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ir görüşmelerin 4.9.1980 Perşembe günü ya
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu birleşimde yapılan yokla
malar sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bulun
madığı anlaşıldığından : 

3 Eylül 1980 Çarşamba günü saat 15.00'te yapı
lacak TBMM Birleşik Toplantısından sonra topla
nılmak üzere birleşime saat 17.28'de son verildi. 

.Başkan Divan Üyesi 
Başkanvvekili Adana 

Memduh Ekşi İsmail Hakkı Öztorun 
Divan Üyesi 

istanbul 
Recep Özel 
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Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 2 
arkadaşının; tutum ve davranışlarıyla dış po
litika konusunda milli menfaatlerimize ay
kırı hareket ettiği iddiasıyla Dışişleri Bakanı 
Hayrettin Erkmen hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesi. (11/66) 80j7:836 
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cılara yardım yapılmasına ilişkin sorusu ve 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Cemal 
Külahlı'nın yazılı cevabı. (7/864) #27 



M, Meclisi B : 128 3 , 9 . 1980 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öztorun (Adana), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 128 nci Birleşimini açıyorum. 

/BAŞKAN — Ad okuyarak yoklama yapacağız. 
Yoklamaya Adana ilinden başlıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üye var mı? 

II. — YOKLAMA 

Yoklama işlemi bitmiştir. 

Yok. 

Değerli arkadaşlarım, Genel Kurul salonunda 
görüşmeler için yeterli çoğunluğumuz vardır; yokla
maya 227 sayın üye katılmıştır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

a) Siyasi Parti Grubu Önerileri 

1. — Gündemdeki Gensoru önergelerinin okun
ması ve Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında 
verilmiş bulunan Gensoru Önergesinin görüşülme
sinin tamamlanmasına kadar, Genel Kurulun saat 
19.00'dan sonra da devamlı olarak çalışmasına dair 
MSP Grubu önerisi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz : 
Sunuşlarımızda, Meclisin çalışma saatlerine iliş

kin, İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre, Milli Selâ
met Partisi Grubunca verilmiş bir önerge vardır; 
okutup, onayınızı alacağım : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
22 . 8 . 1980 tarihinde Grubumuzca, Danışma 

Kurulu toplantıya çağırılmış; Millet Meclisi İçtüzü

ğünün 19 ncu maddesi gereğince Danışma Kurulun
da ittifak olmamıştır. 

Grubumuzca, 19 ncu madde gereğince, aşağıdaki 
öneriyi Genel Kurulun takdirlerine saygılarımızla arz 
ederiz. 

Adana İstanbul 
Hasan Aksay Süleyman Arif Emre 

MSP Grup Başkanvekili MSP Grup Başkanvekili 
Öneri : Gündemdeki Gensoruların okunması ve 

Grubumuzca Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
Gensorunun müzakerelerinin tamamlanmasına ka
dar, Millet Meclisinin 19,00'dan sonra da devamlı 
olarak çalışmasını öneririz-

BAŞKAN — Öneriyi onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; 
bu yolda işlem yapılacaktır. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ ve 
136 arkadaşının; uygulanan çağdışı modelle ekono
mik bunalımı yoğunlaştırdığı, banka faizlerini serbest 
bırakarak esnaf, küçük ve orta sanayiciyi zor durum
da bıraktığı, Merkez Bankasının yetkilerini kısarak 
devreden çıkardığı ve enflasyonla gerekli mücadeleyi 
yapmayarak ekonomimizi çöküntüye sürüklediği id
diasıyla Maliye Bakanı İsmet Sezgin hakkında Ana 
yasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 

maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi. (11/67) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimizin 
«Özel gündem» kısmında yer alan 11/66 esas numa
ralı, Milli Selamet Partisi Grubu Başkanı Konya 
Milletvekili Necmettin Erbakan ve 2 arkadaşının; 
tutum ve davranışlarıyla dış politika konusunda mil
li menfaatlerimize aykırı hareket ettiği iddiasıyla 
Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında Ana-
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yasanın 89 ncu maddesi uyarınca yapılacak Gensoru 
görüşmelerinden önce, verilmiş olan Gensoru öner
geleri vardır; okutup, işlem yapacağım efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
AP azınlık hükümetinin yönetiminde, ülkemiz, 

tırmanan terör ve anarşi ortamında kana, gözyaşına 
boğulurken, uygulanan çağdışı modelle ekonomik 
bunalım da yoğunlaşmış, halkımız yoksullaşmaya, 
işsizliğe, açlığa mahkûm edilmiştir, işçisiyle, me
muruyla, emeklisiyle, köylüsüyle, küçük sanatkârı 
ve esnafıyıa halk kitleleri, çaresizlik içinde «Nasıl 
besleneceğiz?|», «Nasıl giyineceğiz?» «Nasıl barına
cağız?» diye acı acı düşünürken, 100 günde ülkeyi 
düzlüğe çıkarma vaadiyle işbaşına gelen Hükümet 
ekonomimizi hızla çöküntüye sürüklemektedir. 

Ülkemiz gerçeklerine tümüyle ters yeni ekonomik 
modelin iflâs ettiği ortaya çıkmıştır. Resmi belgeler
le kanıtlanan bu gerçeğin acısını halkımız günlük ya
şamında duymaktadır., , 

,Planlı dönemin başından beri ilk kez bu yıl ulu
sal gelirimizde önemli bir gerileme söz konusudur. 

Kamu ve özel sektör yatırımları büyük ölçüde 
durmuştur. 

Üretimdeki ve yatırımlardaki gerilemeler işsizliği 
görülmemiş boyutlara ulaştırmıştır. 

Hükümet, çimentodan motor, dövme - döküm ve 
yem fabrikalarına kadar birçok projeyi 1980 prog
ramından çıkarmış, geriye kalanlarının uygulanma
sını erte! emiştir. Bu daraltılmış programın bile an
cak yüzde 50 oranında gerçekleştirilebileceği anlaşıl
maktadır. 

Bütçe uygulanması en tehlikeli dönemini yaşa
maktadır. 

Ürettikleri mallara ve hizmetlere yapılan 500 mil
yar liralık zamlara karşın, KİT'ler üretimlerini ve 
yatırımlarını sürdürememektedir. 

Birikmiş bütçe ödemeleri 50 milyar liraya ulaş
mıştır. Ödenmemiş işçi hakları 10 milyar lirayı 
aşmaktadır. 

Devletin üreticilerden satın aldığı ürünlerin be
delleri, Hükümetin ekonomik politikası gereği, ka
sıtlı olarak ödenmediğinden; milyonlarca üretici pe
rişan edilmiştir. 

Durdurulacak denen enflasyon büsbütün artar
ken, enflasyonun faturası işçilere, memurlara, emek
lilere, köylülere ödetilmektedir. 

Halkı ezen tutum, tasarrufların yönlendirilmesinde 
ve banka kaynaklarının kullandırılmasında da görül
mektedir. 

I Faizlerin serbest bırakılmasıyla, köylü, esnaf, kü-
I çük - orta sanayici için kredi maliyetleri yükselmiş 
I ve zaten yaşamını sürdürmekte güçlük çeken bu ke-
I simler yeni bir darbe yemiştir, 
I .Bankalarla bankerler arasındaki anlamsız rekabet, 
I bankacılığımızı ve ekonomimizin geleceğini tehdit 
I eden boyutlara varmıştır. Hükümet buna seyirci 
I kalmakta «isimsiz mevduat» uygulamasıyla serveti, 
I kazancı Devlet denetimi dışına çıkarmakta, vatan-
I daşı vergi kaçakçılığına zorlamaktadır. 
I Kaçak servetin yasallaştırılması terörün maddi 
I kaynaklarla beslenmesini de kolayaştırmaktadır. 
I Yapılan sürekli devalüasyonlara karşın, işçi ve 
I öbür döviz girişlerinde azalma olmuştur. Dış tica-
I ret reel olarak düşerken, açık gittikçe artmaktadır. 

I Döviz kaynakları ve krediler, üretim girdilerinden 
I çok, Türkiye'de atıl kapasiteleri bulunan tüketim 
I mallarının dışalımında kullanılmaktadır. 
I Dış borçları büyük ölçüde artırdığı halde, ülkenin 
I ödeme gücünü zayıflatan Hükümet ekonomimizin 
I dışa bağımlılığına onarılması güç boyutlar katmak -
I tadır. 
I IMF ile yaptığı üç yıllık anlaşmayla, Hükü-
I met, gereksiz bir gayretkeşlikle, ekonomimizin gele-
I ceğinin dışardan yönlendirilmesini kabul etmiştir. 

I Döviz rezervleri azaldığından Merkez Bankası, 
I yeniden zorunlu ödemeleri yapamaz duruma düşmüş-
I tür. 

I Merkez, Bankasının yetkileri kısılarak özel ban-
I kalara devredilmiştir. Çıkar çevrelerinin etkisiyle, 
I Merkez Bankası, yasa dışı davranışlarla teslim alın-
I mak istenmektedir. 

I Hükümet enflasyonla mücadele etmek şöyle dur-
I sun, ekonomiyi, halkı bu canavarın pençesine terk 
I etmiştir. Bu yılın altı aylık döneminde fiyatlar yüz-
I de 61,5 artmıştır, yıllık artış şimdiden yüzde 100'ü 
I aşmıştır, 

I Halkımız geçimini sağlamakta, yaşamını sürdür-
I mekte dayanılmaz sıkıntılara sokulmuştur. Ekono-
I mide etkinliğini yitiren devlet, vatandaşın temel ge-
I reksinme mallarının fiyatlarını bile başıboş bıraktı-
I ğından, Türkiye, güçlülerin güçsüzleri ezdiğf bir eko-
I nomik kargaşaya itilmiştir. 

I Terördeki tırmanışa da hız katan bu gidiş, eko-
I nomik ve toplumsal bunalımı patlama noktasına gö-
I türebileceği gibi, ekonomimizde onarılması güç yı-
I kıntılara neden olacaktır. 
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,Bu nedenlerle, Anayasamızın 89 ncu ve İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca, Maliye Bakanı hakkın
da Gensoru açılmasını saygıyla dileriz, 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Sinop 
Alaettin Şahin 

Kars 
Hasan Yıldırım 

Kastamonu 
Vecdi İlhan 

Van 
Salih Yıldız 

Uşak 
Selâhattin Yüksel 

Diyarbakır 
Halil Akgül 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 

Edirne 
Cavittin Yen al 

Çanakkale 
Altan Tuna 

Niğde 
Yılmaz Cemal Bor 

Ankara 
Yaşar Ceyhan 

Kırklareli 
Gündüz Onat 

Burdur 
Cemal Aktaş 

Bursa 
Mehmet Emekli 
Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş 

Erzincan 
Nurettin Karsu 

Ankara 
Selâhattin Oca! 

. istanbul 
Osman Kaya 

İstanbul 
Orhan Birgit 

İstanbul 
Necdet Uğur 

İstanbul 
Enver Karabeyoğlu 

ılzmir 
Coşkun Karagözoğlu 

Denizli 
Ömer İhsan Paköz 

Tokat 
Ömer Dedeoğlu 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

(Sivas 
Mahmut Özdemir 

Bilecik 
Orhan Yağcı 

«Niğde 
Burhan Ecemiş 

Ordu 
Temel Ateş 

Ankara 
Abdurrahman Oğultürk 

Denizli 
Mustafa Gazalcı 

Muğla 
Sami Gökmen 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

Ankara 
Önder Sav 

İzmir , 
Mustafa Öztin 

Bursa 
Nail Atlı 
İstanbul 

Ali Nejat Ölçen 
İsparta , 

Hüseyin Ş. Özsüt 
Bolu 

Bayram Turan Çetin 
İstanbul 

Ayhan Altuğ 
istanbul 

A. Bahir Ersoy 
Erzurum 

Selçuk Erverdi 
İstanbul 

Tarhan Erdem 
İzmir 

A. Taner Kışlalı 

İstanbul 
Zeki Eroğlu 

Tekirlağ 
Ömer Kahraman 

Malatya 
Ali Kırca 
Samsun 

îlyas Kılıç 
Kars 

. İsmet Atalay 
Uşak 

İsmail Aydın 
izmir 

Yüksel Çakmur 
Ankara 

H. Semih Eryıldız 
Ağrı 

Rıza Polat 
Hakkâri 

Ahmet Zeydan 
izmir 

Ferhat Arslantaş 
İçel 

Veli Yıldız 
Bingöl 

Hasan C. Ezman 
Elâzığ 

Faik Öztürk 
Tunceli 

Hüseyin Erkanlı 
İzmir 

Akın Simav 
Ankara , 

Teoman Köprülüler 
Konya 

Ahmet Çobanoğlu 
istanbul 

İlhan Özbay 
İstanbul 

Çağlayan Ege 
istanbul 

Doğan Güneş 
istanbul 

Doğan Onur 
Antalya 

Ömer Buyrukçu 
Amasya 

Vehbi Meşhur 
Trabzon 

Adil Ali Cinel 

Eskişehir 
A. Gündüz Ökçün 

içel 
Süleyman Şimşek 

Adana 
Hasan Cerit 

Kayseri 
Mehmet Gümüşçü 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

Gümüşhane 
Erol Tuncer 

Erzincan 
Lütfü Şahin 

Ankara 
Kemal Kayacan 

Van 
ihsan Bedirhanoğlu 

Adıyaman 
Ramazan Yıldırım 

Siirt 
Nebil Oktay 

Sivas 
Orhan Akbulut 

Hatay 
Haydar Demirtaş 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

Gaziantep 
Celâl Doğan 

Yozgat 
M. Güngör Erdinç 

Çankırı 
M. Çelik Yazıcıoğlu 

Ankara , 
Alişan Canpolat 

Kırşehir 
Kılıç Sorgucu 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

istanbul 
Kâzım Özeke 

Rize 
Tuncay Mataracı 

Kars 
Doğan Araslı 

Edirne 
S. Sabri Öznal 

Hatay 
Sabri Öztürk 
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>Malatya 
Lütfi Doğan 

Kahramanmaraş 
Orhan Sezai 

Bolu 
Haluk Karabörklü 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

Ankara 
Altan Öymen 

Denizli 
Adnan Keskin 

(Samsun 
Muzaffer Önder 

Gaziantep 
Ekrem Çetin 

Ankara 
Hayri Elçioğlu 

Manisa 
Hasan Zengin 

Sinop 
T. Fikret Övet 

Samsun 
Ahmet Altun 

Kırklareli 
Hasan Korkut 

,Urfa 
Sabri Kılıç 

Kayseri 
Gani Aşık 

Manisa , 
Erkin Topkaya 

Manisa 
Zeki Karagözlü 

İzmir 
Neccar Türkcan 

Mardin 
Şerafettin Elçi 

iManisa 
H. Ali Dağlı 

Ordu 
Ertuğrul Günay 

Malatya 
Mustafa Şentürk 

Ankara 
Kenan Durukan 
Afyonkarahisar 

İsmail Akın 

Aydın 
Selâmı Gürgüç 

Aydın 
Mehmet Çelik 

Mardin 
Ahmet Türk 

Giresun 
H. Vamık Tekin 

İzmir 
Kaya Bengisu 

(Balıkesir 
İrfan Özaydınlı 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 

istanbul 
Sevil Korum 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

Adana 
Nedim Tarhan 

Urfa 
Celâl Paydaş 

İstanbul 
Hikmet Çetin 

İzmir 
Alev Coşkun 

İstanbul 
Ertuğrul Yolsal 

Eskişehir 
İsmail özen 
Kırklareli 

Mehmet Dedeoğlu 
Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ (Devam) 

a) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam) 
2. — 11/67 esas numaralı Gensoru Önergesinin 

gündeme alınıp alınmamasına dair görüşmelerin 
4.9. 1980 Perşembe günü yapılmasına dair CHP 
ve MSP grupları önerisi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunmuş bu
lunan Gensoru Önergesine ilişkin, İçtüzüğün 19 ncu 
maddesi uyarınca, Milli Selâmet Partisi ve Cumhu
riyet Halk Partisi Gruplarınca 'verilmiş bir önerge 
var, okutuyorum efendim: 

iMillet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 19 . 8 . 1980 tarihli toplan

tısında bir Danışma Kurulu önerisi hazırlamak için 
oybirliği sağlanamadığından, aşağıdaki önerimizin, 
İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre işleme konmasını 
rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
İstanbul Konya 

Metin Tüzün Şener Battal 
CHP Grubu BaşkanvekiHi MSP Grubu Görevlisi 

öneri : Okunmuş bulunan Gensoru Önergesinin, 
gündemin, «Özel Gündemde Yer Alacak İşler» kıs
mında yer alması ve gündeme alınıp alınmaması hak
kındaki görüşmenin 4 , 9 . 1980 Perşembe günkü 
birleşimde yapılması ve bu konudaki görüşme ve 

oylamanın yapılacağı günlerde başkaca konuların 
görüşülmemesıi önerilmiştir. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bir açıklamada bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Usul meselesidir; lehte, aleyhte 
söz alabilirsiniz efendim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Yerim
den ifade edebilirim efendim. 

BAŞKAN — Peki, buyurunuz efendim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Biz, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu temsilcisi arkadaş
larımızla temasa geçmiştik. Üç tane Gensoru öner
gesi vardır. Bu üç Gensoru önergesi bugün sunuş 
olarak Yüce Mecliste okunuyor. Bunların gündeme 
alınıp alınmamasının Mecliste yapılacak müzakere 
günlerimin salı, çarşamba, perşembe günleri olmasını 
arkadaşlarımızdan rica ettik; arkadaşlarımız da bu 
'konuda bir karar vermek üzereler. 

İzin verirseniz, bu önerge daha önceden dört ola
rak tanzim edildiği için, yarının boş bırakılmasını is
tirham ediyoruz. Herhalde bu konuya arkadaşları
mız muhtemelen «evet» diyeceklerdir. Onun için, 
oylamadan evvel bu konuyu bir tezekkür edelim 
efendim. 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Karaca, biz öneri
yi okuttuk, Eğer öneriye imza koyan diğer grupla
rın da aynı biçimde bir muvafakatları olursa, müm
kündür. Yani, öneri bu şekilde gelmiş olmakla, Ge
nel Kurulu bağlamış olmuyoruz. Genel Kurulumuz, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun ve Adalet Par
tisi Grubunun bu yoldaki önerisini dikkate alarak 

da oy kullanabilir. Sizin sözlü izahınızı Genel Ku
rul dinledi. Hal böyle olunca, yeniden bir erteleme
ye gerek var mı efendim? 

Okunmuş olan öneriyi onayınıza sunuyoruz efen
dim: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Öneri kabul edilmiştir efendim. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ (Devam) 

2. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 114 
arkadaşının; sorumluluğunu taşıdığı kamu kuruluş
larının yüklenme işlerini yürüten özel firmalarla ti
cari ilişkide bulunarak Anayasanın 78 nci maddesi
ne aykırı hareket ettiği iddiasıyla Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu hakkında Ana
yasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi. (U/68) 

BAŞKAN — Bir başka Gensoru var, onu da 
okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 78 nci maddesüne göre, «TBMM 

üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bun
lara bağlı (kuruluşlarda, Devletin veya diğer kamu 
tüzelkişilerinin doğrudan doğruya veya dolayısıyla 
katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda, kamu yararına 
çalışan derneklerden özel gelir (kaynakları ve özel 
imkânları kanunla sağlanmış olanların yönetim ku
rullarında ve başjka işlerinde görev alamazlar ve bun
ların herhangi bir yüklenme işini doğrudan doğruya 
veya dolayısıyla kabul edemezler.» 

PET (Petrol, Tiraret, Mümessillik, Müşavirlik, 
Mühendislik Bürosu) Ankara Ticaret Siciline 29216 
numara ile kayıth bir ticari bürodur. Büronun yö
neticisi Güntekin Köksal'dır. Adresi, Meşrutiyet 
Caddesi, 31/13 Ankara'dır. Bu büro TPAO, TKİ, 
TEK, Etibank gibi kamu ıkuruluşlanyla ticari ilişki 
içinde bulunan ve yeni ticari ilşkiler geliştirmek liçin 
girişimlerini sürdüren birçok yabancı firmanın Tür
kiye'deki temsilcisi ya da müşaviri olarak çalışmak
tadır. Bu yabancı firmalarla birlikte ya da kendi 
adına kamu kuruluşlarının yüklenme işlerini yürüt
mektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nevşehir Mil
letvekili Esat Kıratlıoğlu'nun PET Ticaret Bürosu ile 
ticari ilişkiler içinde olduğu belgelerle ve olaylarla 
kanıtlanabilecek durumdadır. 

Bir milletvekilinin, bir kamu kuruluşuyla ilgili 
«bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolayı-

siyle kabul» etmesi Anayasanın 78 nci maddesine 
aykırıdır. Bir bakanın sorumluluğunu taşıdığı kamu 
ikuruluşlarının yüklenme işlerini yürüten özel firma
larla ticari ilişki içinde olması tipik bir '«çıkar çatış
ması» durumunu yaratır. 

Bu durum karşısında Anayasanın 89 ncu madde
sine göre Enerji ve TaJbii Kaynaklar Balkanı Esat Kı
ratlıoğlu haikkında Gensoru açılması istemiyle önerge
mizi saygılarımızla sunarız. 

Antalya 
Deniz .Baykal 

Kars 
Doğan Araslı 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

Bolu 
Halûk Karaıbörklü 

Ordu 
Ertuğrul Günay 

Çanakkale 
O. Orhan Çaneri 

Denizli 
Adnan Keskin 

Ankara 
Yaşar Ceyhan 

Balıkesir 
Nuri Bozyel 

Edirne 
S. Sabri Öznal 

Ankara 
Abdurrahman Oğultürk 

Kırklareli 
Gündüz Onat 

Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş 

İstanbul 
Doğan Onur 

İstanbul 
Çağlayan Ege 

Burdur 
Cemal Aktaş 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

Samsun 
Muzaffer Önder 

Muş 
B. Garip Şavlı 

Antalya 
Hasan Ünal 

•Bilecik 
Orhan Yağcı 

Denizli 
Mustafa Gazalcı 

Trabzon 
Adil Ali Önel 

Aydın 
Mehmet Çeltik 

Adana 
Hasan Cerit 

Anıkara 
Erol Saraçoğlu 

Ankara 
Alışan Canpolat 

Ankara 
Teoman Köprülüler 

Edirne 
CaVittin Yenal 

Çankırı 
N. Çelik Yazıcıoğlu 
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Diyarbakır 
Bahattin Karakoç 

İstanbul 
Ali Topuz 

Giresun 
H. Vamık Tekin 

içel 
Y. Ziya Ural 

Hatay 
Haydar Demirtaş 

Hatay 
Sabri Öztüıik 
Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Muğla 
Sami Gökmen 

İstanbul' 
Sevil Korum 

İzmir 
Ferhat Arslantaş 

Manisa 
Erkin Topkaya 

Van 
İhsan Bedirhanoğiu 

Tnabzon 
Rahmi Kumaş 

Urfa 
Ahmet Meük 

Diyarbakır 
İskân Azizoğlu 

Kütahya 
Nizamettin Çoban 

Tokat 
Alü Kurt 
Manisa 

Hasan Zengin 
Bursa 

Mehmet Emekli 
Adana 

Oğuz Yazıcıoğİu 

İzmir 
Mahmut Türkmenoğlu 

İstanbul 
Tarhan Erdem 

Balıkesir 
Necati Cebe 

İçel 
VeM Yıldız 

İzmir 
Mustafa Öztin 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Niğde 
Yılmaz Cemal Bor 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 
Afyonkarahisar 

İsmail Akın 
izmir 

Kaya Bengisu 
Samsun 

Ahmet Altun 
Manisa 

H. Ali Dağlı 
Artvin 

Mehmet Balta 
Niğde 

Burhan Eoemiş 
Ankara 

Kenan Durukan 
Mardin 

Ahmet Türk 
Izmlir 

A. Taner Kışlalı 
Tekirdağ 

Ömer Kahraman 
Malatya 

Mustafa Şentürk 
Adana 

Nedim Tarhan 
Sivas 

Mahmut özdemıir 

Zonguldak 
Kemal Anadoll 

Ankara 
Selâhattin öcal 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

Ordu 
Temel Ateş 

İsparta 
Hüseyin Özsüt 

Ankara 
Cengiz Şenses 

İstanbul 
Kâzım Özeke 

izmir 
Süleyman Genç 

Çanakkale 
Altan Tuna 

izmir 
Neccar Türkoan 

Diyarbakır 
Halil AkıgüJ M. 

Urf a 
Sabri Kılıç 

Aydın 
Selâmi Gürgüç 

Konya 
M. Yücel Akıncı 

Ankara 
Önder Sav 

istanbul 
Hikmet Çetin 

istanbul 
Ferit Gündoğan 

Balıkesir 
Sadullah Usumi 

Hatay 
öner Miski 

İstanbul 
Osman Kaya 

Kırşehir 
Kılıç Sorgucu 

Binıgöl 
H. Celâlettin 

Ankara 
Hayri Elçtioğlu 

Konya 
Hüseyin Kaleli 

Eskişehlir 
İsmail Özen 

istanbul 
Ayhan Altuğ 

istanbul 
Ertuğrul Yolsal 

Ankara 
H. Semih Eryıldız 

İstanbul 
A. ıBahir Ersoy 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Yozgat 
Veli Zeren 
Adıyaman 

Kemal Tabak 
Adana 

Kemal Küçüktepepmar 
Gaziantep 

Emlin Altınbaş 
Elazığ 

Celâl Ertuğ 
Kırşehir 

Doğan Güneşli 
Amasya 

Erol Çevikçe 
Kahramanmaraş 

Orhan Sezai 
Nevşehir 

Y. Kemal Yükseklii 
İstanbul 

Yalçın Gürsel 
istanbul 

Doğan Güneş 
Erzurum 

Çetin Bozkurt 
Bursa 

Saffet Ur al 

Ezman 
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LU TEKLİFLERİ (Devam) A) DANIŞMA KURU 

a) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam) 

3. — 11/68 esas numaralı Gensoru Önergesinin 
gündeme alınıp alınmamasına dair görüşmelerin 
9 . 9 . 1980 Salı günü yapılmasına dair CHP ve MSP 
grupları önerisi. 

BAŞKAN — Okunan Gensoru önergesi için de, 
içtüzüğün 19 ncu maddesi uyarınca CHP ve MSP 
gruplarınca verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum 
efendim: 

Miü'dt Meclisli Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 19 . 8 ., 1980 tarihli toplan
tısında bir Danışma Kurulu önerisi hazırlamak için 
oybirliği sağlanamadığından 'aşağıdaki önerimizin, 

3. —Sinop Milletvekili Alâettin Şahin ve 83 ar
kadaşının; sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde par
tizan tutum ve davranışlarıyla Anayasa ve yasalara 
aykırı hareket ettiği îddiasiyle Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Münif İslâmoğlu hakkında Anayasanın 
89 ncu. Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddele
ri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. 
(U/69) 

BAŞKAN — Bir başka Gensoru Önergesi var, 
onu da okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlük hizmetleri, toplumun çok önemli ve insa

nın varlığı ile ilgili hizmetlerdir. Bu hizmetin bir ıgün, 
bir saat bile aksamasının doğuracağı sonuçlar gide
rilemez. AP azınlık hükümeti ve onun sayın Baka
nı bu Anayasal ve insani zorunluluğu anlayamamıştır. 
Sayın Bakan, özelliği nedeniyle süreklilik gerektiren 
sağlık hiızmetlıeniın'de personelli partizanca nedenler
le kıyıma uğratarak yaygın huzursuzluğa ve aksama
lara isiöbep otouştur. Atlama, Yükselme vte yer değiş
tirmelerde personelin yetenek ve başarısı değil, siya
si görüşler ve istekler ölçü olmuştur. Keyfi ve parti
zan (kıyımlarla 20 bini aşkın sağlık personelinin sü-
rülımıesıi veya istifalarıma neden olunması halkımızı 
sağlık hizmetlerinden çok büyük ölçüde yoksun bı-
rakmıştjr. Sağlık hizmetlerinde görev güvenliği kal
mamıştır, Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, hemşi
reler, sağlık memurları, sağlık personeli partizan is-

tçtüzüğün 19 ncu maıddöslinıe göre (işülemfe konttnıasım 
rica edeniz. 

