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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZET! 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu'nun, ülke genelinde işçi ücretlerinin 
düşük olması, enflasyonun ücretlere etkisi 
ve alınması gerekli tedbirler, 

İstanbul Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, Uluslararası Çalışma örgütünün 
(ILO) kabul ettiği (87 sayılı) Sendika Öẑ  
gürlüğü ve Sendikal Hakların Korunma
sı Sözleşmesi ve onayı için Parlamentoya 
sunulması, 

Konularında yaptıkları gündem dışı 
konuşmalarla, 

Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, 
21.1.1988 tarihli 12 nci Birleşimde yaptı
ğı gündem dışı konuşmasına, 

Çalışma ve (Sosyal Güvenlik Bakanı 
tmren Aykut; 

Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim' 
in, esnaf ve sanatkârların içinde 'bulunduk
ları ağır ekonomik ve sosyal şartlar ve 
alınması gereken tedbirler konusundaki 
gündem dışı konuşmasına da, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Şükrü Yürür cevap ver
di. 

Pencap Eyalet Meclisinin 50 nci Yıl-1 

dönümü kutlama törenlerine katılmak 
üzere yapılan resmî davete, TBMM Baş-
kanvekillerinden birisinin riyasetinde 4 ki
şilik bir Parlamento heyeti ile icabet edil
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Baş
kanlık tezkeresi kabul edildi. 

Pencap Eyalet Meclisinin 50 nci Yıl
dönümü kutlama törenlerine- katılacak 
TBMM Başkanvekili ve siyasî parti grup
larının gösterdiği adaylara ilişkin Başba

kanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Ülkemizin, Amerika Birleşik Devlet
lerinde tanıtılması bakımından faydalı ça
lışmalarda bulunan «The American Fri-
ends of Turkey» adlı derneğin yıllık kon
feransına katılınmasının uygun bulundu
ğuna ilişkin Başbakanlık • tezkeresi ve eki 
liste kabul edildi. 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 
10 arkadaşının, dış politika ve savunma 
sorunlarımız konusunda bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesinin (8/1) 
önğörüşmelerinkı, alınan karar gereğince, 
2.2.1988 Sak günkü birleşimde yapılacağı 
açıklandı. 

(6/3) ve (6/4) numaralı sorular, Igili 
bakanlar Genel Kurulda hazır bulunma
dıklarından ertelendiler. 

Tahsil Edilemeyen Hazine Alacakları
nın Silinmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(J/345) (S. Sayısı : 2) üzerindeki görüş
meler tamamlanarak tümü açık oya su
nuldu; oyların ayırımı sonucunda, tasarı
nın kabul edilip, kanunlaştığı açıklandı. 

Gündemde görüşülecek başka bir ko
nu bulunmadığından, 2 Şubat 1988 Sa
lı günü saat 15.00*te toplanmak üzere bir
leşime saat 17.18*de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
llyas Aktaş 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Songül 

Kâtüp Üye 
KuMarali 

Cemal özbilen 
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II. — GELEN K 
29 . 1 . 1988 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 3056 Sayılı Başbakanlık Teşki

latı Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanunun 21 inci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/388) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
29.1.1988) 

Tasarı 
1. — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 

Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı (1/387) (Anayasa 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.1.1988) 

Teklifler 
1. — Gaziantep Milletvekili Mehmet 

Akdemir ve 8 Arkadaşının, 4.11.1981 Ta
rih va 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Ka
nunu ile 17.11.1983 Tarih ve 2955 Sayılı 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/7) (Millî Eğitim Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.1.1988) 

2. — İstanbul Milletvekili Ercüment 
Konukman'ın; 11.4.1928 Tarih ve 1219 
Sayılı Ta'babet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/8) '{Millî Eğitim; Sağlık 
ve Sosyal: îşler komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 27.1.1988) 

Tezkere 
1. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer' 

in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 

Cuma 
(3/428) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
{Başkanlığa geliş tarihi : 28.1.1988) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Mehmet 

Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.1.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayazıt'ın, Kore gazilerinin sosyal gü
vencelerine ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/36) (Başkanlığa geliş tari
hi : 28.1.1988) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, Batı Trakya Türk
lerinin sorunlarıyla ilgili olarak Davos 
görüşmelerinde ve Uluslararası platform
larda ne gibi girişimlerde bulunulduğuna 
ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/37) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.1.1988) 

3. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'ın, Burdur İli Gölnisar İlçesi Altın-
yayla Kasabasına bağlı Kuşdili Mahalle
sinin köy 'haline gelmesi için yapılan baş
vurunun reddedilme nedenine ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/38) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.1.1988) 

4. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, L1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/39) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.1.1988) 
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1,2.1988 Pazartesi 

Gensoru Önergeleri 
1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır 

ve 30 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak 
kamuoyunda yeralan itham, haber ve 
yorumlar medenîyle görevini hakkıyla ve 
tartışmasız bir biçimde yerine getirmesi
nin mümkün olmadığı (iddiasıyla Millî 
Savunma Bakanı Ercan Vuralhan hak
kında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/1) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 30.1.1988) 

2. — Antalya Milletvekili Deniz Say
kal ve 26 arkadaşının, şahsı ile ilgili ola» 
rak kamuoyunda ortaya atılan iddialar 
karşısında Bakanlığını ilgilendiren konu
larda gerekli etkinliği gösteremeyeceği 
iddiasıyla Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan hakkında Anayasanın 99 un
cu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarın
ca 'bir gensoru açılmasına ilişkin önerge
si (11/2) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.1.1988) 

2 . 2 . 1988 Sah 

Tasarı 
1. — Çalışanların Tasarruflarının Teş

vikine Dair Kanun Tasarısı (1/389) (Sağ
lık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.2.1988) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde

memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 1.2.1988) 

Yazılı Soru önergesi 

1. — Artvin Milletvekilli Hasan Ekin-
ci'nin, Bakanlık Personel Genel Müdürü
ne ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/40) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.2.1988) 

53 



T. B. M. M. B: 16 2 . 2 . 1988 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekffl Esat Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER: İsmail Üğdül (Edirne), Mümtaz özkök (Sakarya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Mecl'Mn'in 16 ncı Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Bitlis .Miletvekili Faik Tanmcıoğlu'na 
kadar yoklama yapıldı) 

»BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. -r- Erzurum Milletvekili İsmail Kö-
se'nin, İsrail'in, Filistin halkına reva gör
düğü insanlık dışı muamelelere ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Dışişleri Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden ev
vel, üç sayın milletvekili arkadaşımıza 
'gündem dışı söz vereceğim. 

Birinci sırada, «İsrail'in Filistin hal
kına reva gördüğü insanlık dışı muame
leler» hakkında Sinop Milletvekili Sayın 
Yaşar Topçu'nun gündem dışı söz talep
leri vardır. 

Buyurun Sayın Topçu. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Aynı konuda İsmail Köse konuşacak 
efendim. 

BAŞKAN — Yer mi değiştirdiniz 
efendim? (DYP sıralarından «İsmail Kö
se konuşacak» sesleri) 

Efendim, bana verilen dilekçede Sa
yın Topçu'nun ismi var. 

l&MAÎL KÖSE (Erzurum) — Bana 
devreti. (ANAP sıralarından «Olur mu 
öyle şey?» sesleri) 

BAŞKAN.— Yer değiştirdiğinizi ba
na billdirmödiniz efendim. Eğer, Sayın 
Topçu'nun yerine görüşmek istiyorsanız 
buyurun; kendilerinin haberleri varsa... 
'(ANAP sıralarından «Olur mu Sayın Baş
kan, nerede imzası?» sesleri) 

Efendim, yer değişmişler; beni ara
mışlar, bulamamışlar. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) 
— Olur mu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, malumu âli
niz, iki hatip yer değiştireMür. 

Buyurun Sayın Köse. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır. 
İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime 
başlamadan önce, hepinizi saygıyla se-
lamlarım^ 

Değerli miUetivefcilîeri, iki' aydan bu 
yana basında takip ettiğimiz, İsrail asker
lerinin Gazze ve Şeria bölgelerindeki H-
listinffieri değneklerle döverek bir çoğunu 
öldürmeleri ve bir çoğunun da kol ve ba-

— 54 — 



T._B. M. M. B : 16 2 . 2 . 1988 0 : 1 

cakfarını kırdıktan sonra, onları hasta
nelere yatırmaları karşısında, işlenen bu 
insanlık dışı suçun, milletimiz nezdinde 
uyaldırdığı infiali dile getirmek üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. 

Yıllar önce öz vatanlarından kovulan 
ve son ferdine kadar canlarını feda etme
ye kararlı Filistinlilerin, son günlerde İs
railliler tarafından, «Meydan dayağı» aldı 
altında işkenceye maruz bırakıldıklarına 
şahit oluyoruz. Bu insanlık suçunu işle
yenleri nefretle kınıyoruz. 

Ortadoğu^da meydanı boş bulan İsrail, 
önce, patronlarının desteği ile ve silahla, 
Filistin topraklarını işgal etmişlerdir ve 
ıbu toprakların kendilerine ait olduğunu 
tescil ettirmeye çalışmaktadırlar; ancak, 
Müslüman Filistinliler, yıllardır diren
mek suretiyle buna müsaade etmemişler
dir. 

Günde beş - on kişinin öldürüldüğü ve 
yüzlerce Filistinlinin kollarının ve bacak
larının kırıldığı bu valhşet olayının bir 
an önce durdurulması lazımdır. 

Türk Devletinin, özellikle Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, bu insafsız kapita
list uşağı Yahudiyi kınayıcı, tel*in edici 
tb'ir sesi yükseltmesi lazımdır. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) Bu sesin, Or
tadoğu'da meydanın boş olmadığını; hak
sızlık karşısında yükselen tarihteki Tür
kün sesini hatırlatması lazımdır. 

îslâmm ikinci mukaddes şehri olan 
Kudüs'ün, Müslümanların eline geçmesi 
ise, en büyük arzumuzdur. 

Değerli milletvekilleri, ikinci üzüntü 
kaynağımız, komünist Rusya'nın, bütün 
gücüyle, yüzde 60'ı Türk, yüzde lOO'ti 
•Müslüman olan Afganlı mücahitleri yok 
etmek için on yıla yakın zamandır yapmış 
olduğu katliamdır. Dağ kesimlerinde, aç
lık ve imkânsızlık içerisinde, vatanlarını 

komünist rejime teslim etmeden, Allah'a 
olan imanları sayesinde, Rus uçakları ve 
tanklarının yağdırdığı mermiler, bu iman 
karasını aşamamışta*. 

İki süper devletten biri Afganistan'a 
yapılan vahşiyane harekete, diğeri de Fi
listinli Müslümanların deyneklerle dövü
lerek öldürülmesine göz yummaktadırlar. 

Gerek, Birleşmiş Milletlerin bu iki üzü
cü insanlık dışı olaya tesirli ve kalıcı çö
züm bulamaması ve gerekse Ortadoğu ve 
dünyanın diğer bölgelerindeki Müslüman 
devletlerin seslerini duyulmaması bizi üz-
mek'tedir. 

Değerli milletvekilleri, madalyonun 
bir yüzünde, ruhsuz, kapitalist düşünce
nin temsilcisi Amerika; diğer yüzünde ise 
İmansız, Marksist düşüncenin temsilcisi 
Rusya... işte, bu iki devlet, şeytanın iki 
oğludur. Filistinlilere uygulanan insanlık 
Idışı muamele karşısında Türkiye, Türk 
Devleti, ihtiyatlı, çekingen olamaz; hakkın 
yanında olmalıdır, elinden gelen gayreti 
sarf etmelidir ve bir an önce bu mese
lenin durdurulmasını temin edecek karar
ların alınmasında öncülük etmelidir. 

Değerli milletvekilleri, devleti idare 
edenler, yurt içinde ve yurt dışındaki bü
tün vatandaşlarımızın maddî ve manevî 
ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar. 
özellikle, vatanından uzakta çalışan insan
ları bir döviz makinesi olarak görmenin 
ve onları, yabancı kültürlerin içinde yal
nız ye eğitimsiz bırakmanın acısını bugün 
(birlikte hissediyoruz. Kendi kaderine terk 
edilen, dinî ve millî eğitim veremediği
miz, yurt dışında çalışan insanlarımız, ya
bancı kültür ve Hıristiyan dinî eğitimi so
nucunda, karşımızda Maoist, Leninist ya 
da Hıristiyan Dininin bir mensubu ola
rak görünmektedirler. 

Yetişen genç, inanmaya ve inandıkla
rını gerçekleştirmeye en istidatlı bünyedir. 
Gençlik, fizikî adale tazeliğiyle, ruh ta-
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zeliğhıin birleşerek meydana getirdiği, ser
pilecek her tohumu derhal filizlendiren 
'bir madde ve mana tarlasıdır. Bu tarla
ya şimdi, uyum bahanesiyle, Hıristiyan
lık tohumları atılmaktadır. 

Aslında hadise, yalnız yurt dışındaki 
İnsanlarımızın olayı da değildir. Bugün 
Türkiye'nin en önemli meselesi, coğrafî 
ve kültürel bütünlüğünün bölünmesi me
selesidir. Batı kanalıyla giren teknoloji, 
beraberinde getirdiği kültürüyle, başta 

• aile yapısı olmak üzere, bütün kültür 
değerlerimizi erozyona uğratmıştır. Avru
palıyla aramızda büyük farklar vardır. 
Ne, Türk kendini içinden Avrupalı his
seder, ne de Avrupalı bizi kendinden sa
yar; çünkü, Hıristiyan ve Yahudi âlemi, 
1 400 yıldan bu yana İslam'a, bin yıldan 
•bu yana da Müslüman Türk'e düşmandır. 

.Nice haçlı seferleri bunun en güzel örne
ğidir. 

Balkan Savaşının şartları ve hedefi ne 
ise, bugün de Bulgaristan ve Yunanistan'ın 
hedefi aynıdır. 

Değerli milletvekilleri, milletimizin bir
lik ve beraberliğini temin eden, vatandaş
larımızı kaynaştırarak, kaderde, kıvançta 
ve tasada birleştiren ortak değer, Marn
dır. Yüce Milletimiz, Mam Dinine men
subiyetten şeref duymuş ve uğrunda ca
nım feda etmiştir. Ecdadımızın bu müba
rek topraklarla birlikte bizlere emanet et
tiği iki önemli mukaddes değer vardır: 
Birisi, gönderdeki ay yıldızlı Türk Bay
rağı; diğeri, minarelerdeki ezan sesleri. 
Vatanımızın ve milletimizin simgesi olan 
(bu iki mukaddes değeri kıyamete kadar 
korumak her Türk vatandaşının, dolayısıy
la Türk Devletinin en şerefli ve başta 
gelen görevidir. 

İslam, yalnız ibadet kaideleri ve şekil
den de ibaret değildir; devlet, Mamın ik
tisadî, siyasî ve sosyal meselelere bakışını 
da eğitini olarak vermelidir. 
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BAŞKAN — Sayın Köse, 1 dakikanız 
var, 

ÎSMAÎLKÖSE (Devamla) — Devletin 
politikası günübirlik olamaz. Yalnız eko
nomik meseleler de devletin görevi değil
dir. Asırları katlayarak milletin ayakta kal
masını sağlamak, uzun perspektif içeren 
millî kültür politikasıyla mümkündür. Kı
sa ve uzun vadeli planlarla, ciddî çalışma
lar yapılmalıdır. Demokrat ve Adalet Par
tisi iktidarlarının imam hatip liselerini aç
maları, daha sonra ilahiyat falkültelerine 
dönüşen yüksek Mam Enstitülerinin kuru
luşu da bu amaca yöneliktir. Devlet deste
ğini yeterince bulamayan vatandaş. Dinî 
eğitim konusundaki ihtiyacını, kendi para
sıyla açtığı Kur'an Kursları vasıtasıyla gi
dermeye çalışmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, vatandaşlarımı
za, yurt dışına gitmeden önce yeterli din 
eğitimini vermiş olsaydık, bugün bu sı
kıntıların çekilmesi mümkün değildi. Bu
gün, ülkemizde, yılbaşı, dinî bayramlar
dan daha heyecanlı, Hıristiyan âleminden 
daha şatafatlı kutlanmaktadır. Yozlaşmış 
ailelerde, dikilen çam ağaçlarının dibinde, 
Noel Baba'nın getirdiği hediyeleri, körpe 
dimağlı çocuklarımız gelenek olarak ka
bullenmişlerdir. 

Hırsızlık, vurgun, haksız kazanç, ada
letsiz uygulama, hürriyetleri tahdit, Js-
la'mda yasaktır; kanunlarımızda da suçtur. 
Her vatandaşın başına bir polis koyamaz
sınız ve böyle bir toplum da düşünüle
mez; ancak, gönüllere yerieştireceğim'iz 
Allah korkusu, inanç ve Mam kaideleri; 
polissiz, mutlu bir hayatın yaşanmasını 
mümkün kılacaktır. 

Atari salonlarına, okey taşlarına mah-
kûrn edilen gençlik, yarın, büyük otelle
rin ruhsatlı kumar makinelerinin kolla
rını çekeceklerdir. Tabiî, bunu mutlu azın
lığın çocukları yaparken, çoğunluğun ço-
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cukîarı ise, özendiğini yapamamanın hır- • 
sıyla, servet düşmanı olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Köse lütfen topar
layınız. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkanım. 

Her türlü reklam, sınıf düşmanlığını 
tahrik etmektedir. Gıda maddeleri ve kı
yafetlerin şaşaası, fukaralaşan insanları
mızı, gün geçtikçe, İslamın verdiği de
ğerlerden ve şükürlerden uzaklaştırmak
tadır. Beytülrnala el uzatanların, toplum 
içerisinde namuslulardan daha dik yürü
meleri, papatyalarm yurt içinde ve yurt 
dışında seyahatleri, Müslüman milletimi
zin aile mefhumunun bozulmasına en 
dehşetli örnektir. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

BEDRETTİN DOÖANCAN AKYÜ-
REK (İstanbul) — 20 inci Asırda yaşı
yoruz... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — TRT 
Kanunu ve il'ke kararlarına rağmen, TRT, 
TVdeki yerli ve yalbancı; millî bünyeye 
ters düşen programlarla, kademe kademe 
milletimizi Hırfstiyanlaştırmak tadır. 

Değerli milletvekilleri, yabancı dev
letlerin, ekonomik ilişkilerle birlikte, kül
türlerini de empoze etmeleri doğaldır. 
Bünye, buna karşı sağlam olmazsa, dı
şarıdan gelen her şeyi' zamanla kabul 
eder. 

İBRAHİM ÖZDEMİR (Istanlbul) — 
15 dakika oMu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Köse, lütfen to
parlayınız, vaktiniz dolmuştur efendim. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Türk 
Milletinin moral değerleri, millî ve ma
nevî hasletleri kaybolmaya yüz tutmuştur. 
Mukaddesatın yerini, ahlaksızlık ve soy
tarılık almıştır. 

BAŞKAN — Sayın Köse, lütfen to
parlayınız. . . ' . . ' 
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İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bugün
kü iktidar dört görüşten meydana geldi
ği için, maalesef millî kültür politikamı
zın da hedefi şaşırtılmış'tır. (ANAP sıra
larından 'gürültüler) 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) 
— İn aşağıya, in! 

«İSMAİL KÖSE (Devamla) — Tür
kiye'nin, ideal insan' tipine ihtiyacı var
dır. Hükümet, programlarında, Hazret! 
Peygamberimizin hadislerini reklam ma
hiyetinde, propaganda aracı olarak kul
lanmış; ancak, beş yıldan bu yana, gere
ğini yapmamıştır; hürriyet ve meşruiyet 
fikrine karşı olmuştur, Yasakların ko
nulması, vetolar, partilerin seçimlere so
kulmaması... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) 
— Sayın Başkan, uyuma, uyuma; kes se
sini... 

BAŞKAN — Sayın Köse, vaktiniz dol
muştur; lütfen konuşmanızı kesiniz. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — ... İk
tidar partisinde sevinç yaratmıştır. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

İktidar, referandum ve seçim kanun
larının çıkarılmasında ki tutumuyla, maz
lumun ahım almıştır. 

Değerli milletvekilleri... (ANAP sıra
larından gürültüler) 

Bitiriyorum. 

Türk insanını, ruhsuz kapitalizmin 
ve komünizmin pençesinden kurtarmak, 
Müslüman Türk işçisini Hıristiyanilaşmak-
tan korumak için, acilen, yurt dışında bu
lunan ve sayıları 4 bin civarında olan mü
şavir, öğretmen ve din adamım, işçileri
mizin sayısı ile orantılı olarak artırmak, 
yurt içerisinde bütün eğitim müessesele
rinde îslamı tam ve kâmil manada uygu
lamak ve öğretmek... 



T. B. M. M. B: 16 1.1. 1988 O : 1 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK (istanbul) — Laik Türkiye^de yaşı
yoruz; vaaz verme. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) ... başör
tüsü konusuna kalıcı ve millî bünyeyi ra
hatlatıcı tedbir getirmek; Amerika'nın... 

BAŞKAN — Sayın Köse, lütfen biti
riniz efendim. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — ... Rus
ya'nın, Bulgaristan, Yunanistan ya da İs-
raiPin, İslama ve Müslüman devletlere 
bakış açısı farklı olmadığından... 

BAŞKAN — Sayın Köse, sözünüzü 
keseceğim; toparlayınız lütfen efendim. 

İISMAİL KÖSE (Devamla) — ... mil
lî politikalarımızı bu istikamette tayin et
mek, en büyük arzumuzdur. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, konuş
macıya cevap vermek üzere söz işitiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevap ver
mek istiyorlar. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 

YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Sayın Köise'nin biraz 
önce yaptığı, aslında birbirinden çok fark
lı konulan ihtiva eden ve zannediyorum 
20 dakika süren gündem dışı konuşmasını 
vesile ittihaz ederek, Hükümetimin, İsrail 
tarafından işgal altında bulundurulan 
Arap topraklarında yaşayan Filistin hal
kına reva gördüğü ve insan hakları ile bağ
daşmayan uygulamalan konusundaki giri
şimleri hakkında Yüce Meclise bilgi arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

16 Aralık 1987 tarihinde, Dışişleri Ba
kanımız tarafından yapılan açıklamada, 
aynen şu ibareye yer verilmiştir: «Türki
ye, daha önce de birçok kez belirttiği gi

bi, bu olaylardan samimiyetle üzüntâi 
duymakta, işgal altındaki Arap toprakla
rında yaşayan yerli halkın, insan hakla
rını ihlal eden keyfî İsrail tedbir ve uy
gulamalarını kınamakta ve bu şidldet ha
reketlerine son verilmesi hususunda is
rail'e çağrıda bulunmaktadır.» 

Daha sonra (6 Ocak 1988 tarihimde) 
önemli bir gelişme olmuştur. Bu tarihte, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İs
rail'e, söz konusu davranışlarından vazge
çerek, işgal altındaki topraklarda ulus
lararası sözleşmeler uyarınca kendine dü
şen sorumluluktan üstlenmesi için çağrı
da bulunan bir kararı ittifakla kabul et
miştir. 

Bu kararın kabulünün hemen ertesi 
günü (7 Ocak tarihinde) Bakanlığımız
dan yapılan açıklamada, «Bu karanın 
Türkiye tarafından da desteklendiği» 
açıkça ifade edilmiştir. 

Daha sonra (22 Ocak 1988 tarihin
de) Ankara'daki İsrail Maslahatgüzarı 
Bakanlığımıza davet edilmiş ve Müsteşa-
nımız kendisine, «İsraiPin olayları bastır
mak için kullandığı aşın sert güvenlik 
önlemlerini -daha önce birçok kez oldu
ğu gibi- kınadığımızı» belirtmiş ve «İs
rail'in, işgal altındaki Arap toprakların
da yaşayan Filistinlilerin insan haklarını 
ihlal eden bu keyfî davranışlara bir an 
önce son vererek, uluslararası sözleşme
ler uyarınca kendine düşen sorumluluk
ları üstlenmesini» önemle istemiştir. 

