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

126 NCI BİRLEŞİM 

28 . 8 4 1980 Perşembe 

Saat : TBMM Birleşik Toplantısındaki Sonra 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gensoru Önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Milli Selâmet Partisi Grubu Başkanı Kon

ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 2 arkadaşının; 
tutum ve davranışlarıyla dış politika konusunda mil
li menfaatlerimize aykırı hareket ettiği iddiasıyla 
Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusun
da görüşme. (11/66) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 

• • • • > • • as-o^cn— < 