Saygılarımızla. 
İstanbul Konya 

Metin Tüzün Şener Battal 
CHP Grup Başkanveıkili MSP Grubu Görevlisi 

Öneri : Okunmuş bulunan Gensoru Önergesinin, 
gündemin, «Özel Gündemde Yer Alacak işler» kıs
mında yer alması ve gündeme alınıp alınmaması 
hakkındaki görüşmenin 9.9.1980 sah günkü birle
şimde yapılması ve bu konudaki görüşme ve oylama
nın yapılacağı günlerde başkaca konuların görüşül
memesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Görüşme o gün yapılacaktır. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ (Devam) ÜS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ (Devam) 

tek ve düşüncellerle oradan oraya sürülmektedir. 
Bu azınlık hükümetinin Sağlık Bakam Türkiye Cum
huriyetinin Bakanı olarak değil, yalnız 'kendi seçim 
çevresi olan Kastamonu ilinin bakanı imiş gibi, dav
ranmaktadır. Devletin bütçesinden tüm ülke için ay
rılmış bulunan 131 milyon liralık ödeneğin 70 mil
yonunu kendi seçim üne vermiştir. Ülkenin birçok 
yöresinde sağlık hizmetleri ödeneksizlikten durma 
noktasına gelmiştir. Partizanca kıyım ve sürgünler
de Anayasanın 35 nci maddesi bile dikkate alınma
maktadır. Bakanlık belli siyasi partilerin istöklerin'in 
emrine bırakılmıştır. 

Bu hükümet ve Sayın Bakan, 60 bini aşkın sağ
lık emekçisinin yan ödemelerini kaldırmıştır. Sağlık 
hizmetlerinde işgüçlüğü, iş risıki, eleman temini güç
lüğü gibi, yan ödemeler durdurulmuştur. Bu tutum 
ve uygulama hem yasalara hem de halkın ve ülkenin 
çıkarlarına tamamen aykırıdır. 

Sağlık elemanlarının ücretleri dayanılmaz yaşam 
pahalılığına karşın, azalmıştır. Sayıştay kararından 
sonra, bu hükümet ve onun Sayın Bakanı sorunun 
çözülebilmesi için, yetkisini kullanmamış, sorumlu
luğunun gereğini yapmamıştır. Sadece sorumlu ola
rak Sayıştay'ı göstermekle yetinilmiştir. Yeni bir 
yan ödemeler kararnamesiyle sorun bir günde çözü
lebileceği halde, Hükümet ve Bakan bu konudaki 
uyarıları duymamazlıktan gelmektedirler. 

Tam Süre Yasasını işletmemek ve bu yasayı bir 
baskı yasasına dönüştürmek için Sayın Bakan elin-
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den geleni yapmayı marifet saymaktadır. Bu yasaya 
uymayacağını söyleyebilmekte ve hatta sağlık per
sonelini de yasayı çiğnemeye çağırmaktadır. 

Sağlık hizmetlerinde can güvenliği kalmamıştır. 
Öldürülen, yaralanan hekimler, diş hekimleri, ecza
cılar, sağlık personeli, sağlık hizmetlerinin yeterli 
ve etkili olmasını azaltmaktadır. Devletin hastanele
rinde bile, hem görevlilerin hem hastaların can gü
venliğini bu Hükümet sağlayamamaktadır. 

Hastane ücretlerini düşürdük diye gerçekleri sap
tıran Sayın Bakan, gerçekte sağlık hizmetlerinin üc
retlerini büyük ölçülerde arttırmıştır. 

Tutumu ile Sayın Bakan, koruyucu sağlık hizmet
lerini de tehlikeli biçimde aksatmaktadır. Sıtma, ba
ğırsak enfeksiyonları, tüberküloz ve trahom ve ge
nellikle salgın hastalıklar uzun yıllardan beri görül
memiş boyutlara ulaşmıştır. 1979 yılında 15 bine ka
dar düşürülen sıtma olgusu bu Hükümet dönemlinde 
200 bini aşmıştır, Bağırsak enfeksiyonları bir çok 
ilimizde büyük salgınlar yapmaktadır. Pek çok yurt
taşımız bu yüzden yaşamını yitirmiştir. Aynı şekilde 
yeni aktif tüberküloz ve trahom olgularında büyük 
artışlar olmuştur. Bu yanlış tutum kitle halinde ölüm
lere dönüşme tehlikesini yaratmaktadır. 

(Bu nedenlerle, Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanı 
hakkında Anayasanın 89 ve İçtüzüğün 107 noi mad
deleri gereğince Gensoru açılmasını öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 

Sinop 
Alâettin Şahin 

Ankara 
İsmet Çanakçı 

Adana 
Oğuz Yazıcıoğlu 

Adana 
M. Kemal Küçiükjtepepıınıar 

Çorum 
Etem Elken 

Samsun 
Kenan Bulutoğlu 

(Samsun 
Muzaffer Önder 

Kırşehir 
Kılıç Sorgucu 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

İstanbul' 
Enver Karabeyoğlu 

Burdur 
Cemal Aktaş 

Çorum 
Şükrü Bütün 

Malatya 
Lütfi Doğan 

Balıkesir 
İrfan Özaydinlı 

Balıkesir 
Nuri Bozyel 

Giresun 
Hasan Vamık Tekin 

Kayseri 
Gani Aşık 

Malatya 
Ali Kırca 
İstanbul 

Zeki Eroğlu 
İstanbul 

Necdet Uğur 

Ankara 
A bduı rahman Oğultürk 

Aydın 
Selâmi Gürşgüç 

Malatya 
Mustafa Şentürk 

•Sivas 
Mahmut özdemir 

Hatay 
Sabri Öztürk 

İzmir 
Mustafa Öztin 

İzmir 
Akın Simav 

. Sivas 
Mustafa Yılankıran 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Denizli 
Mustafa Gazalcı 
Af yonkarahisar 

İsmail Akın 
Edirne 

S. Sabri Öznal 
Niğde 

Yılmaz Cemal Bor 
Muğla 

Sami Gökmen 
İzmir 

Neecar Türkcan 
Ankara 

Önder Sav 
İstanbul 

Ali Nejat Ölçen 
Amasya 

Erol Çevikçe 
Sürt 

Nebil Oktay 
Adıyaman 

Ramazan Yıldırım 
Adana 

Muslihittin Yılmaz Mete 
Hakkâri 

Ahmet Zeydan 
İzmir 

Yüksel Çakmur 
Elazığ 

Celâl Ertuğ 

Aydın 
Mehmet Çelik 

Erzincan 
Lütfi Şahin' 

İstanbul 
Kâzım Özeke 

Bolu 
Bayram Turan Çetin 

Gümüşhane 
Erol Tuncer 

İstanbul 
Hikmet Çetin 

Çankırı 
N. Çelik Yazıcıoğlu 

Bursa 
Nail Atlı 
Ankara 

Erol Saraçoğlu 
Adana 

Nedim Tarhan 
Edirne 

Cavittin Yena' 
Ankara 

Yaşar Ceyhan 
Konya 

Hüseyin Kaleli 
Kocaeli 

İbrahim Akdoğan 
İzmir 

Mahmut Türkmenoğlu 
Trabzon 

Adil Ali Cinel 
Ordu 

Ertuğrul Günay 
İstanbul 

Orhan Birgit 
Van 

İhsan Bedirhanoğlu 
Tekirdağ 

Ömer Kahraman 
Adana 

Hasan Cerit 
Tokat 

Sermet Durmuşoğlu 
Ankara 

Kemal Kayadan 
İstanbul 

İlhan Özbay 
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İzinin 
Alev Coşkun 

İstanbul 
Osman Kaya 

Kocaeli 
Kenan Akman 

Yozgat 
M. Güngör Erdinç 

İstanbul 
Doğan Güneş 

Ankara 
H. Semıih Eryıldız 

İstanbul 
A. Bahir Ersoy 

Ankara 
Teoman Köprülüler 

Ankara 
Alişan Canpolat 

Zonguldak 
Burhan Karaçelik 
Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş 

Bilecik 
Orhan Yağcı 

Trabzon 
Ertoz Vahit Suiiçmez 

Konya 
Ahmet Çobanoğlu 

İsparta 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

Trabzon 
Rahmi Kumaş 

A) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ (Devam) 

b) Başkanlık Önerileri 

1. T— 11/69 esas numaralı Gensoru Önergesinin 
gündeme alınıp alınmamasına dair görüşmelerin 
10,9.1980 Çarşamba günü yapılması hakkında Baş
kanlık önerisi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunan bu 
önergenin görüşülme günü hakkında Danışma Kuru

lundan herhangi bir öneri gelmemiştir. Bu önergenin 
özel gündemde yer alması ve gündeme alınıp alın
maması hakkındaki görüşmelerin görüşme gününün 
Başkanlıkça önerilmesi gerekmektedir. Başkanlığı
mızca 10.9.1980 günü uygun görülmüştür. Bu öneri
yi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir; bu Gensoru Önergesi de 
o gün görüşülecektir. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞ ME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 

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 Dış
işleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında Anayasa
nın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi. (11/66) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Gündemimizin 
«Özel Gündem» kısmında yer alan 11/66 esas numa
ralı, Milli Selâmet Partisi Grubu Başkanı Konya Mil
letvekili Sayın Necmettin Erbakan ve 2 sayın arka
daşının; tutum ve davranışlarıyla dış politika konu
sunda milli menfaatlerimize aykırı hareket ettiği id
diasıyla Dışişleri Bakanı Sayın Hayrettin Erkmen hak
kında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 107 nci maddesi uyarınca verdikleri ve Genel 
Kurulun 28.8.1980 tarihli 126 nci Birleşiminde gün
deme alınması kabul edilen Gensoru Önergesi üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Görüşmelerde, İçtüzüğün 73 ncü maddesine gö
re, siyasi parti grupları adına birer sayın üyeye, ilgili 

(7) 11/66 esas numaralı Gensoru önergesi tuta
nağa eklidir. 

bakan ve kişisel olarak da 2 sayın üyeye söz verece
ğim. 

Konuşma sürelerine ilişkin Danışma Kurulunca 
gönderilmiş bir öneri vardır; öneriyi okutup işlem 
yapacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 
Danışma Kurulunun 2.9.1980 Salı günü yaptığı 

toplantıda, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun ona
yına sunulması uygun görülmüştür. 
Millet Meclisi Başkanı CHP Grup Başkanvekili 

Cahit Karakaş İstanbul 
Metin Tüzün 

MSP Grubu Görevlisi 
Konya 

Şener Battal 
MHP Grubu Görevlisi 

İstanbul 
Turan Kocal 

Öneri : Dışişleri Bakanı hakkındaki 11/66 esas 
numaralı Gensoru üzerindeki görüşmede konuşma sü
relerinin, Hükümet adına 40 dakika, gruplar adına 
30'ar dakika olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükümet 40 dakika, gruplarınız 30'ar dakika konu
şacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar Başkanlığı
mıza sadece Milli Selâmet Partisi Grubu adına söz 

AP Grup Başkanvekili 
Ankara 

Oğuz Aygün 
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isteminde bulunulmuştur; Sayın Recai Kutan konu
şacaktır. 

Kişisel olarajc Sayın Halil Karaatlı, Sayın Çağla
yan Ege, Sayın Rahmi Kumaş ve Sayın Şener Bat-
tal'm söz istemleri vardır. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Sayın Hikmet Çetin... 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Hikmet Çetin konuşacaktır. 

Milliyetçi Hareket Partisi adına Sayın Mehmet 
Doğan konuşacaktır. 

Söz sırası, Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sa
yın Recai Kutan'da; buyurunuz efendim; süreniz 30 
dakika Sayın Kutan. 

MSP GRUBU ADINA MEHMET RECAİ KU
TAN (Malatya) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 28 Ağustos 1980 Perşembe günü yapılan 
müzakereler sonucunda gündeme alınmasına karar 
verilen Gensoru Önergesi üzerinde Milli Selâmet Par
tisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 
Bu vesileyle Grubum ve şahsım adına Muhterem He
yetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, perşembe günü Milli 
Selâmet Partisi Grubu adına yaptığımız konuşmada, 
iktidardaki Adalet Partisi azınlık Hükümetinin ve 
Adalet Partisinin dış politika anlayışını izah etmiş
tik. Bu konuşmamızda Adalet Partisinin uzun vade
li, kararlı, sürekli ve tutarlı bird iş politika görüşü
nün bulunmadığını ifade etmiştik; bununla beraber, 
dış politikalarında hiç değişmeyen; şuurla, kararlı
lıkla ve ısrarla tatbik edilen bir yanının olduğunu da 
dile getirmiştik. Dış politikalarının ısrarla, kararlı
lıkla ve şuurla tatbik edilen yanı şudur : Her zaman 
Batı yanlısı ve Batı'ya bağlı olmak; her zaman Yahu-
diye, Ruma ve benzeri milletlere müsamahakâr ve 
tavizkâr olmak; Müslüman ülkelerle olan münasebet
lerimizi inanç, tarih ve kültür beraberliğimizin gereği 
olarak sımsıkı ve kardeşçe değil, mesafeli ve serin 
tutmak. 

Geçen perşembe günü yapılan müzakerelerde ge
rek Sayın Dışişleri Bakanının, gerek Adalet Partisi 
Grup sözcüsünün ve gerekse Adalet Partisinin gönül
lü avukatlığını yapan bir parlamenter arkadaşımızın 
konuşmaları, yukarıda arz ettiğimiz tespitlerimizin 
doğruluğunu bir kere daha ortaya koymuştur. 

Biz, perşembe günkü konuşmamızda çeşitli me
selelerin yuvarlak beyanlarla geçiştirilmemesi ve id
diaların havada kalmamasını temin için Sayın Ba
kana kısa, açık ve net sualler tevcih etmiş; geliniz, bu 
kürsüden sorularımızı madde madde cevaplandırınız 

demiştik; ama Sayın Bakan bu sorulara cevap vere
ceğine, yuvarlak beyanlarla vaktini doldurmuş, şey
hin kerameti kendinden menkul misali, çok başarılı 
bir dış politika tatbik ettiğine dair mücerret iddialar
da bulunmuştur. 

Şimdi, vaktinizi daha fazla harcamadan, Sayın 
Bakana kestirmeden şu sualleri soruyoruz ve inanı
yoruz ki, bu sorularımız madde madde cevaplandı
rılır ise, Gensoruya konu olan meseleler tam mana-
sıya vuzuha kavuşacaktır. 

Perşembe günkü konuşmamızda Ortak Pazar ko
nusunda şunları ifade etmiştik : Ortak Pazar sadece 
bir iktisadi ve ticari faaliyet değildir, iktisadi ve ti
cari faaliyetler gibi masum sıfatlarla içimize sokul
mak istenen bir «Truva Atı» dır. Hal böyleyken, Sa
yın Dışişleri Bakanı, daha iktidarlarının başından iti
baren Ortak Pazar meselesine dört elle sarılmıştır. 
Milletimizin ve meclislerimizin temayüllerini hiçe sa
yarak, bir an önce Ortak Pazar'a tam üye olabilme
nin gayreti ve telaşı içerisindedir. 

Ortak Pazar Antlaşması şu hükümleri de ihtiva 
etmiştir demiştik : 

1. Antlaşmanın 52 ve 53 ncü maddeleri, üye dev
letler tebaası, Ortak Pazar içerisinde istediği her yer
de toprak, mal, mülk satın alıp, yurt edinebilecektir» 
demektedir. 

2. Antlaşmanın 59 ve 61 nci maddeleri, «Üye 
devletler tebaası Ortak Pazar içinde istediği her yerde 
işletme kurabilecektir» 

3. Antlaşmanın 74 ve 76 ncı maddeleri, «Üye 
devletler tebaası Ortak Pazar içinde her yere nakliyat 
yapabilecektir.» 

4. Antlaşmanın 90 ncı maddesi, «Üye devletlerin 
devlet olarak istedikleri her yerde yatırım yapmaları 
serbest bırakılmıştır» demektedir. 

Şimdi Sayın Bakana soruyoruz : «Roma Antlaş
masında böyle maddeler yoktur» diye bir itirazınız 
var mı? Öyle lafı uzatmaya lüzum yok, Buraya çık
tıklarında, «Bu maddeler vardır, yoktur, bu madde
ler hakkında biz aynı görüşteyiz; hayır, biz bunu 
reddediyoruz» demelidirler. 

Ortak Pazar'a tam üye olmak demek, bu şartları 
kabul etmek demek değil midir? Bu maddelerden do
layı, Ortak Pazar'a girince, Türkiye üzerinde bazı kö
tü emel ve tasavvurları bulunan Ermenisi, Yahudisi, 
Rum ve diğer bazı müstemleke zihniyetli sermayedar-
larıyla, arkalarına malum mihrakların mali imkân
larını da alarak Türkiye'ye gelecekler, istedikleri böl
geleri parayla ele geçirecekler ve yerleşebilecekler; sa-
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nayi ve diğer sektörlerde işletmeler kurabilecekler ve 
iş edinecekler. 

Nihai bir nokta da; Ortak Pazar ülkeleri, bir par
lamento, bir devlet, bir para ve bir bayrağa sahip ola* 
cak ve siyasi entegrasyon gerçekleşecektir. 

Avrupa Parlamentosunun aldığı karar gereğince 
bu kararlara herkes uymaya mecburdur. Uymazsak, 
askeri müdahale dahil, her türlü icrai müdahalenin 
tatbikini kabul etmiş olmuyor muyuz? 

Bunun Babrak Karmal'ın Rusya ile yaptığı anlaş
manın Batı ile bir benzerini yapmış olmaktan ne far
kı var? Siz nasıl tefsir ediyorsunuz? 

Bu maddelerin tatbikine razı olduktan sonra, biz 
İstiklal Harbini niye yaptık muhterem arkadaşlarım? 

Çanakkale'nin bir tepesinde yarım milyon evla
dımızı niye şehit verdik. 

Geçen toplantıda çok keskin zekâlı bir sözcü bu
raya çıktılar, bu gerçekleri aklı sıra gözlerden saklaya
bilmek için, bizim milletimizin kültür ve yapısının 
çok kuvvetli olduğunu ve erimeyeceğini ileri sürmeye 
kalkıştılar. 

Bu kelime oyunları, bizim, İstiklal Savaşını niye 
yaptığımızı izah eder mi muhterem arkadaşlarım? 

Batı mandasını kabul et, ülkeyi müstemlekeleştir, 
sonra da, «kültür ve hasletlerimiz kuvvetlidir» diye 
edebiyat yap. Bu konular son derece hayati konular
dır, edebiyat konulan değildir. 

Milletimizin inancı ve hasletleri elbette ki, kuv
vetli olduğu için, böyle bir tuzağa elbette ki, düşme
yecektir; gerekirse sizi ıskat edecek ve esir olmaya
caktır. 

İRFAN BİNAY (Çanakkale) — 30 Ağustosta ne
redeydiniz siz? 

BAŞKAN .— Sayın Binay, rica ediyorum, müda
hale etmeyiniz lütfen, sözcünüz var, konuşacak; o za
man cevap verin. 

SELÂHATTİN ACAR (Aydın) — Ya sizi ne ya
pacaklar? Tarihten silecekler. Atatürk'ü niye ziyaret 
etmediniz? 

BAŞKAN — Sayın Acar, rica ediyorum müdaha
le etmeyiniz efendim. 

MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) — Ege' 
deki haklarımızla ilgili olarak şunları ifade ettik : 714 
numaralı Notamın kaldırılmasıyla, Ege'deki uçuş 
kontrolü tamamen Yunanlıların eline geçmiştir. Ni
tekim, NATO manevraları sırasında, Rumlar, Türk 
uçaklarının hava sahalarını ihlal ettiği iddiasıyla, bi
zim uçaklara ateş açarak tecvüzlerde bulunmuşlar
dır. 

3 . 9 . 1980 O : I 

Şimdi Sayın Bakan, soruyoruz : Kim dedi size, 
bizim Kıbrıs Harbi sırasında koyduğumuz 724 nu
maralı Notamı kaldırın diye? Ne karşılığında bunu 
kaldırdınız da, Ege'deki haklarımızı Yunanlılara ver
dik? 

Biz, bu önemli gerçekleri ortaya koyuyoruz; siz, 
ne bize, ne de Yunanlılara cevap veremiyorsunuz. 
Bu cömertçe harcadığınız haklarımızı nasıl geri ala
cağız? Sadece bu hatalarınız bile sizin ıskatınızı ge
rektirir. 

Batı ITrakya'daki Müslüman Türk kardeşlerimiz
le ilgili olarak şunları ifade etmiştik : Yunanlılar, 
Batı Trakya'daki Müslümanlara insanlık dışı zulüm
ler yapmaktadırlar. Yunanlıların Batı Trakya'da yap
mış oldukları zulümlerin % l'i Türkiye'deki Rumlara 
yapılsaydı, Yunanlılar dünyayı ayağa kaldırırlardı. 

Siz, bu zulümler karşısında bugüne kadar ne yap
tınız? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz ne yaptınız? 

MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) — Müs
lüman Devletler blokunun Kudüs meselesiyle ilgili 
olarak Birleşmiş Milletlerde gerçekleştirmiş olduğu 
güçlü aksiyona benzer bir aksiyonu aklınızın ucundan 
bile geçilmediniz, bu meseleyi Birleşmiş Milletlere 
götüremediniz. 

Afganistan'ın Komünist Rus orduları tarafından 
işgaliyle ilgili olarak şu hususları ifade etmiştik, de
miştik ki, Afganistan, bizim bir kardeş ülkemizdir; 
İstiklal Harbi sırasında en sıkışık günlerimizde en 
kardeşçe bir duyguyla ellerini bize uzatmışlardır. 

Biz bu görüşlerimizi ifade ettiğimiz zaman karşı
mıza şu cevaplar çıktı, Sayın Dışişleri Bakanı şöyle 
dediler : «Afganistan'ın başına elim bir olay geldi, 
28 Aralık 1979 tarihinde. Biz, hemen ertesi gün bu 
olayı kınadığımızı ve emrivakiyi kabul etmeyeceği
mizi, Hükümet olarak ilan ettik. Milli Selâmet Par
tisi sözcüsü, vah, vah dediler bu beyana. Ne yapsay
dık? Diplomatik lisanın önemini kavrayamamış ise
niz, bir dünya dayanışmasının ve dünyada bir ka
muoyu oluşturulmasının önemini kavrayamamışsa-
nız, ben size bu önemi burada anlatamam ve öğre-
temem»; böyle buyurdular Sayın Dışişleri Bakanı. 

Adalet Partisinin gönüllü avukatlığını yapan bir 
sayın parlamenter de «Bugün Afganistan belli bir 
devletin yok yere işgali altındadır» demektedir. 

Herhalde, «belli bir devlet» dediği, komünist Rus
ya'dır. Ne yapılmıştır? «Türk milleti her yerde dünya
nın elbette ki, bekçisi değildir; elbette ki, evvela ken
di siyasetini, kendini koruyacak, ondan sonra da la-
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zım gelen işleri başkalarıyla elele vererek yapacak
tır» dedi. 

Şimdi Sayın Bakana soruyoruz : Diplomatik lisa
nın önemini kavrayamamış da olsak, lütfedip şu hu
susları bir kere daha anlatın ve lütfedin bizlere öğre
tin. O süslü sözlerle ifade ettiğiniz ve öncüsü olduğu
nuzu söylediğiniz dünya kamuoyu oluştu da, neler 
oldu? O zalim, o mütecaviz, o komünist ve emperya
list Moskof sürülerinin Müslüman kardeşlerimize 
olan zulmü ortadan kalktı mı? Şimdi kalkmadıysa 
bile, yakın bir gelecekte ortadan mı kalkacak? Ne ge
zer... Hâlâ Afganlı Müslüman mücahitler topsuz, tü
feksiz ve cephanesiz, komünist Rus ordularına karşı 
imanlı ve şerefli bir mücadele vermekte; hâlâ birkaç 
milyon Afganlı Müslüman, Pakistan'da muhacir, aç 
ve perişandır. 

Batılı dostlarınızın, «insanlık, hak, hukuk, adalet, 
insanlık haysiyeti, barış...» gibi süslü sözlerine de, si
zin «Bir dünya kamuoyu oluşuyor ve o kamuoyunun 
öncüsüyüz biz» sözlerinize de karnımız tok. 

Şimdi cevap verin bakalım : Türkiye'ye çok bü
yük ümitlerle gelip, maddi ve manevi yardım talep 
eden Afgan mücahitlerinin temsilcileri, Türkiye'de 

, 3 ay kalıp bütün kapıların yüzlerine kapandığını gö
rünce; «Bu yardımlardan vazgeçtik, hiç olmazsa Tür
kiye'de bir Afganistan Tanıtma Bürosu açmamıza 
izin verin» dediler. Hiç olmazsa böyle bir büronun 
açılmasına müsaade ettiniz mi? Ne gezer... 

Pakistan'daki, neredeyse birkaç milyonluk Af
ganlı mültecilere herhangi bir yardımda bulundunuz 
mu? Ne gezer... 

Ey muhterem milletvekilleri, şimdi insaf ile elini
zi vicdanınıza koyunuz; yukarıda naklettiğimiz, Sa
yın Bakanın ve gönüllü avukatının sözleri, bizim Af
ganistan mevzuundaki ithamlarımızın cevabı mıdır? 
Siz dünya bekçiliğini mekçiliğini bırakın; siz kim, dün
ya bekçiliği kim?.. 

Bu kadar yakınımız olan Afganlı mücahitlere bir 
tanıtma bürosu bile açtırmıyorsunuz, zehirli gaz gibi 
bir vahşi tecavüze »karşı en basit insani görev olan 
gaz maskesini bile vermiyorsunuz, ki insan bu gaz 
maske!erini düşmanına bile verir; 9 aydan beri em-
rinizdeki TRT ile Batak Karmal'ı 'tutar bir tarzda, 
Afganistanlı mücahit Müslüman kardeşlerimizi «dire
niş kuvvetleri» diye itavsif ediyorsunuz. Şu halinize 
bakın... Buraya gelip yaptığınız laf oyunlarıyla neyi 
gizleyebileceğinizi zannediyorsunuz? ©ütün bu tutum
larınız milletimizin inancına Ve arzusuna ters düş
mektedir. Siz kabuk yönetimsiniz. Bu Bakan Afgan 
ile 'bizim aramızdaki manevi bağın ne olduğunu bil

miyor veya kavrayamıyor ise biz ne yapalım, ona bu 
konuları nasıl öğretelim? 

Siz bir sürü süslü sözleri, sun'i diplomatik kural
ları ve ona buna ders vermeyi bırakın da, gerçeği öğ
renin. İnanç (kardeşliğinin, tarih ve kültür beraberli
ğinin ne anlama geldiğini ve inanan insanlara bun
ların ne mıülkellefiyeltler yüklediğini öğreniniz. 

Muhterem milletvekilleri, israil ve münasebetleri
miz ve israil'e karşı tutumumuzla ilgili olarak geçen 
konuşmamızda şu görüşleri ortaya koymuştuk : Ame
rika'nın ve Batı'nın şımarık ve küstah çocuğu israil, 
islam âleminin ortasında bir çıbanbaşı olarak kurul
muştur. Bunların adım adım gerçekleştirdikleri Siyo
nist planın kademeleri şunlardır : Merkezi Kudüs 
olmak üzere bir israil Devleti kurmak; 'bu devletin 
hudutlarını Nil nehrinden başlatıp, Fırat ve Dicle ne
hirlerine kadar genişletmek; yani Anadolu'nun önemli 
bir kısmını israil hudutlarına katmak, Yahudilerin 
dünya hâkimiyetini sağlamak... 

Bu mütecaviz devlet, islam âlemi için de, Türkiye 
için de ibir büyük problemdir. 

Ankara'daki israil Elçiliği, Türkiye'dekii terörün 
başlıca kaynağıdır, israil Elçiliğinde terör uzmanı 9 
<suibla|y vaitldıir. Bu Elllçliflk, İFHIısIlfinı Küıtfcuûmş ÖrgülÖüınükı 
Temsilcisi Ebu Firas'a bir suikast düzenlemiştir; Sui
kastçı yakalanmış, hem suikastı, hem de israil Elçi
liğinin ıbu suikastla olan ilgisini itiraf etmiştir. Bun
ları arz etmiştik; şimdi, bunlarla ilgili, geçen konuş
masında cevap vermediği için şimdi tekrar Sayın Ba
kana soruyoruz : 

İslamı Konferansına üye olan Müslüman ülkeler 
içerisinde israil'le ilişiği olan tek ülke Türkiye'dir. 
Bütün İslam âlemini gücendirme ve kırma pahasına 
israil'le siyasi ilişkileri muhafaza etmekte ülkemizin 
hangi yararları vardır? israil Elçiliğinin ^ 1 ^ 6 ^ 6 1 ^ 
terörün kaynaklarından olduğu, Elçilikte 9 terör uz
manı subayın 'bulunduğu iddiasına ne diyorsunuz? 
inanıyorsanız ne tedbir aldınız? 