Ayrıoa, 21 Ocak 1988 tarihinde, İs
rail Mıaslabatgüzarını tekrar Bakanlığı
mıza davet ettik. Müsteşar Yardımcımız, 
Türkiye'nin, işgal bölgesinde yaşayan Fi
listinlilere gıda yardımında bulunmıak 
arzusunu ve bu konuda İsrail'den ko
laylık gösterilmesi talebimizi iletmiştir. 

Sayın milletvekilleri, memnunlukla 
söylüyorum ki, 1967 yılından bugüne ka
dar, İsrail Devleti, kendi işgal bölgesin-
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de yıaşayan Filistinlilere yardım etmek 
üzere, ilk defa Türkiye'min talebini ka
bul etmiştir. Bu gıda yardımını, önü
müzdeki günlerde gerçekleştirmek üzere 
hazırlık çalışmıalanmızı yürütüyoruz. 

Yüce Meclise son olarak 'ifade et
mek istediğim husus şudur : İşgal böl
gesindeki gelişmeler, 'Hükümetimiz tara
fından dikkatle ve hassasiyetle izlenmek
tedir. Yüce Meclisin de hissiyatına ter
cüman olduğumuzu bilerek, olayların ge
lişmesi! karşısında gerekli girişimleri ve 
tepkileri göstermekte bundan sonra da 
tereddüt etmeyeceğiz. 

Yüce Meclise saygılarımla arz ede
rim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

2. — Bursa Milletvekili İlhan Askın' 
in, ülkemizde kış turizminin ve kış spor
larının geliştirilmesine ilişkin gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — İkinci gündem dışı ko
nuşmayı, kış turizmi ve kış sporları ko
nusunda yapacak olan Bursa Milletve
kili Saym İlhan Aşkın'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Aşkın. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Saym 
Başkan, sayın millet vekilleri; son üç dört 
yıl içinde gelişme yolunda haylü mesafe 
alınan ülkemizde, sporda da gelişmek, 
kendimizi dünya ülkelerine kabul ettir
mek ve tanıtmak için büyük gayret ve 
çabanın içine girildiğini ve altyapı için 
gerekl araç ve gereç temininde, spor 
sahaları ve alanlarında hayli artış oldu
ğunu; kısacası, spor için ayrılan paylar
da giderek artan bir trendin görüldüğü
nü memnuniyetle müşahade ediyoruz. 

Türkiye'yi dışarıdan izleyenler, dost 
ve düşman ülkeler, Türkiye'de önemli 
gelişmelerin olduğunu, Türkiye'nin ka
buk değiştirmeye başladığını, sanayileş

mede ileriiye sıçradığını, güçlü bir eko
nomik yapıya kavuşma yolunda olduğu
nu, Türk insanının da, gelişmiş ülkeler 
insaınlarının yaşam seviyesine doğru sü
ratle yol almaya başladığını çok rahat 
bir biçimde izliyor ve görüyorlar; "ama, 
Türkiye'de, bazılarının, ağız birliği et
mişçesine, felaket tellallığı yaptığını, kö
tümserlikten kendilerini alamadıklarını 
da üzüntüyle izliyoruz. Bunlar, hemen 
her gün, «Battık, batıyoruz» edebiyatıy
la bir yerlere ulaşabileceklerini sanıyor
lar. «Borçlarımız arttı; tehlike çanları ça
lıyor; işsizlik arttı, daha da artacak; dö
viz bitecek, ihracat duracak, ithalat ya
pılamayacak, üretim gerileyecek, firma
lar batacak, bankalar kapanacak» gibi 
olumsuzlukları, âdeta kafalarına. fikrisa-
bit olarak yerleştirenler, merak ediyo
rum, bu düşüncelerle nereye varacaklar-

Türkiye, gelişmiş, ileri sanayi ülkeler -
rinin gözünde ise, siyasî ve ekonomik 
bakımdan daha, saygın bir hale gelmiş
tir. 3 bio çeşit mal ihracatı gerçekleş
tirilmeye başlanmış ve döviz gelir - gider 
dengesinde oldukça iyi gelişmelerin gö
rüldüğü açıkça ortadadır. Türkiye, borç 
ödemelerini de rahatlıkla; karşılayabile
cek ıbir seviyeye gelmiştir ki, sanayileş-
oıliş ülkelerle ticaret ve finansman konu
larında; aynı masaya da oturmaya baş
lamıştır, Avrupa Ekonomik Toplulu
ğun» tam üyelik için de müracaat ya
pılmıştır. 

IDaha geçen haftaya kadar, dış politi
kamızda önemli bir adım sayılabilecek 
olanı Dayos'taki özal - 'Papandreu görüş
melerinin neticesiz kalacağı iddiaları da, 
bu görüşmelerin yapılmasıyla, havada 
kalmıştır. Demek ki, zamanı zaman, 
sayın muhalefet sözcelerinin iddialan da 
kuru 'bir muhalefet, iılle de muhalefet 
yaklaşımıyla, bir saman alevi gibi hemen 
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sönüveriyor. Davos'tafci görüşmeler, 
Türkiye'nin, Türk Hükumetinûm dış po
litikadaki çok önemli ıbir başarısı olarak 
dünya, kamuoyunca da Ikabud edilımiş-
tir; ısıiz de kabul1 ediyorısunuız. 

PÎUMIÎ 2JÎIYA POSTACI (Aydım) — 
Neyi kabul ediyoruz? 

IİIJHAN AŞKIN (Devamla) — Biz 
de fevkalade ıgurur duyduk. Başta Baş
bakanımız Sayın Özal olmak üzere, Hü-
kümetiımiızi takdirle karşılıyoruz ve Hü-
küımıetimizi yürekten kutluyoruz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Bütün bu gelişmelerle birlikte, Tür
kiye'deki ıhuzur ve güven ortamı içinde, 
aranılan her şeyin bulunduğu ıbir üllke 
olarak, turizm yatırımdarımda da bekle
memin üzerimde ıbir patlama ortaya çık
mıştır. Türkiye, yabancı kitle turizmin© 
açılmış, turizm gelirlerinde 12 milyar do
lar gibi önemli Ibir seviyeye ulaşmıştır. 
Önümüzdeki yıllarda, bunun daha da 
artan bir seviyeye ulaşması çok muhte-
melıdir. 

Görüldüğü kadarıyla, turizm gelir
lerimizin! büyük bir kısmı, genelde yaz tu
rizminden kaynaklanmaktadır. Kış tu
rizm gelirlerimizde bir gelişme sürecine 
girilememi'ş olması da ıbir gerçek olarak 
gözler önündedir. Türiküyemiz, ~ ıbu ko
nuda altyapı bakımından - özellikle 
konaklama yaıpııilan bakımından - isteni
len seviyeye getirilememiş ve ıbu konu
da, gerekli tanıtımlar da yeterince yapı
lamamıştır. «Kış turizmi» denince, ak
la 'bir tek Uludağ'ın gelmesi, orada da 
'büyük yığılmalara ınıeden olmaktadır. 

Altyapı, yol ve konaklama yerleriyle 
ikinci gelişim bölgesinin daha düzenli/ 
bir biçimde ele alınmasınla, şiddetle ihti
yaç vardır. Kültür ve Turizm (Bakanlı
ğımız ile Tarım Orman ve Köyiışlerii Ba-
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kaniığımızm müştereken, bu konuyu der
hal gündeme getirmelerinde yarar var
dır. Millî Eğitim Gençlik ve Stpor Ba
kanlığımızın da 'bu müştereık çalışmaya 
katılması kaçınılmazdır. Özellikle kış 
soprlanmıını ajltyapısım hazırlama 'bakı
mlından buna ihtiyaç vardır. 

Geçen hafta Uludağ'da Kayalk MüıMî 
Takımımızın çalışmalarım yakımdan iz
leme limkânını buldum. 

[HİIJMIİ 2ÎYA POSTACI (Aydın) — 
Antrenör müydünı?! 

IİUHAN ASKIN ı(Devamla) — Genç
lerimiz ve hocalarıyla görüştüm; «Bizim, 
diğer ülke sporcularından kabiliyet ve 
enerji bakımından farkımız yoktur» de
diler. «Ancak, çalışma süreleri ve tek
nolojik gelişmeler 'bakımımdan ayak 
uyduramıyoruz, rakipiierimizi tanıma fır
satı 'bulamıyoruz, fazlaca yarışlara ka
tılamıyoruz» gerçeğimi dite getirdiler. 
Gerçekteni de kayakçılarımız, üç yıldır, 
uluslararası müsabakalara katılmamış ve 
üç yıllık aradanı sonra, bu ay ı(14 §ubat 
1988 günü) Kanada'da yapılacak olim
piyatlara hazırlandıklarını memnuniyetle 
öğrendim. 

Başta Bakanlığımız oknak üzere, Ka
yak Federasyonumuzu, ıböyle çalışma
lara, 'böyle yarışlara milli takımımızı 
hazırladıkları içim kutlamak istiyorum. 
ılyiı niyet var, gerçekler var; ama, biraz 
daha gayret istiyor. Her spor dalımda ol
duğu gibi, mümkün olduğu kadar faz
laca müsabakalara katıJimak, yarışlara 
katılmak, uluslararası yarışlara katılmak, 
sanıyorum, geleceğimiz aşısından büyük 
önem taşımaktadır. 

Sayın milletvekilleri, hu arada, öğ
rendiğim »bir gerçeği de bilgilerimize sun
madan geçemeyeceğim. Kış olimpiyat
larımı hazırlayan Kanada, bu işe 195iCi'li 
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yıllardan 'itibaren başlamış ve ilk defa 
da 1959 yılında, 1964 olimpiyatları için 
müracaatta bulunmuştur; ama, geliniz 
görünüz ki, aınicak 1988 Olimpiyatları 
Kanada'da yapılabilmektedir. 

Eğer biz de ülkemizi daha iyi tanıta
bilmek istiyorsak, her türlü altyapı ve te
sislerimizi tamamlayabilir sek, ve Tür
kiye'de, özelikle 'kış sporlarını, Uludağ' 
da olduğu gibi, Elmadağ, Kartaılkaya, 
bilhassa Erciyeste,. Palandöken'de, Ağrı, 
Sarıkamış, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane -
Zigana'da, Kastamonu - İlgaz'daki tesis
lerimizin takviyesi ve ilave Ikonaklama 
tesisleriyle, bu güzel spor dalımızı hem 
daha geliştirebiıliır, hem de Türkiyemizi 
dünyaya bu yönüyle daha da iyi tanıtabi
liriz. 

(Kuş turizminde, ulaşım en önemli: 
faktördür. Gelişmiş Avrupa ülkelerin-
de olduğu gibi, dişili-raylı sistemlerin ve 
büyük uçakların inebileceği 'havaalanları
nın yapılması kaçınılmazdır. 

Bugünlerde, İngiltere'deki bir turizm 
şirketi, ilik defa, Uludağ'a kayak turu 
düzenlemiştir, hatta bu maksatla gelen 
bir İngiliz gazeteci, «Türkiye'yi deni-
ziyle tanıyordum; Uludağ'a geldim, gör
düm ve çok beğendim. Uludağ ve Bur
sa, kış turizminin cenneti olmaya layık
tır» demûştir. Bunun üzerine, ilgili şirket, 
Uludağ'daki kayak alanlarınım bir hari- • 
tasını çıkararak işe başlamış ve turu da 
düzenlemiştir, Bugün Uludağ'da, özel sek
töre ait 14, kamuya ait İli tesis vardır ve 
takriben 5 bin yatak kapasitesi bulunı-
maktadır. 

(BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen; to
parlayınız. 

IİLHAN AŞKIN ((Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkanım. 

Ama, Uludağ'a rağbet dolayısıyla 
da, büyük bir sıkışıklık ve ulaşım ba

kımından, enerji bakımından, su ba
kımlından, oldukça, büyük sıkıntılar da 
ortaya çıkmaktadır. IBunun için, ikinci 
gelişim 'bölgesinin de faaliyete geçmesi 
kaçınılmazdır; ama, bu çarpık bir geliş
me olmamalıdır ve oraya sahip çıkan 
bir kuruluşun olması, en azından1 Kül
tür ve Turizm Balkanlığımızıını bu konu
ya sahip çıkması, zannediyorum zaru
ret halindedir. 

iKış turizmi ve kış turizm gelirle
riyle, ekonomimize yeni bir kaynak da 
bulabiliriz. Önümüzdeki haziran ayın
da İstanbul'da 60 ülkenin kayak fede-
rasyonlariınıın yapacağı uluslararası top
lantı, (FIS toplantısı) önemli bir fırsat
tır. Türkiyemizi daha iyi tanıtabilmek, 
Ikış sporlarının yapılabileceği dağları ve 
yöreleri gösterir harita ve resimlerle, 
borşürlerin bu toplantı vesilesi ile suret
le hazırlanması, zannediyorum, 'Millî 
Eğitini Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
Küütür ve Turizm Bakanlığımızın üzerine 
düşen önemli bir görev olacaktır. Her
halde, bu fikirlerimiz Sayın Hükümet
imizce değerlıendirilir ve ekonomimize 
yeni bir kaynak da kış turizmi vesilesiyle 
yaratılmış olunur. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verir, 
Yüce Meclisi saygılarla sellaımlarım. 
'(ANAP sıraliarından alkışlar) 

3. — [Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseller'in Marmara ve Tekirdağ böl
gelerindeki çevre kirliliğinin önlenmesi 
için alınması gereken tedbirlere ilişkin 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Son olarak, Marmara 
Bölgesi ve Trakya'da çevre sorunları! ko
nusunda, Tekirdağ Milletvekili Sayın 
Güneş Gürseler söz 'is'temişlierdir. 

Buyurun. '(SHP sıralarından alkışlar) 
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GÜNEŞ GÖRSELER (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ül
kemizin çeşitli sorunlarının dile getirin 
diğiı bu kürsüde, yeni dönemde üzerin
de ıhıiç konuşulmamış «çevre kirliliği» ko
nusunu dikkatl'erinize sunmak üzere söz 
aldım, 

'Hepinizi en içten saygılarımla selam
lıyorum. 

Bugün, Türkiye'nin hemen hemen her. 
kesiminde (denizlerde, kıyılarda, akarsu 
ve göllerde, havada) farklı oranlarda kir
lenme vardır; 'bu kirlenmenin en yoğun 
olduğu 'bölge de 'Marmara Bölgesidir, 
Trakya'dır. 

Yurdumuzdaki sanayi tesislerimin yak
laşık yüzde 30'u, Marmara Bölgesinde
dir. Bu orandaki sanayi1 tesisleri1, bölge
de hava "kiıılıiliığt yarattıkları gibi, daha 
da ağır 'boyutlarda, su kirliliğine yol aç
mışlardır. Bölgedeki akarsular, göller ve 
ıMarmara Denizi, önemli ölçüde kirlen
miştir. Buralarda, arsenik, linyit, bor, 
cıva, kurşun, nikel kadmiyum gibi ağır 
metal kirliliğine rastlandığı, bilim adam
ları fcaırafından açıkça söylenmekıtedir. 
.Akarsu ve göllerdeki; bu ağur kirlenme, 
Marmara Denizine yansımakta ve diğer 
kirletici unsurlarla ıbiırlilkte, Marmara 
Denizi ölmektedir, bölgedeki akarsular, 
göler ölmektedir. 

Sayın milletvekilleri, işte izmit Kör-
fezi... Körfezin doğu ucu, açık lağım 
görünümünde. Buradaki sanayi tesisle
rinin atıkları, (Körfezi canli yaşamaz ha
le getirdi. Uzmanlar, tüm kirli atıkların 
bundan sonra IKörtfeze veriılmediğinin 
vaırsayılıması hallinde bile, Körfezin ken
disini on yıldan önce temizleyemeyece-
ğini söylüyorlar. 

Bir diğer örnek, Gemlıik Körfezi... 
Burada su siırküksyonu çok az olduğu 

için, çevredeki zeytinyağı fabrikalarının 
atıkları olduğu gibi duruyor. 

İşte Bandırma Körfezi... Etibank iş
letmeleriyle, gübre fabrikaları atıklan, 
ari'tmadan geç'rillmeden Bandırma Kör
fezine ıboşaıltıldikları için, kirlilik hen 
gün artıyor. 

Sayın milletvekillileri, bölgedeki kirlen
me odaklaırını 'daha da sayabilirimi. Bur
sa ve Mudanya çevresindeki büyük sa
nayii sitesinin ıtüm atıklarını Marmara 
Denizine taşıyan Nilüfer Çayı; Osman-
eîıii ve Emet çaylarının (taşıdığı, Etibank 
İşletmelerinden atılan bor ve arsenik; 
linyit iişletmelbrinden karışan kömür ile 
ekolojik dengesi bozulan Apolyont Gölü, 
Bir diğer örnek, Bigadiç, çevresindeki 
bar işletmelerinin atıklarıyla, tehlikeli 
oranda bor ve arsenik taşıyan Simav 
Çayı., Hızla kirlenen, derinlik kaybedip 
bataklığa dönüşen, Kuş Cenneti Manyas 
Gölü. Marmara Bölgesinin en kirli yeri, 
'istanbul ve Trakya... 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, 
Trakya', Türkiye tarımsalı üretiminin se
kizde birini sağlıyor. Trakya'nın 1985 
yılındaki toplam tanımsal üretimi 
2 663 693 ton; ekilebilen alan 913 635 
hektardır. Bu tarımsal üretimi yapan 
üç il, Edirne, Kırklareli ive Tekirdağ 
olup, toplam nüfusu da 1 089 457'dir. 

Trakya'da bu ölçüde önem taşıyan 
tarımın can daman, (Ergene Çayıdır. 
Meric'in bir kolu Ergene Çayının uzun
luğu 281 (kilometredir değerliı milletvekil
leri. Debisi, yaz aylarında 300 - 500 lit
re saniye arasında değişiyor. Ergene' 
nin suyundan, toplam 133 köy yararlanı
yor. Bu köylerin 93 'ünde, yani 12 480 
nektarda halk sulaması yapılmyor; geri 
kalan 40 köydeki 23 730 hektarda Dev
let Su işleri sulaması yapılıyor. 
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Değerli milletvekilleri, Trakya tan
ımı içim, ülkemizin tarımı için bu de
recede büyük önem taşıyan bu ana da
mar, bu Ergene Çayı, günden güne ölü
yor. Artık, Ergene'ınin baz» bölümlerimde 
balık yaşamıyor. Çorlu çevresinde, Erge-
ne'nim yakınından, burnunuzu tıkamadan 
geçemezsiniz. Çorlu ve Muratlı köyle
rinde, Eırgeme Çayından sulama yapıla
mıyor. iBu kirlenme, giderek, Ergene Ça
yı üzerindeki barajları etkiliyor ve Hay-
raboDu'dafci Karademir Barajı da kirlen
menin -dikişi altında. 

Sayın milletvekillileri', tarımımızın ge-
ılıişmest İçin, sulu ıtarıma önem veriyo-
ıruz; baraj kr yapıyoruz, 'gölıetlıer yapı
yoruz ve bu işlere büyük paralar harcı
yoruz; ama, tek başına azından 36 210 
hektarı sulayan, 133 köy besleyen, Trak
ya 'tarımını ayakta tutan Ergene Çayını 
korumuyoruz. iNeden? 

IBirimci nedeni, Türkiye'de, sanayinin 
•fizikî planlaması yapılmami'ştır. Sanayi
leşmeye kimse karşı değildir; Türkiye' 
mim sanayileşmesi, kalkınmamızın sana
yie dayalı olması lazım; ama, Türkiye' 
de ne kadar, çok sanayi tesisi kurula
bilecek uygun yer varken, en verimli 
•tarım alanına, en 'güzeli kıyıya sanayi te
sisini kuruyoruz. Türkiye'nin fizikî sana
yi planının yapıılıması lazımdır; birimci ne
den bu. 

İkincisi, her yerde olduğu gibi, sanayii 
tesislieriinim atıklarınım, arıtılmadan, tas
fiye edilmeden Ergene Çayına akıtılma
sı bu sonucu ortaya koymuştur. 

Ergene Çayı ve .Çorlu Deresi üze
rindeki Çerkezköy - Çorlu - (Muraitli 
havzasında yaklaşık 50 adet sanayi ku
ruluşu bulümımakta ve bunlarım arasında 
deri, karton, kâğıt ve iplik fabrikaları 
vardır. Kâğıt ve karton ıfabrikaları gün

de 150 ton hurda kâğıt iışlfemekteler 
ve hiçbir arıtmaya tabi tutmadan atık
larını çaya karıştırıyorlar. 

ıBölgede, (İstanbul'da sahil yolun
dan sökülen deri fabrikalarından - Çor
lu Deresi ve Ergene Çayının kenarına 
kurulian - 16 tane deri fabrikası vardır. 
Bunlarım içimde, günde 3 bin adet deri 
işleyebilieni var ve hiçbir aritma yapma
dan artıklarını Ergene Çayı ve Çorlu 
Deresine dökmektedirler. Ayrıca, bölge
de bu'Dunan yağ fabrikalarının sadece 1 
tanesinde arıtma tesisi bulunmakta, o da 
her zaman kullanılmaktadır, 

Sayım milletvekilleri, çizdiğim bu tab
lo, içimde bulunduğumuz kötü durumu 
ortaya koydu sanıyorum; ama, asıl 
önemli olan, kirlenmenin bu boyutlarda 
devam etmesi halinde, çok yakın bir za
manda bizleri nasıl bir tehlikenin bek
lediğidir. Trakya'yı, Marmara Denizini, 
Marmara Bölgesini kurtarmalıyız, tarı
mımızı, balıkçılığımızı kuıntarmaliyız. Na
sıl?.. 

öncelikle, artık bu konuda uygulan
mak yeteneği olmadığı ortfcaya çıkan 
Umumî Hıfzııssıhha Kamunu değiştirilme
li ve bu 'işi yapabilecek bir mühendis 
kadrosu, bir örgüt oluşturulmalıdır. 

Başta, Su Ürünleri Yasası olmak üze
re, diğer yasalardaki eksiklikleri gideril
meli; gerekiyorsa yeni mevzuat çıkarıl-
maU ve geçen yü Çerkezköy'de yapıldığı 
gibi, arıtma tesisi olmayan ya da olan 
arıtma «tesisini kullanmayan sanayi kuru
luşları kapatılmalıdır. 

Çevre kirliliği envanteri çıkarılmalıdır. 
Açılış ruhsatı verilecek sanayi kuru

luşlarına, arıtma tesisi olmadan açılış ruh
satı verilmemelidir ve açılış ruhsatı ver
me işi Sağlık Bakanlığındaki alelade tek
nisyenlere değil, Çevre Genel Müdürlü
ğünün denetimine bırakılmalıdır. 
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Akarsu ve göllerin kirlenmesi konu
sunda, Devlet Su işleri ve Çevre Genel 
Müdürlüğü ortaklaşa çalışmalar yürütme-
lidirler. 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, lütfen 
toparlayınız. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Birinin yaptığından diğerinin haberi 
yok. 

Kanalizasyonunu Marmara Denizine 
akıtan tüm yerleşim birimlerinde, bele
diyeler aracılığı ile en geniş arıtma tesis
leri kurulmalıdır. 

Yukarıda da söylediğim gibi, sanayi
nin fizikî planlaması yapılmalı; herkesin 
canının istediği yere fabrika kurmasının 
önüne geçilmelidir. 

Sayın milıletvekiılleri, bütün bu husus
ları yüce kurulunuzun ve hükümetin dik
katine sunuyorum. Eğer görevimizi yap
mazsak, çocuklarımıza, kurumuş, pislen
miş akarsular, göller, ölü bir Marmara 
Denizi, doğası kirli bir Türkiye bırakır
sak, kimse bizi affetmez. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Amerika Birleşik Devletlerine 
gidecek olan Ulaştırma Bakanı Ekrem 
Pakdemirli'n'm dönüşüne kadar Ulaştırma 
Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (31430) 

BAŞKAN — «Başkanlığın Genel Ku
rula Sunuşları» kısmında Cumhurbaşkan
lığı tezkereleri vardır, okutup ayrı ayrı 
bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye'nin Amerikalı Dostları Der
neğinin yıllık toplantısına katılmak üze
re, 2 Şubat 1988 tarihinde Amerika Bir
leşik Devletlerine gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin dönü
şüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Ma
liye ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe Alp-
temoçin'in vekillik etmesinin, Başbakan 
Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

2. — Amerika Birleşik Devletlerine 
gidecek olan Devlet Bakanı Adnan Kah
vecinin dönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına Kültür ve Turizm Bakanı Musta
fa Tınaz Titiz'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/431) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türk - Amerikan Bilim ve Teknoloji 
Forumuna katılmak üzere, 3 Şubat 1988 
tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine 
gidecek olan Devlet Bakanı Adnan Kah-
veci'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlı
ğına, Kültür ve Turizm Bakanı M. Tınaz 
Titiz'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 
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3. — Federal Almanya'ya gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı Ercan Vu-
ralhan'ın dönüşüne kadar Millî Savun
ma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'm vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/432) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Savunma Bilimi Toplantısına (WEHR-
KUNDE) katılmak üzere, 4 Şubat 1988 
tarihinde Federal Almanya'ya gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı Ercan Vural-
han'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma 
Bakanlığına, Bayındırlık ve Mân Bakanı 
t. Safa Giray'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN i— Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

4. — Federal Almanya'ya gidecek olan 
Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dö
nüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına Dev
let Bakanı Ali Bozer'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/433) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyo
rum1: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Savunma Bilimi Toplantısına (WEHR-
KUNDE) katılmak üzere, 4 Şubat 1988 
tarihinde Federal Almanya'ya gidecek 
olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz' 
in dönüsüne kadar; Dışişleri Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Ali Bozer'in vekillik 

etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy-
.gun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır 
ve 30 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak 
kamuoyunda yeralan itham, haber ve 
yorumlar nedeniyle görevini hakkıyla ve 
tartışmasız bir biçimde yerine getirmesi
nin mümkün olmadığı iddiasıyla Millî 
Savunma Bakanı Ercan Vuralhan hak
kında gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(H/1) 

BAŞKAN — İki ayrı gensoru önergesi 
vardır; önergeler bastırılıp, sayın üyelere 
dağıtılmıştır. 

v önergeleri sırayla okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Devletimizin kuruluşundan bu yana 
Silahlı Kuvvetlerimizden sorumlu Millî 
Savunma Bakanlığının özel bir önemi ve 
hassasiyeti olmuştur. 

Bu önem ve hassasiyet, hiç şüphesiz, 
bu Bakanlığın gördüğü işler yanında, Si
lahlı Kuvvetlerim devlet ve millet nezdin-
deki yeri ve itibarından da kuvvet almak
tadır. özellikle son günlerde bu Bakanlı
ğın pek çok uluslararası ihalenin nirengi 
noktası gibi gösterilmesi bundan ayrı ola
rak tüm dikkatlerin bu Bakanlığa yönel
mesine neden olmuştur. 

Tüm bu nedenlerledir ki, cumhuriyet 
hükümetlerinin kuruluşlarında bu Bakan
lığa atama yapılırken diğerlerinden apayrı 
ve özel büyük bir özen gösterilmiştir. 
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Böylesine önemli bir Bakanlığa Sayın 
Turgut özal tarafından getirilen Sayın 
Ercan Vuralhan hakkında kamuoyunda 
özellikle son günlerde doruk noktasına 
varan itham, haber ve yorumlar kaygı ve
rici bir durum almıştır. 

Olay, Bakan - Gazeteci çekişmesinin 
çok üzerine çıkmış ve değişik boyutlar 
kazanmıştır. 

Bundan sonra, işin ne denli boyut de
ğiştireceği, tırmanacağı ve nerelere vara
cağı belli değildir. 

Millî Savunma Bakanlığının başında 
bulunan Sayın Bakan ile ilgili yayınların 
giderek kendisini de aşarak, Bakanlığı da 
yıpratma eğilimi almasına hiç kimse göz 
yumamaz. 

Bu nedenle konunun en kısa zamanda 
sonuçlandırılması ve Bakanlık üzerindeki 
gölgelerin süratle dağıtılması gerekmekte
dir. 

Kamuoyunda, böylesine itham ve eleş
tiriye muhatap bir Bakanın görevlerini 
hakkıyla ve tartışmasız bir biçimde yeri
ne getirebilmesi mümkün değildir. 

Sayın Bakanın görevine devam etmesi 
halinde, ileride millî çıkarlarımızı zedele
yici birtakım tartışmaların başlayabileceği 
ciddî endişesini taşımaktayız. 

Millî Savunma Sayın Bakanının, hak
kında şimdiye kadar ileri sürülen iddia 
ve ithamlar karşısında takındığı tavır da 
endişelerimizi teyit etmektedir. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 99 ve İç
tüzüğün 107 nci maddesi uyarınca Mil-
îî Savunma Bakanı Ercan Vuralhan hak
kında gensoru açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Vefat Tanır 
Konya 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

İbrahim Demir 
Antalya 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Cemal Alişan 
Samsun 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

Baki Durmaz 
Afyon 

Orhan Şendağ 
Adana 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Ali Eser 
Samsun 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

İsmail Köse 
Erzurum 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Fuat Kılcı 
İzmir 
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Ertekin Durutürk 
İsparta 

Mahmut öztürk 
Niğde 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 

Doğan Baran 
Niğde 

M. Halit Dağlı 
Adana 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Cavit Çağlar 
Bursa 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sa
yın Mustafa Murat Sökmenoğlu,, Baş
kanlığımıza gönderdikleri bir yazıyla, 
okunmuş bulunan bu gensoru önerge
sine katıldıklarını bildirmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 

2. — Antalya Milletvekili Deniz Bay-
kal ve 26 arkadaşının, şahsı ile ilgili ola
rak kamuoyunda ortaya atılan iddialar 
karşısında Bakanlığını ilgilendiren konu
larda gerekli etkinliği gösteremeyeceği 
iddiasıyla Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan hakkında gensoru açılmasına 
ilişkin önergesi (11J2) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyo
rum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanı, kendisi ile il
gili olarak kamuoyunda ortaya atılan id
dialar karşısında yanıt vermekten kaç
mıştır, kaçırılmıştır. 

Bu iddialar hakkında açıklama yap
mak fırsatı Grubumuz üyelerince kendi
sine defalarca tanınmıştır. Millî Savun
ma Bakanı bunlara da yanıt vermekten 
kaçınmıştır. 

Grubumuzun bir üyesi tarafından 
verilen soru önergesi birkaç defa gün
demde yer almasına karşın Bakan tara
fından yanıtlanmamıştır. 

Ayrıca bu haftanın başında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi uygulamaları ol
dubittilerle zorlanarak Millî Savunma 
Bakanına sorulan soruların başka bir 
Bakan tarafından yanıtlanması girişimin
de bulunulmuştur. 

Genel Başkanımızın çeşitli yasal de
netleme mekanizmalarını harekete geçir
mek girişimleri de ne yazık ki bugüne 
kadar bir sonuç vermemiştir. 

Haftalardır ortaya atılan hepsi de cid
dî ve önemli olan sorular aydınlanmaz 
iken, yeni bilgilerle, açıklamalarla olay 
giderek karanlık ilişkiler izlenirdi veren 
bir noktaya sürüklenmiştir. 

Sayın Ercan Vuralhan'ın artık bir 
Bakan olarak Millî Savunma Bakanlığı
nı ilgilendiren çok önemli konularda ge
rekli etkinliği gösteremeyeceği şimdiden 
belli olmuştur. 

Trilyonlarca liralık yatırım yapan; 
çok büyük boyutlarda iç ve dış alım ya
pan; Şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
siyasî yönetim mercii olan; içeriye ve 
dışarıya karşı saygınlığında hiçbir gölge 
bulunmaması mutlak bir zorunluluk olan; 
başında millî kelimesi bulunan bir ba
kanlığın, Millî Savunma Bakanlığının 
Sayın Ercan Vuralhan'ın siyasî sorumlu
luğuna emanet edilmesi artık kabul edile
bilir olmaktan kesinlikle çıkmıştır. 

Bütün bu nedenlerle, Anayasanın 99 
ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca 
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Millî Savunma Bakanı Sayın Ercan Vu-
ralhan hakkında bir gensoru açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Deniz Baykal 
Antalya 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Mehmet Turan Bayezit 
tzmir 

Kamer Genç 
Tunceli 

ibrahim Aksoy 
Malatya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

İsmail Hakkı önal 
İstanbul 

Tufan Doğu 
Muğla 

İbrahim Tez 
Ankara 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Adnan Keskin 
Denizli 

Abdullah Baştürk 
İstanbul 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİ
LERİ 

1. — / / / / ve 11/2 esas numaralı gen
soru önergelerinin özel gündemde yer al
ması; gündeme alınıp alınmayacağına 
ilişkin görüşmelerin birlikte ve 11.2.1988 
Perşembe günü yapılması hakkında. 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

K. Kemal Anadol 
İzmir 

Erol Güngör 
İzmir 

Kenan Süzer 
Tokat 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Ekrem Kangal 
Sivas 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Ahmet Türk 
Mardin 

i. önder Kırk 
Balıkesir 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun, gen
soru önergeleriyle ilgili önerileri vardır, 
okutuyorum: 

Danışma Kurulu Önerisi 
Danışma Kurulunun 2.2.1988 Salı gü

nü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerile-

D) ÖNERİLER 
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rin Genel Kurulun onayına sunulması uy
gun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Haydar Özalp 

ANAP Grup BaşkanvetoiLi 
Deniz Baykal 

SHP Grup Başkanvekiti 
Murat Söfcmenoğlu 

DYP Grup Temsilcisi 

öneriler : 
1. Okunmuş bulunan (11/1) ve 

(11/2) esas numaralı gönsoru önergele
rimin görüşmelerinin birlikte yapılması 
önerilmiştir. 

2. Gensoru önergelerinde, özel gün
demde yer alması ve Anayasanın 99 un
cu maddesi gereğince gündeme alınıp 
alınmayacağı hususundaki görüşmeleri
nin 11.2.1988 Perşembe günü yapılması 
önerilmiştir. 

/. — Nevşehir Milletvekili Esat Ki-
rathoğlu'na kınama cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
şimdi, geçen birleşimden kalan, İçtüzü
ğün 136 ncı maddesiyle ilgili bir işlemi 
yerine yetireceğim.; 

Sayın Esat Kıratlıoğlu buradalar mı? 
Buradalar^ 
Sayın Esat Kıratlıoğlu'nun, 27.1.1988 

tarihli 14 üncü Birleşimde yaptığı konuş
ma sırasında sarf ettiği sözlerin, İçtüzü
ğün «Kınama» cezasına ilişkin 136 ncı 
maddesinin «Kaba vö yaralayıcı sözler 
sarf etmek ve hareketler yapmak» şek
lindeki 3 numaralı bendi kapsamına 
girdiği tespit edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi, önerileri ayrı 
ayrı okutup onayınıza sunacağım. 

Birinci öneriyi okutuyorum: 
öneri 1 : Okunmuş bulunan 11/1 ve 

11/2 esas numaralı gensoru önergelerinin 
görüşmelerinin birlikte yapılması öneril
miştir, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Öneri 2'yi okutuyorum: 
öneri 2 : Gensoru önergelerinin özel 

gündemde yer alması ve Anayasanın 
99 uncu maddesi gereğince gündeme alı
nıp alınmayacağı hususundaki görüşme
lerinin 11.2.1988 Perşembe günü yapılma
sı önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul jedenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Baykal ve arkadaşlarının biraz 
önce okunan önergesine Sayın Mehmet 
Dönen de katılmıştır; bilgilerinize suna
rım. 

Sayın Kıratlıoğlu'nun savunmasını al
dıktan sonra, kınama cezası verilmesini 
Genjel Kurula teklif edeceğim. 

Saym Kıratlıoğlu, savunmanızı yapa
cak mısınız? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırat
lıoğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kıratlıoğlu, savunmanızı ya
parken, lütfen, cevap hakkı doğurama
maya gayret etmenizi rica edeceğim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) 
— Sayın milletvekilleri, değerli arkadaş
larım; Güneydoğu Anadolu Projesi bu
rada görüşülürken ortaya çıkan konuş-

V. — DİSİPLİN CEZALARI 
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ma durumu itibariyle, savunma yapmak 
maksadıyla buraya gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım., savunmam alı
nırken, ortada bir hadise v̂ ar, bu hadi
seye nasıl gelinmiş ve neler söylenme du
rumunda bulunulmuş, bunun geçmişine 
şöyle kısaca gitmekte fayda mütalaa edi
yorum. 

Ayrıca, bir hususu bilhassa bilgileri
nize sunmak isterim. Ben geçeft per
şembe günü buradaydım; savunmamın 
alınmasının istendiği gün burada idim; 
ancak, saat 16.00 civarında dışarıya çık
tım, dışarıda arkadaşlardan birisi dedi 
ki, «Senin misafirlerin var, bekliyortar.» 
Ben de, böyle bir konunun görüşüleceği
ni düşünmediğim ya da aklıma gelme
diği için, Meclisteki odama çıktım. Bu 
bakımdan, burada bazı arkadaşların ifa
de ettiği gibi, kaçtı maçtı gibi bir du
rum mevzubahis d[eğil. Zaten, değerli ar
kadaşlarım, «Kargadan korkan darı ek
mez.» Bununla, size karga falan dediği
mi zannetmeyin ha; böyle bir kastım 
yok. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar) Sonra, beni tanıyanlar da, benim 
cesaretimin ne olduğunu gayet iyi bilir
ler. 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
öyle derler, öyle! 

BAŞKAN — Devam ediniz lütfen, 
Sayın Kıratlıoğlu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Sen, Öyle derlerse de inanma.; 

Değerli arkadaşlarım, aziz milletve
killeri; Güneydoğu Anadolu Projesi, 
Türkiye'nin en büyük projesidir^ Bu
günkü manâsı itibariyle 20 trilyon lira 
malî portesi olan, 18 milyon dönüm
lük araziyi sulayacak, 22 milyar kilo
vat enerji üretecek, sanayi tesisleriyle, 
sosyal ve kültürel tesisleriyle' tamamen 
entegre bir proje olan... 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Sayın 
Kıratlıoğlu, siz savunmanızı yapın. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Tamam beyefendi. Şimdi, müsaade bu
yurursanız, mahkemede bile insanın sa
vunmasını alırlar. Kalkıp da burada ben 
bunu dedimdi, demedimdi diye bir sa
vunma olmayacak; bunu izah etmek 
mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşı
lıklı konuşmayalım. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Kıymetli milletvekilleri, aziz arkadaşla
rım; bu denli büyük ıbir proje, entegre 
bir proje, her balkımdan büyüklük ifade 
eden ve Cumhuriyetin en büyük eseri 
olan bir proje... Bu projenin gecikmesi
nin mevzubahis olduğunu; bu projenin 
içerisinde zaman zaman, çeşitli makam
lar itibariyle çalışmış arkadaşınız ola
rak bu gecikmeyi sizin huzurunuza ge
tirmeyi ve aynı zamanda da bu gecik
meden dolayı nelerin yapılması lazım 
geldiğini bir araştırma neticesinde tes
pit etmeyi uygun gördük. 

Değerli arkadaşlarım, zaten, böyle 
bir projenin konuşulması mevzubahis 
olurken, Sayın Bayındırlık Balkanı... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, savun
ma yapsın. 

iBAŞKAN — Efendim, lütfeün sözünü 
kesmeyiniz; savunma hakkını kullanı
yor. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sözü kesmek benim 
hakkım değil, sizin hakikiniz ve vazife
niz. 

BAŞKAN — Efendim, savunmasını 
yapıyor. 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Savunma yapmak için 
çıktı, meseleyi anlatıyor. 

BAŞKAN — 10 dakika konuşma hak
kı vardır; lütfen sözünü kesmeyiniz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Neden böyle hareket ediyorsunuz? Za
ten buradaki konuşmamızın böyle elek
trikli safhaya gelmiş olması, sizin böyle 
sinirli ve aynı zamanda hazımsız bir ha
vaya bürünmüş olmanızdan dolayıdır. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, lüt
fen savunmanıza devam Jediniz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Zaten, o gün konuşma yapılırken, Sa
yın Bayındırlık ve İskân Bakanı Safa Gi
ray kürsüye çıktığında - değil mi Sa
yın Giray - dediler ki, «Sayın Başkan, 20 
dakikada 'böyle bir proje görüşülür mü? 
Türkiye'nin en büyük projesi 20 dakika
nın içerisinde burada görüşülemez.» Siz 
Bakan olarak böyle bir projenin 20 da
kikada konuşulamayacağını Meclisin hu
zurunda apaçık beyan ediyorsunuz, da 
bir önerge sahibi olarak bendenizin ko
nuşmasının 10 dakikaya sığdırılmasına 
nasıl gönlünüz razı oluyor? 

FAHRÎ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Sadede gelin, sadede!... 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY '(Zonguldak) — Sayın Başkan, sü
resi doldu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Burada, savunmada süre mevzubahis 
değil; ben İçtüzüğü çok iyi bilirim. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — 5 dakika doldu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Yok, beyefendi... 

BAŞKAN — Efendim, 5 dakikayla 
sınırlı değildir; savunma için söz süresi 
10 dakikadır. 
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DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Kürsüyü işgal et
meye hakkı yok; savunmasını yapsın. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Sayın Bakan, Bakanlar Kurulundan 
böyle müdahaleyi ilk defa görüyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müda
hale etmeyiniz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Be"n çok daha eskiden de Meclistey
dim; ama, siz neden bu kadar taham
mülsüzsünüz acaba? (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Savunmanı yap, 
savunmanı.... 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesme
yiniz Sayın Atasoy. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Burasını... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen, hatibin sözü
nü kesmeyiniz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Türkiye Büyük Millet Meclisine yüz
de 36'lfk oyla, yüzde 65 oranında mil
letvekili getirerek, (ANAP sıralarından 
gürültüler; DYP ve SHP sıralarından al
kışlar) Türkiye Büyük Millet Meclisini, 
Anavatan Grubu haline çeviremezsiniz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, zap
ta geçmiş olan husus hakkında savunma
nızı yapınız. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— İşte, benim burada, arzu etmediğim 
halde yapma durumunda kaldığım ko
nuşma tarzım, sizin, azınlık olarak ço
ğunluğa tahakküm etme arzunuzdan do
layıdır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

SAİT EKİNCİ (Burdur) — Azınlık 
sizsiniz. 
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MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Sizi 
likıiye katlamadık mı? 

MEHMET MÜKBRREM TAŞÇI-
O Ğ L U (Sivas) — Siz de aynı kanunla 
geldiniz buraya. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Evet... Ne zannettiniz?... 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 

— Sayın Taşçı oğlu, yüzde 36'lık 'bir rey
le yüzde 65 milletvekili getirirseniz, bu 
nddir yani? '(ANAP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Sayın 
Kıratlıoğlu, lütfen, zapta geçen sözleri
niz hakkında savunmanızı yapınız. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
Sayın Başkan, sayın milletvekillıeri; o gün 
burada söylenme durumunda bulunan 
sözlerimizi ve Güneydoğu Anadolu Pro
jesi konusundaki konuşmalarımızı, işte 
sizin bu tahammülsüzlüğünüz dolayısıy
la kesmek zorunda kaldık; bizi konuş
turmama durumunda bulundunuz. Şu, 
elimdeki zabıt, o günkü oturuma ait za
bıt. Bu zaptın, - yeni tabiriyle tutana
ğın - aşağı yukarı yüzde 70'ini sizin gü
rültünüz teşkil ediyor. Ondan dolayı da 
ben burada... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Beyefendi, şimdiye kadar hiçbir şey 
söylemediniz, devamlı tahrik ediyorsu
nuz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Müsaade ederseniz, ben çok iyi şey
ler söylerim. Bir tahammül etseniz, bir 
tahammül etseniz... Ama, edemiyorsu
nuz ki.,., 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, vak
tiniz dolmak üzeredir, lütfen (konuşma
nızı toparlayınız. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
Kıymetli ve aziz milletvekilleri, buraya 
çıkacaksınız, Devlet Su İşlerinde bulunan 
18.8.1980 tarihli, UBS'in (Union Bank Of 
Switzerland) teminatına niyet mektubu 
diyeceksiniz, ondan sonra kalkacaksı
nız, bunun araştırmasını sağlatmayacak
sınız... Bakmanız icap etse, göreceksiniz; 
Devlet Su İşlerinde1 bunun protokolü yar, 
imza edilmiş 18.8.1980 tarihinde. Yani, 
bizim 20 Temmuz 1980 tarihli kararna
memizden aşağı yukarı hemen, bir ay son
ra, Devlet Su İşlerinde,' Ünion Bank Of 
Svvitzerland'in teminatı var ve aynı za
manda protokol var. Bütün bu protokol
lerin, teminatın karşısında, Sayın Dışişle
ri Bakanımız bile kalkacak, burada bu
na «Niyet mektubu» diyecek ve «Let-
ter of intend» diyecek. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, vak
tiniz dolmak üzeredir, lütfen toparlayı
nız. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Aziz ve değerli milletvekilleri, o za
man da bunları söyleyecektim; ama, söy
letmediniz. Müdafaam itibariyle bunu 
söylemek mecburiyetindeyim; neden bu
raya geldim?... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstan
bul) — Beyefendi, zevk vermiyorsunuz, 
zevk, 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Müsaade edin bir, müsaade edin. 

Sayın Demirel Hükümetinin 1980 ta
rihli Kararnamesinde, Escher - Wiss ve 
Braun Boweri firmaları teklif vermiş
ler ve bu teklifler, bakıyorsunuz Sayın 
Ulusu Hükümeti zamanında; kî o zaman 
Turgut Bey yok, Kaya bey de yok. 

Şimdi, bu şartlar altında oradaki ka
rarnamede de görürsünüz ki, Esoher -
Wiss ve Braun Boweri firmaları ne teldif 
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vermişlerse ve hangi şartlarla vermişlerse; 
1980 yılında bizim zamanımızda hangi 
protokol imza edilmişse, aynen kabul edil
miş. Ondan sonra kalkar. «Bu krediyi biz 
bulduk» dersiniz ve ben burada «Hayır siz 
bulmadınız, biz bulduk» şeklinde müna
kaşa edersek, bunun neticesine varılmaz. 
Eğer, açıklama meselesini araştırma şek
line dönüştürmüş olsaydınız, bu Güney
doğu Anadolu Projjesinin durumu bura
da ne kadar güzel bir şekilde ortaya çı
kar ve sizler de yaptığınız hataları, için
de bulunduğunuz eksiklikleri gayet iyi 
görerek, bunun üstüne gitme fırsatını el
de edebilirdiniz; eğer bu husustaki niye
tiniz ciddî ise, Hükümetinizin bu 'konu
daki ekonomik programı buna uygunsa. 
Aksi takdirde, bu şartlar altında, Güney
doğu Anadolu Projesinin, elli senelik 
perspektif içerisinde dahi bitmesi müm
kün değildir. İşte biz bunları söylemek 
için buraya cılktık... '(ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 

— Fakat, ağzımdan ne kelime çıktıy
sa, siz kalktınız... 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, lüt
fen toparlayınız. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Toparlıyorum Sayın Başkan. 

Burada, 292 milletvekiline güvenerek 
beni susturmaya kalktınız. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

Bakın, değerli milletvekilleri, size ben 
şunu söyleyeyim: 292 değil, 440 olsanız, 
448 olsanız; biz burada 3 - 5 kişi olsak, 
sizin karşınızda yine susmayız ve gerçek
leri söylemeye devam ederiz. (DYP sıra
larından alkışlar; ANAP sıralarından gü
rültüler) Ama; şunu unutmayın ki... 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... Sa-. 
yın Kıratlıoğlu... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— 'Bitiriyorum Sayın Başkan. 