Filistin Kurtuluş örgütü Temsilcisine girişilen 
suikastten sonra israil Elçiliği ve Askeri Ataşesi için 
rie yaptınız? 

Cevabınızı burada merakla bekliyoruz; ama biz 
biliyoruz kİ, Adalet Partisi iktidarının ve 'bu Sayın 
Bakanın zihniyeti yüzünden İsrail'le olan siyasi iliş
kilerimiz kesilemez. Siz istediğiniz kadar, insaf edi
niz, Yunanistan ve Japonya'nın bile İsrail'le siyasi 
ilişkileri yoktur diyeniz; ne hikmetse, bu beylerin ka
badayılığı ve alkil hocalığı, hep Müslüman ülkeler 
içindir; İsrail olunca sesleri çıkmaz, Yunanlı olunca 
sesleri çıkmaz. 
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Muhterem milletvekilleri, Cenalbı Hakkın haram 
kıldığı şeyleri hem şahısları, hem de camiaları için 
helal ve miibalh gören bir zihniyetin temsilcisi per
şembe ıgünü bu kürsüye çıktı ve Kudüs'le ilgili ola
rak şu görüşleri dile getirdi : 

(«Sizden farkımız; siz Küdus diyorsunuz, hayır de
ğil, Ibiz Kudüs-ü Şerif diyoruz. Kudüs-ü Şerif mese-
ilielsliınldje ıê rıir)L*viaüdiıyji< §âıd)d|eltil)eı ridd|d|e(tit}i|k, hıarikietsIBeım ömpe 
dünyaya ilan eden de yine biziz.» 

Ey ibenim muhterem arkadaşım, reddettiniz de 
sonuç ne oldu Sayın bayım? Yahudiler bıyık altından 
güldüler ve hâlâ da gülmekte devam ediyorlar. «Siz 
şiddetle reddetmeye, kınamaya devam edin, biz işi
mize bakarız; Kudüs, Başkentimiz olmuştur bile» di
yorlar. 

Böylesine cılız, böylesine cansız ve ruhsuz bir re
aksiyon olur mu? Var mısınız israil'le ilişkileri kes
meye? Ne gezer... 

Bu temsilci, «İsrail'le münasebetlerimizin kesil
mesini sizinle koalisyon iken bir tek gün olsun ağ
zınızdan duymadık» diyorlar. 

Samimi inancım odur ki, bu iddiaya sayın tem
silci de inanmamaktadır. Bakınız, 27 Temmuz 1977 
günü meclislerde okunan Hükümet programına bi
zim zorumuzla hangi cümle yazılmıştır: «Ortadoğu 
ihtilafının çözümü için temel şartların her şeyden 
önce ilk adım olarak İsrail'in işgal ettiği topraklar
dan çekilmesi ve Filistin halkının kendi devletini 
kurmasıdır.» 

«tik adım olarak» sözünün ne manaya geldiğini 
ferasette her kimse elbette rahatlıkla anlayabilir. 
Ap li dostlarımız, «Bu hükümet programı size mi 
ait, niçin bu cümleyi kendinize mal ediyorsunuz» 
diyemezler. Onlara deriz ki, 9 ay önce Adalet Par
tisi olarak yalnız başınıza hazırladığınız Hükümet 
programına bakınız, eğer bu programda da benzeri 
cümleler varsa, size söyleyecek sözümüz yok. Gö
rüyorsunuz ki, sizinle beraber hükümetteyken bile, 
değil İsrail'le ilişkiyi kesmek, İsrail'i oradan söküp 
atmayı esas almışız ve size de imzalattırmışız; ama 
haberiniz yok. (AP sıralarından «Allah Allah sesleri; 
MSP sıralarından alkışlar) 

Bu sayın temsilci, konuşmasının başka bir yerin
de, «Siz, Ortak Pazara girdiğimiz zaman İslam Di
ninden kopup Hıristiyanlaşacağımızı savunuyorsunuz. 
Sayın Erbakan, milletten şüphe etmeyiniz; bir şüp
heniz varsa, o da sadece kendinizden şüphe ediniz» 
diyor. 

Biz de kendilerine diyoruz ki, haşa biz milletten 
şüphe etmeyiz; ama sizden, sizin zihniyetinizden şüp

he ediyoruz. Şu anda Türkiye'nin (1) numaralı der
di haline gelen anarşist ve teröristler de Müslüman 
ailelerin çocuklarıydı. Biz bu Müslüman çocukları 
alıp, 11 sene okuttuktan sonra, onları anarşist ve 
terörist haline getiren zihniyetten, sizin zihniyetiniz
den korkuyoruz ve şüphe ediyoruz. Ne yaptınız, ne 
okuttunuz da 11 seneden sonra bu Müslüman ço
cukları anarşist yapabildiniz? 

Bu temsilci, «Son günlerin teranesi, bir bitmeyen 
senfoni, Batı kulüp teranesidir gidiyor, biraz da bu
na bakmak istiyorum» diyor. 

Anlaşılıyor ki, bu sayın temsilci, kendisi de bir 
Batı kulüp üyesi olmasına rağmen, bu deyimi tam 
olarak anlayamamış. Bu, «Batı kulüp» sözünü ve 
zihniyetini birkaç misalle açıklamakta fayda görü
yoruz. 

Batı ülkeleriyle ve Batının müesseseleriyle; onlar 
efendi, biz uydu olmadan, eşit ve adil şartlarda mü
nasebette bulunmak kadar tabii bir şey olamaz. Mü
cerret Batı düşmanlığı diye bir şey elbette ki, yok
tur. Batıdan teknik mi, teknoloji mi transfer edecek
siniz, hay hay; ama «benim ilimle, teknoloji ile, ger
çek kalkınma ile, sanayileşme ile alakam yok. Benim 
derdim müziğimi Nevvyork'tan, saç modamı Londra' 
dan, elbisemi Paris'ten emeksiz, zahmetsiz, çilesiz ve 
kopyacılık yoluyla edinilmiş fikirleri Washington'dan, 
Moskova'ya, Moskova veya Pekin»den almaktır. 
Ağır sanayi neymiş? Gelsin montaj, gelsin biracılık 
ve gazozculuk» diyen işte bu Batı kulüp zihniyetinin 
ta kendiîsidiir. (MSP, CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Şahsiyetli ve milli bir dış politika yerine, 
uydu bir politika izleyen zihniyet Batı kulüptür. 

Perşembe günkü konuşmada bir grup temsilcisi 
aynen şunları söyledi: «Türkiye'de, kendi bünyesi
ne uygun Batı ittifakını seçmiş ve Batıya iltihak et
mek suretiyle hayatını ve yaşamını devam ettireceği
ni orada bulmuştur. Çünkü Türkiye'nin bundan baş
ka zaten yolu yoktu. Gerçeği söylemek lazımsa, hem 
Allah'tan, hem hürriyetten uzak olan Rusya ve onun 
tarafını tutamazdı. Batı Avrupa ülkelerinin siyaseti
ni kendine siyâset etmesi de, elbette ki, bu Müslü
man millet için layık olan bir yoldu.» O sözcü ar
kadaş aynen böyle söyledi. 

İşte, biz de diyoruz ki, hiç bir tefsire lüzum kal
madan, bu zihniyet ve bu düşünce de tıpatıp Batı 
kulüp zihniyetidir. 

Aynı temsilci, «Şimdiye kadar Doğuya, komü
nistlere tek kelime söyleyemeyen Sayın Erbakan, her 
nedense Batı ile aklını bozmuştur» diyor. 
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Batıl OJ an zihniyetlerin adı ister komünizm, ister 
faizci sömürücü rejimler, kapitalizm ve liberalizm 
olsun, hepsine birden karşı çıkmayıp, hepsini birden 
lanetlemeyip, bunlardan sadece birisine, mesela ko^ 
münizme karşı çıkan tutum ve zihniyetin adı da Ba
tı kulüptür. (MSP.ve CHP sıralarından alkışlar) Kül
tür emperyalizminin tesiri ile kendi benliğinden ko
pup, şu kürsüden, «Biz komünizmin de, şeriatçılığın 
da karşısındayız; her ikisini de huzurlarınızda telin 
ediyorum» diyebilen zihniyet de Batı kulüptür. 

Milli görüşle 'bu millet Anadolu'yu da, İstanbul'u 
da fethetmiş; altı asır bu topraklar üzerinden dün
yaya ilim, medeniyet, ahlak ve adalet ışıklarını saç
mıştır. Vaktaki içimize Batı hayranlığı ve kaprisliği 
girmiş, İttihak ve Terakki kurulmuş; Tekin Alp tak
ma ismi ile Moiz Kohen akıl hocalığına başlamış, iş
te o zaman Libya'da, Ortadoğudaki bütün Müslü
man ülkeler de, Kudüs, de dahil, teker teker elden 
çıkmıştır. İşte, bütün bunlar Batı kulübün marifetle
ridir. Nasıl, «Batı kulüp»! denilen tabirin, «Batı ku
lüp» denilen oyunun ne olduğunu iyice arılayabildi
niz mi ey muhterem temsilci?.. 

Muhterem milletvekilleri, bu maruzattan sonra ko
nuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. Milli Selamet 
Partisi Grubu olarak samimi inancımız odur ki, Ada
let Partisi Hükümetinin Dışişleri Bakanı Sayın Hay
rettin Erkmen'in 9 aylık dış politika icraatı milli men
faatlerimizi büyük ölçüde haleldar etmiştir. Bu sebep
le, bu Gensoru önergesinin kabulünü ve böylece aziz 
milletimizin inanç ve arzusuna tercüman olmanızı ri
ca ediyorum. 

Bu vesile ile muhterem heyetinizi saygı ile se
lamlıyorum. (MSP ve CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hik

met Çetin. (CHP sıralarından alkışlar.) 
Buyurunuz Sayın Çetin, sizin de süreniz 30 da

kikadır. 
CHP GRUBU ADINA HİKMET ÇETİN (İstan

bul) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın üyele
ri; 

İç, ve dış konular, dış ekonomik ilişkilerle dış si
yasal ilişkiler, özellikle Türkiye'nin jeopolitik duru
munda ve Türkiye'nin yapısında bir ülkede birbirin
den soyutlanamaz, ayrılamaz. Getirdiği ekonomik 
modelle, uyguladığı ekonomik politikayla bu Hükü
metin, ulusal çıkarları ve yararları gerçekçi ve çağ
daş bir bakışla gözeten bir dış politikayı istese de 
izleyemeyeceği açıktı. Hükümet, ekonomik: güçlük
leri, ulusal gücümüze ağırlık verip harekete geçirerek 

değil, dış kaynaklara ümit bağlayarak çözmeye ça
lışıyor; daha doğrusu, çözebileceğini sanıyor. 

Tüm çözümü böylesine dış kaynaklara bağlamak 
temel sorunlara çözüm getirmeyeceği gibi, ülkenin 
dış siyasal ilişkilerini de giderek bağımlı hale getir
mektedir. Alınan kredilerin de, yatırımları, üretimi 
ve bu yolla ulusal gücümüzü artırmaya değil, tüke
time dönük alanlarda kullanılması, ekonomik ve si
yasal bağımlılığı artırarak, sürekli kılmaktadır. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Tam 22 ay Başba
kanlık sizdeydi, ne yaptınız? 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, lütfen sükûnetle otu
run ve dinleyin efendim. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, toplum ve ülke, Cumhuriyet döneminin en 
ciddi ve ağır bunalımını yaşamaktadır. Halkımız, 
içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal sorunla
rın çözümü yolunda adım atılmasını ve bunalımın 
hafifletilerek sona erdirilmesini beklerken, bunların 
giderek ağırlaştığını günlük yaşamında görmenin sı
kıntısı ve ıstırabı içindedir. 

Bugünkü Hükümetin politikasıyla, 10 aya yakla
şan uygulamasıyla, temel ekonomik ve toplumsal so
runlar ağırlaşarak devam etmektedir. Hükümet, ülke
nin temel sorunlarıyla âdeta ilgili değildir; çünkü bu 
Hükümet, artan nüfusun, artan işsizliğin ve hızla bü
yüyen kentleriyle toplumun değişen ve gelişen ge
reksinmelerini karşılayan bir hükümet de değildir; as
lında, kuruluş modeli ve dayandığı güçler buna ola-
na'k da vermez. Halbuki, bir devlet sorunu olarak or
taya atılan özgürlükçü demokratik rejimi hedef alan 
boyutlara çıkan terör, ülkedeki ekonomik ve toplum
sal sorunlardan da kaynaklanmaktadır. Ülkemizdeki 
terörün ve şiddet eylemlerinin tek nedeni elbette eko
nomik ve toplumsal sorunlar değildir. Ancak, dün
yanın hangi ülkesinde enflasyon bu ölçüde artarsa, 
üretim bu ölçüde düşerse, gelişme durursa, yatırım
lar yavaşlar ve ülke gidereik fakirleşme sürecine girer
se ve bunlara bağlı olarak işsiz sayısı hergün hızla 
artarsa, hayat pahalılığı dayanılmaz ölçülere varırsa, 
o ülkede ciddi, toplumsal ve" siyasal sorunlar ortaya 
çıkar, toplumdaki gerilim tehlikeli boyutlara ulaşır. 
Başka nedenlerle de ortaya çıksa, böyle bir durum, 
şiddet eylemlerine ve teröre en azından gerekli ortamı 
hazırlamış olur. 

Temel ekonomik ve toplumsal sorunların, iç so
runların, dış sorunların giderek ağırlaştığını, terör ve 
şiddet eylemlerinin her geçen gün arttığını, hangi 
partiden olursak olalım, hiç değilse parlamenterler ola-
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rak kabul etmeliyiz. Toplumun, ülkenin, hepimizin 
sorunları olan bu gerçekleri eğer Meclis kabul edebi
lirse, o zaman, çözümü yolunda gereken sağlıklı 
adımların atılmasına da ortam hazırlayabilecek, ola
nak sağlayabilecektir. Aksi halde, Parlamento ve öz
gürlükçü demokratik rejim her gün itibarım kaybet
meye devam edecektir. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, daha baş
langıcından, bu hükümet modeli ile ülkenin iç ve dış 
hiçbir temel sorununa çözüm getiremeyeceğini söy
lemiştik. Sorumluların aksi yöndeki beyanlarına kar
şın, gerçekler bugün tüm açıklığı ile ve acılığı ile or
tadadır. 

Dış politikadaki yanlışlıklar ve tutarsızlıklar, Hü
kümetin kuruluşu ile başlamıştır. Sayın Dışişleri Ba
kam başından itibaren dış ekonomik ve siyasal iliş
kilerde ödün verici bir tutum içine girmiştir. Nite
kim, haklı nedenlerle Türkiye'nin, müttefiklerine olan 
güveni azalmışken ve müttefiklerinin, Türkiye'nin gü 
venini yeniden sağlama çabası içindeyken, Sayın Dış
işleri Bakanı daha göreve başlarken, yurt dışına gider 
gitmez, «NATO'nun Türkiye'ye güveni sarsılmıştır. 
Bu güveni yeniden sağlamaya çalışacağız» derse, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimizde kar
şılaştığımız darboğazlara ve sorunlara çözüm arama 
yerine, Avrupa Ekonomik Topluluğu üyelerine hak
sızlığa uğrayan ilişkilerde sorunlarla karşılaşan biz 
değilmişiz gibi güvence vermeye, ödün vermeye kal-
Ikışursıa, (hjalkisaızjlılkjlsaan ınjasıl giildleırıeoelkit'iır, pıaziairıiılk gü
cünü, hak arama gücünü nereden bulacaktır? Ülkenin 
çıkarlarını, dünyadaki gelişmeleri ve değişmeleri göz-
önünde tutan dengeli ve konulara tek açıdan, tek 
pencereden bakmayan bir dış politikayı nasıl yürü
tecektir? 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerimiz bi
zim hükümet döneminde Sayın Dışişleri Bakanının 
belirttiği gibi askıya alınmadı, tam tersine, hükümete 
geldiğimizde askıya alınmış ve dondurulmuş olarak 
bulduğumuz ilişkileri canlandırmaya çalıştık. O kadar 
ki, 3 ncü Mali Protokol bile o dönemde hükümet ka
rarı haline getirilip, Yüce Meclislere sunulamamıştı. 
Aslında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerin 
donmuş olması yalnız Cephe hükümetlerinin iç çeliş
kilerinden doğmuyor, katma protokolün uygulanmasın
dan, Avrupa Ekonomik Topluluğunun üye olmayan 
üçüncü ülkelere, Türkiye'ye oranla uyguladığı avan
tajlı politikalardan da ileri geliyor. 

Kısacası, Hükümetin iç çelişkileri yanında, tarım 
alanında, sanayi alanında, dış ticaret alanında, işgü-
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. cünün serbest dolaşımı konularında sorunlar vardır. 
j Biz Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerde 

Türkiye'nin uğradığı haksızlıkların giderilmesi ve iliş
kilerin dondurulmuşluktan kurtarılarak, sağlıklı bir 
biçime döhüştürülmesi için ülke yararının ve sanayi-
leşerek kalkınabilmemizdn gereği olan önerilerde bu
lunduk. 

Ayrıca, ekonominin içinde bulunduğu güçlükleri 
de dikkate alarak, haksızlıklar giderilirken, 5 yıl süre 
ile Toppluluğun bizden yükümlülüklerimıizi yerine ge
tirmemizi istememelerini önerdik; aramızdaki katma 
protokolün 60 ncı maddesi de buna olanak veriyordu. 

Bu konularda pazarlıklar ve görüşmeler sürerken, 
i Sayın Dışişleri Bakanı, önerileri, ilişkilerin askıya 

alınması şeklinde yorumlayınca, hem pazarlık; gücü
müzü azalttı, hem de bizim Avrupa Ekonomik Top
luluğu üyelerine güvence vereceğimizi söyleyerek on
ların yeni Ödünler istemelerine ortam hazırlamış 
oldu. 

Bu tutarsızlıkların sonucudur ki, hiçbir ciddi ha
zırlık yapılmadan tam üyelik için başvurulacağı Han! 
edilirken ve bununla birlikte işgücünün serbestçe do
laşımı beklenirken Federal Alman Hükümeti, Türk va
tandaşları için vize yükümlülüğünü bu Hükümet dö
neminde getirmiştir ve yine bu Hükümetin ödün po
litikasıyla, işgücünün serbest dolaşımı daha şimdiden 
1983 yılına ertelenmiştir. 

Değerli milletvekilleri, kendi ulusal güdümüzü ve 
olanaklarımızı ulusal bir politika içinde saptayıp uy
gulamaya koymadan ve topluluğa bugün üye olan 
ülkelerle eşit düzeyde yarışabilecek bir sanayi toplu
muna dönüşmeden tam üyelikten Türkiye'ye bir ya
rar sağlanacağına inanmıyoruz. Bu Hükümet, bu yönde 
bir hazırlık yapma yerine, gerekçe olarak, Yunanistan 
giriyor, Portekiz giriyor, ispanya giriyor, o halde bi
zim de girmemiz gerekir» gibi bir gerekçe ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu tam üyeliği için başvurma yo
lunu seçiyor. 

Dış siyasal ilişkilerle dış ekonomik ilişkilerin ayv 
rılmazlığı bu Hükümet döneminde büyük ölçüde ih
mal edilmiş, daha önce başlatılan girişimler de yürü
tülememiştir. Gerek dost ve kardeş İslam ülkeleriyle, 

i gerek komşularımızla ve sosyalist ülkelerle olan eko- ' 
nomik ilişkiler, Hükümetin izlediği tek yönlü ve gü
dümlü politika sonucu büyük ölçüde aksamıştır. Bu 

I politika, ülkeye önemli yararlar ve olanaklar sağla-
J yacağına inandığımız hizmet dış sunumunu da olum-
J suz yönde • etkilemektedir. Örneğin, Libya ile kurul-

813 — 



M. Meclisi fi : 128 3 . 9 . 1980ı O : 1 

ması kararlaştırılan değişik alandaki ortak şirketlerden 
(hiçbiri yürütJülıememektedir. Yine bilindiği gibi, Hü
kümetimiz döneminde yapılan bir anlaşma ile Libya' 
dan alınacak petrolün % 20 sinin malla ödenmesi 
öngörülmüştü; ancak, ürün dış satımındaki yüküm
lülüklerimizi yerine getiremediğimizden, Libya'ya 
olan petrol borcumuz da sürekli artmaktadır. 

Sovyetler Dirliği başta Olmak üzere, birçok ülke 
ile kurulmuş bulunan ekonomik komisyonlar, aylar
dır. toplanamamaktadır. Üçüncü Dünya ülkeleriyle, 
Afrika ülkeleriyle ilişkiler büyük ölçüde ihmal edil
miştir. Dış ticaret rejimimiz değiştirilerek sosyalist 
ülkelerle yapılacak sanayi ürünleri dıış satımının cay
dırılması yoluna gidilmiştir. Halbuki, kendilerine hoş 
(görünmek için böyle davranılan Batılı dostlarımız, re
jim farkı gözetmeden tüm dünya ülkeleriyle ilişkile
rini, bu arada özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerini 
en üst düzeye çıkarmanın çabası içindedirler. Örne
ğin, Batı Almanya ile Doğu Almanya arasındaki eko
nomik ve ticari ilişkiler hızla artmaktadır. Yalnız bu 
yılın ilk altı ayında bu iki ülke arasındaki dış ticaret 
hacmi 3 milyar doları aşmış bulunmaktadır. 

Duş ilişkiler, ekonomik yönüyle, siyasal yönüyle 
(bir bütündür. Dışişleri Bakanlığı bu nedenlerle ekono
mik yönün dışında tutulamaz. Halbuki, bu Hükümet 
döneminde gerekli eşgüdüm de kaldırılarak, dış eko
nomik ilişkilerdeki tüm yetkiler, her gün içeride ve 
dışarıda siyasal demeçler de vererek yasaları çiğneyen 
bür kamu görevlisine verilmiştir. Bu olayların ve ko
nuların izlenmesinde ve devamında önemli sakınca
lar ortaya çıkarabileceklerdir. 

Değerli milletvekilleri, burada önemli gördüğüm 
bir konuya da değinmeden geçemeyeceğim.. Eğer, 
Başbakana bağlı bir kamu görevlisi, bir müsteşar, 
yurt içinde ve yurt dışında her gün yasaları çiğneyen, 
onları hiçe sayan, yan tutan siyasal beyanatlar verir
se, vatandaşlardan yasalara uymaları nasıl beklene
bilir? 

Görevi ne olursa olsun, Sayın Başbakana ne ka-
• dar yakın olursa olsun, sayın müsteşar da bir kamu 

görevlisidir. Yasalar hiç kimseye bu konuda ayrıca
lık yapma hakkını vermez. Şimdi izninizle, her güm 
içeride ve dışarıda örneklerini gördüğümüz sözlerin
den en son yayınlanan birkaçını okuyarak bilginize 
sunmak istiyorum. 

'Sayın kamu görevlisi bu haftaki basında bakınız 
neler söylüyor : «Halkta, bu hükümet giderse »tedbir
ler durur, yine yokluk gelir endişesi var.» (AP sıra

larından «Doğru» sesleri) «Doğru» diyorsunuz... Bir 
kamu görevlisinin bunu söylemeye hakkı yok. Me
sele, işin doğrusu yanlışı değil, kimin söylediği önem
lidir. (AP sıralarından «Kim, kim?» sesleri) Kim o 
sırada «doğru» dediyse ona söylüyorum. «Ben, hü
kümeti düşüreceklerini sanmıyorum. Düşürürierse, bu 
düşürenler için felaket olur. Böyle her gün, hükümet 
düşürülüyor, düşürülecek denilen bir ortam içinde 
Türkiye'ye ne yabancı sermaye gelir ne de kredi...» 
'(AP sıralarından «Yalan mı?» sesleri) Bunu «Doğ
rudur» diyenler, gelip burada söylesinler. Eğer biz 
hâlâ bir kamu görevlisinin böyle siyasal beyanat ver-
me'sini doğru buluyorsanız, onun ayrıca hesabını gö
rürüz. 

ı«Ya bıraksınlar hükümet rahatsız edilmeden ça
lışsın, ya da erken seçime gidelim...» Müsteşar, «er
ken seçime gidelim» diyor. «İsterlerse hükümeti he
men düşürsünler; ama bir daba söylüyorum, bu, dü
şürenler için de, Türkiye için de büyük problem 
olur.» 

Yine bir başka yerinde bu sayın kamu görevlisi, 
1978 ve 1979 yıllarını dikkate alarak şöyle söylüyor : 
«'Prensip olarak sosyalist ekonomi özentisinden, ser
best piyasa ekonomisine dönüyoruz.» Yine başka bir 
yerinde, vergi yasalarını dikkate alarak, bakınız sa
yın kamu görevlisi neler söylüyor : «Geltirin asgari 
ücreti çıkaralım diyorlar. Tek başına bu olmaz. Bu
nu oy için söyleyenler bilsinler ki, bu görüşle oy da 
alamazlar. Halk biliyor, bu görüştekilere oy vermez.» 

Değerli milletvekilleri, mesele ve sorun, konunun. 
doğruluğu yanlışlığı değil. Sizler, bize bunları söy
leyebilirsiniz, tartışırız, Sayın Başbakan .söyleyebilir, 
sayi'n bakanlar söyleyebilir; ama kamu görevlisinin 
'büyüğü küçüğü, yetkilisi yetkisizi yoktur, hiçbir kamu 
görevlisinin böyle bir beyanat vermeye hakkı yok
tur. Eğer Sayın Başbakan çok istiyorsa, yasalar ola
nak veriyor, bu değerli kamu görevlisini bakan yapa
rak bütün bu beyanatları verdirebilir. 

Değerli milletvekilleri, kurumları, kuralları, yasa
ları bu kadar dejenere ederek hiçe saymayalım; et
mek isteyenlere, edenlere de izin vermeyelim. Görevi 
ne olursa olsun, kamu görevlilerimi böylesine günlük 
siyasetin içine sokmayalım. Aslında, kamu yönelimi 
bunun içindir ki, her gün bir adım daha çöküyor; bu
nun içindir ki, toplumun kamu yönetimine ve yöne
ticilerine olan saygınlığı da her gün giderek azalıyor. 

'Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin bölgemizdeki 
ve dünyadaki gelişmeleri çok yakından izleyerek, de
rinliğine irdelemesi ve bunları kendi gözlemlerine da-
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yanarak, kendi başına değerlendirmesi, buna dayana
rak ulusal yararın gerektirdiği açık ve tutarlı bir tu
tum, bir ulusal politika ortaya koyması gerektir. 

Türkiye, bu bölgenin asli unsuru olarak bölgede 
nasıl davranılmaşı gerektiğini dostlarından çok daha 
iyi bilebilecek durumdadır. Bu nedenle, bölgeyle ilgili 
konularda müttefiklerinin dümen suyunda gidebile
cek bir ülke olmamalıdır. Ancak, bu hükümdün daha 
ilk günden izlemeye başladığı tutumla, böyle, kişi
likli bir politika uygulamak olanaksız hale gelmiştir. 
Dış, politikada kolaya başvurmuş ve hükümet, tüm 
önceliği, NATO ile olan ilişkilerde görmüş, tüm olay
lara bu açıdan bakmıştır. Bunun içindir ki, tüm kom
şularımızla ilişkilerimiz geçmişe göre gerileyerek da
ha kötüye gitmiştir. 

714 sayılı Notamın kaldırılması pahasına Yuna
nistan'la ilişkilerde de herhangi bir ilerleme .sağlana
mamıştır. 714 sayılı Notam, coğrafi kapsamı ve Kıb
rıs Türk Federe Devldti hava sahası ve Ege üzerin
deki etkileri düşünülmeden tek taraflı olarak kaldırıl
mıştır. Bu kararla Hükümet, Ege sorunlarının çözü
münü bir bütün olarak düşünmediğini ve ele alma
dığını göstermiş bulunmaktadır. Sayın Dışişleri Ba
kanının bunu iyi niyet jesti olarak nitelendirmesine 
karşın, daha sonraki uygulamada da görüldüğü gibi, 
Yunanistan Ege hava salhası üzerinde hiçbir iyi niyet 
jestinde 'bulunmamıştır. Yunan kamuoyunun da böy
lesine tek taraflı taviz ve jestleri takdir etmekten uzak 
olduğunu, Gemlik vapuru olayındaki davranışları 
açıkça göstermektedir. 

Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönme 
kbnusunda gizli kapaklı girişimler, görüşmeler sürdü
rülmektedir. 

Ege üzerindeki ulusal haklarımız konusundaki ge
lişmelerden CHP olarak endişe duymaktayız. Biz 
CHP olarak, Yunanistan'ın askeri yapısına dönmesine 
karşı 'değiliz. Ancak bu dönüş, Türkiye'nin Ege De
nizi üzerindeki ulusal halklarından ve sorumlulukla
rından ödün verilerek gerçekleştirilemez. 

ıSayın Milletvekilleri, yine bu konuda da Sayın 
Dışişleri (Bakanı 28 Ağustos tarihindeki görüşmeler
de 7İ14 sayılı Notamın kaldırılması karan ile ilgili ola
rak sora derece -sakıncalı bulduğumuz bir iifade kul-
lanımıştır. Konuşmasında Sayın Dışişleri IBakanı ay
nen şunları söylemiştir: «Bu benim kararım değildir, 
bana 'bağlanması mümkün olmayan bir karardır; Hü
kümetin kaf arıdır». 

Bu kısmı doğrudur, normali de budur, gereği de 
budur. Ancak Sayın Dışişleri Bakanı, konuşmasını 

daha sonra şöyle sürdürmüştür: «Hükümetin kararı 
da, Hükümetsin ;tek başına aldığı bir karar değil, Dış
işleri Bakşanının tazyiki altında alınmış bir karar de
ğil, askeri makamların gördüğü lüzum üzerine ve Mil
li Güvenlik Kurulunun kararı iledir.» 

Sayın Dışişleri Bakanının bu ifadesi son derecede 
sakıncalı ve tehlikeli bir tutumdur. Bu gibi konular 
siyasi konulardan ayriiamaz, soyutlanamaz. 714 sa
yılı Notamla ilgili kararların tümü siyasal nitelikte
dir; siyasal karar alma yetki ve sorumluluğu da hü
kümetlere aittir. (CHP sıralarından alkışlar) Hükü
metler de, sadece bu değil, herhangi bir karar alürlar-
ken elbette ki, ilgili kurumların, kuraluşiarın, hatta 
kişilerin görüşlerini alabilirler, almaları gerekir; ama 
karar yetkisi, varsa sorumluluğu da başka organlara 
devredilemez ve 'özellikle başka kuruluşlara aktarıla
rak, sorumluluğun dışına çıkılamaz. 

Aslında Hükümet, başka konularda da gerektiğin
de ve güçlüklerle karşılaştığında bu ıtür davranışlar 
içine girmeyi âdet haline getirmiştin Örmeğin, gerek
tiğinde terörün sorumluluğunu sıkıyönetime, ekono
mik kararların yönetimini ve sorumluluğunu özel sek
töre, üretim düşüşünün sorumluluğunu işçiye, yasa 
önerilerinin sorumluluğunu da Milli Güvenlik Ku
ruluna bağlayabilmektedir. Hükümetini bu konular
daki bu itutumunu ve davranışım son derece yanlış, 
sakıncalı ve tehlikeli bulduğumuzu özellikle belirtmek 
isterim. 

Değerli milletvekilleri, Ortadoğuda birtakım zor
lamalara ve yapay yöntemlere 'başvurmak, durumu 
büsbütün karıştırarak, sorunların çözümünü güç hale 
getirmektir; Camp - Davit bunun açık bir örneğidir. 
Daha önce de Parti olarak belirttiğimiz gibi, 'Ameri
ka Birleşik Devletlerinin, İMıısır'ı, öteki Arap ve Islamı 
ülkeler}nden soyutlayarak, Filistin gerçeğini dışarıda 
bırakarjak Ortadoğu sorununa çözüm getirme girişi
mi, Ortadoğu sorununu büsbütün karmaşıklaştırmış, 
'ylajnüüş vie geçiensliız Mr çierçieMa ıoluş|tuaımiu§ltiuir. Kıudlüls' 
ün bir Musevi kenti ve İsrail'in başkenti 'ilan edilme
siyle tüm İslam âleminde ve Ortadoğuda yeni bir ya
ra açılmıştır. Açılan bu yeni yara ile, gerginliklerin 
giderilmesi şimdi daha da güçleşmiştir. Kudüs ile il
gili durum düzeltilmedikçe, Filistin sorunu, Filistin 
haılıkının bağımsızlık özlemlerine uygun ve Filistin hal
kının da kabul edebileceği bir şekilde çözülmedikçe 
Ortadoğuya huzur istikrar ve barışın gelmeyeceği açık
tır. (CHP sıralarından alkışlar). 

Bu arada Hükümetin bir .tutumuna da değinmek 
istiyorum. 
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•katkı yapmanın; da gereğidir. (Müttefiklerin her biri 
kendi bölgelerinde ve çevrelerinde rejimi farkı gözet
meden tüm ülkelerle ilişkilerini geliştirmektedirler; 
kaldı iki, bizim bölgemizdeki ilişkileri ve etkinlikleri 
bile, bizimde kıyaslanmayacak kadar ileri .düzeydedir. 
Batılı müttefiklerin -Türkiye için böyle bir tedirgin
lik duymaları haksızlıktır. Türkiye, ne bölgedeki iliş
kililerini dünyada, ne de 'dünyadaki 'ilişkilerini bölge
de istismar etmeyecek bir sorumluluk içindedir. Bölge 
ülkeleriyle, 'İslâm ülkeleriyle ilişkilerimizi gelişitir-
mek, müttefiklerle olan ilişkilerin geliştirilmesiyle 
çelişmez, çelişmemelidir. Türkiye, Batı ile yakın ilişki
ler ve ittifak içinde olmanın yanı sıra, bir Ortadoğu, 
Doğu (Akdeniz ve Balkan ülkesidir. Coğrafi konumu ve 
özgürlükçü demokrasiye bağlılığı ile Doğu - Batı iliş
kilerinde olduğu kadar, Güney - Kuzey diyalogunda 
da önemli bir yere sahiptir ve Türkiye, önemini ve 
konumunu istismar etmeyecek bir sorum!unluk için
dedir. Bu nedenle, 'Batılı müttefikler hiçbir zaman Tür
kiye'de bölgedeki temsilcileri gibi davranmasını is-
tememelidir, 'bölgedeki ilişkilerini de bizi aşarak yü
rüten em elidir. 

'BAŞKAN — Sayın Çetin, (lütfen bitiriniz efendim. 
HÜKMET ÇETİN (Devamla) — Bitiriyorum Sa

yın Başkamın. 
(Batıya koşulsuz ve fazla itaatkâr olmanın 'Batılıla

ra da yararı olmadığını yakım geçmişteki Iran olay
ları da açıkça göstermiştir. (Bu konudaki ulusa! po
litikamızı iktidardan iktidara değişımeyecek kadar 
açık, sağlam vs tutarlı temellere oturtmak zorunda
yız. Aslında, Batıyla aramızdaki gerçek bağ jeopoli
tik değildir, stratejik değildir, soğuk savaş kışkırtma
cılığı değildir; 'gerçek bağ, özgürlükçü demokrasiye 
bağlılıktır. 

BAŞKAN — Sayın Çetin 6 dakikanız var efen
dim., 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bilindiği gibi, 
Filistin Kurtuluş Örgütü Ankara Temsilcisine bir sui
kast yapılacağı ihbar edilmiştir. Doğru mu, yanlış mı 
'bilemiyoiruz; ancak, Hükümet bunu anlayıp açıklığa 
kavuşturma olanağımı, anlayamadığımız nedenlerle 
elimden kaçırmıştır ve uyarıldığı halde bu 'konunun 
gereğini yapmamıştır. 

Ortadoğuda en tehlikeli eğilim, «Böl ve yönet po-
İ!İtJkası»dır. Dış çevrelerce de körüklenen böl ve yö
net politikası, özellikle bugünkü Hükümetin her tür
lü ayiınmcılığı teşvik eden tek yanlış iç politika uygula
malarıyla sarsılmaya başlayan ulusal birliğimiz için de 
üzerinde önemle durmamız gereken bir konudur. 

'Bölgemizin tüm bu karmaşık sorunları karşısında, 
Atatürklün dış politika anlayışına, laiklik ilkesine ve 
Atatürk milliyetçiliğine sarılmamız ve bunları uygu
lamaya aktarmamız şimdi daha da büyük geçerlilik 
kazanmaktadır. Atatürk'ün dış politika anlayışında 
hareket noktası, öncelikle kendi bölgemizdeki ülke
lerle sağlıklı ilişkiler içinde bulunmaktır. Bunun 
için de, bölge ülkeleriyle sağlıklı, yakın ve karşılıklı 
güvene dayanan ilişkileri öncelikle geliştirmemiz ge-
'rekir. Komşularımızla, özellikle İslam ülkeleriyle ve 
gelişmekte olan ülkelerle ekonomik, ticari ve iteknik . 
işibirliğinii gerçekleştirip, geliştirmekle, dünyadaki et
kinliğimiz artar ve bundan alınacak güçle, Batı ülke
leriyle yürütülecek politika daha sağlıklı ve gerçekçi 
temeller üzerine oturtulmuş olur. Bunun için bölge 
ülkeleriyle ilişkilerimizi çok yönlü olarak ve sabırla 
geliştirmeliyiz. Bu politika, uzun dönemde Tütfkiye'ninı 
ekonomik sorunlarının çözümüne de büyük katkılar 
getirecek bir politikadır. 

'Bugünkü Hükümet ve Sayın Dışişleri Bakanı böy
le bir politikayı izleme yerine, belki kendilerine kolay 
da gelen, her sorunun çözümünü yalnız Batıda ara
mak yolunu izlemektedir. Atatürk'üm dış politikasıy
la, Batı ülkeleriyle ve müttefiklerimizle olan ilişkileri-
mizi zayıflatmaksızın, bölgesel ili sikilerinnizi güçlendi
rebiliriz. Bunu başarabildiğimiz oranda, Batı ile iliş-
kilerimıiz de daha sağlıklı bir sürece girebilecektir. 

Sayın milletvekilleri, bazı 'Batılı çevreler, bizim, 
bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi gdiştirmemiz karşı
sında, bizce mazur görülemeyecek tedirginlikler içine 
giriyorlar. Bugünkü Hükümetin de bu tedirginliğin, 
etkisinde kaldığı anlaşılıyor. Halbuki bölge ülkeleriy
le ilişkilerimizi geliştirme politikası, kendi güvenliği
miz yanında, dünya barışına gerçekçi ve sağlıklı bir 

Sayın milletvekilleri, biz daha başlangıcında ve ku
ruluş aşamasimda bu hükümet modelini, programlını, 
izleyeceği iç ve dış politikayı tasvip etmedik; politika
sına, kendisine Ve hiçbir bakanına güvenoyu verme
dik. 10 aya yaklaşan uygulama, başlangıçtaki tüm 
kuşkularımızı doğrulamıştır. Bu süre içinde sokak âde
ta yönetime hâkim olmuş; Devlet, etkinliğini yitir
miş; ekonomik ve toplumsal bunalım büyük boyut
lara çıkmış; dış politikanın yanlışlığı ve sakatlığı orta
ya çıkmış ve dış ilişkilerde geri dönülmesi güç, sa
kıncalı adımlar atılmıştır. Ayrıca, diğer bakanlık ve 
kuruluşlara bugüne kadar örnek olan ve örnek olma
sı gereken Dışişleri Bakanlığı personel politikası, bu
günkü Bakamın uygulamasıyla büyük ölçüde zedelen
irle eğilimi göstermiştir. Kural dışı, gelenek dışı işlem-
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ler ve uygulamalar, Dışişleri Bakanlığı için önemli 
sakıncalar yaratabilecektdr. 

Değerli ımilidvekilleri, kısaca, bu Hükümetin ku
ruluşu, politikası, anlayışı va uygulamasıyla ülkenin 
hiçbir temel ısoranuna çözüm 'getirmeyeceği bir kere 
daha ve /tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Bu neden
lerle, başından beri, Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak, bu Hükümete güvensizliğimizi belirttik. 

Şimdi ise, Hükümetin kurulmasına olanak sağla
yan ve Hükümeti oylarıyla bugünıe kadar destekleyeni 
Milli Sdâmet Partisi, Hükümetin dış politikası ve 
Dışişleri IBaıkanı hakkında güvensizliğini belirterek 
Gensoru vermiş bulunmaktadır. Milli Selâmet Parti
sinin Gensorusunda katıldığımız, katılmadığımız ko
nular olabilir; ağırlıklar farklı olabilir; sorunlarda an-
laşsak bile, bazılarının çözümünde ayrılıklar olabilir. 
Ancak, Cumhuriye Halk Partisi için önemli olan, bu
günkü Hükümetin dış politikasıdır, dış politikasının 
sakalığıdır, yanlışlığıdır. Bunların başlıcalarını bu 
süre içinde örnekleriyle ortaya koymaya çalıştım. 

Hepinize şahsım ve Cumhuriyet Halik Partisi Gru
bu adına saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkış
lar). 

•BAiŞtKiAiN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına 

Sayın Mehmet Doğan'da, 
'Buyurunuz Sayım Doğan; sizinde süreniz 30 da

kika efendim, 
MHP GRUBU ADINA MİBHMET DOĞAN 

{Kayseri) — Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; Dış
işleri IBakanı hakkında Milli Sdâmet Partisi Gend 
Başkanı Sayın Necmettin Erbakan ve arkadaşlarınca 
verilen Gensoru hakkında IMiılliyebçİ Hareket Pantisi-
nlin görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Grubum ve şahsım adına Yüce Meclise saygılar 
sunarım. • 

Sayın Milletvekilleri, tarih boyunca olduğu gibi, 
bugün de milletlerarası münasebetler ve mücadeleler 
devam etmektedir; bu mücadele ve münasebetlerin 
bitmesi de mümkün değildir; gelecekte belki de daha 
amansız bir şekilde sürüp gidecektir. Her milletin ken
di varlığını, mili çıkarlarını, vatan bütünlüğünü ko
ruması, kollaması dbetete ki, en tabii hakkıdır. İşte, 
bu çerçeve İçerisinde her millet; gerek komşu dev
letler, gerekse, uzak da alsa diğer devletlerarasında 
•milli çıkarlarına !ön planda tutmak şartıyla münase
betler kurar; bu da devlet politikası olur. Her gelen 
hükümet veya şahıs bu ilkelerle diledikleri gibi oyna
yamaz. Görevleri, gayesi ve hedefleri belli olan dev-
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l'et politikasını daha iyiye, daha güzde, kısacası, tes
pit edilen ana hedeflere ulaştırmaktır. Çünkü şahıs
lar ve hükümetler gdip geçici, sürekli olan ise devlet
tir. 

Türk Devleti de Cumhuriyetle birlikte bir dış po
litika tespit etmiştir. Temelleri «Yurtta sulh, cihanda 
sulh» ilkesine dayalı, insanı haklarına saygılı, kimse
min toprağında gözü olmayan, dostça münasebetleri 
hedef alan bir politikadır. Bu politikanın bugüne ka
dar gdip geç&n hükümetler elinde, gendüikie Türk 
milli menfaatlerine uygun olarak yürütüıldüğünü id
dia etmek mümkün değildir. Bilgisiz, liyakatsiz, mdüii1 

hedeflerden habersiz kadrolar elinde Türk dış politi
kası yer yer çıkmaza itilmiş; Türk milleti beynelmi-
Id antlaşmalarla sağladığı baklanını dahi koruyamaz 
duruma düşmüştür. 

'Bunun mesulü falan hükümet veya 'filan şahıs de
ğildir. Gelen geçen hükümetler, Dışişleri teşkilâtında 
görev alan, yüksek düzeyde görev almış olan 'tüm bü
rokratlar derece derece sorumludur. IBu gibi hükümet
ler, Türkiye Cumhuriyetinin koyduğu dış politikanın 
felsefesini kavrayamamışlardır, Türk Hariciye teşki
lâtını organize edememişler, Türk Milletini yabancı 
ülkelerde tam anlamıyla temsil edecek, milıl'i hak ve 
çıkarlarını koruyabilecek, bilgili, tarih ve kültür şuu
ruyla dolu, mazbut karakterli,, Türk dış politikasını 
kavramış kadrolar yötiştirememişlerdir. Elçilikler, 
konsolosluklar, ataşelikler her gelen iktidarca dosta, 
yârana peşkeş çekilmiş veyahut da Türk dış politika
sının ana felsefesine uzak, gününü gün eden bazı ki
şilerin inhisarına düşmüş; saltanat gibi babadan oğu-
la intikal edip gelmiştir. îşte, dış politikada bulundu
ğumuz nokta burasıdır.. 

Sayın milletvekilleri, biz bir imparatorluk döne
minden geliyoruz. Birinci Dünya Savaşı, 600 yıllık Os
manlı Türk imparatorluğunu dağıtmış, emperyalist 
güçler topraklarımızı işgale başlamış, bu işgaller Anar 
dolu'nun bağrına kadar uzanmıştır. Türk Milleti, ca
nını dişine takarak, kanı pahasına, canı pahasına gi
riştiği Milli Mücaddeden Allah'ın' izniyle muzaffer 
çıkmış; bugünkü Misakı M'idli hudutlarımızı çizmiş, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuştur/ 

Kaybedilen imparatorluk topraklarında, Misakı 
Milli hudutları dışında, mühim miktarda soydaşları
mızı terk etmek mecburiyetinde kaldık; IBatı Trakya 
ve Musul'u sayabiliriz. O günün şartlarında Batı Trak
ya'yı milli sınırlar içine katmak mümkün olmadı; ama 
soydaşlarımızın hakları Lozan Andlaşmasıyla bir statü
ye bağlandı. IBu anlaşmaya göre, azınlık, cemaat hak-
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larıyla teminat altına alınmış, Türk bölgesine Yunan
lı nüfus mübadelesi önlenmiş; mal, mülk edinme, di
ni ibadet, Türkçe tedrisat hakları sağlanmış, Ege De
nizindeki adaların askeri maıksatüada kullanılması ve 
tahkim edilmesi önlenmiştir. 

lx)zan Andlaşmasımın 37 mci maddesi gereğince Tür
kiye'de yaşayan Rum Azınlık Cemaatine de aynı hak
lar tanımdı. Biz, Türk Milleti olarak attığımız imzaya 
bugüne kadar sadık kaldık; ama muhatabımız olan 
Yunanistan, anlaşmayı tersyüz etti. Rum Azınlık 
Cemaati, en azımdan Türkler kadar rahat ve iimlkâ/ıh 
yaşarken. Batı Trakya Türklerinin acıklı hailini hepi
miz biliyoruz. însanea yaşama haklan ellerinden alın
mıştır. Bunu, dünyada bilmeyen kalmadığı halde, bu
güne kadar gelip geçen hükümetler, meseleye yeterli 
ilgiyi göstermemiş veyahut da acz içinde elini oğuştu-
rup oıturmuışlıardır. 

Şimdi bakınız, (Eylül 1976 tarihli Amerikan der
gisinden aktarıyorum; «Yunan Irkçılığı ve Batı Trak
ya Tüirk Azıınlllığı» başlliığı (allltıimdfalkfi yazıdia özlelülle 'Şöy
le diyor: «Acaba, dünya kamuoyu, Batı Trakya'da 
Meşe, Bekirli ve Arabacı köylerinde yaşayan Müslü
man Türk Azınlığın, atalarından!- kalmış, yüzyıllar 
boyu Türkler tarafından işletilimiş topraklara Yunan 
makamları tarafından asılsız bir haksız iktisap iddia
sıyla el konulduğu ve sahiplerinin yaşlı gözleri önünde 
o bölgedeki Yunanlılara dağıtıldığımı biliyor mu? 

Acaba dünya kamuoyu, Batı Trakya'da yaşayan 
Türk Azınlığın evlerini onarma izni alamadıklarını, 
toprakliarım işlemek için gerekli malzemeyi temin ede
mediklerini, buna karşılık jandarma ve polis karakol
larımda veya devlet dairelerinde her gün dayaktan his-
ıselerimi aldıklarımı, dünya kamuoyunun oluşmasını 
sağlayan kitle halberleşme araçlarn neden Batı Trak
ya'ya uzanıp, orada yaşayan halkını açılarıyla yakın
dan ilgilenmek imkânı bulamıyor? Orada yaşayan in
sanlar armatör veya büyük şirketlerin sahipleri olma
dığı, (fakir olduğu içim mi? 

(Neden, insanlık, dünyanın en büyük toplama kam
pında yaşayan Batı Trakya Türklerinıin yaşama ça
balarına aldırmıyor? 

11924 yılımda (120 bin Türk yaşamaktaydı, Türk
ler normal alarak % 3 artar. Yarım yüzyıl içinde ar
tan müflis ne oldu? 

(Batı Trakya Türkü, Türkiye'den gelen gazeteyi 
okuyamaz, Türk radyosunu dinleyemez, fıatlta Türki
ye'den gelen namaz vakitlerimi gösteren masum duvar 
takvimlerimi de duvarıma asamaz..» 

— 818 

3 . 9 , 1980 O : 1 

Değerli arkadaşlarımı, uzum bir makaleden kısa 
birkaç pasaj aldım. 

ıBiz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bütün kom
şularımızla karşılıklı anlayış ve dostça münasebetler
den yanayız. Özellikle, din kardeşlerimiz olan Mü-
lümam Arap ülkeleriyle yüz yıllar boyu aynı kaderi 
paylaşmamın, aynı bayrak altımda yaşamanın, aynı kıb
leye yönelmenin şuurunu taşıyoruz. 

Müslüman komşularımız Suriye ve Irak, bizden» 
ayrılıp müstakil devlet oldukları günden bugüne ka
dar, Türk flvfiiletindenı daima dostluk görmüşlerdir. 
Özellikle Irak'la, Cumhuriyetim başımdan beri iyi mü
nasebetlerimiz sürmüş, müşterek (Bağdat Paktı kurul
muş, Türkiye tarafımdan dostça, kardeşçe münasebet
leri zedeleyecek her türlü davranıştan fcaçınılmışıtır. 

Maalesef, dostluğa, kardeşliğe yakışmayanı ilik dav
ranış 19516 yılında General Kasım tarafımdan yapılan! 
darbeden -sonra, 1959 yılında Kerkük'te yaşayan ma
sum soydaşlarımıza karşı yapılan kanlı katliam 
hepimizin malumudur. 

Türkiye, bugün olduğu gibi, o gün de seyirci (kal
mıştır. (Bütün olup bitenlere rağmen, millet olarak 
iyi niyetimizi muhafaza ettik, her türlü hasmame tu
tum ve davranıştan kaçındık. 

tyi niyetimizin, maalesef bugün Irak'ın başında 
bulunan sosyalist, Irkçı Baasçı liderleri tarafından 
anlaşılamadığını, hafife alındığını, düşmanca bir ta
vır içine girdiklerini üzülerek görüyoruz. 

Öyle düşmanca bir ta'vır ki, İslam kardeşliğimizi 
bir tarafa bırakın, komşulukla, insanlıkla bağdaştır
mak mümkün değildir. 

Sınırı yanlışlıkla geçti diye helikopterlerle hücum 
edip, katlettikleri om Türk, din kardeşleriydi, komşu
larıydı; ataları, yüzyıllar boyu aynı kaderi paylaşmış
lardı. Bu vahşiyane cinayetin sorumluları elbette ki, 
Irak'ın başında bulunan, tslamdan nasip almamış ırk
çı sosyalist ıBaıas liderleridir. 

Akıl babası, Hıristiyan Misal Eflak olan, Devlet 
Bakanı Saddam Hüseyin, 23 Temmuz 1980 tarihli 
Bağdat Sevre gazetesinde yayınlanan beyanatında 
tıynetini ve zihniyetini ortaya koymuştur. Bu beyana
tında şöyle diyor; «Bizden öncekiler aptaldı, şimdi 
gerçek ev sahibi geldi. Biz şimdi halkımız adına bay
raklara bayraktarlık yapıyoruz. Sınırlarımızdan bir
kaç Tünk vatandaşı geçti, yasak bölgeye girdiler. Sı
nırda Irak uçakları devriye gezmektedir. Silahlarla do
natılmış helikopterlerimiz sınırı geçenleri gördü, üzer
lerine ateş açtı, onları öldürdü. Bu da tabii bir olay
dır. Bu tabii olaya karşı bu kadar gürültü neden' ya-
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pildi? Yani, Türk'ün ağırlığı Irafchdan daha mı faz
la? Yok. Bundan sonra Iraklımın ağırlığı, yeryüzünde
ki herkese eşittir.» 

Gözü kararmış, kendimi dev aynasında gören pet
rol şımarığı bu zalim ırkçı sosyalist, hasbelkader Irak 
sınırları içimde kalan soydaşlarımız için, «Iraklı Türk
menleri kimse bizden soramaz. Hiç kimsenin Irak va
tandaşları için aracı olmasını kabullenemeyiz. Türk
ler ve İranlılar bunu iyice Minelidir, her kimin bura
da kimsesi varsa gelsin, toprağı eşelesin, çıkarsın ve 
götürsün; yürüsün gitsinler» demektedir. 

Aziz arkadaşlarım, biraz evvel burada konuşan bir 
sözcü, bundan evvelki ömgörüşmıelerde Milliyetçi Ha
reket Partisi adına sözcülük yapanı arkadaşımızı ve 
Milliyetçi Hareket Partisini de «IBatı Klüp» üyesi ola
rak tarif etti. 

Son zamanlarda siyasi edebiyatımıza bir klüp ke
limesi girdi; siyasi iistikametler, felsefi muhtevalar bu 
kelime ile tarif edilir oldu; biz, bazı siyasi tutumları 
hangi kulübe dahil edeceğimizi şaşırdık. Mesela, akıl 
hocası Hıristiyan Misel Eflak olan sosyalist ırkçı Baaş 
partisinin Türkiye'de sözcülüğünü yapanların, hangi 
klübün üyesi olduğunu tayinde güçlük çekiyoruz. 

Biz ırkçılığa, faşizme, nazizme, komünizme karşı 
olan Türk tlslam ülküsünün sahibiyiz. 

Sayın milletvekilleri, Mısır Büyükelçiliği baskını 
Olayını hepiniz hatırlıyorsunuz. Türk Devletinin baş
kentine kadar silahlarla giren Filistinli gerillalar, Türk 
Devletinin şerefine tevdi edilen Mısır Büyükelçiliğini 
basmış, iki güvenlik görevlimizi şehit etmiş, Elçilik 
mensuplarının ölümüne sebep olmuşken, Türk gü
venlik kuvvetleri onları katletaıemiiş, adalete tevdi 
etmiştir. 

Komşumuz Yunanlılarla da arasıra karşılıklı sini;' 
geçme, balıkçıların karşılıklı karasularına girme olay
ları zuhur etmektedir. Hiçbirisinde böylesine barbar
ca katliam olmamış, küstahça beyanatlar verilmemiş
tir. Bu noktada, bizimle birlikte bütün dünya kamu
oyunun), dikkatini çekmesi ve üzerinde hassasiyetle 
durması gereken mesele açıktır. İnsanı hak ve hürri
yetlerinin bu ölçüde değer kazandığı asrımızda, bu 
nasıl Ibir devlettir ki, .suç işlediğini iddia ettiği kimse
leri muhakeme etmeden, insanın en mukaddes hakkı 
olarak bilinen savunma hakkını tanımadan katledebi
liyor.» Kendi vatandaşlarına da, yabanci'larına da, 
devlet olma haysiyetiyle bağdaşmayacak olan bu ip-
itjildaji (taya (talkiinlalbMiyor?.. 

iSınırı 'geçen vatandaşlarımız hiçbir sorguya tabi 
tutulmadan, helikopterlerden inen Iraklı askerlerce 
hemen orada kurşuna diziliyorlar; İdam edilen Türk

menler hiçbir mahkemeye çıfcarılmıaksızın, savunma 
halklarını kullanmalarına imkân vermeksizin ve aylar
ca tecrit edildikten sonra birgün öldürüldükleri duyu
ruluyor, 

!Bu tutumla, zaman zaman çok daha hafüf ve de
tay sayılabilecek meselelerle uğraştıklarına şahit ol
duğumuz bazı milletlerarası kuruluşların da yakındanı 
ilgilenmesi gerekmez miydi? Ancak, biz müteşebbis 
olmadıkça, bizim Hariciyemiz bu makamları hareke
te geçirmenin gayretine düşmedikçe tabii ki, onların 
kendiliğinden doğacak ilgilerini beklemek mümkün ol
mayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, son günlerde basında çıkan 
bazı haberler, bizim Hariciye teşkilatımızdan' bu tarz 
aktif tavırlar beklemenin nasıl bir hayal1 olduğunu iyi
ce ortaya koymuştur. Gensoru vesilesiyle kısaca te
mas edeceğimiz bu hususlarda da Hariciye Bakanı
mızın tavrını öğrenmek istiyoruz. 