-Şunu unutmayın iki, içinde bulundu
ğunuz bu ekonomik durum ve de döviz 
borsasını copla tanzim etme arzunuz, 
memleketin bugün ne seviyeye geldiği
nin ifadesidir. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 

— İşte bunları size söyleme durumunda 
bulunurken, ikide birde sözümü kestiniz 
ve1 ben o gün size şöyle dedim; işte za
bıt elimde, aynjen okuyorum... (ANAP 
sıralarından gürültüler) Müsaade buyu
run efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, vak
tiniz dolmuştur. Sözünüzü kesme mecbu
riyetinde kalacağım, 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Zabıt bu. İşte bu cümlelerden dolayı 
beni cezalandırmaya kalkıyorsunuz. Mü
saade edin de zaptı okuyalım, bakalım 
o gün ben ne demişim. (ANAP sırala
rından gürültüler) Sükûnetle dinleyin ca
nım, niye bu kadar telaş ediyorsunuz? 
Bakın ben ne demişim: «Aslında bura
da daha çok konuşulacak sözler var ama, 
anlıyorum ki, yüzde 36, yüzde 64'ü alt 
etme durumunda.» Peki bu yanlış mı, 
doğru mu değerli arkadaşlar? (DYP ve 
SHP sıralarından «Doğru doğru» sjesleri, 
alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, sö
zünüzü kesmek mecburiyetinde kalaca
ğım. 

Sayın Kıratlıoğlu... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
—. Yanlış mı bu? 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, sü
renizi geçtiniz; lütfen... 
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HAZIM KUTAY (Ankara) — Sa
yın Başkan, aynı lafları kaç defa tek
rar edecek? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— Sayın Başkan, gündem dışı 5 daki
ka iken 10 dakika konuşturuyorsunuz 
da... Benim hakkımda Sayın Anavatan
lılar ceza tatbik edecek canım; insanı 
asmadan bile dinlerler yani, bir dıinle-
yin halkalım. 

BAŞKAN — Lütfen... Vaktiniz dol
muştur. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) 
— «Bu yüzde 36 sizin sırtınızda kam
bur olarak devam edecek» demişim; yan
lış mı? (DYP ve SHP sıralarından «Doğ
ru doğru» sesleri, alkışlar) Vje neticede 
de nö demişim, bakın; neticede de de
mişim ki: «Her yerde, boynuna deve 
çanı takılmış develer gibi dolaşacaksı
nız.» Yanlış mı söylemişim? (DYP ve 
SHP sıralarından «Doğru doğru» sesleri, 
alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 
«Terbiyesizlik yapmasın» sesleri) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Terbiye
siz!... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Neden öyle söylemişim? Çünkü, sizin 
içinde bulunduğunuz bu ahval ve şerait, 
bu azınlık durumu, sizi daima sinirli ya
pacak; siz daima, insanları konuşturma
ma durumunda bulunacaksınız. (ANAP 
sıralarından «kıskanma, kıskanma» sesle
ri.) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, lüt
fen... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Adilik yap
mışsın. j 

ÖSAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Kıskandığımdan falan değil; keşke, ger
çek rakamla buraya gelseniz... Yüzde 46' 
dan yüzde 36'ya düşmüşsünüz; bu başarı 
midir? (ANAP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu„. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 

Yüzde 46 oy ile 211 milletvekili çıkara
caksınız, yüzde 36 ile 292 milletvekili çı
karacaksınız... Bunun neresi doğru? Kıs
kanmak neresinde? (ANAP sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, lüt
fen toparlayınız. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, işte ben, burada 
sizin azınlık durumunda bulunmanızdan 
dolayı yüzde 64 çoğunluğa bu şekilde ta
hakküm, etmek arzunuzun 'boynunuza ta
kılmış bir deve çanı olduğunu söyledim, 
'her gittiğiniz yerde bu deve çanının sesi 
sizi rahatsız edecek ve adalete davet ede
cek. Bunu arz etmek istiyorum. 

Saygılarımı sunarım. (ANAP sırala
rından «Yuh» sesleri, gürültüler; DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekille
ri... (DYP ve SHP sıralarından gürültü
ler.) 

HtL'Ml ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, Divan üyesi Kıratlıoğlu'na 
laf attı, 

BAŞKAN — Bir dakika lütfen... 
Sayın Kırathoğlu'nun kınama cezası

nın,.. (Gürültüler.) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Divan Kâtibinden şikâyetçiyiz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sayın millet
vekilleri, sükûneti muhafaza edelim lüt
fen. (SHP ve DYP sıralarından gürültü
ler.) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — 
'Sayın Başkan, Divan Kâtibi, terbiyesine 
sahip olsun. (Gürültüler; SHP ve DYP 
sıralarından sıralara vurmalar.) 

BAŞKAN — Efendim, gürültünün se
bebi nedir? 
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Kınama cezası verilip, verilmemesini 
oylayacağız müsaademizle. 

Sayın Kıratlıoğlu'na kınama cezası ve
rilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kınama ce
zası kabul edilmiştir. (DYP ve SHP sı
ralarından gürültüler.) 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın 
Başkajn, bir üye kürsüden inerken o üye
ye oradan bir Divan üyesi «Yuh» derse, 
o Divana biz nasıl tahammül ederiz. (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ben 
önümdeki işlerle meşgulken herhangi bir 

'BAŞKAN — 16 ncı Birleşimin ikin
ci Oturumunu açıyorum. 

Sayın üyeler, tutanaklar geciktiği için, 
inceleme imkânı hâsıl olmadı. O nedenle, 
çalışmalara devam ediyoruz. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Antalya Milletvekili Deniz Bay-
kal ve 10 arkadaşının, dış politika ve sa
vunma sorunlarımız konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/1) 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili De
niz Baykal ve 10 arkadaşının, dış politika 
ve savunma sorunlarımız konusunda 
Anayasanın 98 inci, 'İçtüzüğün 100 ve 101 
linçi maddeleri uyarınca genel görüşme 

şekilde böyle bir söz duymadım. (DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler.) 

M. ERDOĞAN YETENÇ {Manisa) 
— «Yuh» dedi. 

BAŞKAN — Yanımdaki görevli ar
kadaşlarıma soruyorum; yanımdaki arka
daşlarım da duymadıklarını söylüyorlar. 
(SHP ve DYP sıralarından «Zabıtlar tet
kik edilsin, 10 dakika ara verin» sesleri.) 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum 
efendim, 

Kapanma Saati : 16.17 

Gündemin, «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair ön-
görüşmeler» kısmına geçiyoruz. 

açılmasına dair önergesinin öngörüşmele-
rine başlıyoruz. 

Hükümet?... Burada. 
Genel görüşme açılmasına ilişkin öner

geyi tekrar okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Dış politika ve savunma alanlarında 

ülkemizi yakından ilgilendiren önemli ge
lişmelerin kendisini göstermeye başladı
ğı bir döneme giriyoruz. 

»>•«« 

ÎKÎNCt OTURUM 
Açılma Saati : 16.32 

BAŞKAN : Başkanvekili Esat Yıldırım Avcı 
KÂTtP ÜYELER : ismail Üğdül (Edirne), Mümtaz özkök (Sakarya) 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI 
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Geçen yılın aralık ayında Wasbing-
ton'da gerçekleştirilen Reagan -. Gorba-
çov doruk toplantısında alınan, orta men
zilli nükleer silahların tasfiyesi kararı, ge
nel savunma stratejisini temelden değişti
ren yeni bir süreç başlatmıştır. Temel sa
vunma anlayışında ortaya çıkan bu deği
şikliklerin, Türkiye'yi de etkisi altına al
ması, Türkiye'nin savunma stratejisinde 
doğrudan ya da dolaylı değişikliklere yol 
açması kaçınılmaz olabilir. Kaldırılacak 
olan orta menzilli nükleer silahlardam 
doğacak boşluğu, Türkiye'ye, bazı diğer 
ülkelere kısa menzilli yeni nükleer silah
lar yerleştirerek dengeleme düşüncesi, 
teorik bir zihnî egzersiz olmaktan çıkmış; 
NATO yetkililerinin telkinleri, talepleri 
ve giderek baskıları haline dönüşmüştür. 

Bu, dünyada nükleer silahların tasfi
yesine geçilirken, Türkiye'nin savunması
nı bir nükleer tırmanmaya dayandırma 
girişimidir. Ülkenin kaderiyle, geleceğiyle 
yakından ilgili böylesine yaşamsal bir 
konuyu, asker teknokratlarla, diplomat 
(bürokratların ve her türlü yönlendirmeye 
ve baskıya açık resmî siyaset kadrolarının 
kapalı duyarlarına terk etmek büyük ya
nılgı olur. Konu, dünyanın her yerinde 
olduğu gibi ülkemizde de siyasal çerçeve 
içinde ele alınmalı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde ayrıntılı bir biçimde tartışılma
lıdır. 

Gene, Sayın Başbakanın Yunanistan 
Başbakanıyla Davos'ta özel bir ticarî or
ganizasyon içinde görüşme girişimi de, da
ha önceki yılki başarısızlığın ışığında Tür
kiye Büyük Millet Meclisini yakından ilgi-
lemdirmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriye'ti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf 
Denktaş, «Davos'ta Kıbrıs sorunu konuşul-
mamalıdır» diye basın yoluyla kamuoyu 
önümde (uyanı yapımalk gereğimi duyuyor. 
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Davös'un 
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ıgündeumnds Ege somınorau Ulustaratrası 
Adalet Divanına götürmek üzere bir tah-
'kimn'aime konusunun bulunduğunu ifa
de ediyor. Davosltia böyle bir gündem 
maddesinin bulunmadığıma iılüşküta Wiır 
açıktama ise hâlâ Dışişleri Bakanlı
ğınca yapılmış değildir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, ne bir süredir 
Türkiye ve Yunanistan Başbakan
ları arasında yürütülen mesaj teatisi
nin Türkiye'yi hangi taahhütler altına 
soktuğundan haberdardır ne de Davos'ta, 
Sayın Başbakanın hangi gündemle neyi 
konuşacağını öğrenebiimiştir. Bunu, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde, SHP Gru
bu olarak, bir Ana Muhalefet Partisi ola
rak bizim kabul etmemiz mümkün değil-
ld!ir. 

Amerika Birleşik Devletleri ile Türki
ye arasındaki Savunma ve Ekonomik İş
birliği Antlaşmasının ne durumda olduğu 
daha hâlâ belli değildir. Hükümetin bugü
ne kadar bu anlaşmayla ilgili şikâyetleri
ni söylemekten kaçınmış olması, o şikâyet 
konularını ortadan kaldırmaya yetmemiş
tir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir an 
önce iSEÎA'nın son durumunu Hükümet
ten dinlemeli ve konuyu değerlendirmeli
dir. 

Türkiye'de yeni bir parlamento ve ye
ni bir Hükümet var. Hızla artan ve kar-
maşı'klaşan dış politika ve savunma so
runlarımızı, Hükümet programının ge
nel ve yuvarlak formülleri ile açıklayıp 
çözümlemek mümkün gözükmüyor. Hü
kümet, Parlamentoyu dış politika ve sa
vunma konularında bir ayak bağı, bir 
köstek gibi görmemelidir. Tam tersine 
parlamentonun, Hükümete, uyarılarıyla, 
eleştirileriyle, katkılarıyla güç ve destek 
sağlayacağı, esneklik kazandıracağı, ma
nevra alanı sağlayacağı artık anlaşılmalı, 
ulusal politikanın ancak böyle oluşturula
bileceği görülmelidir. 
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Ulusal egemenlik ve parlamento üs
tünlüğü ilkesine ve Kurtuluş Savaşımızın 
tarihsel geleneğine tam bir saygı içinde, 
dış politika ve savunma sorunlarımıza 
Türkiye Büyük Millet Meclisini yeniden 
sahip kılmak amacıyla hazırlanan, Ana
yasanın 98 inci ve İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin bu önergemizi saygı ile 
sunuyoruz. 

Deniz Baykal 
ve arkadaşları 

-AJntalya 

BAŞKAN — içtüzüğümüze göre, ge
nel1 görüşme açılıp açılmaması hususum
da,, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti 
gruplarınla ve önergedeki birimci imza 
sahibine veya onun göstereceği bir diğer 
imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve grup
lar için 20'şer dakika; imza sahipleri 
için 10'ar dakikadır. 

Söz isteyenleri okuyorum : Hükü
met adına, Sayın Dışişleri Bakanı Mesut 
Yılmaz. 

Gruplar adıma, Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Genel Başkamı Sayım Erdal linö-
nü, Doğru Yol Partisi Grubu adıma, Sa
yın Mehmet Gazioğlu. 

Önerge sahibi, Sayım Hikmet Çetin. 
Sayım Yılmaz, buyurum efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 

YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; bir grup sayın SHP 
milletvekilinin, bazı dış politika konula
rımda genel görüşme açılması talebiyle 
verdikleri önerge hakkımda Hükümetim'in 
görüşlerini huzurumuzda ifade etmek üze
re söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, 
26 Oaaik günü Yüce Mecliste bazı sayın 
mitletvekillerinim açıkladıkları görüşler 
hakkımdaki düşüncelerimizi de, huzuru
nuzda belirtmek isterim, 

— 77 

2 . 2 . 1988 O : 2 

Önce, şunu ifade etmek isterim ki, 
muhalefet partilerimizin dış' politika ko
nularıma ilgi duymasını memnuniyet ve
rici bir gelişme sayıyoruz. Bu konuîiaırda 
muhalefete bilgi vermekten, kendileriyle 
görüş alışverişinde bulunmaktan, ancak 
memnunluk duyarız. Dış politika konula
rımda Yüce Meclisim verdiği destek, dai
ma en ıkuvvetli dayanağımız olmuştur. 
En güzel geleneklerimizden birisi, öteden 
beri, dış politika konulanınım Türkiye'de 
iç siyasî çekişmelere malzeme olanak kul
lanılmamasıdır. Bu konuda şimdiye ka
dar sürdürülen dikkat ve titizliğin, bum
dan sonra da devam edeceğine inanıyo
ruz. Som seçim kampanyası, bu konuda
ki dikkatli yaklaşımımızın yeni1 bir gös
tergesini oluşturmuştur. 

Muhalefet partilerinin dış politika ko
nularımda Yüce Mecliste görüşlerini ifa
de etmelerimi de memmumlukla karşılarız. 
Yurt dışı temaslarımızda, Türkiye'deki 
muhalefet partilerimin, basımım ve 'kamu
oyunun millî davalarda gösterdikleri has
sasiyeti de ifade etmeyi görev sayıyoruz; 
ancak, muhalefetin de dış politika konu
larında aynı yapıcı yaklaşımı ve aynı 
dikkati göstermesini bekliyoruz. Bu ba
kımdan, önerge sahibi Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti grup yöneticilerinim, ve bazı 
milletvekillerinin, bu defa sundukları ge
nel görüş önergesinde kullan ilan üslubu 
yadırgadığımızı ifade etmek zorundıayım. 

önergenin bir yerinde aynen şöyle de
nilmektedir : «Ülkenin kaderiyle, gelece
ğiyle yakından ilgili böylesine yaşamsal 
bir konuyu, asker teknotratlarla diplomat 
bürokratlarım ve her türlü yönkmdiırrne-
ye ve baskıya açık resmî siyaset kadro
larının kapalı dünyalarına terk etmek bü
yük yanılgı olur.» önergede kullanılan 
ifade aynen budur. 

Sayın milletvekilleri, yüksek huzuru
nuzda, bu ifade tarzını reddettiğimizi 
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açıklamak listeriım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Cumhuriyet hükümetinin resmî 
•siyasî kadroları hiçbir zaman yönlendir-
melere ve baskılara açıık olmamışlardır 
ve bugün de açık değildirler. Türlk Mil
letini temsilen görev yapan siyasî 'kadro
ların şu veya bu dış baskılara boyun eğ
meleri de söz konusu olamaz. Buırada 
bizler, tarih boyunca hiçbir ülkenin bo
yunduruğunla girmemiş, hiçbir ülkeye bo
yun eğmemiş bir milleti temsil ediyoruz. 
Bizden önceki cumhuriyet hükümetleri 
de, bizim Hükümetimiz de millî men-
faatları en üstün değer sayan ve omlar
dan taviz vermemeyi görev bilen bir zih
niyetin temsilcileridir. Bizden sonraki 
cumhuriyet hükümetlerinin de aynı şeref
li geleneğin temsilcileri olacaklarına da 
yürekten inanıyoruz. 

Önergede sözü edilen konulanın kapa
lı kapılar ardında yürütüldüğü iddiası da 
doğru değildir. Bu konudaki görüşleri
mizi, düşüncelerümizi ve Türkiye'nin ta
kip ettiği: politikayı her vesileyle en açık 
şekilde ifade ettik ve ifade etmeye devam 
edeceğiz. Dışişleri Bakanı olarak, bu ko
nuda bilgi almak ve görüş, ifade etmek İs
teyen sayın muhalefet partileri yetkilile
rine kapımız daima açıktır ve açık kal
maya devam edecektim 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
geçtiğimiz aralık ayında Washington'da 
Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet li
derleri arasında gerçekleşen zirve toplan
tısı, müspet yönde atılmış tarihî bîr adı
mı teşkil etmiştir. Zira, bu antlaşma ile, 
tarihte ilk defa belirli bir kategori nük
leer silah kaldırılmış olmaktadır. Bu si
lahların kaldırılması, Türkiye üzerindeki 
nükleer tehdidinde bir ölçüde azalması
na (imkân verecdktiir. Tabiatıyla bu, ma
ruz bulunduğumuz nükleer tehdidin ta
mamen ortadan kalktığı anlamına gelme

mektedir. Halen, Sovyetlerin elindeki çok 
sayıda taktik nükleer silahın ve taktik 
nükleer bombaları ve füzeleri taşıyabile
cek Sovyet uçaklarının menzilli içinde, 
Türkiye de bulunmaktadır. Bu bakım
dan, bu konularda değerlendirme yapar
ken, meseleyi bir bütünlük içinde gör
mekte ve gerek nükleer, gerek konvansi-
yonel alanlarda Varşova Paktının üstün 
imkân ve kabiliyetlerini göz önünde bu
lundurmakta yarar vardır. 

NATO'nun temel stratejisi, işte bü
tün bu unsurları dikkate alan bir yakla
şımla tanzim edilmiş ve muhtemel' bir 
saldırıyı caydıracak imkân ve kabiliyet-
leriin elde bulundurulması esasına dayan
dırılmıştır. Esnek mukabele ve ileri sa
vunma şeklinde özetlenebilecek bu savun
ma sayesinde, NATO, bugüne kadar, Av
rupa'da barışın etkili bir biçimde korun
masını sağlamıştır. 

Türkiye, INF Antlaşması konusunda
ki yaklaşımını ve düşüncelerini, müzake
relerin çeşitli safhalarında, gerek Ameri
ka'ya, gerek Sovyetler Birliğine (ifade et
miş bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, 1973 yılında, Sovyetler 
Birliğinin toprakları üzerinde, sadece Av
rupa'ya tevcih edilmiş çok başlıklı nük
leer füzeler yerleştirilmesiyle ortaya çı
kan tırmanmaya karşılık, NATO, 1979' 
da aldığı bir kararla, «Bunlar kaldırıl
madığı takdirde, 'NATO'nun da benzer si
lahlan konuşlandırmaya başlayacağına» 
ilan ve Sovyetler Birliğini bu konuda mü
zakerelere davet etmiştir. Sovyetler Bir
liğinden olumlu cevap gelmemesi üzerine, 
NATO konuşlandırılmaları, 1983 yılında 
başlamıştır. Sovyetler Birliğinde, yeni yö
netimin başlamasından sonra, şimdi, 
Washington Antlaşmasıyla tasfiyesi ön
görülen silahlar, bilindiği gibi iki katego
riden oluşuyor : Bunlardan bir bölümü, 
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uzun menzilli, (menzilleri 1 000 İM 5 500 
kilometre) diğer bölümü ise, kısa, orta 
menzilli {menzilleri 500 Mâ 1 000) kilo
metre) silahlardır. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Sov
yetler Birliği) liderleri orasında 1986 yı
lında Reykjavik'te varılan mutabakat, 
esas 'itibariyle, birinci kategori silahı kap
sıyordu ve Asya'da ve Amerika Birleşik 
Devletlerinde 100'er nükleer başlık bıra
kılmasını öngörüyordu. 

Türkiye, o tarihten itibaren, varılacak 
anlaşmanın, her iki 'kategorideki füzele
ri de 'kapsamasını ve global nitelikte ol
masını, yani Asya'da ve Amerika'daki bü
tün başlıkların da tasfiyesini ısrarla sa
vunmuş ve bunu her vesileyle açıklamış
tır. 

Neticede, Washington'da varılan an
laşma, bizim bu görüşlerimize uygun bir 
şekMe sonuçlanmıştır. Eğer ilk mutaba
kat uygulanmış olsaydı, Türkiye fer öl
çüde Batı Avrupa ülkelerinden de daha 
büyük nükleer tehdit altında kalmaya 
devam edecekti. Zira, mesela Asya top
raklarında konuşlandırılmış orta, kısa 
menzilli nükleer füzelerin menzili içine 
giren tek NATO ülkesi Türkiye'dir. Bu 
bakımdan, Washington Antlaşmasını biz 
memnunlukla karşıladık; ancak, gene çe
şitli vesilelerle beüirttiğiımiz gibi, bu ant
laşmayı tek başına yeterli görmüyoruz, 
bunu başka adımların da izlemesi ge
rektiğine inanıyoruz. 

Silahsızlanma süreci bir bütün oldu
ğuna göre, şimdi gündemde, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Sovyet stratejik fü
zelerinin yüzde 50 oranında indirimini 
öngören bir antlaşmanın yapılması me
selesi vardır. 

Biz, bir yandan INF Antlaşmasının 
süratle onaylanarak yürürlüğe girmesini, 
bir yandan da stratejik füzelerle ilgili ant-
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laşmanın Başkan Reagan'ın Moskova zi
yareti sırasında imzalanmasını temennıi 
ediyoruz. 

Aynı zamanda, Cenevre'de müzake
releri yürütülen ve kimyasal silahların 
dünyadan tamamen tasfiyesini öngören 
antlaşmanın bir an önce sonuçlandırıl
ması da en samimî dileğimizdir. 

Şu hususu da yüksek huzurunuzda 
bilhassa vurgulamak isterim : INF'lerin 
ortadan kaldırılması, Avrupa'da, kon-
vansiyonel alanda mevcut dengesizliği 
büsbütün ortaya çıkarmış bulunmaktadır. 
Bunun en çok hissedild'ği bölgelerden bi
ri, ittifakın güneydoğu kanadıdır; yani, 
Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge
dir. 

Bizim bölgemizde, Varşova Paktı as
kerî kuvvetlerinin hem sayıca, hem de 
nitelikçe bariz üstünlüğü vardır, Sovyet
ler Birliği Lideri Gorbaçov'un bir süre 
önce bu konuda verdiği demeç, bazı hak
lı kuşkular uyandırdı, yanlış anlamalara 
yol açtı. 

Sovyet lideri, güney bölgede NATO' 
nun üstünlüğünden söz 'ediyordu. Bunun 
ne anlama geldiğini Sovyet yetkililere 
sorduk. Bize, «Gorbaçov'un Akdeniz'e sa
hildir bütün NATO ülkelerindeki toplam 
gücü ve Amerika'nın Akdeniz'deki mev-
cudiyetümi kastettiğini» söylediler. Zaten 
aksini düşünmek, yani, Türkiye'nin aske
rî gücünün Sovyetler'den üstün olduğu
nu iddia etmek, mümkün değildir. 

Şimdi, gündemimizdeki en önemli ko
nulardan b:ri, bu konvansiyonel denge
sizliğin nasıl ortadan kaldırılacağıdır. Bil
diğiniz gibi, Orta Avrupa'da karşılıklı ve 
dengeli kuvvet indirimini öngören görüş
meler ondört seneden beri, Vıiyana'da de
vam ediyor ve henüz ortada elle tutulur 
bir sonuç yoktur. Şimdi NATO ve Var
şova Paktı ülkelerinin temsülcileri, yeni 
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bir milletlerarası konferansın görev bel
gesini hasırlıyorlar. Amaç, Atlantik'ten 
Ural'lara Avrupa'da konvansiyonel kuv
vetlerde denge ve istikrar sağlamaktır, 
sürpriz taarruz ihtimalini ortadan daldır
maktır. Bu çalışmalara biz de aktif bi
çimde katılıyoruz. Bu alanda, makul bir 
süre içinde ianlaşmaya varılmasını sami
miyetle temenni ediyoruz; ancak, geçmiş 
tecrübeler, geleceğe yönelik beklentileri
mizde ihtiyatlı ve sabıriı bir yaklaşım 
benimsememizin gerekli olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

NATO olarak üzerinde mutabakata 
vardığımız hususlardan 'birlisi, bu silah
sızlanma çalışmalarının herhangi bir saf
hasında üye ülkelerin hiçbirinin güven
liğinin olumsuz yönde etlenmemesi, bi
lakis, güvenliğinin artırılmasıdır. Bu ko
nuyu en büyük hassasiyetle takip ettiği
mizi huzurunuzda açıkça ifade etmek is
terim. 

INF Antlaşmasının NATO'nun mev
cut stratejisinde değişikliğe yol açmaya
cağı, esnek mukabele ve ileri savunma 
konseptlerinıjn aynen muhafaza edileceği, 
NATO'nun resmî bildirilerinde açıkça 
ifade edilmiştir. Bu bakımdan, 'ittifakın 
yeni bir strateji arayışı içinde okluğunu 
söylemek mümkün değildir. Bununla be
raber, INFlerin kaldırılması sonucunda, 
daha da bariz hale gelen konvansiyonel 
dengesizlik, Türkiye'nlin konvansiyonel 
gücünü takviye ihtiyacımı yeniden ve açık 
biçimde ortaya koymuştur. Bu, gerek 
Türkiye'nin, gerek NATO'nun güvenliği
ni yeterli düzeyde sürdürmesinin tabiî 
bir icabıdır ve konvansiyonel denge sağ
lanıncaya kadar, bu ihtiyaç da devam ede
cektir. Bu bakımdan, müttefiıklerimıizin, 
Türk Ordusununı modernleşme çabaları
na daha fazla katkıda bulunmalarını bek-
lliyoruz. Bu göMşlfânimizi ilgili devletlere 
en açık şekilde ifade ediyoruz. 

Bu vesileyle, konvansiyonel dengesiz
liği gidermek iiçin, Türkiye'ye ilave taktik 
nükleer silah, yerleştirilmesi konusunda 
bazı çevrelerce ısrarla yürütülen söylen
tilere de huzurunuzda cevap vermek iste
rim. 

Hükümetimizin bu konudaki tutumu 
açıktır. Türkiye'nin nükleer politikasında 
bir değişiklik söz konusu değildir. Biraz 
önce sözünü ettiğim NATO'nun, esnek 
mukabele stratejisi, ittifakın, konvansiyo
nel silahlanın yanı sıra nükleer silahlar
dan da yararlanmasını öngörmektedir. 
Türkiye'nin savunmasına yönelik oton ve 
ülkemizin özel şartlarını da önemle dik
kate alan, makul ve müesses nükleer ta
ahhütlerimizde herhangi bir değişiklik 
yapılması söz konusu değildir. 

NATO'nun bu konuda Türkiye'ye 
baskı yaptığı yolundaki (iddialar da ger
çek dışıdır. Bir kere, NATO'nun herhan
gi bir karar alması, ancak oybirliğiyle 
mümkündür. Yani, Türkiye'nin mutaba
katı olmadan NATO'nun herhangi bir 
konuda karar alması söz konusu olamaz. 

İkincisi : Konuşmamın başında da 
söyledim. Türkiye, baskıyla iş yaptırıla
cak ülke değildir. Hiçbir Türk Hükümeti 
baskı altında karar almaz. Bunun, yurt 
içinde ve yurt dışında herkesçe ve çok 
iyi anlaşılması lazımdır. Bazı yabancı uz
manların, yabancı yetkililerin zaman za
man gazetelerde çıkan demeçlerini oku
yoruz. Tabiî, herkes görüşlerini söyle
mekte serbesttir; ancak, Türkiye'nin ve 
NATO'nun bölgedeki güvenliğiyle bu ka
dar ilgili olanların, ittifakın savunma ter
tiplerinde gedik açan Ege'deki komuta 
kontrol düzenlemelerinin uygulanmama-
sındaki eksikliği de aynı hassasiyetle di
le getirmelerini bekliyoruz; Türkiye'ye 
askerî yardımın kısılması için çaba gös
teren çevrelere aynı hassasiyetle kamuo-
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yu önünde tepki göstermelerini bekliyo
ruz ve nihayet, ittifak üyeleri arasındaki 
yük paylaşılmasında ve risk paylaşılma
sında aynı duyarlılığı göstermelerini bek
liyoruz. 

Resmî sıfat taşıyanlar, aynı zamanda 
temsil ettikleri örgütün de görüşlerini 
yansıtıyor farz edilirler. Bu bakımdan, 
kamuoyunda haklı hassasiyet uyandıra
bilecek veya yanlış anlamalara yol aça
bilecek beyanlarda bulunmaktan kaçın
malarının taşıdığı önem ortadadır. 

26 Opak günü Yüce Meclisin huzu
runda söz alan bazı sayın muhalefet mil
letvekilleri, bu konudaki görüşlerini ifa
de ettiler. 

(Bir defa daha vurgulamak isterim ki, 
cumhuriyet hükümetleri, millî menfaatla-
rımızı ilgilendiren konularda daima dik
katli ve kararlı bir tutum izlemişlerdir. 
Bu gibi konularda, şu veya bu söylenti
yi dikkate alarak yanlış değerlendirmeler 
yapılmamasını bilhassa rica ediyorum. 

Türkiye'nin, farkına varılmadan ye
ni risklerin ve yeni sorumlulukların içine 
sokulabileceğini düşünmek mümkün de
ğildir. Gerek Hükümetimizin, gerek si
vil ve askerî yetkililerimizin, bu konu
larda büyük bir titizlik içinde hareket et
tiklerine, Yüce Meclisin huzurunda bir 
defa daha işaret etmek isterim. 

Kısa menzilli nükleer silahlarla ilgili 
politikamızda herhangi bir değişiklik ol
madığım biraz önce arz ettim. Bu konu
da spekülasyonlara itibar etmemek lazım
dır. 

Aynı şekilde, İspanya'da bulunan üs
lerdeki bazı Amerikan uçaklarının Türki
ye'ye nakledilmesi için Amerika Birleşik 
Devletlerinin, Hükümetimden talepte bu
lunduğu yolundaki iddialar da, gerçek 
dışıdır, hayal mahsulüdür. 

Genel görüşme önerisinde, Sayın (Baş
bakanımızın, Yunanistan Başbakanı Sa
yın Papandreu ile Davos'ta yaptığı gö
rüşme hakkında da bazı sorular yer alı
yor. Bu konudaki spekülasyonların hiç
bir ciddî dayanağı bulunmadığı artık 
anlaşılmıştır. 

Biz, iki komşu ve müttefik ülke Baş
bakanlarının buluşmalarını, gerginlikle
rin giderilmesi, tarafların çeşitli konular
daki tutumlarının daha iyi anlaşılması 
ve mevcut meselelerin çözümü için uygun 
bir siyasî ortam yaratılması açılarından 
yararlı ve önemli bir gelişme olarak mü
talaa ettik. 

Şunu bilhassa belirtmek isterim ki, 
Türkiye, iki ülke arasındaki meselelerin 
diyalog ve müzakere yoluyla çözümün
den yana olduğunu, daima ifade etmiş
tir. Bu bakımdan biz Davos buluşması
nı bu istikamette önemli bir gelişme ola
rak gördük*, ancak, unutmayalım ki, di
yalog ve müzakere başlıbaşına bir amaç 
değil, sadece araçtır. Bu itibarla/, sırf, 
Yunanistan ile buluşmak için, Türkiye' 
nin temel görüşlerinden şu veya bu şe
kilde taviz vermiş olabileceğini düşün
mek dahi yanlıştır. 

Davos'ta, görüşmeler açık kalple ve 
iyi niyetle cereyan etmiştir. İki taraf, 
mevcut sorunlar hakkında görüşlerinıi 
açıklamış; gerek bu sorunların çözümü, 
gerek işbirliği imkânlarının araştırılma
sı için kurulacak mekanizmalar hakkında 
görüş birliğine varmışlardır. Yayımlanan 
ortak bildiride de belirtildiği gibi, uzun 
bir süredir birikmiş olan ikili sorunlara 
ilişkin görüş ayrılıklarının ortadan kaldı
rılması, zaman, iyi niyet ve çok çalışma 
gerektirecektir. Müzakereler sırasında, 
Başbakanlar bundan böyle, 1987 Mart 
ayında vukubulan krizin tekrarlanmama
sı ve dki taraf arasında barışçı ve kalıcı 
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ilişkiler kurulabilmesi için, gayretlerin 
yoğunlaştırılmasını kararlaştırmışlardır. 
Bu yakınlaşmanın sağlanması için karar
lılık ve sürekli gayret gösterilmesine olan 
ihtiyaç vurgulanmıştır. (Esas olan, iki ülke 
arasında karşılıklı güven ortamının bir 
an önce kurulmasıdır. 

»Başbakanlar, iki komite kurmayı ka
rarlaştırmışlardır. Bunlardan birisi, eko
nomik işbirliği, ortak teşebbüs, ticaret, 
turizm, haberleşme ve kültürel mübadele 
gibi işbirliği imkânlarını araştıracaktır. 
Diğer komite, ikili sorun alanlarını be
lirleyecek, görüş farklılıklarını giderme 
ve kalıcı çözümler geliştirme imkânlarını 
araştıracaktır. 

İki ülke arasında resmî gayriresmî her 
düzeyde temas teşvik edilecek, söz konu
su uki komitenin faaliyetleri, Başbakan
ların yılda en az iki defa yapacakları 
toplantılarda gözden geçirilecektir. 

Ayrıca, buhran sırasında iletişim ek
sikliğini gidermek üzere, iki ülke Baş
bakanları arasında bir muhabere hattı 
kurulacaktır. 

Davos'ta oluşmuş bulunan yapıcı ve 
iyiniyetii havanın, bundan sonraki dö
nemde de ilişkilere hâkim olmasını te
menni etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, önergede Davos' 
la bağlantılı olarak yer alan bir diğer ko
nu da Kıbrıs konusudur. 

Şunu hemen belirtmek isterim ki, Tür
kiye'nin Kıbrıs politikasının temel unsur
ları, zaman içerisinde devamlılığa ve tu
tarlılığa sahiptir. Tüm dünyaya açıkla
mış olduğumuz bu politikalarda herhangi 
bir değişiklik söz konusu değildir. 

Kıbrıs konusu, bizce, Ada'daki iki 
toplum tarafından görüşülüp çözüme 
kavuşturulacak bir meseledir. Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterinin, 29 Mart 
1936 tarihli çerçeve antlaşma taslağı, bu 
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meselenin çözümü için en uygun formülü 
teşkil etmektedir. Türkiye, Kıbrıs Türk
lerinin bu çerçeve antlaşmayı kabul et
mesini memnunlukla karşılamıştır. 

Sayın Başbakanımız, Davos'a gitme
den önce, Ama Muhalefet Partisinin Sa
yın Genel Başkanı ve üst düzey yöneti
cilerinin görüşme taleplerini kabul etmiş; 
kendilerine, Türk - Yunan münasebetle
rini nasıl gördüğümüz hususunda bilgi 
vermiş ve onların da görüşlerini alma 
fırsatını bulmuştur. Tabiatıyla, Davos 
Toplantısından sonra da, muhalefet par
tileriyle temaslarımız devam edecektir. 

Genel görüşme önergesinde bin' de 
SEİA Antlaşması konusuna değinilmek
tedir. Kısaca ifade edeyim : 

Bu antlaşma, 1970'lerin sonunda işba
şında olan hükümet tarafından müzakere 
edilmiş ve 1979 yılı sonunda görevi dev
ralan hükümet zamanında limzalanarak 
yürürlüğe konulmuştur. Sayın Başbaka
nımız, hükümet programı görüşmeleri sı
rasında ifade ettiler; 1985 yılında süresi 
dolduğunda, biz bu antlaşmayı aynen 
uzatabilirdik; ama, öyle yapmadık; uy
gulamada görülen aksaklıkları düzeltmek, 
yabancı unsurların Türk - Amerikan iliş
kilerine karıştırılmaması gerektiğini müş
tereken tescil ettirmek ve nihayet, Kong
rede yapılan kesintileri telafi edecek ilave 
imkânları araştırmak amacıyla, Amerika
lılarla, etraflı müzakerelerde bulunduk. 
Neticede, Türkiye'nin bu temel yaklaşı
mına yer veren bir- metin üzerinde, Ame
rikan yönetimiylfc mutabakata vardık ve 
ek mektubu imzaladık; ancak, daha son
ra, Amerikan Kongresinin ^çeşitli komite-
lerindeki ve genel kurullarındafci bazı ge
lişmeler, Amerika'nın taahhütlerini ne öl
çüde yerine getireceği hususunda, Türki
ye'de haklı tereddütler doğurmuştur. Bu
nun için, Kongredeki gelişmelerin sonuç
lanmasını beklemeyi tercih ettik. 
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1988 Yılı Dış Yardım Yasası Kong
rede kabul edilmiştir; ancak, yardım mik
tarı, ihtiyaçlarımızın gerisindedir. Ayrıca, 
bu yasa içinde yer alan eski FMS borçla
rının geri ödenmesi ve İttifakın güney 
bölgesi ülkelerine verilecek ihtiyaç faz
lası askerî malzeme gibi konularda, he
nüz açıklığa kavuşmamış önemli nokta
lar mevcuttur. Önümüzdeki aylarda, bu 
hususların, Amerikan yönetiminin çıka
racağı yönetmeliklerle ve alacağı karar
larla vuzuha kavuşmasını bekliyoruz. 

Hükümet olarak, ek mektubun onay
lanmasına ilişkin tutumumuzu, bütün bu 
konularda ortaya çıkacak nihaî durumu 
dikkate alarak tespit edeceğiz. 

Önerge sahipleri, Türk - Amerikan 
ilişkilerindeki bazı şikâyet konularından 
söz ediyorlar. Hükümet olarak, Amerika 
ile ilişkilerimizde mevcut olan sorunları 
dile getirmekten hiçbir zaman çekinme
dik; ancak, bu ilişkileri bir bütünlük ve 
belli bir zaman perspektifi İçinde değer
lendirmek, sağlanmış bulunan bazı olum
lu sonuçları da gözden uzak tutmamak 
gerekir. 

Biz Hükümet olarak, bu münasebet
leri ortak çıkarlara hizmet edecek karşı
lıklı taahhütler dengesine oturtmak için 
her türlü gayreti samimiyetle göstermeye 
devam edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, önergede yer 
alan hususlar hakkında Hükümetimin te
mel görüşlerini huzurunuzda ifade etmiş 
bulunuyorum. Hükümet olarak, bu saf
hada, Yüce Mecliste bir genel görüşme 
'açılmasının lüzumuna kani olmuş deği
liz; ancak, takdir yüce heyetinizindir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN,— Teşekkür ederiz. 
'Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

adına, Sayın Erdal İnönü, buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖ
NÜ (İzmir) — ıSayın 'Başkan, sayın mil
letvekilleri; dış politika ve savunma alan
larında karşımızda bulunan üç güncel 
konu üzerinde bir genel görüşme açıl
ması için vermiş olduğumuz önergeyi 
desteklemek için, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına söz aldım; Yüce Mec
lisi saygıyla selamlarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Bu üç konunun birincisi, Davos'ta iki 
gün önce gerçekleşmiş olan Başbakanlar 
buluşmasıyla öne çıkan Türk - Yunanis
tan sorunları ve bu sorunlara yeni bir 
yaklaşım, yeni bir çözüm arayışı İle il
gili sorunlardır, konulardır. 

İkincisi, ülkemizle Amerika Birleşik 
'Devletleri arasında bir süredir yürürlükte 
olan Savunma ve Ekonomik İşbirliği 
Antlaşmasının uzatılması girişiminin bu
gün varmış olduğu durumdur. 

Üçüncüsü ise, orta menzilli nükleer 
füzelerin kaldırılması için Amerika Bir
leşik Devletleri ile Sovyetler Birliği ara
sında varılan antlaşmanın Türkiye'nin 
savunmasına etkileridir. 

Bu konuların her birisi, ulusal çıkar
larımızla doğrudan doğruya ilgilidir; ara-
lannda bağlantılar vardır, hiçbir ilgi ge
cikmesine tahammülü olmayan güncel, 
hayatî konulardır. 

Kamuoyunun ilgisini günlerdir, basın
da haberlerle, yorumlarla, birçok yazı ile 
görüyoruz. İktidar partisinin propagan
dası dışında, siyasal konulara girmekte 
büyük heves göstermeyen TRT'miz bile, 
bu konulara ait bazı oturumlar tertiple
miştir, bazı yorumlar yapmıştır; ama, ye
ni seçimlerle kurulan XVIII inci Dönem 
Meclisimizin çalışmaya başlamasından 
hemen hemen iki ay geçmiş olmasına rağ
men, hâlâ, bu güncel dış politika ve sa
vunma sorunları üzerinde Genel Kuru-
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lumuzda bir genel görüşme yapılmamış
tır; bu yanlıştır. Bu yanlışın bir an önce 
düzeltilmesi liçin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, Türkiye Cumhuriyetinin bu
günkü hayatî sorunlarına sahip çıktığını 
göstermesi için, ulusal çıkarlarımızı koru
madaki dikkatini, titizliğimi ortaya koy
ması için, SHP olarak bir genel görüşme 
isteğinde bulunduk. Bu dileğimizi, Davos 
buluşmasından önce Büyük Meclisin dik
katine sunduk; çünkü, muhalefetin gö
rüşlerinin Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde açıklanması, bütün dünyaya bu şe
kilde duyurulması, Davos buluşmasında 
Başbakanın ulusal çıkarlarımızı daha et
kili bir şekilde korumasını sağlayacak
tır. Unutmamak gerekir ki, demokrasi
lerde, hükümetlerin gerçek gücü, halkın 
desteğinden kaynaklanır. 

Çeşitli partilerin Mecliste (ifadesini 
bulmuş ola görüşlerinden ortak desteği
ni almış bir dış politika tezi, uluslararası 
müzakerelerde en büyük ağırlığı taşır. 
Hükümet, bu görüşümüze katılmadı. Da
vos buluşmasından önce bir genel gö
rüşme, hatta bir öngörüşmenin bile Mec
liste yapılmasını kabul etmedi; sakıncalı 
buldu. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — özel görüşme hariç. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — 
ANAP çoğunluğunun itaatkâr oylarıyla, 
öngörüşme, Davos buluşmasından sonra
ya -bugüne- bırakıldı. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Sizin grup, size itaat etmiyor mu? 

ERDAL İNÖNÜ {Devamla) — 
Biraz evvel, Sayın Dışişleri Bakanının 
bahsettiği özel görüşme, hiçbir şekilde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapıla
cak bir genel görüşmenin yerini tutamaz. 

Peki, şimdi hangi sakıncadan söz edi
lebilir?.. İki ıBaşbakan buluşmuşlar, ko
nuşmuşlar, bir ortak bildiri yayımlamış
lar. Dünyanın basın temsilcileriyle, Türk 
ve Yunan işadamlarıyla, turist olarak ora
da bulunanlarla, çeşitli sosyal toplantılar
da bir araya gelmişler; uzun süreli olma
sını içtenlikle dilediğimiz bir İyimserlik 
havası içinde, düşüncelerimi, gelecek için 
öngördükleri gelişmeleri rahatlıkla anlat
mışlardır. Ortak basın bildirisi, sorunların 
çözülebilmesi için, önümüzde uzun bir 
görüşme süreci olduğunu ifade etmiştir. 
Bu arada, her kademede ikili temaslar 
yapılmasını öngörmüştür, istemiştir. İki 
ülkenin her kesimden insanlarını ortak 
çıkarlar üzerinde düşünmeye çağırmıştır; 
ama, bütün bu gelişmeler olurken, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde Davos bu
luşmasının ışığında, Türk - Yunan iliş
kileri üzerinde bir genel görüşme yapıl
ması sakıncalı bulunacak ve bu genel gö
rüşme engellenecek!.. Böyle şey olur mu 
sayın milletvekilleri? Bu nasıl bir man
tıktır? İşadamlarımızın, her konudaki uz-
manliarımızın, sade vatandaşlarımızın bu 
konular üzerinde görüşmesinden, tartış
masından çekinmiyoruz, onlara güveni
yoruz; ama, m'illetvekiİlerimizin!, Türki
ye'min ulusal çıkarlarını korumak için bu
rada yemin etmiş olan milletvekillerini i-
zin, bu konudaki görüşlerini bir genel 
görüşme içinde ortaya koymasından çe
kiniyoruz, sakınıyoruz. Bu anlayışa ka
tılmamıza imkân yoktur, bu görüşü an
lamaya da imkân yoktur. 

Sayın Dışişleri Bakanımız, biraz ön
ceki güzel konuşmasında, benıim de ka
tıldığım bir noktaya değindi; bürokrat
larımızı, hangi kökenden gelmiş olursa 
olsun, diplomatlarımızı övücü sözler söy
ledi; onları korumak için bu sözleri söy
ledi, Peki, ya sizleri, milletvekillerimizi 
korumak için, niçin bir şey söylemedi? 

— 84 — 



T. B. M. M. B : 16 2 . 2 . 1988 O : 2 

(SHP sıralarından alkışlar) Milletvekille-
rimize güvenimizi göstermek için yapıla
cak şey, bu genel görüşmeye, «evet» de
mektir; bu genel görüşme içinde, bütün 
vatandaşlarımız gibi, milletvekillerimizin 
de fikirlerini söylemesine imkân vermek
tir. 

Önümüzdeki uzun görüşme süreci
nin acaba hangi safhasında, Hükümet, 
durumu Mecliste bir genel1 görüşme için
de açıklamak zorunluluğunu duyacaktır? 
Acaba hangi safhada, bu tartışmayı yap
mayı sakıncasız bulacaktır, bunu onayla
yacaktır? Eğer bugünkü havaya bakarsa
nız, hiçbir zaman bunu yapmayacaktır. 
Gerçekten anlayamıyorum; Sayın Baka
nın açıklamaları, bir genel görüşmenin 
bir miktarını zaten yapıyor; bunun öte
sine geçmek, milletvekillerimizin genel 
görüşme içinde görüşlerini söylemesine 
imkân vermemek, hangi mantığa sığar, 
bunu anlayamıyorum. 

Eğer, bu kadar açık bir çelişkiye dü-
şülürse, bu kadar mantıksız bir iş yapı
lırsa, o zaman başka duygusal tepkiler 
aramak gerekir. Benim bulabildiğim açık
lama, eğer genel görüşme normal çer
çevesi içinde yapılırsa, TRT aracılığıyla 
bütün kamuoyuna duyurulursa, o zaman 
bu görüşmeden dolayı muhalefetin itibarı 
yükselecek. Böyle bir korku içinde, 
ANAP çoğunluğu ve Sayın Hükümet bu 
genel görüşmeyi, kabul etmiyor. Benim 
varabildiğim sonuç sadece budur. (SHP 
sıralarından, alkışlar) Çünkü, ancak kor
ku, insanları, saygıdeğer insanları, bu ka
dar çelişkili davranışlara götürebilir. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Biz kimseden korkmayız. . 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — 
Genel görüşmeyi onaylamanızı bekliyo
rum, ama, korkunun, ulusal çıkarları-
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miza zarar verecek davranışlara götür
düğünü de söylemek, açıkça söylemek 
görevimdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişki
lerin önemi, tarihimizin ortak yanlarından 
ve coğrafyamızın getirdiği komşuluktan 
kaynaklanıyor; ama, böyledir diye bu 
ilişkilerin bitmeyen bir düşmanlık hava
sında yürümesi şart değildir. Tam tersine, 
örneğin, Rum asıllı Türk vatandaşlarının 
Türkiye'de yaşamaları, Türk asıllı Yunan 
vatandaşlarının Yunanistan'da yaşamala
rı; Ege Denizini, havasıyla, suyuyla, sual
tındaki kaynaklarıyla ortaklaşa kullanma 
durumunda olmamız, bütün bunlar, iki 
ülkenin insanları arasında sıcak ve sü
rekli dostluklar kurulmasına yol açma
lıydı. 