Yayınlanan haberlere göre, idam edilen ilk 15 
kişiden birisi olan, Irak Ordusundan emekli albay 
Türkmen Kardeşlik Klübü Başkanı Abdullah Abdur-
rahman, tutuklanmadan birkaç 'gün önce Bağdat Se
faretimize gelmiştir; oradaki 'görevlilere, yakın gün
lerde Türkmen cemaatinin başına bir felaket gelebi
leceğini ifade etmiştir. Ayrıca, Türk Hariciyesinden 
Irak makamlarına bilgi ve haberler sızdırıldığı konu
sunda ciddi endişeleri olduğunu, bu hususları Sefir
le konuşmak istediğimi söylemiştir. Sefir, bu zatın gö
rüşme isteğini reddetmiştir. Birkaç gün sonra Türk
menler arasında geniş tutuklamalar başlamış, birkaç 
ay sonra da idamlara geçilmiştir. 

Şimdi Türk Hükümetinin politikasının değiştiğimi 
söyleyerek bu 'görüşmeyi reddeden Sefir nerededir? Bu 
hadise üzerine Hariciye Vekillimiz ne yapmıştır? Dik
kati çöken ve üzüntü veren diğer bir nokta; o devre
nin Cumhuriyet Halk Partisinin ırkçı Baas Partisini 
kardeş parti ilan ettiği zamana tesadüf etmesidir. 

(Hadise bu kadarla da bitmemektedir. İdam edi
len son 10 Türkmenden birisi, kenıdıisine Türk Ha
riciye Vekâletinden bir evrakın fotokopisi gösterilerek 
suçlandığını söylemiştir. Görülüyor ki, hadise dehşet 
vericidir ve rahmetli Abdullah Abdurrahman ve di
ğerleri, Türk Hariciyesi tarafından hançerlenmiş ola
rak idama gitmişlerdir. 

Yine 1978'in Ocak ayında Türk emniyeti tarafın
dan kendisine daimi ikamet verileceği vaadiyle emni
yete getirilen ve İrak'a teslim edilen İbrahimim, o 
gün bugün ölü mü, diri mi olduğundan haber yok
tur ve babası, ilkokul öğretmeni olan Mehmet Bey 
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de bir ay kadar önce idam edilmiştir. Bu tespitler her
halde (Hariciyemizin yüz akları değildir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi burada önerge sahibi 
Sayın Erbaıkan'ın Irak dönüşü yaptığı basın toplantı
sına temas etmek istiyorum. Sayın Erbakan, başında 
milli kelimesi taşıyan bir siyasi partinin Genel Baş
kam ve şahsiyetli dış politikadan en çok söz eden bir 
kişi olduğu halde, bunları unutarak Saddam Hüseyin' 
in sözcüsü gibi konuşmaktadır. Sınırı geçti diye kat
ledilen 10 Türk'ten hiç bahsetmeyerek, idam edilen, 
hepsi yaşını başını almış, bugüne ıkıadar Irak Devleti
ne sadık kalmış, hizmet etmiş /emekli Albay Abdul
lah Abdurrahmaın, Doç. Dr. Necdet Koçak, Dr. Rı
za 'Demirci ve arkadaşiları için; «Anarşistaişler, ca
mide namaz kılan müsl umanların yüzüne kezzap ata-
caklarmıış» demesi, esef verici bir olaydır. Bu kişiler, 
Irak'ı yöneten Baas'çılardan kat kat daha üstün iMüs-
lümıandırlar; onlar camimin kutsiyetini, Allah'a kul
luğu omlardan daha iyi bilenlerdir ve bugüne kadar 
da daima ezilmelerime, mallarınım müsadere edilme
sine, memurlarının sürekli sürgün halinde olmasına, 
en ağır baskılara rağmen daima sadık kalmışlardır. 
Şimdi soruyoruz: 

Yanlışlıkla sınırı geçen 10 Müslüman kardeşimiz 
de mi anarşi çıkaracaktı, namaz kılan müslümanlara 
kezzap atacaktı., yoksa 'Bağdat'a kadar uzanıp darbei 
hükümet yaparak, Baas'çıları iktidardan mı uzaklaş
tıracaklardı? El insaf! Her Türkün, her siyasi partinin, 
Yegân yegân her parlamenterin birinci görevi, Türk 
Devletinim, Türk (Milletinin, Türk Vatandaşının, soy
daşının hak ve hukukumu korumaktır. Çağımızda hiç-
!bir millet vatandaşlarıma ve soydaşlarına karşı 'işlenen 
cürümlere bigâne kalmamaktadır. Bunun misalini ya
kın göçmişte Sovyet Rusya'nın kendi topraklarımda ya
şayan (Sovyet vatandaşı olan yahudiler hakkında aldı-

' ğı karar ve İsrail'im dünya kamuoyunu da harekete 
geçirerek gösterdiği tepki, süper bir devlet olara. Sov
yet Rusya'yı yerime mıhlamıştır. 

Türkiye, Birleşmiş Milletler Anayasasına imza at
mış bir ülkedir. Dünyanın her köşesindeki zulmü, 
barbarlığı kınar ve onaylamaz; ama kendi vatandaşla
rına yapılan insanlık dışı muameleleri 'görmezlikten 
gelir. Nerede (Kamboçya'ya, Vietnam'a, Şili'ye ağıt 
yakanlar? Nerede Ebu Firaz'ın günlük hayatımı adım' 
adım takip edenler fslamılılk adına, devrimcilik adıma? 

Değerli arkadaşlarım; Gensoruda, Batı Trakya 
Türklerimden bahsedildiği halde, Kerkük Türklerim-
den söz edilmemiştir. Sınırda şehit edilen 10 Türk 
akıllarına bile gelmemiştir, işte üzerinde durulacak, 

hatta günlerce, aylarca düşünülecek nokta burasıdır. 
'Muhterem arkadaşılarıjm, Peygamber diliyle «Müs

lüman o. kişidir ki, Müslüman kardeşimin ayağına ba
tan bir dikenin ıstırabını yüreğinde hissedendir.» Bu 
masum insanların fcatledilmesinim ıstırabımı hissetme
yen yüreklere yazıklar olsun. Bu konuda Hükümet ve 
Hariciye pasif kalmış, yeterince tepki gösterememiş
tir. 

ıDeğerli üyeler, şu hususu teyiden bir kere daha 
ifade edeyim ki; biz Türk Devleteimin daima komşu
larıyla dostluk, güvenjçimde yaşamasından ve dış po-
li'tikasiını bu anadoğrultu üzerimde geliştirmesinden 
yanayız. Irak için de bu evleviyetie böyledir; ancak 
malumdur ki, dış politika gerçekçilik ister, hava ve 
hevesle yürüyemeyeceği gibi, tek taraflı iyi niyetle 
de yürümez. Dostluklar, karşılıklı iyi niyete dayanır
sa dostluk olur. (Maalesef, Irak'la olan ilgilerimizde 
karşılık bulamamış, Hariciyemizin beceriksizlikleri de 
ilave edilince gülünç duruma düşmüşüzdür. Halbuki 
Irak'ta yaşayan Türk ve Türkmen cemaatleri karşı
lıklı dostluğumuzun! en kıymetli unsurları olabilirdi 
ve olmalıdırlar da; ama ıBaas yönetiminin ırkçı, den
gesiz tutumu buna imkân vermemiştir. Türk Hari
ciyesi ise, Ortadoğu meselelerinde hiçbir zaman imsi-
lyajtıiıfii ıdldla e|tlm|e bıaışıaınıısıma. gö&!öeirıameim(işriJr v/e dlal'ımıa, 
emrivakilere boyun eğmek zorunda kalmıştır. Bu tu
tumla ne yeni dostluklar inşa edilebilir, ne de mev
cutlar muhafaza edilebilir. Çünkü izaha gerek yok
tur ki, kendi menfaatlerini koruma cehtini göstereme
yen bir devletin, dostluğu da fazla itibara layık bulun
maz. 

[Halbuki değerli arkadaşlarım, Ortadoğunun ka
deri bir bakıma bütündür, istesek de, istemesek de 
bu kaderi biz de Irak'la yahut Irak da bizimle pay
laşmak zorumda kalabilir. Nice yıllardan beri Orta
doğu üzerinde oynanan büyük oyunlar karşısında ne 
Irak, ne de Türk Hariciyesini bu idrakle göremiyo
ruz. 

(Bir zamanlar Rusya'nın tahrik ve }'ardımlarıyla 
Iraik Türk Cemaati Irak'a karşı döğüştürüldü; dağ
larda yıllarca kam kaybettiler. Yetimişikıi cins milleti 
bir devlet içinde yaşatanlar, bin yıllık coğrafya, dev
let, bayrak, kan ve iman beraberliğini parçalayarak bu 
cemaati, Türkmen cemaati ile döğüştürmek istediler; 
ama muvaffak olamadılar, sonra roller değişti; ama 
kurbanlar aynı kaldı. Rusya, ıBaasçılaria anlaştı. Bu 
sefer de bazı Batılılar Iran Şahı vasıtasıyla Irak Türk 
Cemaatini, sözüm ona de&lteklemeye koyuldular. Si
lahlandırdılar, ezilen, mahvedilen yine bu cemaat ol-
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du. Bu cemaatler bizi hiç ilgilendirmiyor mu, biz Or
tadoğu ülkesi değil miyiz? Kaderimiz bu coğrafya, be
şeri unsurlarla oluşmuyacak mı, Türk Hariciyesinden, 
Türk Devlet geleneğine Ve haysiyetine yakışır biçim
de ve menfaatlerimizi kavrayan bir idrakle Ortado-
ğuya eğilmesini istiyoruz. Bunun da ilk adımı, bu Ba
kanlığı bir protokol genel 'müdürlüğü ve dış görev he
veskârlığı olmaktan kurtarmakla ballar. 

Sayın üyeler, isimdi Kudüs ve İsrail konusuna de
ğinmek istiyorum. Biz Türk Milleti olarak Kudüs'ü 
bin yıl müdafaa ettik, yüzbinlerce, belki de milyonla
ra varan şehit verdik. ıKudüs İslam dininde üç kut
sal şeylerden birisidir. Kudüs, aynı zamanda Yahudi
ler, Hıristiyanlar için de kutsaldır. Böyle bir şehrin 
zorla gasbedilip, İsrail'in 'başkenti yapılmasını şiddet
le ve nefretle kınıyoruz. Böyle bir oldu bittiye rıza 
göstermemiz mümkün değildir. Türkiye Hükümetinin 
bu oldu bitti karşısında ilk tepkiyi gösteren, Müslüman 
ülkeler arasında bulunmasını! olumlu karşılıyoruz. 

Türk Hükümetinden bundan sonraki dönemlerde 
de daha aktif bir politika izlemesini bekliyoruz. Yi
ne Türkiye hükümetlerinden, (Kudüs'ün Osmanlı İm
paratorluğu döneminde olduğu gibi, Müslümanların, 
Yahudilerin ve Hıristiyanların serbestçe girip çıka
bilecekleri, rahatlıkla ibadetlerini yapabilecekleri özel 
bir statüye kavuşturulması yolunda teşebbüslerde bu-
ılunımasını talep ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu Gensoru iç poUütikaya 
yöneliktir. Zira, dünyanın çeşitli bölgelerinde Müs
lümanlara yapılan zulme temas edildiği halde; Irak' 
in sosyalist, ırkçı liderlerinin barbarlığı tek kelime 
ile dahi kınanmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, dış politikada milli ve dini 
değerler etrafında birlik sağlanması zarureti ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. (İçeride birçok konularda ihti
laflı olabiliriz; fakat Türk Milletine yapılan haksız
lıklara, zulümlere karşı hem Islamın, hem de milli ru
hun gereği olan dayanışma içinde kenetlenmeliyiz. 

ıBu duygular içinde Yüce Meclise saygılar suna
rım. ı(MHP ve AP sıralarımdan alkışlar). 

(BAŞKAN '•— Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ali Naili Er

dem, Buyurunuz Sayın Erdem, 30 dakika konuşa
caksınız efendim. (AP sıralarından alkışlar). 

AP GRUBU ADINA ALİ NAİLİ ERDEM (İz
mir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 

Milli Selamet Partisi Grubu Başkanı Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakau ve iki arkadaşı tarafın
dan verilmiş olan Gensorunun gündeme alınmasın-

3 . 9 . 1980 O : 1 
* 

dan sonra, müzakere safhasında parti sözcüleri görüş
lerini dile getirdiler. 

1980 yılının 3 Eylülünde, acaba Türk Parlamen
tosunda neler konuşuluyor? Bir gün tarihi yazmak 
lüzumunu hissedenler bu zabıtlara dönüp baktığında, 
bu önergenin daha 1 nci satırında, «Türkiye'nin Av
rupa Vilayeti yapılması» iddiasını görecekler ve kendi 
kendilerine «Dünya milletleri, Ay'a, Merih'e gider
ken, bazı insanlar nelerle meşgul oluyormuş» diye 
hayıf lanacakl ardır. 

IBu gensoru gerçekte ne aklın, ne de gönül man
tığının eseri değildir. Bu, düpedüz ferdi 'ihtilaslarını 
ön plana getirmiş, hükümet olmayı ölesine bir kara
sevda haline getirmiş ki, bunun cezbesinden kendisini 
Ikuritiamaırnlaımaş. ofllaını /iınısıaınjllaınıın masltıgele ımıulhıaıyyalıete-
rinde yarattıkları bir dünyayı önerge haline getirme
nin ötesinde hiçbir yönü gerçekten nasibini alama
mıştır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bu Gensoru bugün normal süresi içerisinde so
nuçlanırsa, Anayasadaki prosedürü içerisinde aradan 
1 tamgün geçtikten sonra oylanacak. Bu oylamanın 
sonucunda bir buhran ortaya çıkacak. Bu buhranın 
vebali bu Gensoruyu verenle «Evet» diyenlere aittir. 
Bir buhran çıkar, kâfi derecede sağından solundan 
çekiştirilmek suretiyle Parlamentoyu âdeta işlemez 
hale getirmek isleyenler, buna yeni bir buhranı daha 
ilave etmenin her halde zevkini bünyelerinde tada
caklar, 

Bu Parlamentoda meseleler bir tarafa bırakılıp çok 
şeyler dile getirilir. Ben bunlara itibar etmeyeceğim, 
zati meselenin üzerinde duracağım. Şimdi bu Genso
ruya Halk Partisi «Evet» diyor; öylesine inanmış ve 
meseleye öylesine Ciddiyetle bağlanmış ki sıraları 
bomboş. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) Meselede 
neyin peşlinde oldukları ortada, hangi ciddi amacın 
peşinde oldukları da aşikâr. (AP sıralarından «Öner
ge sahibi bile yok» sesleri) Önerge sahibi, o dahi yok. 

HASAN CERİT (Adana) — Seni dinlemeye mec
bur mu? 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Yalnız he
men sözümün başında bir şeyi söylemek istiyorum, 
önergeyi veren Parti Grubu adına konuşan şahsa: 
Siz devamlı surette «Batı Kulübü» diye Adalet Par
tisini İtham etmek iddia ve isnatta bulunmakta devam 
ediyorsunuz; ama size dönüp demezler mi ki, sizin 
administrasyonda, Devlet hizmetinde fevkalâde önem
li mevkilere gelmenizde bu «Batı Kulübü» diye ad
landırdığımız, küçümsediğiniz, hor ve hakir görme
ye çalıştığınız insanların imzalan vardır. (AP sırala-
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rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ama tarih sayfala
rında Brürais'ler eksik olm'az. Bir dahası var, Türk 
Atasözünde bir şeyi söylerler: «'Besle, . . . . oysun gö
zünü»; 

FEHİM ADAK (Mardin) — Siz milletin gözünü 
oyuyorsunuz. 

ALÎ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Şahsiyetli bir 
dış politika, Adalelt PaırtMnin karakterlidir. Ne ağız
dan dolmadır, ne göstermeliktir; zarfı ile mazrufu 
'İle, muhtevası ile, vitrini ile, şekli ile, başlangıç ve bi
tiş noktası ile Adalet Paresinin dış politikası şahsi
yeti bir politikadır. Kendi benliğinden hiçbir şey kay
betmeksizin.. < 

INECATÎ CEBE (Balıkesir) — Sevsinler. 
ALt NAİLÎ ERDEM (Devamla) Sizi de sev

sinler. 
Milli değerlerinden hiçbir şey kaybetmeksizin, mil

li değerlerine en ufak bir tarizde bulunulma imkânı 
vermeksizin dış politikasını şerefle, haysiyetle, itibar
la sürdüren bir Hükümet., 

!22 ay gezilmedik kapı kalmadı. Sonra, önergeyi 
veren Sayın Erbakan'ın, büyük bir heyecanla, büyük 
ümitlerle yola çıktığı Suudi Arabistan ve oradan ge
lecek milyonlar. (AP sıralarından «Milyarlar» ses
leri) O milyarların hiçbirisi gelmedi, zaltıâlinizin baş
kanlığınızda bulunduğunuz sürede yürüttüğünüz he
yetlerde; ama şimdi onlar kendileri gelip veriyorlar. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) Hem de buraya 
kendileri geliyorlar. 

'Öyle ise şahsiyetli, haysiyetli, itibarlı politikada 
kapı kapı dolaşmak suretiyle değil, bizzat Türkiye'nin 
merkezine o dostların gelmesini temin etmektir. 

Nezaket, eğer şahsıilyetfflnizJi alıp götürüyorsa, o za
man zarafetimizden bahsedilmez, aczlinizden bahse-ı 
dilir, 

Ortak Pazarla ilgili konuları Sayın Kutan dile 
getirirken öylesine şeyl'er söyledi ki, eğer Mark 
Twain eğer Türkiye'deki oyum yazarları, komedyen
ler günlerce düşünseler bu kadar mizahi, güldürü ke
limeleri bir araya getiremezlerdi. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Alah 
Allah. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Türkiye belli 
yerlere satılıyormuş, hem de büyük paralarla ve ora
larda yeni ülkecikler meydana gelecekmiş ve Türkiye 
elden çıkacakmış... 

Şimdi size sorarım; daha siz birkaç gün önce Kad-
dafi'ye iki temsilci göndermediniz mi? Kaddafi'ye 
temsilci gönderiyorsunuz da, İstiklâl mücadelesini yap-
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tığınız 30 Ağustosa bir adam gönderemiyor musunuz? 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

«Moskof ve komünist sürüleri» diyorsun da, Ker
kük'te, Çukurca'da Türk Müslüman insanlar şehit 
edilirken onlar hakkında niye reaksiyonunuz olmu
yor? (MSP sıralarından gürültüler.) Onlar bir de 
terörist, anarşistmiş öyle mi? «Alma mazlumun anı
nı, çıkar aheste aheste» ve de çıktı. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Doğru, 
çok doğru. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — ... Çok çıktı, 
hem de anında çıktı. Acaba dost ve müttefik diye İs
lâm ülkeleri ortada dururken, İsviçre'de kaybolmanın 
sebebi ne? (Gülüşmeler.) 

ÖMER KARAHAN (Tekirdağ) — Yahya da ora
da. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Taklit sa
natınız da varmış tebrik ederim, sahne merakınız ol
duğunu bilmiyordum. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — O bel
ge diye gösterdikleriniz, aslında sizin iflasınızın bel
gesi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Karamıol-
laoğlu. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — O gayet ba
sit, o çok basit, 14 Ekim seçimlerinin sonuçları or
tada, «Halep orada ise arşın burada» diyorlar, hodri 
meydan, buyurun erken seçim, buyurun.... (AP sıra
larından, «Bravo» sesleri, alkışlar.) Buyurun hemen 
gidelim. (Gürültüler.) Kimin kimi iflas ettirdiğini bir
likte görelim. Nasıl olacak bu Avrupa ili? Anlamak 
lazım. 

BAŞKAN — Efendim, sayın hatibin sözüne neden 
iştirak ediyorsunuz, lütfediniz de dinleyelim birlik
te. (Gürültüler.) 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Oraya söylesene. 
BAŞKAN — «Oraya söylesene» diye Başkanlığa 

hitap edemezsiniz beyefendi. Sayın Önadım, «Oraya 
söylesene» diye Başkanlığa hitap edemezsiniz, buna 
hakkınız yok, rica ederim lütfen oturunuz yerinize; 
ben size, «Siz» diye hitap ediyorum. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Siz mü
dahale ediyorsunuz, hatibin konuşmasının insicamı 
bozuluyor. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Erdem. 
ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Avrupa vila

yeti olmak... Bu bir büyük bühtan. Bu, fevkalade bü
yük bir bühtan. Bunu ilk konuşmamda da söyledim; 
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Batı'nın ne Hıristiyan görüşü, ne sosyalist görüşü biz
lerde mâkes bulamaz. 

Hıristiyanlık, kölelerin isyan çığlığı idi. islâm'da 
bunda yok, ne asalet var, ne sınıf. Ne gerekiyordu ki, 
sosyalizme tutunmak lüzumunu hissedelim? Ben, 
«İnananlar kardeştir» diyen yüce bir inancın içinde
yim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Ne gereği var Avrupa'nın? Bu sıralar içerisinde 
Avrupa ve giderek bu temponuz içerisinde Türkiye 
vilayet olacak... Serhat şehri Edirne'den Selimiye'yi 
mi kaldırdınız yoksa? Sultan Ahmet Camii mi gitti? 
Yunus Emre'nin aşkı mı bitti? Mevlâna mı kalktı 
gitti? Karacaoğlan mı kayboldu, bitti mi bu Türkiye? 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Yoksa ya
tırlar, türbeler mi? Genç Cumhuriyet, Avrupa ili... 
Yoksa Itrisi, Hafız Post'u, Sadullah Ağasıyla mı bit
ti milli kültürümüz? Korkmayın, endişe etmeyiniz. 
Olmaz. Kendi özünde, tıpkı Atatürk'ün 1929'da söy
lediği gibi : «Ne Avrupa'lılaşacağız, ne Amerikan'la-
şacağız; kendi özümüz içinde muasırlaşacağız. Bu 
millet mazide Türk'tü, halde Türk'tür, âtide de Türk 
olmakta devam edecektir.» (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar, MSP sıralarından gürültüler.) 

î, ETEIM EZGÜ (Samsun) — Sus, konuşma ora
dan,. terMyesİz! (AP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin Sayın 
Karamioîlaıoğlu.-

ALI NAtLt ERDEM (Devamla) — Papağan Ba
tıcılığın yanımızdan geçer yönü yoktur. Diliyle, diniy
le, örfüyle, âdetiyle, geleneğiyle, milli kültürüyle, bü
tün eserleriyle milli benliğimiz Türk islâm'da yaşar. 

FEHtM ADAK (Mardin) — İçkisiyle, kumarıy-
la... (Başkan'ın tokmağı kürsüye vurması.) 

ALt NAlLl ERDEM (Devamla) — Bizim okul
larımızda Türkçe konuşan, Türkçe yazan, Türk gibi 
düşünen gençler yetişir. 

FBHÎM ADAK (Mardin) — İçkisiyle, kumarıyla... 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Anar

şistler de yetişir... 
'BAŞKAN — Sayın Karamollaoğlu, bir daha mü

dahale ederseniz, size uyarı cezası veririm; sürekli 
müdahale ediyorsunuz, hakkınız yok. 

ALt NAtLt ERDEM (Devamla) — Eskimez ye
ni, pörsümeyen güzel, eğrilmeyen doğru Türk islâm' 
da vardır. Türk insanı serde yetişmez, bu topraklarda, 
bu sosyal iklimde yetişir. O itibarla, Avrupa'nın Tür
kiye'yi bir vilayeti yapma tarzındaki iddia, fevkalade 
büyük bir bühtan, fevkalade büyük bir bühtan, bu 
sıınaıdlaı oltıuiflainlllafflito fo'içibüir|i)nji)n dağiıl söıyilletmiayü, idjüiş!ü!n|-! 

«ıiayji ld|aJh|i Ibtülhlüajnı lkja|bju|t iejdjeb(ill|0aeğ(ifln çiajpita (bür büh 
y|üik/ Ibülhlflain., 

Adalet Partisinin ortaya koymuş olduğu görüşte, 
sadece kendi mukaddeslerinin ikliminde yetişen insan
ların nabzı aıtar. Onun için aksine iddialarınız varsa, 
yol tek; milletin hakemliğine müracaat edilir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, sizlere Başvekil Rauf'la, 
Meclis İkinci Başkanı Adnan Beye çekilen bir teli, 
bir tarihi va'ka, bugün önemle hatırlanması icap eden 
bir vaka olduğu için arz ediyorum : 

«Garp Cephesindeki ordularımız tevfikatı süpha-
niyeye istinaden Ağustos'un 26'sı Cumartesi günü düş
mana taarruza başlayacaktır. 

Rauf ve Adnan Beyefendilere yazılmıştır. 
Mustafa Kemal» 

Tevfiıkatı sübhaniye, «Allah'ın izniyle, Allah'ın rah
metliyle» demektir, istiklal mücadelesi böyle başlatıl
dı. Siz 30 Ağustosu; ama Kaddafi'ye gitmeyi prensip
lerinizin içinde mütalaa ettiniz; ama 30 Ağustosa tem
silci göndermeye bir türlü varamadınız. Acaba bir şah
sın cenaze töreninde bulunmak, 30 Ağustostan daha 
mı önemliydi? Topraktan vatan, bu mücadeleyle or
taya çıktı. 

Bana kalırsa, Hak aşkına iş yaptığını söylüyor, 
fert hırsıyla da İslâm'a kötülük ediyorsunuz. 

LÜTFİ GÖKTAŞ (Trabzon) — Hazırlanmadan 
boş çıktın oraya. 

ALİ NAlLl ERDEM (Devamla) — Birinci ko
nuşmamda islâm ülkeleriyle olan münasebetlerimizi 
satırbaşlarını açarak; ifade ettim : «Hiçbir politika, 
sadece alan, devamlı alan, devamlı veren olmaz» 
dedim. «Bu münasebetler düzenlenirken ülkeye ne 
getiriyor, ülkeden neyi alıp götürüyor, hesabı yapılır» 
dedim. Örnek de verdim, islâm ülkeleriyle olan mü
nasebetlerimizde, daha bugün Kudüs meselesinde Lib
ya Dışişleri Bakanının yapmış olduğu bir açıklama 
var. O açıklamada bir paragrafta şu var : «Bu arada, 
Türkiye'nin Kudüs davasındaki son tutumu, bizi ger
çekten de çok heyecanlandırdı ve duygulandırdı. Türk 
Halkı, Kudüs'ün hakkının korunması konusunda ka
rarlıdır. Bunu müşahade etmekten çok bahtiyarız. 
«Sizlin beğenmediğinizi bir başjkaları fevkalade isabetli 
bir karar olarak tanımlıyorlar. 

FEHMt CUMALIOĞLU (istanbul) — Milletin 
kararıdır, evet. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Bay Baytar 
Bey, bunları dinle, öğren biraz. 

ALt NAİLİ ERDEM (Devamla) — İslâm Kon
feransı konusuna kısaca temas etmiştim. O konferansta 
«İslâm ülkeleri olimpiyatlarının düzenlenmesi teklifi» 
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bizden geldi. Daha geçen hafta içinde de Türkiye'de 
İslâm Gençlik Toplantısı tertip edildi. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — islâ
miyet yarışına girdi bunlar. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Ortaya ko
nulan önerge o. Her cümlede o, her kelimede o, baş
ka bir şey yok. Bu sebeple açıklamaya mecburum. 
Bu, bir yarışma değil, gerçeği ortaya koymak, bunun 
ötesinde bir şey yok. 