Nitekim, Türkiye ile Yunanistan ara
sında dostluğun, karşılıklı iyi ilişkilerin 
egemen olduğu dönemler de bu yüzyılı
mızda yaşanmıştır. Lozan Antlaşmasıyla 
kurulmuş olan komşuluk ve iyi ilişkiler 
düzeni bozulmadıkça, barışçı yaklaşım
larda gelişme olmuştur ve bundan her iki 
ülkenin vatandaşları çok yararlanmışlar
dır; ancak, 1950'li yıllardan başlayarak, 
Yunanistan'ın kendi çıkarları doğrultu
sunda ve aramızdaki anlaşmalara aykırı 
biçimde olupbittiler yaratması ve bu sü
recin aralıklarla devam etmesi aramızda
ki iyi ilişkilerin' bozulmasına ve ciddî 
sorunların çıkmasına, birikmesine yol aç
mıştır. Bu sorunları kısaca hatırlatmak 
istiyorum. 

Karasuları ve kıta sahanlığının adale
te uygun bir şekilde belirlenmesi, Ege 
Denizinden hakça yararlanma açısından 
en önemli sorundur. Bugünkü şekliyle, 
karasuları 6 mil içinde kalınca, Yunanis
tan Ege'deki adaları aracılığı ile bütün 
Ege Denizinin yüzde 43,6'sını, Türkiye 
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yüzde 7,5'ini kontrol' edebilmektedir. Ege 
Denizinin yüzde 49'u ise, serbest bölge 
olarak kalabilmektedir. Ancak, eğer, ka
rasularının kapsamı 12 mile çıkarılırsa 
Ege Denizinin yüzde 71,5'i Yunanistan' 
in, yüzde 8,8'i ancak, Türkiye'nin kontro
lünde kalacaktır. Açık bölge ise, yüzde 
19,7'ye düşmektedir. Bu takdirde, bütün 
Batı Anadolu, tıpkı Yunanistan'ın doğusu 
gibi, Ege .Denizinde sahilli olduğu halde, 
'Ege'den serbest geçiş, Türk gemileri için 
fiilen imkânsız hale gelmektedir. Yunan' 
Hükümet sözcüleri karasularını bir gün 
12 mile çıkaracaklarını, zaman zaman du
yurmaktan çekinmemişlerdir; ama, böyle 
bir keyfî kararla Ege Denizi'nin Türk ge
milerine kapatılmasını hiçbir Türk Hü
kümeti kabul edemez. Bu noktanın hiç
bir zaman hatırdan çıkarılmaması zorun
ludur. Kıta sahanlığımın nasıl bölüşülece-
ği konusu karasularının genişliği ile bir
likte ele alınmalıdır. Çünkü, bir devletin 
karasuları içinde kalan sualtı ve kıta sa
hanlığı zenginlikleri de o devlete ait ola
caktır. Her iki konu, Ege Denizinin su-

. üstü ve sualtı olanaklarının hakça bölü
şülmesi, bu zenginliklerden ortaklaşa ya
rarlanılması esasları, ancak;, iki ülke tem- v 

s ilci terinim, karşılıklı görüşerek bir anlaş
maya varmalarıyla geçerlik kazanır. Böy
le yapılmaz da, sorun La Haye (Lahey) 
Adalet Divanına götürülürse, hiçbir sonuç 
alınamaz; çünkü, Ege'deki duruma çözüm 
getirebilecek ve bizim de imza etmiş ol
duğumuz bir uluslararası hukuksal ant
laşma yoktur. Ya da, başka bir ihtimal 
akla geliyor, Ege'deki duruma hiç uy
mayan biır hukuk metnine göre Adalet 
Divanının vereceği karar, ulusal çıkarla
rımızı hiçbir sekilide koruyamaz. 

Bu nedenlerle, Ege kıta sahanlığı so
rununun, Uluslararası Adalet Divanına 
götürülmesini kabul edemeyiz. Şunu da 
söyleyeyim ki, Dünyanın başka yerlerin-
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de, benzer durumdaki denizlerde, içinde 
adalar bulunan denizlerde, kapalı deniz
lerde, komşu ülkelerin aralarındaki kıta 
sahanlığını bölüşmeleri için tutmuş ol
dukları yol, karşılıklı görüşmeler yapmak 
olmuştur, karşılıklı görüşmelerle çözüme 
varılmıştır; Uluslararası Adalet Divanına 
giderek değil. 

Sayın milletvekilleri, Yunanistan'ın 
adalar üzerindeki hava sahasını, yine, 
anlaşmalara sığmayan tek taraflı bir ka
rarla 6 milden 10 mile çıkarmış olması 
da, kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. 
FIR hattı ve komuta kontrol sahaları ko
nularındaki anlaşmazlık, Yunanistan'ın, 
gerek sivil, gerek askerî uçuşlar açısından 
Ege üzerindeki hava sahasının mümkün 
olduğu kadar çok büyük kısmını kendi 
kontrolüne geçirme arzusundan kaynakla
nıyor. Vaktiyle, 714 sayılı (Notamı karşı
lık beklemeden kaldırmak ve Yunanis-
tan'ın NATO'nun askerî kanadına dönü
şünü, haklı çıkarlarımız açısından güven
ce altına almadan kabul etmek, bugün 
açıkça görülüyor ki, Yunanistan'ın, hak
ça bölüşme anlayışına yaklaşmasını sağ
lamamıştır. Tersine, ulusal çıkarlarımız
dan yaptığımız bu fedakârlıklar karşı
lıksız kalmıştır. Oysa bugün, Avrupa Top
luluğuna girme girişimimiz karşısında Yu
nanistan'ın çeşitli engeller çıkardığını ve 
bu engelleri kaldırmak içim bizden sürek
li ödün istediğini, örneğim, 1964'te yayım
lanmış bir kararnamenin önce iptalini is
tediğimi, daha sonra hukukî sonuçların 
geriye yürütülmesini istediğini gördük. 
Burada Avrupa Topluluğuna girmek için 
Ege'deki haklarımızdan fedakârlık yapa
mayacağımızı da, en kesin bir dille ifade 
etmek isterim. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Sayın mi ilet vekilleri, adaların, antlaş
maların açık hükümlerime rağmen, Yunan 
Hükümetince silahlandırılması ayrı ve 
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vahim bir anlaşmazlık .konusudur; Lo
zan ve Paris Antlaşmalarına açıkça ay
kırı bir tutumdur. Bu tutum, aslında, 
antlaşmaları ihlal etmekten öte, adaları 
silahlandırarak, Ege Denizinde egemen
lik kurma amacı taşımaktadır. Onun için, 
sayın milletvekilleri, önemle belirtmek is
tiyorum ki, Ege sorunları bir bütündür. 
Karasuları ve kıta sahanlığındaki geniş
letmelerle, FIR hattı komuta kontrol sa
hasındaki keyfî düzenlemelerde ve silah
landırma girişimlerinde maksat, Ege' 
de egemenliği sağlamaktır. Buna izin ve
remeyiz. Onun için, sorunu bir bütün 
olarak açıkça, ortaya koymak ve öyle 
tartışılmasını sağlamak zorundayız. Bü
tünün parçalarını tek tek ele alıp tartışır
sak, bugüne kadar olduğu gibi, her birin
de ayrı ayrı ödünler vermek zorunda ka
labiliriz. 

Yunanistan'la çözüm bekleyen sorun
larımız arasında, Batı Trakya Türkleri
nin durumu da önemli bir yer tutuyor; 
çünkü, bu, insanî bir sorun; yıllardır, 
olupbittilerle bizim aleyhimize gelişme 
göstermiş önemli bir sorun. 

Son günlerde, Yunanistan'ın, Yargıta-
yı elliyle âdeta bardağı taşıran son damla
sını gördük. Daha önce mahkemelerde, 
hukuksal deyim bakımından, «Yunanis
tan'da Türk yoktur» gerekçesiyle Batı 
Trakya'daki Türk derneklerinin kapatıl
ma kararını Yargıtay da onayladı. Yıl
lardır kabul edilmiş olan barış içinde bir
likte yaşama biçimi, bu suretle, birdenbire 
ortadan kaldırılmış oldu. Böyle bir giri
şim, Türkiye ile Yunanistan arasında iyi 
niyet ortamı kurulması için hazırlıklar 
yapılırken, olacak şey midir? Böyle bir 
girişim oiumllu bir katkı yapar mı, iki 
ülke arasındakii dostluk ve iyi niyet ha
vasına? 

Bu son haksızlık, bence .aslında son 
yıllarda arka arkaya uygulanmış birçok 
haksızlıkla birlikte ele alınmalıdır ve ant
laşmalara aykırı bir gidişin bir bütün 
halinde düzel'tıilmesine yol açmalıdır, ön 
ayak olmalıdır, örnek olarak söyleye
yim, duyduğuma göre, bir zamanlar Türk 
Yunan dostluğunun güzel bir örneği ola
rak Gümüloine'de kurulmuş olan Celâl 
Bayar lisesinden Türik öğrencilerin me
zun olduğu gösterilen ihmallerden ve 
çeşitli tertiplerden dolayı 'görülmüyor ar
tık. 

Nihayet, Yunanistan'la mevcut anlaş
mazlıklar düşünülürken sorunlar gözden 
geçirilirken, son yıllarda Türkiye aley
hinde 'faaliyette bulunmuş olan çeşitli 
terör örgütlerine de destek olmuş ol
duklarını hatırdan çıkarmamalıyız. 

Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; 
özetlersem, son yıllarda, Yunan Hükü
metinin davranışları hep, Ege'de, deniz
de ve havada üstünlüğü sağlayacak dü
zenlemeler yaratmak, yavaş yavaş Ege' 
de egemenliği eline geçirmek doğrultu
sunda olmuştur. 

Bern Antlaşmasına aykırı biçimde ka
rasuları dışındaki. ihtilaflı alanda petrol 
arama girişimini, donanmamızın müda
hale edeceği açık uyarısı ile durdurabil-
dik ve onun sonucunda, Davos buluşma
sına götüren değişik bir süreç başladı. 

Şimdi yaratılan dostluk havası, hiç 
kuşkusuz, olumlu bir gelişmedir; bun
dan memnuniyetimi ifade ederim. Temel 
sorunların çözümüne götürecek ciddi bir 
müzakere sürecinin başlatılması için bir 
adım atılmıştır; ama, işte burada, Hü
kümetin, Türkiye "Büyük Millet Mecli
sine doyurucu açıklamalar yapmasını 
bekliyoruz. Konunun Mecliste bütün kap
samıyla tartışılmasını istiyoruz. 
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(Hükümet, yakın gelecekteki gelişme
leri nasıl tahmin etmektedir? Bu dostluk 
havası içinde Ege'de çıkarlarımıza uyma
yan bir 'bölüşmeye, bu sürecin bizi gö
türmesine nasıl engel olacaktır? 

Davos buluşmasından sonra yayım
lanan ortak 'bildiri, «Temel sorumlara 
çözüm getirecek görüşme sürecinin uzun 
zaman alacağını, iyi niyet ve kararlılıkla 
davranmanın şart olduğunu» söylüyor. 
İşte böyle bir sürecin daha başındayken 
Mecliste genel görüşme yapılması, Tür
kiye'de, herkesin, en başta siyasal par
tilerin bu sorunların çözümüne katkıda 
'bulunmasını sağlayacaktır. Tersine bir 
'davranış; (Mecliste bu konuları, muh
temel gelişmeleri görüşmemek), bu so
runlarla muhalefetin, dolayısıyla kamu
oyunun büyük kısmının ilgilenmemesini 
İstemek, ulusal çıkarlarımıza aykırı dü
şer; ama, Davos'tan sonra yayımlanan 
ortak 'bildiriye de ters düşer. Onun için, 
Davos buluşmasının sonuçlarını ve uyan
dırdığı umutları bir genel görüşme için
de Büyük Meclise anlatmasını Sayın 
Başbakandan bekliyoruz. 

Kayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; 
genel görüşmede ele alınmasını istediği
miz ikinci konu, NATO içindeki büyük 
müttefik Amerika Birleşik Devletleriyle 
aramızdaki Savunma ve Ekonomik İşbir
liği Antlaşmasının uzatılması süreciyle 
ilgilidir. Bugün, bu sürecin neresindeyiz 
ve Hükümet ne yapmayı düşünüyor? 
Sayın Dışişleri Bakanımız bu konuda 
bazı açıklamalar yaptı; ama, ben daha 
çoğunu genel görüşme içinde bekliyo
rum; çünkü, SEIA antlaşmasının ikinci 
:bir beş yıl için uzatılması zamanı yakla
şırken, hatırlarsınız. Birinci ANAP Hü
kümeti, Amerika Birleşik Devletlerinden 
birçok taılepte bulunmuştu ve bu talep
lerini 'bir süre sonra kamuoyuna da açık

lamışlardı. Örneğin, bu talepler arasında, 
antlaşma çerçevesi içinde, yalnız ekono
mik ve askerî yardım değil, ticaretin ge
lişmesini, ekonomik .işbirliğinin gelişme
sini istiyoruz dileği vardı. Bu maksatla, 
ticareti, .ekonomik işbirliğini geliştirici' 
hükümler de, kolaylıklar da bu antlaşma
nın bir şekilde sonucu olmalıydı görüşü 
vardı.. 

Sonra, antlaşmanın yürütülmesi, yani 
çeşitli yardımların alınma şekli, NATO 
içindeki Türkiye-Amerika Birleşik Dev
letleri ilişkileri dışında üçüncü unsurlar
dan etkilenmemelidir; Amerika'daki Rum 
ve Ermeni lobilerinin çalışmalarından et
kilenmemelidir. Bu çalışmalar, yardım 
konusundaki anlaşmamızı hiçbir suretle 
değiştirmemelidir isteği vardı; ama bu 
dilekler bugüne kadar yerine getirileme
di. Herhalde bu nedenle de, SElA Ant
laşmasını uzatan ek mektup dışişleri ba
kanlarınca parafe edildiği halde, Türki
ye'de -Bakanlar Kurulunda onaylanma
dı. 

Aslına bakarsanız, bu garip durumun 
meydana çıkmaması için, biz muhalefet 
olarak, çok önce (zamanında) uyarımızı 
yapmıştık. Sayın Başbakanın, muhalefe
te karşı yürüttüğü pazarlık ustalığını, 
Amerika Birleşik Devletleriyle olan bu 
görüşmelerde de yürütmesini istedik; 
çünkü, kozlarınızı daha pazarlığın ba
şında elinizden çıkarırsanız, sonunda, is
tediğiniz yere varamazsınız dedik. İşte, 
SElA Antlaşmasını, istenilen şeyler elde 
edilmeden parafe etmeye gitmek böyle 
'bir hata idi. Bu hata çok geç fark edildi 
ve şimdi, parafe edilmiş bir ek mektu
bun Bakanlar Kurulunda onaylanmama
sı ve herkesin bu belirsiz durum ne za
man düzelecek diye bakması, şaşkınlık
la olayı seyretmesi durumunu yaşıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın inönü, lütfen 
toparlayınız. 
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ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Son olanak, Amerikan Kongresinde 
yardım paketi onaylanırken «Bu çerçe
vede gönderilen silahların Kıbrıs'ta kul
lanılmayacağı kabul edilmektedir» şek
linde bir kayıt konulduğunu duydum. 
Ekonomik yardım olarak da, 32 mıilyoh 
dolar gibi, beklenenin oldukça altında bir 
miktar belirlendi. 

Bu gelişmeler (karşısında, Hükümet, 
SElA Antlaşmasının uzatılmasını onay
layacak mıdır? Onaylamayacalksa -!ki ben
ce daha önemli konu budur; çünkü, Sa
yın Dışişleri Bakanından bu konuda he
nüz bir açıklık almadık- görüşmeleri ye
niden canlandırmak için başıka yollar dü-
nüşüyor mu? Bu konularda Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin desteğini sağlamak, 
bizce en sağlam yoldur. Başka bir yol 
'bulunabileceğini de zaten sanmıyorum. 
Onun .için, bu 'konunun, hiç gecikmeden, 
genel görüşme çerçevesinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde ele alınmasını öne
riyorum ve bu görüşmenin yalnız bir de
netim veya bilgi edinme aracı olarak de
ğil; ama, konuya çözüm getirecek bir 
gelişme olarak da en büyük önemi taşı
dığını ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
üçüncü konu -kısaca toparlayayım- nük
leer silahsızlanma alanında son defa ger
çekleştirilen aşamanın, yani orta menzil
li nükleer füzelerin kaldırılması antlaş
masının Türkiye ile ilgili sonuçlarıydı. 
'Bu kor'kunç silahların kaldırılmasını, bü
tün dünya ile beraber biz de alkışladık. 
Bunun, genel silahsızlanmaya, evrensel 
'barışa götürecek sürecin başlangıcı ol
masını diledik; ancak, görüyoruz ki, he
nüz her tarafta böyle bir anlayış görül
müyor. Bir taraftan, stratejik nükleer 
silâhların', kimyasal ve konvansiyonel si-
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lıahların kaldırılması ya da azaltılması 
doğrultusunda görüşmeler yapılırken, 
öbür taraftan da, ortadan kaldırılan or
ta menzili nükleer füzeler yerine, kısa 
menzl'iîi nükleer silahların yerleştirilmesi 
gündeme gelmiştir ve bizim için daha 
da önemlisi; şimdi önerilen kısa menzilli 
nükleer füzelerin NATO'nun kanatları
na, bu arada Türkiye'ye yerleştirilmesi 
vardır gündemde. 

Biz SHP olarak, Türkiye'ye yeni nük
leer silah yükümlülüğü getir ilmesine kar
şı çıktık, 'Hükümetin de aynı görüşte ol
duğunu birkaç kez duyduk, biraz önce 
de Sayın Bakan söyledi; ancak, üzeri
mizdeki basikının ortadan kalkmadığını, 
tersine, bu baskının gün geçtikçe şiddet
lendiğini de seziyoruz, basından izliyo
ruz. 

NATO içinde, birçok yetkili, Ameri
ka Birleşik Devletlerinden bazı uzman
lar, stratejistler, bir modernizasyon prog
ramı içinde Türkiye'ye yeni nükleer yü
kümlülükler getirmeyi öneriyorlar. İşte 
bu durum 'karşısında, bir genel görüş
me içinde, üzerimize gelen bu baskılara 
nasıl dayanacağımızı, niçin dayanmamız 
gerektiğini açıkça konuşmamızın şart ol
duğunu belirtmek isterim. Bu baskılara 
karşı kendimizi, ancak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin desteği ile koruyabili
riz. 

Bu genel görüşmede, NATO içinde 
yer almamızın amacını bunun kendimizi 
savunmak olduğunu, NATO dışında ye
ni yükümlülükler, görevler almanın ulu
sal çıkarlarımıza aykırı olduğunu; nük
leer silahsızlanma konusunda Reagen 
Gorbaçov arasında varılan anlaşmanın 
ne anlama geldiğini ve genel silahsızlan
maya doğru giden bu yaklaşım içinde 
kendimizi en iyi nasıl koruyacağımızı, 
açık açık görüşmeliyiz. 



T. B. M. M. B : 16 2 . 2 . 1988 O : 2 

Türkiye'ye yeni nükleer füzeler ge
tirmenin ne kadar anlamsız bir iş oldu
ğunu belirtmek isterim. 

Batı Avrupa'dan, Sovyetler Birliğin
den nükleer füzeler niçin kaldırılıyor? 
Menzilen şu kaklar olduğu için değil sa
yın milletvekilleri; nükleer füzelerin kul
lanılmasıyla karşılıklı yapılacak tahriba
tın, savaşan her iki ülkede de, altından. 
kalkamayacaktan,- tamir edemeyecekleri 
zararlar vereceği için; nükleer füzelerin 
kullanılmasıyla ,sona erecek bir savaşı 
kazanan taraf olmayacağı için; her iki 
taraf da dayanılmaz kayıplara uğraya
cağı için... E, öyle ise, kısa menzilli nük
leer füzeler nasıl kullanılacaktır; orada 
da aynı tahribat söz konusu değil midir? 
(İşte onun için, sayın milletvekilleri, bu 
füzeler de kullanılamaz. Zaten, nükleer 
Silahlar bir defa cephede kullanılmaya 
başlanırsa, bu işin orada kalacağını ve 
nükleer bombardımanın gerilere sirayet 
etmeyeceğini kimse garanti edemez. İşte 
bugün görüyoruz, Batı Almanya ile Do
ğu Almanya kısa menzilli nükleer fü
zelerin topraklarından kaldırılması için 
görüşmeler yapıyorlar, yakında da bir 
anlaşmaya varacaklar. O zaman, onların 
varacağı bu anlaşma, elbet, bütün öteki 
NATO ve Varşova Paktı ülkelerine aynı 
şekilde yansıyacaktır. Kısa menzilli nük
leer füzeler de ortadan kaldırılacaktır. 
(Bu bakımdan da, Türkiye'ye kısa men
zilli nükleer füzeler getirmeye çalışmak, 
beyhude bir çabadır. Dikkatimizi boşu
na dağıtmak, kıt olanaklarımızı, ödenek
lerimizi boşuna sarfetmek demek olur. 

Türkiye'nin savunmasını, nükleer si
lahlar dışında, konvansiyonel denilen si
lahtara dayandırmak zorundayız. Bunu 
açıkça söylemeli ve müttefiklerimize de 
kabul ettirmeliyiz. 

Önerdiğimiz genel görüşme, bu açı
dan da savunma politikamıza büyük 
katkı yapacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ulusal çıkarlarımız için, ulusal savunma
mız için en büyük önemi taşıyan bu 
genel görüşme önergemizi Genel Kuru
lun onaylayacağına inancım vardır. Bu 
inançla, hepinize saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
İnönü. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Meh
met Gazioğlu, buyurun efendim. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA BEYfTUL-
LAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; An
talya MiletvekM Sayın Deniz Baykal ve 
arkadaşlarının, dış politika ve savunma 
sorunlarına Türkiye Büyük Millet Mec
lisini sahip kılmak amacına yönelik 
önergelerinin öngörüşmesinde, grubum 
Doğru Yol Partisinin düşüncelerini sun
mak üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime, 
yüce kurulunuzu ve Sayın Başkanı selam
layarak başlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, hemen belirt
mek isterim ki, grubumuz, genel görüş
me açılmasına duyulan ihtiyacı paylaş
maktadır; ancak, bir hafta evvel grubum 
tarafından verilmiş bulunan Güneydoğu 
Anadolu Projesi hakkındaki genel görüş
me önergesinin reddedilmesi üzerine, bu 
görüşme talebinin de aynı zihniyet ta
rafından reddedilmeyeceğini düşünme
nin iyimserlik olduğunu ve biraz evvel bu 
kürsüden konuşan Sayın Dışişleri Baka
nının da düşüncelerinden bunu anladığı
mızı arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, dış politikanın 
sahibi Yüce Meclistir. Bunu buradan de
falarca tekrarlamaktan bıkmayacağız. 
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Dış politika, her şeyden önce, ulus
lararası planda kamuoyu oluşturma me
selesidir. Bu konuda milletvekillerine, 
üniversite mensuplarına, basına, meslek 
kuruluşlarına büyük görevler düşmekte
dir. Mesele, sadece siyasî ilişkiler değil
dir; dünya kamuoyunu ayakta tutma si
yasetidir. Esasen, dış politikaya, Hükü
met ve Yüce Meclis olarak birlikte mü
talaa etmekteyiz. 

Bugün açıkça görülmektedir ki, dün
ya diplomasisinde büyük değişiklikler ol
muştur. Dünkü, halka ve onun temsilci
lerine kapak olan klasik diplomasi, terk 
edilmiştir. Dış politika konuları artık hal
ka inmiş ve halikın yaşamına karışmış
tır. Bir Yunanistan meselesi, bir Bul
garistan'daki Türklere yapılan mezalim 
ve eziyet, bir Kıbrıs meselesi, bir NATO 
meselesi, halktan soyutlanamaz. 

Önergeyle istenen nedir? Dış politi
kanın Meclisten geçmesidir. Bunda ürkü
tecek bir yan olduğunu zannetmiyoruz. 
Bunlar ülkenin konularıdır, bunlar ül
kenin sorunlarıdır; gelin bunları görü
şelim; kaçmayalım, konuşalım, tartışa
lım. 

Hükümetin, bu Meclisin tasvip et
meyeceği bir dış politikayı yürüteceğine 
inanmıyoruz. Türkiye'nin millî menfaat-
larını çiğnemek, hiçbir iktidarın düşüne
ceği bir şey değildir; ancak, Türkiye'nin 
dış politikasına, Sayın Başbakanın tutu
mu, görüşü uygun mudur? Ege adaları
nı silahlandıran, Türk azınlığı kabul et
meyen; Türkiye'nin, ikili sorunların halli 
için yaptığı çağrılara karşı, kabulü müm
kün olmayan şartları ileri süren; Türk 
düşmanlığını, siyasetinin temeli -yapan 
Papandreu'ya, sanki suçlu . bizmişcesine; 
Lozan Antlaşmasını ihlal eden, soykı
rımda bulunan bizmişcesine tek yanlı 
özverilerde bulunmakla, Türk - Yunan 

ilişkilerinin düzeltilemeyeceğini; tersine, 
daha da içinden çıkılmaz hale geleceğini 
Sayın Başbakanın anlaması gerekmek
tedir. 

Bulgaristan'daki Türklerin zalimane 
öldürülüşlerini üç yıldan beri seyretmek
teyiz. Hükümet, bu konuda, göçmen der
nekleri kadar bile duyarlı olamamakta
dır. Türkiye'ye kaçak silah ve uyuşturu
cu madde başta olmak üzere, her türlü 
kaçakçılığa yataklık yapan, Türkiye'ye 
yönelik terörü destekleyen, Türkiye'nin 
ekonomisini ve sosyal yapışım bozmak 
için elinden geleni yapan, Türk azınlığı 
zorla, öldürmek pahasına, Bulgarlaştır
ma eylemine giren Bulgaristan'ın bu vaih-
şiyane tutumuna bigâne kalışımızda ki, 
10 milyonluk Yunanistan'ın, bugün, 55 
milyonluk Türkiyeye kafa tutar hale gel
mesine sebep olmuştur. 

Hal böyleyken, bir zafer olarak nite
lenen Davos buluşmasından elde edilen 
nedir? On gündür Türkiye'nin en mühim 
meselesi haline getirilen Davosta ne ko
nuşulmuştur? Hangi meseleye çözüm ge
tirilmiştir? Buluşmanın pratikteki sonuç
lan nelerdir? öğrendiğimize göre, ortak 
bir bildiri kaleme alınmış, ki Başbakan 
arasında direkt telefon çekilmiş, iki ko
mite kurulmuş, iki Başbakan senede bir 
defa bir araya geleceklermiş. Olan ne? 
Buluşma, konuşma; çözülen, hatta konu
şulan hiçbir mesele yok, gündem yok; 
Öğrendiğimiz gündemin aciliyeti yok. 
Acelesi olan Batı Trakya meselesi var; 
hiç gündeme gelmemiş. Başbakanımız 
orada bulunduğu zaman gene Türklere 
eziyet yapılmış, 50 Türk tutuklanmış; 
tepki bile yok. Türkler bunu protesto 
için çocuklarım okula göndermiyorlar; 
kale alan yok, düşünen yok. 

Toplantı neyi halletmiştir? Hiçbir şe
yi halletmemiştir. Esasen, bir meseleyi 
halletmek için de yapılmamıştır. Toplan-
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lanmış, olmayı netice sayarak hareket 
edilmiştir. 

Tabiî, hiçbir şeye yaramamıştır da 
denilemez; her iki taraf da bunu iç po
litika malzemesi yapacaktır. Papandreu 
seçime gidiyor arkadaşlar. Seçmenine, , 
hiçbir taviz vermeden, hatta meseleleri 
konuşmadan, sadece bilinen konuları 
sayarak, «Türkiye'nin Yunanistan üze
rindeki tehdidini kaldırdım» diyecektir. 
Papandreu, dünyaya da, «Ben, uzlaşma 
yanlısı bir politikacıyım» imajını verecek
tir. Türkiye Başbakanı da, «İşte görüyor
sunuz, yıllarca hallolmayan meseleleri 
halle koyuldum» diyecektir ve demek-
ttedir. 20 nci Asrın propaganda asrı ol
duğunu kabullenmiş; elinden geldiğince 
yapmaktadır. 

Böylesine olaylar için büyük tanta
nalar koparılmaktadır. Televizyon, ba
lsın, Türkiye'nin bütün meselelerini göz 
ardı edebilmektedir; ancak, Batı Trak-
ya'daki Türklere eziyet edilirken, hakla
rı çiğnenirken, hangi zaferden bahsedil
diğini biz her zaman soracağız. 

Ege meseleleri ortada duruyor. Lo
zan'a rağmen, adaların silahlandırılması, 
hava sorunları, kıta sahanlığı, karasula-
rıyla ilgili bütün sorunlar, tüm karma-
şıklığıyla ortada durmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Yunanlıların 
Türklere düşmanlığı tarihten kaynaklan
maktadır. Yunanistan, beşyüz yıl Osman
lı Impara torluğunun yönetiminde kal
mıştır. Hep, Türk tehdidinden bahseder
ler, oysa tarihte delili yoktur. Aksine, 
Yunanlıların Megalo Ideaları hâlâ millî 
bir politika olarak devam edegelmektedir. 
İki ülke arasındaki ilişkiler, 1923 Lozan 
Antlaşmasının tesis ettiği hak ve çıkar
lar dengesine dayanmaktadır. Kıbrıs, 
hava sahası, Ege kıta sahanlığı, karasu
ları, FIR hattı, Ege adalarının silahlan-
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dırılması, NATO içinde bulunan, Ege 
denizindeki kumanda ve kontrol bölge
leri; 1923 Lozan Antlaşmasının azınlık 
haklan ile ilgili hükümlerinin çiğnenme
si sorunları, Papandreu'nun iki ülke ara
sındaki ilişkileri ve dengeyi bozmak için 
yarattığı yapay bunalımlardır. 

Sayın milletvekilleri, Papandreu, ka
tiyetle, Türklerin Kıbrıs'tan birliklerini 
çekmesini istemektedir. Yunanistan'daki 
Enosis emellerini taşıyan olaylar sonucu 
yok olma tehlikesi taşıyan Türk Toplu
munun Ada'da varlığım sürdürebilmesi 
için Türkiye'nin garantisinin devamlılığı 
şarttır. Türk Ordusunun gitmesinden bu 
yana, Kıbrıs'ta huzur tesis olunmuştur. 

Yunanistan, kıta sahanlığını eşit me
safe kurallarına göre tek taraflı tespit 
ederek, kendi kıta sahanlığı olarak kabul 
ettiği, bölgede, yabancı şirketlere petrol 
arama ruhsatı vermektedir. Eşit mesafe 
prensibini Yunan kıtası ile Türk kıtası 
arasında değil, Ege adaları ile Türk kı
tası arasında geçecek şekilde tatbik etti
ğinden, kıta sahanlığı sınırı, karasuları 
sınırına eşit duruma gelmiştir. Ege De
nizinin tamamının kıta sahanlığını Yu
nanistan kendine ait sayıyor gibi bir du
rum ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye ve Yunanistan karasularının 
genişliği 6 mil olarak kabul edilmiştir. 
Yunanistan kendi karasularım 12 mile 
çıkartmayı istemektedir. Bu gerçekleşe
cek olursa, adaların da karasuları oldu
ğundan, Ege Denizi fiilen bir Yunan 
kapalı denizi haline gelecektir. Kabul 
edilmesi, Türkiye'yi boğmak demektir. 

Sivil uçakların güvenlik altında uçuş 
yapabilmeleri için, her devlet belirli böl
gelerde gerekli güvenliğin sağlanmasını 
üstlenmiştir. Bu bölgeler millî hava sa
hası değildir. Devletlerin millî hava sa
haları, toprakları ve karasuları üzerinde-
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ki sahadır; bu sahaya izinle girilir. Tür
kiye ve Yunanistan arasındaki FIR hattı, 
iki devletin kara ve deniz sınırlarını he
men hemen takip eder. Yunanistan, ken
di FIR sahasını, millî hava sahası gibi 
kabul edip, askerî uçakların milletlerara
sı bölgeye girişlerinde izin istemelerini ta
lep etmektedir. Oysa, bu sahada, her dev
letin askerî tatbikat yapma hakkı var
dır; yalnızca, sivil uçakların güvenliği 
için, önceden, FIR yetkisini haiz devlete, 
diğer devletlere, notamla, durumun bildi
rilmesi için haber verilir. Yunanistan, 
Türkiye askerî tatbikat isteyince notam 
yollamaktadır; Türkiye notamı kendisi 
yollayarak tatbikat yaptığında da, Yunan 
hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, Ege Adalarının 
Silahsızlandırılması Antlaşmasına rağmen, 
Yunanistan, buna katiyetle riayet etme
mektedir. Yunanistan, 1980'de, Yunanis
tan'ın, NATO'nun askerî kanadına dön
mesini sağlayan Rogers Planını tanıma
makta, Ege'de yapılan NATO ortak tat
bikatlarına katılmamakta, üstelik yapıl
masını güçleştirmektedir. Yunanistan, ül
kesine yönelik tehdidin, kuzey yerine do
ğudan geldiğini öne sürerek, birliklerini 
Türkiye'ye karşı konumlandırarak, itti
faktaki dayanışma ruhunu zedelemekte
dir. Ayrıca, 1986'da Bulgaristan'la imza
ladığı işbirliği bildirisiyle, İttifakın ortak 
durumuna ters düşmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Bulgaristan re
zaletinden sonra, Türkiye'nin üzerine baş
ka bir insansal şok (Batı Trakya şoku) in
mek üzeredir. Yunanistan'daki Müslüman 
Türk 'azınlık rejimini belirleyen metinle
rin, bugünkü acıklı durumu karşısında, 
meseleye acilen ve katî şekilde tavır koy
manın gerekliliği anlaşılacaktır. 

Azınlık olayına, artık, hukuksal de
ğil, siyasî açıdan bakmak gerekmektedir. 

Arada büyük dengesizlikler doğmuştur. 
Yunanistan, Batı Trakya'daki Müslüman 
Türk halkın mallarına elkoymuştur; bun
ları, Türkiye'den gelen Rumlara dağıt
maktadır. Türkiye için stratejik bir avan
taj olarak gördüğü, Batı Trakya'da yaşa
yan 150 bin Türk azınlığı yok etmek için, 
elinden geleni yapmaktadır. 

Yunanistan, bu bölgedeki Türk nüfu
sun artışını engellemektedir; Türk toplu
munun millet ve millî birlik bilincini za
yıflatmak için bölgedeki Türkleri kendi 
toplumu içinde eritmek istemektedir; 
Türk azınlığın, ekonomik, sosyal, eğitim 
ve kültürel alanlardaki gelişmesini engel
lemektedir; sistematik baskı uygulayarak 
Türkiye'ye göçü sağlamaktadır. 

Baskı mekanizmasında, toprak, ev is
timlâk etmek; cami, okul yıkıp yakmak; 
insanları öldüresiye dövmek, kaybetmek; 
jandarmanın köyleri basması; Türklere 
ikinci sınıf insan muamelesi yapmak; 
Türk öğretmenleri sudan sebeplerle gö
revlerinden uzaklaştırmak vardır. 

Şimdi, Sayın Başbakan, «Türk» sözü
nü anmak istemeyen, kullanılmasını mah
keme kararıyla yasaklayan, «Türk» ismi 
olan birlikleri kapattıran Yunan Başbaka
nından, Yunanlılardan ne beklemektedir? 
«Kimse, yurttaşı olduğu devletin ülkesine 
dönmekten menedilemez» kaidesine rağ
men, Türkiye'ye gelen bir Müslüman 
Türk'ü Yunanistan'a almayan, pasaport
larda «Dönüş» kelimesini çizenlerden han
gi iyiniyet beklenmektedir? 

Bütün bunlara rağmen, Yunan Dışiş
leri Bakanlığı, sözü edilen toplumsal ve 
ekonomik baskılann varlığını büyük bir 
pişkinlikle reddetmektedir. Bulgaristan' 
daki Türk azınlığı faciasını çok dikkatle 
izleyen ve dersler çıkaran Yunanistan'ın 
bu cüreti, Türkiye'nin elinden hiçbir şey 
gelmiyor kanaatine varmasının neticesi
dir. 

— 93 — 



T. B. M. M. B : 16 2 . 2 . 1988 O : 2 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cum
huriyetinin en önemli meselelerinden bi

ri, Batı Trakya konusunda titiz davran
maktır. Batı Trakyalı gençlerin eğitimi 
sağlıklı bir şekle kavuşturulmaya çalışıl
malıdır. Azınlık liseleri gittikçe işlemez 
hale gelmiştir. Pek kısa zaman önce, sa
dece üniversite tahsili yapmak için Tür
kiye'ye gelen gençler, bugün lise tahsili 
yapmak için de gelmekte ve Türkiye'den 
geriye dönmemektedirler. 

Batı Trakyalılara, belli bir güvence 
verilmelidir; yasal hakları titizlikle izlen
meli, TRT'de (radyoda, televizyonda) Ba
tı Trakya azınlığından sık sık söz edilmeli
dir. Türkiye'nin, Batı Traıkya toprağında 
bir emeli olmadığına, Batı Trakya'ya yö
nelik ilgisinin yalnızca, soydaşlarına ulus
lararası antlaşmalarla verilmiş hakların 
uygulanması hususunda olduğunu; fakat, 
bu haklardan sakınılmasına da asla izin 
verilmeyeceğini tekrardan çekinmemelidir. 

Türkiye'deki azınlık işleri, sayısı be
lirsiz resmî kuruluşun at oynattığı bir ko
nudur. Halbuki, azınlıklarla ilgili tüm so
rumların Dışişleri Bakanlığına devri ve 
tek merkezden yönetim, birçok karışıklığı 
önleyebilecektir. 

Değerli milletvekilleri, arz ettiğimiz ve 
edilebilecek konuların görüşülmesinden, 
tartışılmasından çekinmenin, Meclis ze
minlerinde müşterek temayül belirleme
nin ve belirlemeden yapılan icraat ve ta
sarrufların millet iradesinin üstünlüğünü 
hançerlediği görüşünde olduğumuzu; mil
letimizin ve memleketimizin yararına ola
cak her şeyin, tartışılarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden çıkacağım; genel gö
rüşme açılmasının ihtiyaç olduğunu arz 
eder, saygılar sunarım. (DYP sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu 
adına, Sayın Kâmran İnan, buyurunuz 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Ana Muhalefet Partisi Sa
yın Genel Başkanı, konuşmalarında, öner-
gelerindeki esas sırayı değiştirerek Davos 
ışığındaki gelişmelere öncelik verdiklerin
den, biz de aynı sırayı takip edeceğiz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ah, keşke her zaman öyle takip etseniz. 
Ne iyi olur... 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, zannediyorum ki, 
Davos buluşmasına Türkiye'de ve dünya
da karşı çıkabilecek bir insan düşünüle
mez. Bu alanda, Ana Muhalefet Partisi 
Sayın Genel Başkanının gerek dünkü ba
sın toplantısında ve gerek bugünkü konuş
malarında olumlu karşılama yolunda ver
dikleri desteği teşekkür ve saygıyla karşı
lıyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Aşağı yukarı sekiz yıllık, tümüyle res
mî ilişkilerin kesildiği bir dönemden son
ra bu derece yüksek seviyede bir buluş -
manın gerçekleştirilmiş bulunması, Türki
ye'nin barışa olan bağlılığının, sabrının ve 
SHP'nin ambleminde bulunan zeytin da
lını fiilen kullanmak suretiyle, devamlı 
şekilde Atina'ya uzatmasının sağladığı bir 
neticedir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Hatırlayacaksınız, Sayın Yunanistan 
Başbakanı, Türkiye ile herhangi bir şe
kilde bir araya gelmek, bir masaya otu
rabilmek için, seneler boyu katı şartlar 
ileri sürmekteydi. Birinci şartları, Türki
ye'nin varlığının Kıbrıs'tan çekilmesi, ikin
ci önemli şartları ise, Ege'deki haklarının 
tanınmasıydı. Bunların hiçbirinin yapıl
madan bu zirvenin gerçekleştirilmiş bulun
masını biz, Yunanistan'ın ve Sayın Başba
kanlarının kendi tutumlarında bir taviz 
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veya gerileme olarak görmekten ziyade, 
devlet adamı olgunluk ve sorumluluğu 
olarak kabul ediyor ve öVle karşılıyoruz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Sayın tnönü, 
öngörüşmede, temas buyurdular, «Bu ne
ticeleri görüşelim» diye ifade buyurdular. 

Aslında, bu buluşma, bir netice değil
dir; bir başlangıçtır. Uzun bir yolun baş
langıcıdır; ama, konulan metotlar sağlıklı
dır, çizilen yol sağlıklıdır. Bu basın bildiri
sinde çizilen çerçeveye itirazı olan her
hangi bir sayın milletvekili varsa, doğru
su, dinlemek isterim. 

Şimdi, Türkiye'den bir tek ses çıktı, 
burada da maalesef tekrar edildi, dendi 
k i : «Bunu bir zafer olarak görmemeli 
dir.» Hiç kimse bunun bir zafer olduğu 
iddiasında bulunmadı, görmedi, görmeye 
çalışmadı. Burada zafer varsa, barışın za
feri vardır. Barışa karşıysanız, o zaman 
barışın zaferini de reddedersiniz. Bunun 
dışında başka bir izahı yoktur. Yapılan 
nedir? Gerginliği ortadan kaldırmak... 
Gerginlik iyi bir şey miydi? Mart 1987' 
de iki komşu memleket, neredeyse sava
şın eşiğine geldi. Bu, dünyaca bilinen olay. 
Yalnız bundan ibaret miydi? Hayır. He
men her hafta, uçaklarımızın manevrala
rı dolayısıyla, savaş gemilerimizin manev
raları dolayısıyla, bilhassa Sayın İnö
nü'nün üzerinde durdukları 10 millik 
hava sahası meselesi dolayısıyla, eğer Türk 
pilotlarının ve Türk Hükümetinin soğuk
kanlılığı olmasaydı, büyük ihtilaflar çı
kabilir, meseleler büyüyebilirdi; bunu is
temedik. Sayın Başbakan, ısrarla diyalog 
istedi, «Atina'ya giderim» dedi, «Dünya
nın her yerinde gider ve görüşürüm» dedi. 
Bugün bunun gerçekleşmiş bulunması gü
zel bir olaydır; gerginliğin son bulması 
fevkalade memnuniyet duyulması gere
ken bir hadisedir ve zannederim ki, «Hiç

bir mesele halledilmemiştir; bunu bir za- ı 
fer olarak görmek yanlıştır» ifadeleri çok 
aykırı düşer. Bunu, sorumlulukla, belki 
olsa olsa bir hissî ifade veya daha ço
ğunu beklemek şeklinde telakki ediyoruz; 
her hâl-ü kârda millî meselelere olan bağ
lılıklarının ifadesi olması itibariyle de say
gıyla karşılıyoruz; ama, «zafer» sözünü 
eden hiç kimse'olmamıştır, hiçbir şekilde 

• de bunu düşünmüyoruz ve bu işte ne 
Yunanistan'ın ve ne de Türkiye'nin, şu 
safhada ne bir kazancı, ne de bir kaybı 
vardır; kazanılan, sadece gerginliğin kal
dırılması ve iki memleket arasındaki di
kenli sahaların, büyük ihtilafların, zaman 
içerisinde kurulacak diyalogla meselele
rin tarif edilmek suretiyle ortadan kal
dırılması hadisesinden, ibarettir. Aslında, 
genel görüşmede, Sayın İnönü'nün konuş
malarından daha fazla söylenebileceğini 
de sanmıyorum, itiraf edeyim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Çünkü_ hem Ege me
selesi hakkındaki bütün görüşlerini beyan 
buyurdular, hem SEÎA hakkındaki bütün 
düşüncelerini ifade etmek imkânını bul
dular ve hem de orta menzilli nükleer si
lahlar politikası hakkında... 

Şunu da arz edeyim ki: Ege mese
lesindeki kendilerinin işaret buyurdukla
rı ihtilaf sahaları ve görüşleri, tamamıyla 
Türk millî politikasının ifadesidir. Aslın
da iktidar da yüzde yüz aynı görüşleri 
paylaşmakta ve katılmaktadır. Katılama
yacağımız bir şey var, o da Sayın İnönü' 

• nün bu kadar yüksek seviyeli ve ciddî bir 
konuşmada, belki espri olsun diye ifade 
ettikleri «Hükümetin genel görüşmeden, 
TRT yoluyla yayın yapılmasından kork
ması sebebiyle kaçtığı» şeklindeki ifadesi
dir ki, herhalde espri yapmak istediler. 
(SHP sıralarından «Doğru» sesleri) 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Doğrudur; genel görüşme açın! 
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KAMRAN İNAN (Devamla) — Bun
da, kimsenin kimseden kaçacağı yok, bu
nu açıkça ifade etmek lazım ve aynca 
Hükümet Programı üzerinde burada ya-
pian sekiz saate yakın görüşmeler, doğ
rudan doğruya yayınlanmıştır. 

Burada arkadaşlarıma, bir noktayı arz 
etmek isterim: Dünyanın hiçbir demok
ratik memleketinde, televizyonlar, Tür
kiye'deki kadar, politik faaliyete yer ver
mez (SHP sıralarından «Doğru» sesleri) 
hiçbir memleketinde, gayet açıklıkla arz 
ediyorum, hiçbir memleketinde... Muhale
fet sayın liderleri her akşam televizyon 
ekranmdadır, saygı ile dinliyoruz; ama, 
vatandaşın da kendi televizyonunu sey
retmek hakkına biraz saygılı olmak la
zımdır. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP 
ve DYP sıralarından gülüşmeler) 

Değerli milletvekilileri, tabiî, korkmak 
bir bakıma medenî olmanın bir ifadesi
dir; ama, Sayın İnönü'nün medenî olma 
seviyesinin yüksekliğini bildiğimden, her
halde korkmayı da o manada kullan
mak istemedi. Binaenaleyh, kimsenin kim
seden ne saklayacağı, ne de korkacağı 
bir hadise vardır. Bunu ifade etmek bi-
<zim vazifemizdir. 
- Davos, bizim memnuniyetle karşıladı
ğımız ve bütün dünyanın memnuniyetle 
karşıladığı bir başlangtçtır. Temennimiz, 
bu başlangıcın mesafe alması, meseleleri 
halletmesi. 

Buyurdular ki, «Gelin burada, otura
lım, konuşlaım, bunlarla neler görüşece
ğiz, neler yapılacak?» 