Sayın CHP sözcüsü - zannediyorum - Gensoru 
önergelerini birbirine karıştırdı. Yarın konuşulması 
icabeden şeyleri bugün dile getirdi. Konuşmasının ilk 
üç sayfası ekonomi. Konuştuğumuz dış politika. O 
itibarla, bu Parlamentonun çatısı altında çok müşa-
hade ettik. Söylenmesi icabedenler bir tarafa bırakı
lır, hiç ilgisi olmayan şeyler dile getirilir. Mamafi ya
rın konuşacak arkadaşa bir hayli malzemeyi Sayın 
Çetin temin ettiler. Şimdi Sayın Çetin'e sormak iste
rim: Siz yarın hükümeti kurduğunuzda - dikkatle 
dinledim - (AP sıralarından «Hayal, hayal» sesleri) 
bir gün kurduğunuzda, bir gün Hükümet etme mev
kiine geldiğinizde, Kudüs'le olan ilginiz, Kudüs'le 
olan davranışınız ne olacak? İsrail'le olan münase
betlerinizi kesecek misiniz? Kat'ı alâka mı olacak? 
Öyle mi? Siz bu dış politikada ortaya konan görüş
leri birinci konuşmanızda, gerekçesine ve esaslarına 
büyük çapta mutabık olmadığınızı beyan ettiniz. Bu
günkü konuşmanızı dikkatle dinledim, hiç bunlara 
temas etmediniz, hiç bunlara yer vermediniz. Sonra 
size sorarlar; falanca tarihte, «3 Eylül 1980'de bun
ları söylemiştin, şimdi ne diyorsun?» diye sorarlar. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — «Tarihi yanılgı» 
ile cevap verirler. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Tarihi yanıl
gı 

ETEM EKEN (Çorum) — «Dün dündür, bugün 
bugündür» deriz sizin gibi. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Dış politika 
itibarlı politika. Bu kürsüden ağzınızdan çıkan sözü 
sonuna kadar taahhüt halinde kabili edebilme fikri. 
O itibarla, burada ortaya koyduğunuz sözlerin takip
çisi olunacaktır ve bunlar sizden sorulacaktır. 

Afganistan konusunda anlayamadığım bir değişik 
üslubu MSP sözcüsünden dinledik. Bu nasıl milliyet
çilik anlayışı? Afganistan'ın Rus mezalimine muha
tap olması karşısında anında Türkiye Cumhuriyeti
nin Hükümeti toplanmış, karar almış, tefin etmiş, 
kınamış. Hayır, bunlar yapılmayacaktı da, acaba ne 
yapılacaktı? Enıver Paşa mliliyeltçiliği mi? O mu? 

Enver Paşa milliyetçiliği, Osmanlı İmparatorluğunu 
bitirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kordon-
boyu'nda durmasını bilmiştir. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Niha
yet öğrendiniz. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Okut bunları hoca, 
okut cahilleri. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın Baş
kan, zannediyorum daha vaktim var, değil mi? 

BAŞKAN — Var Sayın Erdem, 18,07'de bitire-
ceksiriiz /konuşmanızı efendim, Yani yedi dakikanız 
var. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Oldu Sayın 
Başkan. 

Bu Ortak Pazarla ilgili bir iki hususu ortaya koy
mak istiyorum. Bu Ankara Anlaşması'nda sizin im
zanız yok mu? Bundan vaz mı geçtiniz? Ortak Pa
zar - MSP'ye göre - Türkiye'nin Avrupa vilayeti ha
line gelmesidir. Yer yer bir çok yerler satın alınacak
tır. Rastgele, istenilen yerlerde parayı çok bastıran 
yatırımları kuracaktır. Böylece Türkiye, Türkiye ol
maktan çıkacaktır. 

Ortak Pazar hakkında da sizin görüşleriniz böy
le mi? Zannediyorum ki, Ankara Anlaşması, bir bak
kal defteri anlaşması değildir. Ortak Pazar, Milli Se
lâmet Partisine göre Hıristiyan entegrasyonu, bir eko
nomik görüş değil. Oraya girdik mi milli benliğimiz 
bitecek, Türklüğümüz kopacak ve biz kendi kişiliğini 
yitirmiş, yozlaşmış, devlet olma varlığını bitirmiş, ik
tidar olma kavramından yoksun bir yer haline gele
ceğiz. Geçen gün de söyledim, bundan evvelki konuş
mamda da belirtmeye çalıştım; ne Berlin'in sokakla
rında, ne Düsseldorf'da, ne Düisburg'da, ne Frank
furt'ta, ne Münih'te dolaşanlar elbiselerini bile değiş
tirmediler. Kendi milli benliklerinin içerisinde kendi 
Türk İslâm felsefesiyle devam ediyorlar. Hıristiyan 
entegrasyonu, yani İslâmın Hıristiyanlığa mağlup ol
ma keyfiyeti, «Haç ve Hilal» hiç galip gelmedi ki, 
hâlâ bu bühtanın içerisinde devam ettiresiniz bu hali. 
Bu millete bu bühtanı yakıştırmaya hakkınız yok. 
Asırlardır devam eden bir anlayış onun için diyor
sunuz, onun için dediğiniz şeye cevâp veriyorum ben, 
teşrii masuniyeti hakkındaki İleri geri laflar yazılıyor 
gazetelerde, bunlara meydan vermeyiniz, bunlara hiç 
meydan vermeyiniz. 

FEHİM ADAK (Mardin) — Şerefsizsiniz bildiği
nizi açıkça söylemezseniz. (AP sıralarından gürültü
ler) 
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BAŞKAN — Sayın Adak, Sayın Adak lütfen ye
rinize oturunuz efendim. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Onlarla ilgili 
hiç bir şey söylemeyeceğim. 

FEHİM ADAK (Mardin) — Sen de bildiğini söy-
lemezsen, şerefsizsin; bildiğinizi söylemezseniz na
mussuzsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Adak, lütfen yerinize oturu
nuz, yerinizden müdahale etmeyiniz Sayın Adak rica 
ediyorum, hal şekli var İçtüzükle, rica ediyorum. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Hayır, hayır 
öyle bir şey söylemeyeceğim. 

FEHİM ADAK (Mardin) — Bildiğinizi söylemez
seniz şerefsizsiniz. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Söyleyeceğim 
bir başka şey; bir başka şeyi ifade edeceğim. Söyle
yeceğim şey şu gayet basit: Türkiye'deki bu kavga
nın durması gayet kolay; yarın Almanya'ya kalkan 
uçaklara bilet alır gidersiniz, gayet basit, mesele bi
ter, gayet basit, bundan daha basit şey yok, söyleye
ceğim şey bu. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — İsviçre'ye 
Yahya Demirel'i mi görmeye gidecek. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Size talimat 
Almanya'dan mı geliyor? Biz Türk Devletiyiz, hiç bir 
devletten talimat almayız. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — «Filistin me
selesinde konuşmadınız» diyor. Filistin meselesini çok 
net ortaya koyduk, çok açık, açık yürekle ifade ettik 
ve dedik ki, «1967'den bu yana her zeminde Filis
tin devletinin kurulmasını savunduk geliyoruz, bu
nun bir başka türlüsü olamaz» dedik. İsrail'in fiilen 
işgal etmiş olduğu toprakları terk etmesi lazım gel
diğini söyledik. Bunların birbiri peşi arkasına takip
çisiyiz; şahsiyetli politika bu; açık ve net, hiç yu
varlak değil. Bütün bunları bundan evvelki konuş
mamda ifade ettim. Ama öyle anlaşılıyor ki, arka
daşlarım bunları dikkatle dinlememişler. 

İslam ülkeleriyle olan münasebetleri başlatan bi
ziz, geliştiren de biziz, genişleten de biziz ve bunla
rın her birini yaparken, sözümün başında ısrarla be
lirttiğim bir hususu bir kaide olarak, Türk dış poli
tikasının esasları olarak tekrar hatırlatmak lüzumunu 
hissettik. Dostluk münasebetlerine evet, bu münase
betler düzenlenirken hareket noktası şu : Türkiye'den 
neyi alıp götürecekler, Türkiye'ye neyi getirecekler? 
Bütün hareket noktası budur. 
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O itibârla Sayın Kutan, değil Türkiye'nin her han
gi verimli arazisi, değil Türkiye'nin her hangi mükem
mel bir mümbit noktası, bir tek çakıl taşı yoktur ki, 
ona dünyanın hazineleri yetmiş olsun ve bizim Hükü
metimizin rızası olmadan onu alabilsin. (AP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erdem, 1,5 dakikanız var 
efendim. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın Baş
kan; bu Gensoru, demagojinin şahaser bir örneğidir. 
Safsata ve gerçekten nasibini alamamış olan cümle
ler alt alta konup, bir önerge karşımıza çıkmış. Bun
lar bir evhamın, bir sayıklamamn mahsulüdür ve bu 
önerge bu Parlamentoda münakaşa edilmeyecek ka
dar ciddilikten uzaktır. 

Yüce Heyetinizi Adalet Partisi Meclis Grubu adı
na saygıyla selamlıyor, verilen gerçek dışı önergenin 
reddini Yüce Heyetinize saygıyla arz ediyorum. Say
gılarımla. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Değerli arkadaşlarım, gruplar adına yapılan ko

nuşmalar sona ermiş bulunmaktadır. Kişisel olarak 
söz isteğinde bulunan Sayın Halil Karaatlı'ya söz ve
riyorum. 

Süreniz 10 dakika Sayın Karaatlı. (AP sıraların
dan alkışlar) 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, 
sayın miUetvekilleri; 

Bundan kısa bir süre önce bu Hükümet hakkın
da bir Gensoru verilmiş; bu Gensoru Yüce Meclis 
tarafından reddedilmiş ve bu suretle Hükümet yeni 
bir güvenoyu almıştı. Aradan kısa bir zaman geçmiş 
olmasına rağmen 'bu defa Hükümet hakkında değil 
de, Hükümetin bir bakanı hakkında, yani Dışişleri 
Bakanı hakkında bir Gensoru verilmiş bulunmakta 
ve biz bugün bunun görüşmesini yapmaktayız. Bu 
Gensoru bu Hükümete destek veren ve.bu Hükü
metin kurulmasını isteyen, AP den daha önce iste
yen Milli Selâmet Partisi tarafından verilmiştir. Cum
huriyet *Halk> Partisinin de bazı bakanlar hakkında 
verdiği Gensoru önergeleri vardır. 

Sayın milletvekilleri, hükümetlerin ve iktidarların 
değişmesinin en tabii ve geçerli yolu seçimdir. Ken
disine güvenenler, haklı ve güçlü' olduğuna inanan
ların iktidar olmak için tercih edeceği yol budur. 
Gensoru ile de Hükümet veya bakan düşürülebilir. 
Bu takdirde Gensoruyu verenlerin maksatlarını iyi 
ortaya koymaları lazımdır. Gensorudan maksat Hü
kümet düşürmekse, bundan önce bunun yerine nasıl 
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ve kimin Hükümet kurabileceği kesin olarak ortaya 
konulmalıdır. Eğer Hükümet düşürülecek ve bunun 
yerine yeni bir Hükümet kurulamayacaksa, bilhassa 
bugün Türkiye'nin içeride ve dışarıda pek çok prob
lemlerinin bulunduğu bir dönemde Türkiye'yi hükü
metsiz bırakanlar elbette bunun vebaline katlanacak
lardır. Yeni bir seçime kadar bugünkü şartlarda ki
min kiminle bu Hükümetten daha güçlü bir Hükümet 
kuracağına dair 'bir cevap bulmak mümkün değildir. 
Topyekün dünya görüşleri ile ele alındığı takdirde 
bir Milli Selâmet Partisiyle, Cumhuriyet Halk Parti
sinin muayyen bir hedefte birleşmeleri ve bunu be
raberce iktidar olarak gerçekleştirmeleri mümkün 
değildir. Çünkü bu onların kendi kendilerini inkâr 
demek olur. 

Birtakım büyük değerler ve büyük iddialarla orta
ya çıkan siyasi partiler kendilerinden önce ve kendi
lerinden çok bu değerleri düşünmeye ve bu değerleri 
korumaya mecburdurlar. Herkese karşı olup, buna 
rağmen herkesle işve etmek gayrı ciddilikten de be
ter bir iştir ve siyasette bu tavrın sonu mutlaka hüs
randır. (AP sıralarından alkışlar) Hüsrana gidenler 
yalnız kendilerini değil de, birtakım değerlere ve 
memlekete ve millete ziyan ederlerse, işte 'bu en bü
yük felakettir. 

Milli Selâmet Partisi kime ve neye karşı olduğu
nu, kimin ve neyin yanında olduğunu, kimi ve neyi 
tercih ettiğini açıkça ve inanılır bir şekilde ortaya 
koymaya mecburdur. Kahramanlık edasıyla yelde-
ğirmenlerine harp ilan eden ve sonunda perişan olan 
Cervantes'in serüvenleri, hiç olmazsa ona özenenler 
için bir ibret vesilesi olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türk Devletinin büyük bir 
dış politikası vardır. Bu, tarihi bir politikadır. Cum
huriyet Türkiye'si bile 'bu politikanın bazı unsurla
rını muhafaza etmektedir. Cumhuriyet dönemi Türk 
Devletinin dış politikasına günün şartlarına ve ihti
yaçlarına göre yeni unsurlar getirmiştir. Türkiye'de 
iktidarlar değişmiştir. Fakat devletin dış politikasının 
temel prensiplerinde bir değişiklik olmamıştır. Dev
letlerin dış politikaları parti politikalarıyla değil, 
uzun vadeli devlet politikalarıyla idare edilir. 

Bü Hükümet bu Devlettin (dış politikasını yürüt-
mekitedir. Türkiye'de son yıllarda pek çok iktidar 
gelip geçmiştir. Fakat Türkiye'nin dış politikasında 
kayda değer bir değişiklik olmamıştır. Türkiye ne 
kamp değiştirmiştir, ne herhangi bir devletle müna
sebetini kesmiştir, ne de bağlı olduğu: anlaşmaları 
feshetmiştir. Şimdi bu Hükümetin Dışişleri Bakanı 
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hakkında Gensoru verilmiştir. Bu Bakan değişmek
le ne değişecektir? 

Maksat bu Hükümeti düşürmdkse, yolu bu değil
dir. Değilse, bakan düşürmekle dış politikada Tür
kiye'nin diğer ülkelerle olan dış ilişkilerini zaafa 
uğratmak neye yarayacak ve kime hizmet edilmiş 
olacaktır? Ta!bi bu, insaflı insanların vicdanlarında 
m'akes bulacak bir sorudur. 

Sayın milletvekilleri, milletlerarası münasebetler 
tek taraflı istek ve muhabbetle kurulamaz. Bugün 
milletler arasındaki münasebetlerde herkes kendi 
miMi menfaatlerini ön planda tutmakta, karşılıklı 
menfaat esasına riayet etmektedir. Nitekim, bugün 
îslam ülkelerinden bir kısmı Batı ile, diğer bir kısmı 
ise komünist blokla işbirliği yapmaktadır. Başka 
devletleri dilediği devletlerle ilişki. kurmakta serbest 
kabul edip, kendi devletine bunu çok görenlerin na
sıl bedbahtlar olduğunu izaha bile lüzum yoktur. 
Kendilerini başkalarına zebun görenler olabilir. Fa
kat Devletini başkalarına zebun görenlerin vatan 
sevgisinden nasipleri yoktur. 

Sayın milletvekilleri, bir tarafta Soısyalist Enıter-
nasyonal'in peşinde koşanlar, İskandinavya'da mo
del arayanlar, Yugoslavya'dan özyönetimi soranlar, 
duvarın ötesinde mi berisinde mi kalacağına karar 
veremeyenler, eli kapitalistte gönlü sosyalistte olan
lar; yabancı sermayeye hayır, Nato'ya hayır diyen
ler ve Batılı devletlerin kapısında dilenmeye yelte
nenler; diğer tarafta Kaddafi'ye methiye yazıp, onun 
bu Hükümetin Kudüs politikasını takdir ettiğine dair 
beyanına itibar etmeyenler; İran'a sefer ilan edip, 
Iran ile husumet halinde bulunan Irak'a seyahat 
edenler; herkes Irak'ta nahak yere öldürülen vatan
daşlarımıza, ırkdaşlarımıza yanarken, bu masum va
tandaşlarımızı ve ırkdaşlanmızı başkalarına yaran
mak için kötüleyenler ve jurial edenler, aslında Türk 
dış politikasına bu gözle bakanların, bugün burada 
söyleyecek sözleri olmaması lazımdır. 

Fakat heyhat!.. Dış politikada ciddi bir fikri ol
mayanlar, kendi hükümetini ve kendi devletini dışa
rıya jurnal etmekten başka bir iş yapamazlar. 

Sayın milletvekilleri, bugün bu Gensoruda birta
kım iddialar ileri sürenler, beraberce hükümet ol
dukları devirlerde ne yapmışlardır? Bundan sonra 
şayet hükümet olabilirlerse ne yapacaklardır? Bunu 
açıkça ortiaya koyamamışlardır. Bu Gensorudaki id
dialar asla varit değildir; boş bir ithamdır, bühtan
dır. Bu sebeple ciddiyetten uzak bu Gensoruya itibar 
etmeyeceğimi ve böyle bir Gensoruya ret oyu vere-
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ceğimıi beyan öder, Yüce MecM saygı ile selamla
rım. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaatlı. 
Sayın Bakan söz istediniz, buyurunuz efendim, 

Dışişleri Balkanı Sayın Hayrettin Erkmen. (AP sıra
larından alkışlar). 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(C. Senatosu Giresun Üyesi) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz Gensoru
nun iddialarıyla, bu vesileyle söz alan grup sözcüle
rinin eleştirilerini cevaplamak üzere huzurunuzdayım. 
Cevaplarımı tekrardan kaçınarak objektif bir biçim
de takdim etmeye çalışacağım. 

Yalnız cevaplarıma geçmeden önce bir iki nokta
yı, izin verirseniz sayın Başkan tespit etmek istiyo-
rum< 

Önergenin gündeme alınıp alınmaması konusu
nun tartışıldığı birleşimde, 'bu önergenin bir ahde 
vefasızlık örneği veya ürünü olduğunu ifade etmiş
tim, o noktayı tekrar etmek ve tespit etmek istiyo
rum. 

Şöyle İki Sayın Başkan, bu önergede 9 madde 
var, dış politikamızın yanlış yönde olduğunu iddia 
eden 9 madde var. Bu 9 maddenin 6 tanesi Bütçe 
görüşmeleri sırasında teker teker tartışılmış ve Büt
çe oylaması sırasında bu 6 madde üzerinde izhar 
edilen tereddütlere, öne sürülen fikirlere ve dile ge
tirilen eleştirilere rağmen, hatta çoğuna Önerge sa
hiplerinin katılmadığı bu eleştirilere rağmen, önerge 
sahiplerinin idare ettikleri Parti Grubu bu Meclis
te, bu bütçeye olumlu oy kullanrnışitır; buradaki te-
zatı görmüyor musunuz? 

Hem altı maddeyi ayrı ayrı tartıştıktan sonra ka
bul edeceksiniz, Bütçe ile sionıra bayatlamış olarak 
sofraya getireceksiniz; bunda mantık bulabiliyor mu
sunuz? 

O maddelerin ayrı ayrı hepsine kısaca temas ede
ceğim. 9 maddenin 6'sı böyle, 2'$i maddi yanlışla 
girmiş önergeye, - arz edeceğim - 1 tanesi de oluş
makta olan bir hadise; Kudüs meselesi. Yeni geliş-
mekte olan ve Hükümetin tutumu iyice, açıkça-belli 
olan bir hadise. 

Şimdi böyle bir önergeyi ahde vefasızlığın mah
sulü ısaymak gerekmez rrii, ayrıca garip bulmak la
zım değil midir? 

Garabet sadece öniergenin kendisinde değil, öner
ge etrafındaki ittifakta da garabet var. Önergeyi ka
leme alanlar, takdim edenler ve onu bu kürsüde mü
dafaa edenler, açıkça görüldü, gösterildi ki ve in

kâr edilmeden ifade ettüler ki, çağdışı bir dış politi
kanın mensuplarıdır, müntesiplerid'irler, çağdışı bir 
dış politikayı savunmaktadırlar. 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Sen nesin? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 

(Devamla) — Oysa, bu önergeyi desteklemeye ka
rar veren Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, bizi, Ata
türkçü ve çağdaş bir politika uygulamaya çağırıyor. 
Biz de Atatürkçü ve çağdaş bir dış politika uygula
dığımızı vurguluyoruz ve buna inanıyoruz. 

Simidi, çağdaş bir dış politikanın mensubu oldu
ğunu iddia eden ve hükümetlte bulundukları zaman
larda o politikayı uygulayan, Atatürkçü politikanın 
genel çizgilerine sadık kalan ve dikkat eden bir si
yasi parti, bir büyük siyasi parti, kalkıyor çağdışı 
bir dış politikanın sal'ikleriyle koskomin yapıyor, it
tifak ediyor; niçin? Tahrip için. Tahripte ittifak; 
bunu da garip buluyorum ve tespit edip geçiyorum. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Çağdışı desteği 
niye alıyorsunuz peki? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Karşılıklı konuşmak mümkün olsa 
söylenecek çok söz var, var da vaktimi kısıtlı olduğu 
için harcamak istemiyorum. 

Gene bu önergede anlaşılması imkânsız bir hal 
var. Önerge başlarken diyor ki, «Bu Dışişleri Baka
nı, tultum ve davranışlarıyla milli menfaatlerimize 
aykırı çizgilere sürüklemiştir dış politikamızı.» 

Sonra okuyoruz önergeyi madde madde, sonra 
dinliyoruz hatipleri satır satır; hiçbirisinde benim, 
bu politika ile irtibatlandırıldığım tavır. ve tutumu
mun bağlantılı gösterdiği bir nokta yok. 

O zaman siz, dış politikanın kendisine ve hükü
metin dış politikasının karşısmdasınız; ama progra
mına destek olmuşsunuz, bütçesine oy kullanmışsı
nız ve belki de karşısına çıkmayı bugün için olsun 
belki pek lüzumlu görmüyorsunuz. 

O vakit teker teker balkan koparmak suretiyle 
bir hükümeti zaafa uğratmak ve memleketin hükü
metini içeride ve dışarıda mütereddit, ne yapacağını 
bilmez bir heyet gibi göstermeye çalışmak... Bu, po
litika değil, affedersiniz. 

Fransızların bir lafı vardır, «A la guerre corrı-
me â la guerre»! derler. «Nasıl savaşılacalksa öyle 
gelinir.;»ı Haklı geliniz, nizami geliniz bu Parlamen
toda usulün ve demokratik nizamın, nihayet Anaya
samızın gerektirdiği tartışmayı yapalım, neticeyi sa
de Millet Meclisi değil, onun kararı ile beraber ka
muoyu değerlendirsin. 
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Şimdi bu tespMeri 'burada bırakıyorum ve izin 
verirseniz cevaplarıma geçeceğim Sayın Başkan. 

Birinci konumuz, Türkiye'yi Ortak Pazar'a sok
ma teşebbüsüdür. Bu konu üzerinde bir evvelki Bir
leşimde maruzatta bulundum. Avrupa Ekonomik İş
birliği ile, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile veya da
ha çolk alışılmış ismiyle itibar etlmek gerekirse Or
tak Pazar ile ilişkilerimiz nizamidir, kanunlidir, akte 
ibaglanmıştır; bu akit Meoislerde tastik ödilmıiş ve 
yürürlüğe konulmuştur. 16 - 17 senelik bir tatbikat 
ömrü vardır. Bu ortaSklıfc anlaşması, bu ortaklık dü
zenli, ortaklık ilişikleri biz Hükümete geldiğimiz za
man, dönulk Veya donmuştu demiyeyim. (Cumhuriyet 
Halik Partili arkadaşlarım alınıyor) ama kopuktu; 
bir kopukluk vardı münasebetlerde. Bir duraklama, 
duraksama vardı münasebettlerde. Bu, Cumhuriyet 
Halk Partisinin kurduğu hükümetin Ortak Pazar ile 
ilişkilerinde bazı tekliflerde bulunmuş olmasından 
ileri geliyordu. Bu tekliflerin tümü şüphesiz haksız 
değildi, yerinde olan teklifler de vardı. Şüphesiz var
dı; ama ne maiksatla alındığı yahut öne sürüldüğü 
bilinmiöyen teklifler de mevcuttu. Mesela teklifler
den birisinde deniliyordu ki, «Türk'iye'mim gümrük 
birliği yükümlülükleri 5 yıl için askıya alınsın.» 
Karşı taraf «Evet» diyor. «Biz de tarım ürünleri ve 
diğer topluluğum Türkiye'ye karşı giriştiği taahhüt
leri 5 yıl askıya alırız,»,1 diyorlar. İşte donukluk bu
rada başlıyor. Buna alınmamak lazım. Orada müna
sebetler kopmuştur artık. 5 yıl için artık Türkiye ile 
topluluk arasında hiçbir nizam işlemiyeceıktir, nor
mal ticari münasebetler dışında. O da ikili münase
betler olarak. 

O halde bunu böyle mi bıralkmak. lazımdır, yok
sa canlandırmak mı lazımdır? Bizim Hükümet Prog-
ramııınızda, «Biz bu münasebetleri geliştireceğiz» di
ye vaat etmişiz. Geliştirmek için teşebbüste bulun
duk ve müracaat ederek «Geliştirmek istiyoruz», de
dik. Geliştirme maksadına varabilmek içiin teklifleri 
geri çektik. Bu teklifleri geri çekmenin, ödün ver
mekle veya müzakerede zaafa düşmekle hiçbir ilgisi, 
mantıki ilgisi yok. Bunu söyleyen arkadaşım da 
zannetmiyorum ki inanarak söylemiş olsun; ama bir 
şey söylemek lazım geldiği için zannediyorum böy
le söyledi. Teklifi geri aldık, yeniden müzakerelere 
başladık. O müzakerelerden ne elde ettik? Söracafc-
sımız, hakkınız. UmduMarıınizın hepsiini elde ettik 
mi, hayır etmedik; ama bir müzakerede hangi taraf 
umduğunun tamamını alır? O zaman müzakere ol
maz. Bir orta noktada buluşulur ve eğer o orta nok

ta, müzakere zamanında yakın gelecek için veya 
uzak gelecek için menfaatlere uygun mütalaa edilir
se, orta'k noktada mutabakata varılır. 

Giriştiğimiz müzakerede 30 Haziran 1980 tarihin
de Brüksel'de yaptığımız görüşmelerde 5 yıl için don
durulması topluluk tarafından teklif edilen tarım 
ürünlerinin gümrük vergisi nizamı 6 yılda tedricen 
sııfıra indirilmek üzere bir takvime bağlandı. Yani, 
eğer Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin verdiği 
teklif meriyette kalsaydı 1985 yılımda müzakereye 
oturacaktık, eğer 5 -. 6 sene içinde tarım ürünlerinin 
bu ülkelere ithalinin tabi olacağı günırük resmi in
dirime tabi olacaksa 1985'de başlayacakttır, 1990 ve-
vahut 1991 'e kadar böyle bir takvim içinde olacak
tık. Şimıdü biz 1980'de bunu karara bağladık, 1986' 
ya kadar Türkiye'nin ihraç ettiği, topluluk ülkeleri
ne ihraç ettiği tarım ürünlerinin tamamı (çünkü, ver
giye tabi olan birkaç madde var onları biz ihraç et-
miiyoruz zaten, istihsal dahi etmiyoruz) bu tarım 
ürünlerimıizin tamamı bu bölgeye gümrüksüz olarak 
girecek. İşte geliştirmenin bir adımı teknik tabirle 
«Tarım Volesi» denilen, «Tarım kanadı» denilen ka
nattaki vardığımız netice bu. 

Sosyal alanda serbest dolaşım meselesi : Serbest 
dolaşım, evvelce yapılan anlaşmaya göre 1976 ile 
1986 yıllan arasında gerçekleştirilmesi kabul edilmiş 
bir iyileştirmedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Tüı'kiye'ye 1976'dan 1986'ya kadar o ülkelerde ça
lışan Türk işçilerinin serbestçe dolaşıma, hakkını ta
nıyacağını taahhüt etmiştir, ama bumu etap etap yap
mayı, tedricen yapmayı taahhüt etmiştir. Biz de o 
anlaşmayı o ziaman böylece kabul etmişiz. 1976'dan 
1980'e kadar bir dönem, 1980'den itibaren 1986'ya 
kadar bir dönem olmak üzere anlaşmaya bağlanmış. 
1980 yılında şimdi ikinci dömemin, ikinci etabın dü
zenlenmesi lazım. Omu da iki bölümle ayırmak sure
tiyle uzun müzakerelerden sonra, 1983'e kadar bir 
etap, 1983'tem 1986'ya kadar bir etap olmak üzere 
bazı iyileştirmeler yaptık. Burada tam serbest dola
şımı, tam olarak sağlamış değiliz; ama ülkeler için
de belli bir süre, aynı ülkede belli süre çalışan işçi
lerin serbest dolaşım hakkı doğmuştur. En az bir 
yıl çalışan işçilerin, orada iş isteme hakkı doğmuş
tur. Teknik teferruatla vaktinizi dblduroıa'k, sizi yor
mak istemiyorum; ama burada da, ikinci etabın iki 
bölüm haliride iyileştirilmesi gerçekleşitirilmıiştir. 

Sosyal güvenlik alanında, sosyal güvenlik düzen
lemesi sonuçlandırılmıştır. Nihayet «Mali Vole,» 
yahut «Mali kanat», denilen kesimde 5 yılık bir sü-
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re için 840 milyon dolarlık bir mali protokol imza
lanmıştır. Burada verilen bir taviz, elbette rıza gös
termek şeklinde anlasanız, bazı noktalarda görüşü-
müzdön belıki geri çekilmıişizdir, ama verilmiş bir 
taviz yoktur, istediğimizden eksiğini belki bazı 
maktalarda almışız, ama mutlaka yeni tavizler almı
şız, yeni mali kaynaklar sağlamışız ve yeni iyileştir
melere ulaşabilmişizdir. 

Ankara Anlaşması ve onun taraflara yüklediği 
mükellefiyetler, ayrı ve uzunca tartışılması gereken 
bir konudur. Vaktim de çok kısıtlı, ona izin verirse
niz bir başka zaman Allah izin verirse bir suretle 
yahut öbür suretle sıra gelir konuşuruz. Ama şim
di, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna ka
tılması meselesi, asıl can alıcı nokta olan katılması 
meselesine temas etmek istiyorum. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılma, bir ön
ceki birleşimde de arz ettiğim gibi, Ankara Anlaş
masının dibacesinde var, espirisinde var, maddele
rinde var. Bir takvim tespit edilmiş, yıl yıl Türk 
ekonomisi Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinin 
ekonomisine uydurulmak suretiyle 1992'ye kadar bu
nun gerçekleştirebileceği, Anlaşma yapıldığı zamian 
kabul edilmiş. «Şimdi neden acele ediliyor»! sorusu 
gelecek akla. Neden, mademki böyle bir nizam var, 
gidecek 1992'ye kadar, Türkiye girecek de, neden 
acele ediliyor, neden acele ediliyor? Çünkü, bölge
mizin ülkelerinin Yunanistan'ın, İspanya'nın, Porte
kiz'in bu Avrupa Ekonomik Topluluğu ile organik 
bağlan bağlanmıştır yahut da bağlanma yolundadır. 
Bu takdirde bizim mal hareketlerimiz, sermaye ha
reketlerimiz, teknolojik hareketler bakımından eko
nomik şartlarımız, rekabet şartlarımız çok ağırlaşa-
caıktır. 

Ayrıca, bir siyasi faktör var. Bir Avrupa Parla
mentosu kurulmuştur, bu Avrupa Parlamentosu üye 
ülkelerin nüfuslarına göre milletvekillerinden, doğru
dan doğruya milletlerin seçtiği vekillerden teşekkül 
edecektir. Orada temsilci bulunduramazsak, sesimizi 
duyurmamız, kendimizi savunmamız mümkün olma
yacaktır. Sanılmasın ki, o meclis, meclislerin üzerin
de bir meclistir. Avrupa Ekonomik Topluluğunun 
«'süper nasyonal», yani «milliyetler üstü» bir hüvi
yeti yoktur. Ya bu bilinmiyor, yahut bilindiği halde 
fikir yanıltmak için böyle takdim ediliyor. Ama he
men tekrar ve açıkça söyleyeyim ki, Avrupa Ekono
mik Topluluğunun milletler üstü bir hüviyeti, niteliği 
yoktur, 

Şimdi, sorular sordu Kutan arkadaşım Elbette 
sormak hakkı, cevaplamak da benim görevim; ben o 
hakkı kabul ederim de, cevaplarım metne ve mantığa 
•dayandığı halde kabul ötmezse, kendisi ikna olmazsa 
onu da kendisi bilir. Ama bakınız neler söylüyor: 
Diyor ki, «Türkiye Avrupa ülkelerinin vilayeti ola
cak»* 

Bu üzerinde durulmaya değmez bir iddiadır, yani 
bir edebiyat güzelliği bile yok içinde, hiçbir ciddiyeti 
yök, bir evham var, vesvese var, yahut yannlrnaya 
çalışma var, yahut saptırmaya uğraşma var, birşeyler 
var; ama gerçek yok. 

FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Edebiyatı 
yok, ciddiyet var. 

DIŞÎŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — O zaman Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu bir mefhum ülke, bunun da vilayetleri İngiltere, 
Fransa, bunlar vilayetler mi?.. Her ülkenin parlamen-
tolan işliyor kemâ - kân, her ülke hakimiyet hakkını 
kısıtlamasız kullanıyor, gayet tabii kullanacak. On
lar böyle kullanacak da, biz niye başka türlü kulla
nacağız. Bu Avrupa Ekonomik Topluluğunun bir de 
karma parlamento komisyonu var, ona arkadaşları
mız da üye, gidip geliyorlar, görüyorlar. Görüyorlar 
ki, orada kendi dilleriyle konuşalbil'iyorlar, kendi dil
leri ile yazılmış belgeler üzerinde çalışabiliyorlar. 
Çünkü bu, Avrupa Ekonomik Topluluğunun usulüne 
uygun. Her üye ülkenin dili, milli dil; her üye ülke 
kendi dilini konuşma hakkına, kullanma hakkına sa
hip; hiçbir suretle bir ülkenin Öbür ülke üzerinde ne 
tahakkümü var, ne de olabilir; ne de arkadaşlarımı
zın sandığı gibi silinme, kaybolma tehlikesi mevcut. 
Üye ülkelerin hepsi milli kültürlerinin, özelliklerim 
kıskançlıkla korurlar. Elbette biz de girersek, biz de 
koruyacağız. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye olarak 
bugün müracaat etsek, bunun müzakereleri en az beş 
sene sürer. Beş sene sonra eğer hükümet, o zaman 
işbaşında hangi hükümet anlaşmaya varmış ise, o an
laşma gelip bu Mecliste tasdik edilefcek. Bütün bun
lar, bütün bu teminat kademeleri mevcut iken, neden 
birdenbire Türkiye'yi Avrupa'nın Vilâyeti gibi gös
termenin telaşına zihinlerimizi kaptırıyoruz, bunu 
anlamaktan aoizim< 

Şimdi, Kutan «Roma Antlaşması şu maddeler 
var mı, yok mu, açıkça cevap versin burada Sayın 
Bakan» diyor; vereceğim. O maddeler var; ama baş
ka maddeler de var, onun söylemediği maddeler de 
var veyahut tezine ters düşecek, yahut tezinin doğru 
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olmadığını tespite, medar olacağı için o maddeleri 
söylemiyor. Diyor ki, 52 nci, 53 ncü, 59 ncu, 61 nci 
maddeler var, bunlar mülk edinme imkânını veriyor 
vesaire. Bunun yanında 56 nci madde var. Diyor ki, 
bu anlaşma hiçbir ülkenin kendi düzeni içinde, kamu 
düzeni içlinde yabancılara ilişkin mevzuatı hükümle
rini haleldar edemez. Açıkça hüküm var 56 nci mad
dede. Sizin yabancılar hakkında bir kanununuz varsa, 
o kanunun bu kanunla değişmesi veya ilga olması 
mevzuubalhis değildir, 

Yerleşmede, seyahatte her hususta milli kanun
lar mahfuzdur, ve milli kanunlar öncelikli kanunlar
dır. Bunlar bu hükümler Roma Antlaşmasının mad
deleri arasında mevcut. Kaldı ki, biz Roma Antlaş
ması tarafı değiliz şimdi, onun nesini tartışıyoruz, 
onu da anlamıyorum. Eğer, biz gireceksek Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna tam üye olarak, bir başka an
laşma yapacağız. O anlaşmayı tartışacağız burada, 
Roma Antlaşmasının tartışmasını yapmanın âlemi 
yok M. Neden zihin bulandırmaktan menfaat arar ar
kadaşlarımız. Kavrayabilmek imkânına sahip olma
dığımı itiraf etmek zorundayım. 

Bu meselede, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
Türkiye'nin ilişkileri, bugünkü Cumhuriyet Hüküme
tinin Avrupa Ekonomik Topluluğu karşısındaki du
rumu düşüncesiyle veya doğru tasavvurları bunların 
'hepsi bütçe müzakereleri sırasında bu Mecliste bu 
kürsüden müzakere konusu oldu ve arkadaş!arımız 
o bütçeye olumlu oy kullandılar. Bağlı değiller mi 
oylarıyla? O zaman fark edemedikleri bir şey vardı 
da ş'imdi fark dtltiler mi acaba; yahutta bizim gözü
müzden kaçtı da onlar mı keşfettiler diye merak et
tim, dikkatle dinledim. Hepsi söylenmiş, tekrar söy
lenmiş, söylene söylene fersudeleşmiş sözler. 

Ali Naili arkadaşımın hakkı Var, bu önergenin 
hakikaten bu kürsüden müzakere edilme ciddiyeti 
yok. Hakikatlere bu kadar ters düşmüş iddiaları- bu
rada görüşecekisek, memleketin ciddi meselelerini ne 
zaman görüşeceğiz? Ters düşmüş iddialarla zaman
larımızı öldürüyoruz, varit olmayanı varit gibi gös
terme çabalarıyla kendimizi yoruyoruz. 

ABDULLAH TÖMBA (İstanbul) — O önerge 
ciddidir ve siz gideceksiniz Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERK/MEN 
(Devamla) — Arz ediyorum, arz ediyorum; ben mese-
Jleftoe lolbîjietkjtliıf oflialriafc blalkimlatyla çlafllüş'iyorimmı; ıbiaîhısielîltfi-
niz kaynaklara inerek onlardan örnekler veriyorum. 
Eğer siz saplanmış kalmışsanız; her halde sapîanma-
yanlar vardır anlayacaklardır. 

Bir saplantı daha ki, 714 sayılı Notam'ın kaldırıl
ması meselesi de tdkrar tekrar geliyor kürsüye. Ora
da Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın da bazı 
tereddütleri olduğu anlaşılıyor. Pek iyi anlayamadım, 
Çetin arkadaşım benim zabıtlardaki beyanımı okudu 
da; evet orada söyledim, «Askeri makamların gös
terdiği lüzum üzerinle Hükümet karar verdi» dedim. 
Çetin arkadaşımız da, «Evet, kararı verecek olan Hü
kümettir, sorumluluk ondadır» diyor. Bundan kaçan 
var mı? «Bu sorumluluk bize ait değildir» dedik mi 
ki bunu söylüyorsunuz? Sorumluluk elbette bizedir 
ve söylüyor, diyor ki; «Elbette kurumlarla istişareler 
yaparak Hükümet karar verir». Eh biz de onu yaptı
ğımızı is oyluyoruz > 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — As
ker İkimin ©mrinde?, 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — «Askeri makamlar» dedim, sözümü iyi 
biliyorum. Beni yanıltmaya uğraşmayın. Tekerleğe de 
taş koymaya çalışmanın manası yoktur, zararı da 
yoktur. Beni yolumdan saptıramazsınız, onu da bilini. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Tekerleğinize 
taş koyan başkaları var. 

(DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Hepsine racİdir sözüm. 

Evet, 714 sayılı Notam'ın kaldırılması konusunda 
sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için, bu Notam'ın 
gerçek niteliği ile ilan edildiği ve kaldırıldığı gün
lerdeki şartların ortaya konması lazımdır. Bir defa 
daha açıklığa kavuşmak için bu nokta üzerine dönü
yorum. 

714 sayılı Notam'la Türkiye, batıdan gelen uçak
ların 50 mil mesafede kendisine ihbarda bulunmala-
rını istemiştir. Bundan da anlaşılacağı gibi bu, bir bil
dirini hattıdır. Ege Hava Sahasında bir hak iddiasına 
yönelik değildir. 1974 Kıbrıs Harekâtının- sonuna 
doğru askeri makam'larca görülen lüzum üzerine ilan 
edilen bu hatın amacı, Ege ve Akdenizde muhtemel 
bir hava saldırısına karşı bir hava savunma erken 
Halatımı Ikluiilmjakjüı. 

ıHASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Yunanistan'ın 
ihlallerine karşı da bir uyarı idi. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Başka bir deyişle, Türkiye'nin bir Si
lahlı çatışmaya girmesi ihtimaKnin bulunduğu gün
lerdeki askeri ihtiyaçlardan kaynaklaşmış bir halttı. 
Bu nedenle bu Önlemin ne kadar sürdürüleceğinin ve 
ne zaman bu hatta ihtiyaç ka'llmayacağının takdiri, 
şüphesiz konulsa maksatlarına göre, güvenlik mak
sadıyla konduğu için, askeri makamlara ait idi. 
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HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Yalnız güvenlik 
yök, başka şeyler de var. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Yok başlca şey Hasan Bey, ben biliyo
rum. Sizin beyanlarınız da var dosyanın içinde, ben 
biliyorum, fazla gitmek istemiyorum şeye yani. 

-HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Yalnız askeri 
maîkamların dosyasını okumuşsunuz, Dışişleri Bakan
lığının dosyasını okumamışsınız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Hayır efendim, hepsi elimde merak 
buyurmayın1. Benim biraz müdekkik olduğumu zan
nederim bilirdiniz. Hepsini gördüm, merak buyurma
yın, 

!Bu nedenle bu önlemin ne kadar sürdürüleceği
nin ve ne zaman bu önleme ihtiyaç kalmayacağının 
takdiri de şüphesiz, aiskeri makamlara aitti. Nite-
<kim askeri makamlarımızın 714 sayılı Notam'ı artık 
gerekli görmemeleri üzerine, meseleyi biz Milli Gü
venlik Kuruluna da danışma konusu olarak götür
dük, oradan da danışma kararı çıktı ve Hükümet ta
bii bunlara da dayanarak, kendi siyasi sorumluluğu 
altında bu kararı ilan etti. 

Böyle bir iddia 714 sayılı Notam'ın niteliğine, bu 
714 sayılı Notam'ın kaldınl'masınMi Ege'deki ege
menlik haklarımızı ihlâl ettiği yolundaki iddianın, 
Notam'ın konma sebebi ile bağdaşır yönü yoktur. 
Hem diyor ki Çetin arkadaşımız, «Tek taraflı olarak 
kaldırıldı bu Notamj» Tek taraflı olarak konulmuş
tu zaten; Türkiye Cumburiiyeti koymuştu bunu bir 
güvenlik çizgisi olarak ve Türkiye Cumhuriyeti kal
dırdı. O zamanki hükümet (koymuş, sonraki hükümet 
kaldırmış, elbette ki, tek taraflı olarak kaldırılmıştır, 
soracakmıydık Yunanlılara kaldıralım mı kaldırma
yalım mı diye! .. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ne yararı oldu? 
DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 

(Devamla) — Ne yararı olduğu, olmadığını arz ede
ceğim şimdi, evvelce söylendi, tekrar tekrar aynı 
mevzulara giriyoruz. Bunun bir yararı yök idi, zaten 
harp, muhasamat, çatışma bittikten sonra fiilen de
vamlı surette ihlâl edildi. 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — 2 nci MC Hü
kümetleri zamanında neden kaldırılmadı acaba? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
i(DeVamla)' •— Onların kaldırmamış olması, hiç kalk
mamasını mı gerektirir acaba? 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) Merak edip sorsa 
idiniz? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Hayır, yani «Onların kaldırmamış ol
mamaları, hiç kaldırilmamasını mı gerektirir acaba?» 
diye ben size soruyorum? 

HASAN ESAT IŞIK .(Bursa) — Nedenlerini öğ-
renseniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Olur mu bu, niye kaldırmamış? Niye 
kaldırmamış? Kaldırılmasında zarar olmadığına ka
naat getirdiğim zaman niye kaldırmamış diye kendi
mi şüpheye kaptırıp, başka araştırmalara girmeye ih
tiyacım yok ki Hükümet olarak, niye kaldırmamışım. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Hükümet ola
rak mı, Bakan olarak mı? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Evet bu çatışma, durduktan sonra, Kıb
rıs Harekâtı, sıcak günler geçtikten sonra Yunanis
tan'ın kendi adalarına yaptığı seferlerle zaten ihlai 
edilmiş bu hat. Uçaklar durmadan bu hattı delip 
geçiyor, her birinin karşısına askeri uçak çıkarmanız 
lazım, her birisini indirmeye teşebbüs etmeniz lazım, 
veyahut indirmeniz lazım, hangi hükümet, kaç tane 
uçağı indirdi? 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Aczinizi mi söy
lüyorsunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKJMEN 
(Devamla) — Fiilen, sizin de döneminiz içinde yapıl
ması lazım gelen yapılmıştır diye arz ediyorum bunu, 
kimseyi suçlamak için değil. 

•HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Yunanistan'ın 
10 millik hava sahasını ihlal ettiğimiz zaman ne ya
pardı? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Geleceğim, geleceğim, o da var. 

O da tek taraflı bir ilan, beni bağlamıyor ve nite
kim biz ona cevabı, uygulama ile veriyoruz; askeri 
hareketlerimiz, tatbikat yapıldığı zaman hiçbir su
rette 10 millik hava sahasına itibar etmiyoruz ve bu
num da... 

HASAN ESAT IŞIK (Bursa) — Onlar da kaldır- ' 
mıyor. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Kaldırmıyor... 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Yunanistan'la kar
şı karşıya oturup konuşacağımız meseleler vardır, 
müsaade ediniz efendim, imkân veriniz de konuşalım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Işık'a cevap 
vermek zorunluluğunuz yok, 'ben bir anımsatayım de
dim efendim. 
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10 dakikadan fazla zamanınız var efendim. (AİP I 
sıralarından gürültüler, «Onlara neden söylemiyor
sun?» sesleri)' 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETİN ERKMEN 
(Devamla) — Evet efendim, çeşitli faydaları olmuş-
•tur : Özellikle ekonomik, turistik seferlerin yapılması 
imkânı hâsıl olmuştur ve iyiniyet jesti olarak da Yu
nanistan üzerinde ve dünya üzerinde, diğer dostları
mız üzerinde iyi tesirler bırakmıştır, yararsız, hiçbir 
işimize yaramayan ıbir hattı nazari olarak tutmanın 
da anlamsızlığı ortadan (kalkmıştır. 

Hava sahasına ilişkin konularımız olarak, Yuna
nistan'ın- ilan eltiği 10 millik hava sahası ile hiçbir 
zaman bağlı olmadığımızı, bizden evvelki hükümetler 
de söylediler, biz de söyledik, bizden evvelki hükü
metlerin dönemimde de Yunanistan bunu kaldırmadı, 
bizim dönemimizde de henüz kaldırılmış değildir. 
Sanılmasın kii, 6 millik, yahut 10 millik hava sahası 
Notam'la ilgilidir, hiçbir alakası yok, hiçbir alakası I 
yok. Notam'ın ilanından evvel de bu 6 mil, 10 mil me
selesi vardı ve Notam'ın kaldırılması ile de hiçbir şey 
değişmiş değil. 

Bu itibarla, Yunanistanla konuşacağımız bu me
seleler vardır, konuşma hususunda da mutabakata 
ulaşmış 'bulunuyoruz, Mitsotakis'le Ankara'da yaptı» 
ğımız Genel Sekreterler seviyesindeki müzakereler 
devam ediyor. Nasip olursa Bkkn ayının 5 nei günü 
kendisiyle New-York'ta buluşmak imkânım olacaktır1 

ve her zaman söyledik; FIR Hattı, hâkimiyet hattı 
değildir; tek taraflı ilan edilen karasuları sınırı veya 
hava sahası hiç kimseyi bağlamaz. Ege'nin milletler
arası suları, herkesin eşit olduğu sulardır. Bu suların | 
üstü herkesin eşit olduğu alanlardır ve buralarda hiç
bir takyidi, hiçbir surette kabul edemeyiz; bunu de-
faatle söyledik ve anlaşmaya varıncaya kadar da söy
lemeye devam edeceğiz; bir gün anlaşmaya varırsak, 
(bu sözler de artık lüzumsuz hale gelecektir. 

Adaların silahsızlandırılması meselesi; yine 1960' 
lardan bu yana devam eden bir meseledir. Hükümet
ler, her defasında bu tahkimatın ortadan kaldırılması 
için demarşiarda bulunurlar. Devam edeceğiz, anlaş
maya vardığımız zaman bu meselle de ortadan kalk
mış olacaktır. 

Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına girmesi 
'üzerinde herhangi bir gizli bir müzakere yoktur; as
keri bazı incelemeler vardır, NATO çerçevesi içinde 
bazı incelemeler yapıyorlar. Onlar, bizi bağlayıcı in
celemeler değildir; ama günün birinde o incelemelerin 
uygulamaya koyulması söz konusu olursa, şüphesiz o 
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vakit biz bunlara muhatap olacağız ve sözümüzü de 
söyleyeceğiz. 

Lozan Andlaşması'ndan doğan hakların, Batı Trak
ya'n soydaşlarımız için, diplomatik yoldan haklarının 
savunulmasından başka buıgün için bir tedbir yoktur, 
bu da görüşeceğimiz konular arasındadır. Mitsotokis 
ile vardığımız mutabakatta, bu statünün tatbik edil
mesindeki hatalar, yanlışlıklar, saptırmalar varsa bun
ların tespiti ile giderilmesi veya ihtilaf konusu ol
maktan çıkarılması hususunda bir görüşme yapmak 
hususunda mutabakata vardık; onu da önümüzdeki 
günler içinde inşallah görüşüp bir karara ulaştıraca
ğız. 

Afganistan konusunda ne diyeyim? Ne diyeyim 
Afganistan konusunda, bilemiyorum. Afganistan ola
yının elim olduğunu söylemişim; «Elim değil» mi 
diyeyim? Afganistan olayının, elim olayından bir gün 
sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bunu 
kınadığımızı söylemişim; kınamamalı mi idik? «Bu
nun ötesündie ne yapıtmaz?» İslam Konferansçına git
tik, tartışmalara katıldık, teklifler yaptık, kararlara 
vardık. Bir kere daha İslam Konferansında toplandık, 
aynı meseleleri konuştuk. «Hiç konuşmuyor bu ba
kan, konuşmamış bu mevzu üzerinde» diyor, önerge 
sahibi. İslâm Konferansının zalbıtları şahit, Türküye 
Büyük Milet Meclisinin ve Senatonun zalbııtllan şa
hit, Bütçe Komisyonunun zaibiıtlan ortada, gazete say-
fal'arı sütunlarla ortada. Hâlâ konuşmadı diyorsa, 
«Neredeydi acaba ben konuşurken bu zevat?» diye 
sormak hakkım olsa gerek. 

Evet, gelmiş; AfganNı mıücalhitlier Türkiye'ye gdr 
mişller, gaz maskesi istemişler, vermemişiz. Bizden 
gaz maskesi isteyen olmadı, ben böyle bir şeye mut-
löal ollimaidıılm. Eğler, sîzden istemişte© sliız vietnmlamüş-
sinizdir efendim. (CHP sıralarından gülmeler) Gaz 
maskesi verip vermemekle Afgan meselesine yaklaşı
mı ölçmenin imkânı yok. Ne demek?.. Gaz mıaskesü 
verilmediği için Afgan meselesine önıem atfetmedünliz 
diyorsunuz, bu iddianın da tutarı yoktur. Afgan mil
leti, arkadaşların da buyurdukları gibi, İstiklal Sa
vaşımızın başlangıcından beri biziırrilie mıaımen beralbeıt 
lotlan, hatta biize mıaidldi yaırdktmton olan bir ülkedir, 
ıbir milattir. Bu ülkeye ve bu millete karşı sonsuz 
sevgimiz vardır ve biz o ülkenin biran Önce yabancı 
işgalden kurtulması için siyasi çabaları sürdümeye 
kararlıyız. Zaten dülniya dla başka bir çözüm aramı* 
yor Afgan meselesine. Dünyanın her ülkesi, rmletlıer-
arası kuruluşların tümü, Afgan olayı için siyasi biir 
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çözüm arıyor. Büz de o salyası çözümün aşaanalannı 
ortaya koyuyoruz. Siyasi bir çözüm aranıyor; askeri 
bir çözümü şimdiye kadar teklif eden veya düşünen 
yok. Sayam taıvsliye da dieğl askeri çözüm; çünkü, 
o zaman üçüncü dünya saıvaişiinm önlenmesii, hıakika-
tıen bir muetiıze hafliiınıe gelöbüür. 

Söylemek kolayıdır, sorumisuzluk atarda konuşmak 
gayet kolay, gayet kofliay. Büz Afgamüıstain'ıa, Aifgıan'is-
tan mıültedflaröne, Pakiiatan'dakd mültecilere gücümüz-
ce gılda yardıma yaptık, Kızılay yoluyla iflıaç yardımı 
yaptık, giyecek yardıma yaptık; müJtedere imsanıi 
aanaçllarila yandiimllan yapagıeldik, yapmaya devam 
edeceğiz. 

BAŞKAN — EfeıHdim, dört dakikanız var. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN-
(Devamla) — Efendim:, önergemin diğer maıddlelterindla 
ithamlar yar, iddialar vıar. «Bu Bakam, İstilam ülke
leriyle arazımı açmaktan başka bir şey yapmıyor» 
diyor; ama bu Bakan İslâm Konferansımda, Müslü
man ülkdedin gençlerittiın birbirlerine yaklaşması, bu 
kaynaşmıaıniin gençlikten itibaren yürütülmesi için 
ıtekflfiıflıer yapıyor; gençlik konferansları, gençlük kamp-
'ları, sportif oyunlar düzenlemek hususunda, ülkeleri 
gfioçîülfetıen ütilbaren birtbürinıe yaklaştırmak için teklifler 
yapıyor, savunma yapıyor, kalbui ediliyor ve ülkemiz-
de o faaliyetler sürüyor. Bu iddiayı yapan önerge sa
hiplerinin birinci imzası oraya gidiyor, tekbirlerle 
karşılanıyor, yine «Müslüman ülkelere yaklaşmıyor
sunuz» diyor, nereden olmuş o tesis? Nereden mey
dana gelmiş? Hangi anlaşmaya bağlı? Düşünmek lü
zumu dahi hissetmiyor. Münhasır, Müslüman sıfatıyla 
gidiyor ve o anlaşmanın ne zaman, kimin tarafından, 
ne suretle meydana getiriüdiğind düşünmeye lüzum 
kalmadan bile «Bu Balkan İslâm ülkeleriyle aramızı 
açıyor» diyor, 

Oysa, İslam ülkelerinin temsilcileri Başbakanı
mızla birlikte bize geliyorlar, münasebetlerinin geliş
mesinden fevkalade memnun olduklarını söylüyorlar. 
Herhalde muhterem Milli Selâmet Partisi lideri 
Araptan fazla Arapçı bir davranışla bu iddiaları öne 
sürüyor. Gerçek olmayan iddialar üzerinde muhte
rem heyetinizi yormaya hakkım olmadığı kanaatiyle 
bu meseleyi geçiyorum. 

Yalnız, bir gizli CENTO meselesi var, notlarımın 
arasında görüyorum, gizli CENTO meselesi, bu da 
bir hayâl ve evham. CENTO tasfiye edilmiştir. Onun 
yerine gelecek, onun fonksiyonunu yapacak hiçbir 
teşekkülle ilgimiz, ilişkimiz yoktur. Bu bir hayaldir. 

3 . 9 . 1980 O : 1 

Onun için buna da itibar edilmemesini istirham ede
rek bu bahsi geçiyorum. 

Amman Konferansına katılmamışım. Bulgaristan'a 
gitmeyi... Benim fiillerim bunlar da, onun için, yani 
tutum ve davranışta bir iki tane nokta var. Bir tane
si, Brüksel'den, îslâmabad'dan Brüksel'e gitmek, ki, 
o yanlış, onu geçen sefer söyledim. Ben tamamiyle 
kaldım orada. Son gün gece yarısından sonra ayrıl
dım Îslâmabad'dan. Ve Brüksel'den îslâmabad'a ge
lerek devam ettim, yanlış, maddi bir hata. Binaen
aleyh, o benim fiil ve davranışım olarak suçlamamı 
gerektirecek bir hareket değil. Amman Konferansına 
gitmeyip de, Bulgaristan'a Sofya'ya gitmemi, tercih 
olarak küçültücü biçimde söylüyor. Bulgaristan, çok 
saydığımız, iyi münasebetler kurduğumuz ve sürdür
mek azminde bulunduğumuz bir komşumuzdur. 

FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Müslü
man Türkleri her gün katlediyorlar. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — O ülkeyle biz iyi münasebetler kurma 
çabası içindeyiz ve münasebetlerimizin gelişmesinden 
de memnunuz. 

O ülkeye birkaç ay evvelinden kararlaştırılmış bir 
resmi ziyaret vardı, davet edilmiştim, günü saati ka
rarlaştırılmıştı. O seyahatten üç gün önce Amman 
Konferansının daveti geldi. Elbette, evvelce verilmiş 
bir sözü iptal edemezdim. Türk Heyetini Amman'a 
gönderdim. Başında da Bakanlığın Genel Sekreteri
nin bulunduğu bir tam heyet olarak gönderdik ve 
orada faal bir rol oynadı heyetimiz. 

Komşu ülkelerle ekonomik ilişkilerimizde gerile
meler olduğu da iddia edildi bu kürsüden. Onu da 
kısaca cevaplamak istiyorum. 

İran'la ekonomik ilişkilerimiz geçen yılın aynı dö
neminin tam 20 misli büyümüştür. 804 000 dolarlık 
alışveriş yerine, bugün 20 misline ulaşmış bir mal 
mübadele ilişkisi vardır. 

Irakla ekonomik ilişkilerimizde, 1978 yılından 
beri birikmiş borçların 8 - 9 ay içinde tamamı ihracat 
karşılığı, ihraç mallarının bedeliyle ödenmiştir. Bugün 
Irak'a hiçbir borcumuz yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, söz süreniz bitti efen
dim, geçti lütfen bitiriniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Sayın Başkan, bilmiyorum araya giren
lerin bana yaptığı haksızlıkları telafi ettiniz mi, he
sap ederken ama, sözlerimi şöyle bağlamak istiyo
rum : 
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Bu iddiaların tümü buz üstünde yazıdır. Hiçbiri
sinin gerçekle alâkası yoktur. Aydınlanmak ihtiyacıy
la verilmişse bu önerge, gerçekler bütün çıplaklığı ile 
huzurunuzda arz edilmiştir. Bunlar zaten malumunuz 
olan hususlar idi, aylardan beri tartıştığımız konu
lardır. Yok eğer başka bir maksatla verilmişse, ki 
maksat öyle olduğu anlaşılıyor; maksatlıyı maksadın-
ıdaını dlöın|d|enm|e:y|e üimlkâln yıolkjbutn. iBaltıfe slaıpıamı Ibıultfjam 
ile hüküm giyer. Eğer batıla sapmışlarsa butlan ile 
hüküm giyeceklerdir. Muhterem önerge sahibi her iki 
partiyi de batıl olmakla itham eder. Fakat batılın 
biri ile mukaddes bir ittifak akdettiği de şurada an
laşılıyor. 

BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Hükümeti 
destekliyor, sizi destekliyor. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Sayın Başkan, ben bu Mecliste kürsü
de konuşanlara dinleyicilerin, milletvekillerinin söz 
atmalarını anlıyorum da, Genel Başkanların söz at
masına akilim ermiyor. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

[NURİ ÇELİK YAZ1CIOĞLU (Çankırı) — Ge
nel Başkan milletvekili değil mi? Başbakan bir zaman 
bizim üzerimize yürüdü. 

iBAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 

'(Devamla) — Bütün bu konular, hepsi hükümet po
litikasının teker teker mevzulandır ve benimle irtiba
tını önerge sahipleri tespit edebilmiş değillerdir. Hü
kümete güvenoyu veren, Bütçesine güvenoyu veren, 
iki ay evvel güvenoyu veren bir partinin böyle bir 
saplantı içinde bulunması cidden düşündürücüdür, 
üzücüdür. Herhalde biz Atatürk'ün miras bıraktığı 
objektif, çok taraflı, dengeli bir politikanın tatbikat
çısı olmaya gayret ettik ve o yoldayız. Herhalde biz 
çağdışı bir politikanın çağdışı bir politika, dış poli
tika, tavsiyelerinin tesiri altında kalacak değiliz. 
Atatürk'ün gösterdiği istikamette bizimle beraber 
olanlar veya olmayanlar oylamada belli olacaktır. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri., alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim saym Bakan. 
ISöz sırası, kişisel söz isteminde bulunan Saym 

Çağlayan Ege'de, ©uyurunuz Saym Ege, süreniz on 
dakika. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Saym Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

- Uzun süre, Millet Meclisinde MSP Grubu tara
fından verilen ve de iktidar partisi tarafından engel

lenen Dışişleri Bakanıyla ilgili Gensoru önergesini 
hele şükür bugün görüşüyoruz. 

Bizim gibi meseleleri büyük, gelişme çabası için
de olan, genç Cumhuriyette tüm sorunlarımızın dik
katle, dış sorunlarınızın dikkatle izlenmesi ve ülke
mize her olayın ne götüreceğinin, ne getireceğinin 
ciddi ciddi gözlenmesi gerekir. Biraz evvel burada 
konuşan Sayın Dışişleri Bakanımız özellikle bizim 
üzerinde hassasiyetle durduğumuz Ege sorununu il
gilendiren 714 Sayılı Notam'ın kaldırılması ile ilgili 
sözlerinde, bize bir yararı olmayan 714 Sayılı No
tam'ın kaldırılması olayını beyan ederlerken, Yuna
nistan'ın kendi hava sahasıyla ilgili oysa zaman za
man Türk uçaklarının bu sahayı ihlali bahis mevzuu 
olduğu halde, bunu kaldırmadığını kendileri ikrar et
tiler.: 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'nin Ege sorunu 
çok önemli bir sorundur, yüzyıllardan beri devam 
eden önemli bir sorundur. 'Bir azınlık Hükümetinin, 
Ege gibi önemli bir sorunu Ibu Millet Meclisine ge
tirmeden karar almış olması, son derece sakıncalı, 
Türkiye'nin çıkarları açısından son derece zararlı bir 
olaydır. 

Diliyoruz ki, bundan sonra özellikle Ege ile ilgili 
alınacak' olan kararların azınlık hükümetleri tarafın
dan Millet Meclisine getirilmesi, Millet Meclisinde 
anlatılması izah edilmesi, bu Meclisten karar istihsal 
ettikten sonra uygulamaya konulması, en azından 
milli onurumuz açısından önemlidir. 

Saym üyeler, Sayın Adalet Partisi sözcüsü arka
daşımız burada olayları irdeler ve bizlere izah eder
ken, Halk Partisi sözcüsü Sayın Çetin'in beyanlarının 
dış politikayla ilgili olmadığını, doğrudan doğruya 
ekonomik sorunlara ilişkin olduğunu beyan ettiler. 

Sevgili arkadaşlarım, ekonomi olmadan - yani 
bütün ülkelerde bunu dikkate alırsak - ekonomik 
olaylar olmadan dış meseleleri yönlendirme olanağı 
var mıdır? Kesinlikle yoktur. Ayrıca, iç olaylarımız
da huzurumuz olmadan, idışta huzurlu istikrarlı bir 
dış politika yönlendirmenin götürmenin olanağı var 
mıdır? Yine yoktur sevgili arkadaşlarım. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımız, Atatürk 
politikasını izlediklerini beyan ettiler. Atatürkçü po
litika, .«Cihanda sulh yurtta sulh» ilkesine dayanır. 
Yurtta sulhu uygulamayan sayın iktidar mensupları, 
her gün ülkemizde kan gölüne dönen memleketimiz
de evlatlarımız birbirini kırarken, günde en az 20 -
25 evladımız birbirini öldürürken, içte sulhtan bah
setme olanağı yokken, « Cihanda Sulhu» Atatürk' 
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ün istediği barışçı sulhu uygulamaları mümkün mü
dür? Kesinlikle mümkün 'değildir, itibarımız onuru
muz bu yüzden zedelenmektedir. Ülkeler de tıpkı 
aileler gibidir. Bir geçimsiz aile düşününüz; evinde 
devamlı hır gür eden bir aile düşününüz, eşiyle ço
cuklarıyla geçimsiz olan, kavga eden, dövüş eden bir 
alile düşününüz; bu ailenin 'komşuları nezdinde itiba
ra 'kesinlikle yoktur. Yine bu aile ticaret yapıyorsa, 
/ticaret erbabı olarak çevresindeki ilişkileri yapacak 
olan insanlarla da irtibatı sağlam olmayacaktır. Ül
keler de tıpkı aileler gibidir. Zaten ailelerin bütün
leşmesinden ülkeler meydana gelir. 

İçte itibarımız olmadığına göre, her gün enflas
yon hızla devam ettiğine göre, paramızın satın alma 
gücü her gün düşürüldüğüne göre, dışarıdaki 'itibarı
mızın büyük boyutlara ulaşmasını, Büyük Türk Ulu
su» diye bize saygı beslenmesini mümkün göremiyo
rum. Onun için Sayın Dışişleri Bakanı arkadaşımızın 
ve Sayın Hükümet yetkililerinin meseleyi bu ölçüler 
içerisinde ele almalarında sanıyorum yarar vardır. 

Yıllardan 'beri devam eden ve ülkemize büyük 
ekonomik olanaklar sağlayan dışarıda çalışan işçileri
mizin sorunları, kesinlikle bu Hükümet tarafından 
iyi ibir şekilde yönlendirilmemiş, ele alınmamış Ve 
Batı Alman Hükümeti Türkiye Cumhuriyetine vize 
uygulamasına gitmiştir. Bununla ilgili ciddi Önlemler 
alınmamıştır; eğer alınmış olsaydı, vize uygulaması 
yapılmazdı; bundan sonra 'bunun sıkıntılarım görece
ğiz sevgili arkadaşlarım. Dışarıdan buraya gelen ve 
bura'dan dışarıya gidecek olan İşçi arkadaşlarımızın 
sıkıntıları konsolosluk kapılarında, elçilik kapılarında 
ne denli büyük olacak, bunu ileride göreceğiz ve bu 
Hükümetlin ekslik dış politikasının sıkıntılarım ekono
mik ve döviz çapında ekonomik olarak gördüğümüz
de, yanlışlıkları ileride daha büyük boyutlarda görme 
olanağımız doğacaktın 

Yine bu Hükümetin uygulamış olduğu yanlış dış 
politikanın bir bölümü de, özellikle hariciyecilerimizle 
'ilgilidir. Ermeni örgütlerini dışarıda bazı ülkeler san
ki bir mücadele yapıyorlar, bir özgürlük mücadelesi 
yapıyorlarmış gibi görmektedirler. Ermeni örgütleri
min hariciyelerimize yönel'ik kanlı katliamlarım biz 
ciddi bir biçimde ele alamıyoruz ve dışarıdaki ülke
lere anlatamıyoruz, anlatamadığımız içindir ki, mü
temadiyen dış. görevlilerimiz, Hariciyede görev yapan 
(bürokratlarımız katliama uğramaktadırlar, can güven
likleri ortadan kalkmaktadır. Bu konunun da önemi
nin üstünde durmak gerekmektedirj; 

Sayın üyeler, bir de Sayın Dışişleri Bakanımızın 
zabıtlarda olan ve huzurlarınızda arz edeceğim beyan-
ılarına 'değinmek istiyorum. Sayın Bakan bir önceki 
günkü, Gensorunun görüşmesindeki, görüşmedeki be
yanlarında şu şekilde 'beyanda bulunmuşlardır: «Ne
den Dışişleri Bakanının şahsına tevcih edilmiş bu 
bu politika? Neden acaba? Bunu izaha, tahlile lü
zum görmüyorum. Değer de görmüyorum; ama, güt
tüğüm politika Hükümetin politikasıdır. Hükümetim 
benim politikamın yüıütülüşünden 'bir şikâyet için
de (değildir.» Sayın Bakan yanılıyorlar. Sayın Baş
bakan diyorlar ki «Bu Gensoru, Hükümetle ilgili de
ğildir. Bu Hükümeti ilzam etmez» diyorlar. Yani 
sayın üyeler, bunun Türkçesi «Sayın Bakan, ben size 
sahip çıkmıyorum. Ne başınızın çaresi varsa görü
nüz.» demektir. Ama burada sayın Adalet Partisi 
sözcüsü arkadaşım tirat söyleyerek, hükümet politika
sının açıklığını beyan ediyorlar. Bu ne biçim iştir? 
Basit bir kural vardır sevgili arkadaşlarım, devletler 
'hukukunda basit bir kural vardır, insanlar arasında 
basit bir kural vardır; 'bu kural, ahde vefa kuralıdır. 
işinize yara'dığı zaman sizinle beraberdir, işinize ya-
ramayıp zor durumda kaldığı zaman «Hadi kardeşim 
güle güle.» Şimdi siz, Sayın Bakanınıza sahip çıkamı-
yorsunuz sayın arkadaşlarım. Bizim gibi muhalif 
olan üyelerin, muhalif olan partilerin bu Gensoruya 
oy vermesini ve 'bu Gensoruyla ilgili hareketlerimizin 
ülkeyi batıracağı, dışanda itibarımızın sarsılacağım 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna gülmek gerekir sa
yın arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ege bir dakikanız var efen
dim. 

ÇAĞLAYAN EGE (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz lütfediniz. 

ÇAĞLAYAN EGE (Devamla) — Özellikle söz
lerimi bağlarken şunu söylemek istiyorum: Atatürk
çü politika, biraz evvel arz etmeye çalıştığım gibi, 
çağdaş politika, sevgiye, barışa, özgürlüğe dayanan 
politikadır. Atatürkçü politikada ülkenin evlatları 
birbirlerini severler. Atatürkçü politikada insanlar 
birbirlerine kemgözle bakmazlar. Atatürkçü politi
kada insanlar birbirlerine özveri içerisinde olurlar, 
sevecenlik içerisinde olurlar. Bu ölçüleri kaçıran ül
kelerin iç yapısı bozulduğunda, dış yapısında bu 
ülkelerin hepsine dışarıdaki insanlar şöyle bir söz 
söylerler sevgili arkadaşlarım; rahmetli İnönü'nün 
deyimiyle «Hadi canım sende» derler. 
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Saygılar sunarım sayın üyeler. (CHP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ege. 
Değerli arkadaşlarım, Gensoru önergesi üzerin

deki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Görüşmeler sırasında bir güvensizlik önergesi ve

rilmiştir Başkanlığımıza. Okutup bilgilerinize suna
cağım efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Partisi Azınlık Hükümetinin Dışişleri Ba

kanı Sayın Hayrettin Erkmen, 
ıî< Türkiyeyi İslâm âleminden ayırarak Avru

pa'ya vilayet yapmaya müncer olacak Ortak Pa
zar'a girme gayretleriyle, 

i2. 714 sayılı Notam'ı milli menfaatlerimize ay
kırı olarak, Yunanlıların lehine kaldırarak, Ege De
nizini Yunanistan'a terk etmesi sebebiyle, 

3. Batı Trakya'da zulme uğrayan kardeşlerimize 
sahip çıkmadığı için, 

A* İran'a, Afganistan'a karşı tutumu ve tslam 
Konferansına bakışı ve buradaki tutumu dolayısıyla 
milli menfaatlerimize zarar verdiği için, 

ı5. İsrail'in Kudüs'ü başşehir yaptığı ve müte
caviz niyetlerini ve silahlı tecavüzünü her vesile or
taya koyduğu halde İsrail'le münasebetlerimizi kes
memesi; dolayısıyla memleketimizin milli menfaat
lerini zedelediği için güvensizlik duyuyoruz. 

»« «m* 

3 , 9 . 1980 O : 1 

Dışişleri Bakanı hakkında güven oylaması yapıl
masını talep ediyoruz. Saygılarımızla. (AP sırala
rından «Eroincij» sesleri) 

Konya İstanbul 
Necmettin Erbakan S. Arif Emre 

Adana Ankara 
Hasan Aksay Oğuzhan Asiltürk 

Malatya 
MC Recai Kutan 

ıBAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunmuş bu
lunan bu güvensizlik önergesinin oylaması, Anaya
sanın 89 ncu maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca 1 tam 
birleşim geçtikten sonra; yani 5 . 9 . 1980 Cuma 
günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısından sonra yapılacaktır. 

Görüşme süremiz dolmuştur. Yarın 4 . 9 , 1980 
Perşembe günü? saat 15.00'te yapılacak Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısından sonra 
toplanmak ve Maliye Bakanı hakkındaki 11/67 esas 
numaralı Gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
maması hususundaki görüşmeleri yapmak üzere bir
leşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19.12 

»— »« 
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A) 
V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'ın, 
Tekirdağ ilinin bazı ilçelerinde görülen mildiyö has
talığına ve bu nedenle bağcılara yardım yapılmasına 
ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka
nı Cemal Külahtı'nın yazılı cevabı. (7/864) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Balkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

123 . 7 . 1980 
. Tekirdağ Milletvekili 

Ömer Kahraman 
Tekirdağ, Şarköy, Mürefte ve civarlarında bağ

larda meydana gelen mildiyö hastalığından üretimin 
% 60 ile % 70 düşeceği bir gerçektir. 

ıh Araştırma yaptırılarak bu hastalığın nedenleri 
ve mücadelesi yapılmış mıdır? 

2. Geçimini sadece bağcılıkla sağlayan bu bölge 
halkına Hükümet ne gibi bir yardımda bulunacağını 
planlamış mıdır? 

3. Bugüne dek afet sayılan bu durum inceletilme-
diyse : 

a) Inceleitmeyi düşünüyor musunuz? 
Ib) Bağcılara ne gibi yardımda bulunacaksınız? 

TC 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 2 . 9 . 1980 
Özel 'Kalem Müd< 

Sayı : 2-T271 
• 'Millet Meclisi 'Başkanlığına 

İlgi: a) 30 . 7 . 1980 tarih ve 7/864 - 5093/30893 
sayılı yazınız. 

!b) 21.8.1980 tarih ve 7/864-5093/30893 sa
yılı yazınız, 

ligi (a) yazınız ekimdeki Tekirdağ Milletvekili 
Ömer Kahraman'ın yazıtı soru önergesine cevabımız 
aşağıdadır: 

li Bağlarda Mildiyö hastalığı uzun yıllardan beri 
büinımdkte ve mücadelesi halk tarafından yapılmak
tadır. Ancak bu hastalık her yıl görülmeyip, iklim 
şartlarının uygun olduğu yıllarda çıkmaktadır. Has
talığın mücadelesıi bakirli ilaçlar ve esas itibariyle 
göztaşı kullanılarak hazırlanan Bordo bulamacı ile 
yapılmaktadır. 

% Tekirdağ'da 62 500 dekar bağ sahası vardır. 
Bu sahanım 3'5 bin dekar kadarı gerekli mücadelelerin 

yapılabileceği kısımlarda bulunmakta, diğer sahalar 
ise dik ve bayır arazilerde yer almaktadır. Bu gibi 
bağlarda gerek su temini ve gerekse çalışma güçlük
leri sebebiyle, çiftçi mücadeleyi tam olarak yapama-
maktadır< 

3. Yılın yağışlı geçmesi dolayısıyla hastalığın 
çıkma ihtimalinin kuvvet kazanması ile, mahalli teş-
kİlatımızca programa alınan 35 000 dekarlık bağ sa
halarında, çiftçi mektupları, ve gazeteler vasıtasıyla 
çiftçilere gerekli İkazlar yapılmış, ayrıca köylerde top-
tonjfcıllar ıdüiaönöaniörielk klölylllülliana ÜKaislöalığın lehjeramjiıyeltli 
anlatılmış mücadeleye girmeleri sağlanmıştır. Hasta
lıklarla mücadelede, ilaçlamalar* hastalık görülmeden 
yapıldığından ve bu hastalıklar her yıl çıkmadığından 

. çiftççi bazen ihmalkâr olabilmektedir. 
4i Bu hastalığını mücadelesiinde kullanılan bakir

li ilaçlar ve göztaşı piyasada kafi miktarda bulundu
rulmuştur, 

!5, Mücadeleyi uygulayan müstahsilin bağlarında 
zarar olmamıştır. Ancak 7 000 dekar sahada çiçek-
lenmenin geç kalması ve ilaçlama zamanında, sürekli 
yağışlar olması yüzünden buralarda mücadelede iste
nilen derecede başarı sağlanamamıştır. 

.6. Bölge bağlarında HafızaTi, Çavuş ve Misket 
çeşitleri hastalığa dayanıklı olup az yakalanmakta; 
Yapıncak, Alfons ve Kardinal gibi çeşitler ise fevka
lade hassasiyet göstermektedir. 

7J Her yıl çıkmayıp bazı yıllar çıkan ve hastalık 
görülmeden ilaçlamaya başlanması zaruri olan bu 
mücadelede, hastalığın o yıl çıkıp çıkmayacağım ön
ceden tespit ederek, hastalık çıkmayacaksa boşuna 
îUaç laırltıinmıamnak iVeya çıfkaüakisia çjiıfitçfiıyli zialmjalmıindla 
uyarıp hazır bulundurup mücadelesini muhakkaik 
yaptırmak için «Önceden tahmin ve uyarı» sistemle
riyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalış
malara daha da ağırlık verilerek önümüzdeki yıllarda 
bu yeni teknik uygulamaya, bağ müstahsilinin hizme
tine sunulacaktın 

Bu konudaki tetkik ve araştırmalarımız devam et
mektedir. Nihai netice alındığında gereği yapılacak
tır., 

Bilgilerinize arz.ederimi 

Gıda 
Cemal Külahta 

Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı 

837 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

128 NCI BİRLEŞİM 

3 . 9 . 19801 Çanşamba 

Saat: TBMM Birleşik Toplantısından Sonra 
'•t 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
ıL —• Gensoru Önergeleri.! 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Mili Selamet Partisi Grubu Başkanı Konya 

Milletvekili Necmettin Erfoalfcan ve 2 arkadaşının; tu
tum ve davranuşlanyla dış politika konusunda milli 
menfaatlerimize aykırı hareket ettiği iddiasıyla Dış
işleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında Anayasanın 
89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca verdikleri ve Genel Kurulun 28 . 8 .1980 
tarihli 126 ncı Birleşttoinde gündeme alınması kabul 
edilen Gensorunun görüşülmesi (11/66) 

3 
ISEÇlM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
IKANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

»m<ttt.m •<-



Milli Selamet Partisi Grubu Başkanı Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 2 Arkadaşının; Tutum ve Dav
ranışlarıyla Dış Politika Konusunda Milli Menfaatlerimize Aykırı Hareket Ettiği Iddiasiyle Dışişleri Bakam 
Hayrettin Erkmen Hakkımda Anayasanın 89 nçu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci Maddeleri Uyarınca 

Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi. (11/66) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanı hakkındaki Gensoru önergemiz ekte takdim edilmiştir. Gerekli işleme müsaadelerinizi 
saygılarımızla arz ederiz. 

2 9 . 7 . 1980 

Necmettin Erbakan Süleyman Arif Emre Hasan Aksay 
MSP Genel Başkam MSP Grup Başkanvekili MSP Grup Başkanvekili 
Konya Milletvekili İstanbul Milletvekili Adana Milletvekili 

AP azınlık Hükümetinin Dışişleri Balkanı Sayın Hayrettin Erkmen,, 8 aydan beri tutum ve davranışlarıyla 
dış politikamızda milli menfaatlerimizi ihlal etmekte, telafisi imkânsız neticelere sürüklemektedir. Şöyle ki : 

1. Sayın Bakan göreve başlar başlamaz, bizi neticede Avrupa'ya vilayet yapacak, Türkiye'yi İslâm dün
yasından ayırıp, Batı ile siyasi birleştirmeye müncer olacak, Ortak Pazara sokmaya teşebbüs etmiştir. 

2. Ege'deki haklarımızı korumak şöyle dursun, 714 sayılı Notam'ı sebepsiz olarak kaldırmış, Ege'deki 
adaların Yunanlılarca tahkim edilmesine ilaveten, Yunanlıların Ege'yi kendi gölleri olarak kabullenmelerine 
zemin hazırlamıştır. 

Bu yüzden Ege hava kontrolü Yunanlıların eline geçmiştir. 
3. Batı Trakya'da zulme uğrayan kardeşlerimize asla sahip çıkmamıştır. 
4. Bu Bakan, (İran'a reeksport yaptırmam) diyerek, İslama döndüğü için Batılıların koydukları ambar

goda İran'ın değil Batılıların yanında yer almıştır. 
5. Afganistan; 

Bu Bakan, Afganistan'a vaki komünist tecavüzleri karşısında Amerika müsaade etmediği için konuşama-
mış, Afganlı mücahitlere gönül yardımı bile yapamamıştır. 

6. İslâm Konferansı; 

Bu Bakan, son İslâm Konferansım, koşup Brüksel'e yetişmek bahanesiyle yarıda bırakmış, konferansta alı
nan çok önemli tarihi kararlan milletimize müjdeleyeceğine, «Konferansta ihtilaf çıktı» diye ancak İsrail'i 
memnun edecek mahiyette beyanlar vermiştir. «Bu konferansta alınan kararlar ülkemizi bağlamaz» diyerek 
menfi bir tutum takınmış, Müslüman ülkelerle münasebetleri zedelemiştir. 

7. İsrail'in, emperyalist hedefleri ve tecavüzleri karşısında tutumu : 
Bilindiği gibi, bugünkü İsrail, dünya Siyonizm planlarının bir adımı olarak kurulmuştur. İsrail meclisinin 

önünde heykeli bulunan Tneodor Herzl'in yüz sene evvel hazırladığı plan, önce merkezi Kudüs olmak üzere 
bir İsrail Devletinin kurulmasını, bilahare de adım adım ilerleyerek Fırat, Dicle ve Nil havzalarının, yani 
Anadolumuzun İsrail'e vilayet yapılmasını esas almaktadır. 

İsrail son aylarda, tecavüzleri daha da artırmış, işgal ettiği Müslüman topraklarından çekilmesi lazım 
gelirken, tam tersine, bir yandan bu bölgelerde sürekli olarak yeni yerleşme merkezleri tesis etmekte, diğer 
yandan bu bölglerdeki Müslüman halka terörist tecavüzler düzenlemektedir. 

Bütün bu olaylar cereyan ederken, bu Bakan sadece susmuştur ve bilakis İsrail'le münasebetleri geliştir
meye özen göstermiştir. 

8. Bu vahim olaylar üzerine, bütün Müslüman ülkelerin Dışişleri Bakanları İsrail'in tecavüzlerini telin 
ve önlemek maksadıyla, Ortadoğu ve dünya sulhu bakımından büyük öneme haiz Amman Konferansını .ter
tip ettiler. Bu Bakan, 11 - 13 Temmuz tarihleri arasında yapılan bu toplantıya gitmedi. Bunun yerine Sofya'ya 
gitmeyi tercih etti. 



9. Son olarak, İsrail Parlamentosundan 1400 yıllık İslâm şehri Kudüs'ü kendisine devlet merkezi yaptığı
na dair bir karar aldı. Bu olay, asrımızın en mühim olayıdır. İslam aleminin haklarına, Ortadoğu ve dünya 
sulbüne karşı pervasızca ve küstahça bir tecavüzdür. 

İsrail'in Kudüs'ü başjkent ilan etmesi, aynı projenin bir diğer bölümü olan, Anadolumuzu kendisine vilayet 
yapma adımının bir başlangıcıdır. Böyle tarihi bir olay karşısında, yapılacak ilk iş, İsrail'le münasebetleri olan 
Türkiye'den başka bir ülke mevcut değildir. 1973'den beri her İslam Konferansında Türkiye'nin, İsrail'le mü
nasebetlerini kesmesi, ısrarla talep edilmektedir. 

Son Kudüs olayı, vahim bir olaydır ve artık münasebetlerin kesilmesi lazımdır. Bu Bakan, Müslüman ül
kelerle her türlü münasebetlerimizin geliştirilmesine mani olmaktan başka bir işe yaramadığı halde, ısrarla 
İsrail'le münasebetlerimizi devam ettirmekte, İslam alemini itmekte, karşılıklı olarak sağlanacak milli menfaat
leri ihlal etmektedir. 

Yukarıda arz edilen sebeplerden dolayı, Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Dışişleri Bakanı hakkında 
Gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 