Daha işin başında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içerisinde, iktidarın da iş
tiraki ile, muayyen meselelerde eğer ka
tı pozisyonlara, tutumlara gelecek olur
sak, müzakere seyri kalmaz veya kendi 
müzakere metodumuzu ve tutumumuzu, 
bir nevi, önceden ilan etmek gibi, dünya 

diplomasisiyle bağdaşmayan, - zatıâü-
niz dünya diplomasisinde ve devlet ida
resinde çok derin tecrübesi olan bir ocak
tan geliyorsunuz - Cumhuriyet tarihin
de ön müzakere- pozisyonları beyanı diye 
bir şey olmamıştır. Lozan müzakereleri
ne giderken, zamanın Büyük Millet Mec
lisinde, Lozan'da şunları şunları şöyle 
yapacağız diye bir müzakere zaptını ha
tırlamıyorum Sayın Genel Başkanım. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, sanıyorum ki, 
bu konuyu şu safhada daha fazla derin
leştirmekte fayda yoktur. Yaratılan bu 
olumlu havayı hoşgörmeyen bazı çevre
ler hâlâ dünyada vardır. Bu vesileyle bu 
yüce kürsüden edilecek ifade veya söz
lerin, bu menfi çevrelerce şu veya bu is
tikamette istismar edilmek suretiyle ha
vayı bozma tehlikesini de göz önünde 
ve hatırda tutmakta fayda vardır diye 
düşünürüm. 

Sayın İnönü'nün ikinci olarak üstün
de durdukları ve kendi önergelerinde de 
mevcut olan konu, SE1A meselesi; Ame
rika Birleşik Devletleriyle mevcut du
rum ve ilişkilerdir. 

Yine kendi sayın partilerinin 18 Mart 
1987'de aynı konuda verdikleri bir öner
geyi burada enine boyuna görüşmüş
tük. Daha sonra, (21 Nisanda) halen 
Mecliste temsil edilmeyen bir diğer sos
yal demokrat partinin verdiği önerge üze
rine, gene aynı konuda görüşmeler ol
muştu. 

Sayın Bakan işaret ettiler. Mesele ne
dir? Mesele, bildiğiniz gibi, 16 Mart 
1987'de Washington'da mektup teatisi 
oldu. Daha sonra, Kongre içinde, gerek 
yardım miktarı, gerek ilave yardım için 
yapılan teklifin reddi ve gerekse bazı 
çevrelerin başlattığı Ermeni Karar Ta-
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sarısı dolayısıyla Türk hükümeti bekle
meye geçmeyi uygun gördü ve onayla
mayı durdurdu. Şimdi insiyatif bizdedir.; 
bunu kabul buyurmak lazımdır. Yani, 
Amerika Birleşik Devletleri ile her an 
bunu yeniden müzakere hak ve imkânı
na sahip olmak inisiyatifini Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti elinde tutmaktadır. 
Bu bir avantajdır, bunu kabul buyur
mak lazımdır. 

Eski müzakerelerde de belirttiğimiz 
ve burada da bir nebze Sayın Genel 
Başkanın, «İstenilenler ve müzakere ile 
elde edilmek istenenler elde edilemediği 
cihetle» diye ifade buyurdukları için 
belirteyim : Biz aslında fazla bir şey el
de etme çabasını kendimize yediremiyo-
ruz artık. Yani Türkiye, bu kürsülerden, 
Amerika Birleşik Devletlerinden hangi 
şartlar içinde daha fazla yardım alırım 
müzakerelerinden ziyade, Amerika Bir
leşik Devletlerinden olan yardımları ne 
zaman keserim noktasına gelebilmelidir. 
Millet olarak, devlet olarak, bunu nasıl 
yapıp da, bu noktaya gelebiliriz; bunu 
aramamız lazımdır. (ANAP sıraalrındah 
alkışlar) 

Ve üzülerek arz edeyim, yani, Ameri
ka'dan, bir hükümetin daha fazla imkân 
temin edemediği tenkidinin, bir sosyal 
demokrat partiden (Anamuhalefetten) 
gelmesi beni biraz fazlasıyla düşündür
mektedir. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Şimdi, buna rağmen tablolara bir 
bakalım ve övündüğümüz için de bakmı
yoruz; ama, gerçeklere bakmak lazım
dır : Elimizde, Amerika Birleşik Devlet
leriyle mevcut antlaşmalar çerçevesinde 
ortak savunma maksadıyla edinilen yar
dımlara ait kesin rakamlar var. Bunun 
hepsinin detayına girmek istemiyorum; 
ama, sırf hafızaları tazeleme bakımın

dan ve rakamların vuruculuğunu ortaya 
koymak bakımından arz edeceğim. Çok 
gerilere girmeyeyim, sıkıntıların başladı
ğı yıl olması dolayısıyla 1974'ten başla
yayım; 97 milyon 561 bin dolar; 1975, 
90 milyon 201 bin dolar; 1976, 124 mil
yon 907 bin dolar; 1977, 124 milyon 
972 bin dolar; 1978, 125 milyon dolar; 
1979, 250 milyon dolar; sıçrama yılı, 1980, 
400 milyon dolar; 1981, 450 milyon do
lar; 1982, 700 milyon -dolar; 1983, 755 
milyon dolar; 1984, 856 milyon dolar; 
1985, 878 milyon dolar; 1986, 738 milyon 
dolar; kanunen çıkan rakamın düşüş gös
terdiği 1987^de de 490 milyon doları as
kerî yardım, 100 milyon doları ekonomik 
yardım olmak üzere toplam, 590 milyon 
dolar., 

Buna ilaveten neler aldık? Buna ilave
ten, Amerika'nın Güney Kanadı Mem
leketlere ihtiyaç Fazlası Malzeme Verme 
Kanunundan istifade ederek, Millî Savun
ma Bakanlığımızla Genelkurmay Başkan
lığının önceden mevcut hazırlıkları neti
cesi, 300 milyon dolarlık ilave malzeme 
aldık ki, bunun 200 milyon doları F - 4 
uçakları içindir. Demin arz ettiğim 590 
milyon dolarlık rakam da, fiilen yapılan 
yardımlarla 720 milyon dolara çıkmış
tır. Buna ilaveten 610 milyon dolar Exim-
b'ank kredisi ve 140 milyon dolar ihra
cat kredisi sağlamış olduk. 

Bu yıl için ise, idarenin Kongreye tek
lif ettiği rakam, malumları olduğu üzere, 
913 milyon dolardır. Son çıkan kesin ra
kamlara bakıldığında bu, 525 milyon 300 
'bin dolar olarak gözüküyor; ama, Güney 
Kanadı Memleketlere îhtiyaç Fazlası Mal
zeme Verme Kanunu bu yıl için de yürür
lüktedir. öyle ümit ve temenni ediyoruz 
ki, aynı formül orada da işleyecektir ve 
bu konuda çalışmalar yapılmaktadır. 

Hükümet olarak, başından beri ifade 
ettiğimiz ve Amerika ile her seviyede 
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yürüttüğümüz temaslarda söylediğimiz 
şudur: «Biz sizinle ekonomik işbirliği ve 
ticaret yapmak istiyoruz; yardım istemi
yoruz. Bize /karşı koyduğunuz ihracat tah
ditlerini kaldırın,» Gerçekten, dış ticare
timizde Amerika'nın lehine 600 milyon 
daları aşkın bir fark bulunmaktadır. 

Amerika ile müzakere ettiğimiz ve 
önemle üzerinde durduğumuz bir husus 
dalha var: Eski yılların birikmiş FMS 
kredilerinin faizleri 1 900 000 dolar tutu
yor, resülmailı 1 600 000 dolar olmak üze
re. «Bu, benim ödemeler dengeme büyük 
(bir yüktür» diyoruz. Nitekim, bu teşeb-
.bti'sîerin neticesMir ki, geçen sene ve bu 
sene aldığımız, bilhassa bu seneki kanun
daki bütün rakamlara göre, 178 milyon 
doları tercihli faizli, diğer 156 milyon do
ları iade edilmeyecek FMS kredisi ve 
150 milyon doları da h'ibe olmak üzere ve 
3'2 milyon doları da - çok küçük b'ir ra
kamdır, tamamiyle katılırım, kabulü bile 
insanı üzer - ekonomik ve hibe olmak üze
re, karakteri değişmiştir. 

Amerika'ya diyoruz ki, «FMS'!i, yeni
den müzakere etmek ve yeni ödeme şart
larına, yeni şekle bağlamak lazımdır.» 
Eskiden, yıllar boyu alınmış ve normal 
piyasa faizleri üzerinden yüzldie 101a yüz
de 14 oranlan arasında faizleri değişen 
FMS'ler, Türkiye'nin dış Ödemeler den
gesi üzerinde büyük bir yük ve kambur 
oluşturmaktadır ve halen Amerika İle 
takıldığımız en önemli noktalardan biri 
de budur. Binaenaleyh, inisiyatif bizdedir 
ve bundan da endişe buyurulmasın. 

Her hâl-ü kârda, Amerika Birleşik 
Devletleri ile olan ilişkilere, «Sen şu ka
dar al, ben bu kadar vereyim» veyahut 
da «Menfaatler şöyle olmalıdır» şeklin
den ziyade, bir ittifak dengesi olarak ba
kıyoruz. Ortak savunmanın gereklerine 
berkes'in kendi yükü nispetinde katılması 

açısından bakıyoruz ve bu açıdan şunu 
ortaya koyuyoruz: Türkiye, ekonomik 
seviyesi ve imkânları itibariyle, kendisinin 
yapabileceğinden en yükseğini yapmakta
dır ve kuvvet itibariyle Amerika'dan son
ra ikinci büyük kuvveti vermektedir. 

Binaenaleyh, ortak savunma için ve 
Varşova Paktıyla mevcut ortak sınırların 
yüzde 37'sini 'savunma mevkiinde bulu
nan bir devlet öllarak, mevcut jeopoli
tik ortamı dolayısıyla, çok daha büyük 
'imkânlara kavuşması lazımdır diyoruz. 
•Bunun ötesinde istediğiımiz ekonomik iş
birliğidir ve bunu sağlamak için ne yapı
yoruz? 

Şu gerçeği Hükümet artık ciddiyetle 
ortaya koydu: Kenefler senesi, ambargo 
yıllarında da acı bir 'şekilde görüldüğü 
üzere, Amerikan yardımına bağli olma
sının bu ımemldkdtim güvenliği ve onuru 
bakımından kabule şayan olamayacağı, 
binaenaleyh, Türkiye'nin kendi savunma 
sanayiini kurması 'zamanının çoktan gel
diği noktasına varıldı. 

Savunma Sanayii Fonunun «ihdas edil
mesi, 4 ımilyar 150 milyon dollarluk, 168 
ünite F4i6'yıı öngören tesislerin kurulması 
ve ilk F - 16'Hann Türk Hava Kuvvetle
rine katilmiş bulunması bu ihtiyaca, ce
vap olmak 'üzeredir. Yine bu ihtiyaca 
cevap olmak üzere, 700 zırhlı araçla iıllgili 
•ihale yapılmakta, 60 miilyon dolan aşkın 
b r radar netvvork'unun Türkiye gene-
iinde tesisi ortaya atılmış bulunmakta ve 
700 'helLkopterİik bir proje teklif safha
sında bulunmaktadır. Neden? Türkiye' 
nin, asgarî savunma ihtiyaçlarımı kendi 
kaynakları ile sağlaması ve mümkünse, 
diğer ımemleketlere de bunu ihraç ©de-
bilmek durumuna ve noktasına gelme
sidir. 

Burada hepimizin şu acı 'itirafta. bu
lunması lazım; Bu alanda çok zaıman 
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(kaybetmişiz, çok geç kalmi'şız, Binaen
aleyh, nereden ne (kadar siiralie ve geniış 
ölçüde bu işe başlarsak, o kadar kârlı 
çıkarız diye düşünürüm. 

Şimdi, son bir ana meseleye, diğer 
meseleye gelmek işitiyorum. Bu, INF 
(orta menzili nükleer silahlar) mesele-; 
sidir. Ana Muhalefet partisinin önerge
sinde şöyle biır cümle var: «Dünyada 
nükleer silahların tasfiyesine gidilirken, 
Türkiye'nin savunmasını bir nükleer tır
manmaya dayandıtrma girimimi olarak 
görüyoruz» diyorlar, «Türkiye'ye kısa 
menzili nükleer silahların yerleştirilmesi 
ihtimalini...» diyorlar. 

(Keşke, gerçekler kendilerinin ifade 
buyurdukları gibi olsa. Gerçekler maale
sef öyle değil ve acıdır. 

IBu orta menzilli nükleer silahlarla il
gili 8 Aralık 1987 Wash'ngton «iki .bü
yük anlaşması; ıiki büyük devletin elin
deki nükleer arsenalin ancak yüzde 4'ünü 
kapsamaktadır; bu bir... 

İkincisi, anlaşmada bizatihi mevcut 
bir hükme göre, sökülüp tahrip edile
cek, tümüyle yok edilecek olan vası'ta-
Hardır, yani, füzeler, 500 ilâ 5 bin kilo
metreye ulaşabilecek 'füzeler; ama, asıl 
tahrip edici unsur, nükleer başlık içeri
sindeki uranyum ve pütonyumun muhafa
zası hükmü anlaşmada yer almaktadır. 
Binaenaleyh, öldürücülıük, tahrip edici
lik vasfından bir tasfiye yoktur; ortadan 
kaldırma, yoktur bu gerçeği de bu vesile 
ile ifade etmek isterim. 

IBuna ilaveten, dünyada nükleer güçler 
sadeoe Amerika Birleşik Devletleriyle 
Sovyetler Birliğinden ibaret değildir. Beş 
tanesi sadece kulüp üyesi - ki, Çin, Fran
sa ve ingiltere olmak üzere - ve son bir 
araştırma, , 2 000 yılında dünyanın 40 
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ayrı devletinin nükleer siltyh imal ve kul
lanabilecek teknolojiye sahip bulunduğu
nu belıirtmek'tedia-.. 

Halen de buna sahip olanlar var; dip
lomatik bakımdan sakıncalı bulduğum 
için devletlerin isimlerini saymayaca
ğım, ama, bu istikamete gidiliyor. 

Bir başka çarpıcı rakam : Amerika 
Birleşik Devletleri ve NATO'nun 1979 
yılma kadar, Batı Avrupa memleketle
rinde - büyük çoğunluğu Federal Al
manya'da olmak üzere - 7 200 nükleer 
başlığı vardı. 1979 kararlarıyla bunların 
modernizasyonu maksadıyla 2 400'ü çe
kilmiş bulunmasına mukabil, halen 4 800 
nükleer başlık bulunmaktadır. Mesele 
bundan ibaret mi?.. Hayır. Yalnız iki 
büyük devlet elinde uzun menzilli, atıla
bilecek olan; gerek karadan interconti-
nental balistik misille (UCBM) dedikleri; 
gerek denizaltılardan sea launched balis
tik missile (SLBM) dedikleri; gerek bom
bardıman uçaklarından atılabilecek olan
ların sayısı, Amerika Birleşik Devletle
rinde sadece 12 252, Sovyetler Birliğin
de ise, 10 856'dır. Binaenaleyh, «Dünya
da nükleer silahlar tasfiye' ediliyor, bu 
istikamete gidiliyor; Türkiye'de böyle 
tersine bir yola gidiyoruz» demek, biraz 
aşırı iyimser bir görüştür. Bu vesileyle, 
biraz belki renk katar diye, bir tarihî 
olayı size arz edeyim: Le Figaro Gaze
tesinde de, anlatacağım hadise mevcut
tur. 1973 yılında, Fransa'nın Force de 
Frappe dedikleri nükleer programı gö
rüşülürken - yüksek seviyede - Orlean 
rehri Başpiskoposu, «Bir insanın bir 
parmağını basmasıyla milyonlarca insa
nın öldürülmesine tahammül edemem» 
diye protestoda bulunmuş ve tepki gör
müş. Sonra, Başpiskopos yalnız bunu 
yapmakla kalmamış. Savunma Akademi
cine gitmiş, bir yıl boyu stratejiyi ve nük
leer stratejiyi incelemiş ve sonunda şu 
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beyanda bulunmuş : «Şu neticeye var
dım ki, dünyada barışı koruyucu en et
kin vasıta nükleer silahlardır.» 

Gerçek midir?.. Gerçek, nükleer den
genin bulunduğu mıntıkada son kırk yıl
dan beri hiçbir silâhlı ihtilaf başgöster-
memesine mukabil, konvansiyonel silah
ların - bu kadar Türkiye için teşvik edi
len silahların - hâkim bulunduğu, dünya
nın çeşitli yörelerinde 150 kadar savaş 
olmuş ve 35 milyon insan öldürülmüştür. 
Bir tanesi de İran - Irak savaşı; öldürü
lenler 1 milyonu geçti. Ona savaş denil-
miyorsa, insaf buyurun... Masum insan
ların katledildiği, dünyanın en acı sava
şıdır. 

Binaenaleyh, nükleer gücün aslında 
en büyük kuvveti, vazgeçiriciliği, kulla
nılmamış olması hadisesi ve bu hadise 
Atlantik bölgesinde kırk yıllık bir denge
yi sağlamıştır. Ben 8 Kasım 1985'da Zü-
rih'te bir toplantıya katıldım, Sayın Çe-
likbaş da vardı. İsviçre gibi dünyanın en 
tarafsız memleketinin bir temsilcisi Bü
yükelçi Brunner aynen şu ifadeyi kul
landı : «Konvansiyonel silahlarla savaş 
hali yaşamaktansa, nükleerle barış için
de bulunmayı tercih ederim.» Yine bilir
siniz ki, İsviçre, dünyada savunması için 
- tarafsız memleket olmasına rağmen -
en yüksek harcamayı yapan ve halen 
Mirage - 2000 ile F - 16 arasındaki ter
cihi bakımından da, F - 16'lara yönelen 
bir memlekettir. Binaenaleyh, tablo bu, 
mesele bu. 

Bir başka örnek arz edeyim : Sayın 
Bakan da konuşmalarında ifade ettiler; 
İspanya'nın Torejon Hava Üssünde mev
cut, Amerika Birleşik Devletlerinin 72 
tane F - 16 uçağının nakli meselesi. Bu 
mesele neden ortaya çıktı? Çünkü Sayın 
İspanya Başbakanı (sosyalist) seçim kam
panyasında bu üssü, bu hava meydanı

nı kapatacağı vaadinde bulunmuştu. Bu 
uçakların nakli konusunda da çok spe
külasyon çıktı; şuraya geliyor, buraya 
gidiyor gibi. 

Burada işi biraz da mizaha boğarak 
arz edeyim : Yani, bir serçe sürüsü To-
roslara doğru uçsa, derhal filolar İncir 
lik'e iniyor gibi bir heyecan başlıyor. 
İtalya hükümeti meseleyi incelemiş - ki 
bu, iki günlük bir olaydır; onu da arz 
edeyim - ve İtalyan hükümeti, «İspanya' 
dan üç yıl içerisinde çıkarılacak olan 
F - 16'ları, INF, yani orta menzilli nük
leer silahların ortaya koyduğu dengesiz
liği gidermek bakımından, Sicilya'daki 
Camiso üssüne veya Friuli Venezzia'da-
ki Aviano uçak üssüne kabul etmeye 
İtalyan hükümeti hazırdır» diyor ki, bu 
bir koalisyon hükümetidir ve içinde sos
yalistler bulunmaktadır, italyan hüküme
tinin kuvvetli bir unsuru da sosyalistler
dir. 

Binaenaleyh, meseleler bunlar. Dün
yada romantizmle ve gerçeklerden çok 
uzaklaşarak ve çok ileri iyi niyetin âdeta 
- kendi kendine telkin neticesi - mahkûmu 
haline gelmekle meseleler halledilmiyor. 
Amerika ve NATO ve Sovyetler Birliği, 
kesin olara'k, «Daha, görünebilir yirmi 
otuz yıl içerisinde savunmanın ana unsu
ru nükleer silahlar olacaktır» diyor; «Bun
dan vazgeçilemez» diyor. 

Bunu en son üç gün evvel Washing-
ton'da Başkan Reagan'ın temsilcisi Gene
ral Rowney de ifade ediyor, beyan edi
yor; «Nükleer elemandan vazgeçmek, 
dünya savaşını davettir,» Neden? Çünkü, 
yine pekala biliniyor ki, Orta Avrupa'da 
sadece konvansliyonel alanda, ortalama 
olarak, Varşova Paktı'nın bire üç üstün
lüğü vardır ve fevkalade endişe vericidir. 
Daha nesi var? Kimyasal silahlar alanın
da, önlenmesi hemen hemen imkânsız bir 
üstünlüğü vardır. Bu gerçekler ortadadır. 
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Bu barajı Batıldan çektiğiniz zaman, 
buraya davetiye çıkarırsınız. Burada Baş
kan Roosevelt'in tarihî 'bir yanılgısı ol
muştur, hepiniz bilirsiniz. Stalin'in talep
leri görüşülürken, bir yardımcısına (Am-
bassador Billit diye bir zat, o da hatıra
sını yazmış, aynen belirtiyor). Roosevelt 
verdiği talimatta, «Bu Joe amca - diyor, 
Stalin için - fevkalade iyi niyetli bir in
san. Ne isterse verelim. Bunun, hiçbir 
memleketi ilhak etmeye niyeti yok. Bu, 
sadece Sovyetler Birliği sınırlarım koru
mak amacı içinde bir kimsedir. Ben böy
le görüyorum» diyor. Sonra? Sonrasını 
gördük. Sonrasında, 1 milyon 100 bin ki
lometrekarelik -Orta Avrupa'daki devlet-. 
ler (o zamanki nüfuslarıyla 105 milyon 
insan) 'bugünkü hayatlarına kırk yıldan 
beri düşmüş bulundular. 

Binaenaleyh, bu gîbi konularda ro
mantizme, ileri iyi niyete kapılmaya, hele 
TüTkiye gibi çok hassas bir bölgede bu
lunan ve sadece bir noktadan değil, her 
yönden aşağı yukarı, tehdit edilen bir 

. memleketin kendisini aşırı iyi niyete terk 
etmesi mümkün değildir. Aslında bu ko
nudaki romantizmin çok canlı 'bir hatırası 
var aklımda. Bir değerli arkadaşımızın da 
dahil bulunduğu hükümetin programında 
şöyle bir cümle vardı 1978'lerde: Diyor
du ki; «Savunmanın en yüksek elemanı, 
komşularımıza güvenlik aşılamaktır.» Ta
biî romantik bir jfade, fevkalade güzel; 
ama, şimdü ben Kuzey komşuma güven
sizlik mi telkin ediyorum, güvensizlik mi 
veriyorum? Kafkas hududunda mevcut 
bulunan combat ready (her an tecavüze 
müheyya) 22 tümeni ben mi davet ettim 
veya benim tehdidim dolayısıyla mı bu
rada bulunuyor? Bu sualleri, bir Türk va
tandaşı olarak birbirimize sormamız la
zımdır. Binaenaleyh, savunma bakımın
dan, romantizme, aşırı iyi niyete ki, as-
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lında, sosyal demokrasinin en kuvvetli 
unsuru nedir? Objektif gerçekçiliktir; ob
jektif gerçekçilikten uzaklaşırdanız, ro-
mantitzme gidersiniz. (SIHP sıralarından 
gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın İnan, lütfen to
parlayınız. 

TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Me
seleyi çarpıtmadan anlat. 

Amerikan senatörü gibi konuşuyor
sun. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bun
ların hepsini dinledim. Geçmişte de din
ledim; ama, realiteler değişmiyor; çünkü, 
Türk Milleti de dinliyor ve ona göre oyu
nu veriyor. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; DYP sıraların
dan «Yüzde 36 veriyor, fazla değil (!)» 
sesleri). 

BAŞKAN — Önerge sahipleri adına, 
Sayın Hikmet Çetin; buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
'Başkan, sayın hatip bir cümle kullandı, 
biz sanki Amerika'dan bir yardım bekli-
yormuşuz gibi. Biz, Amerika'dan, yardım 
değil, Türkiye'de kullandığı arazilerin be
delini istiyoruz. (ANAP sıralarından gü
rültüler). 

BAŞKAN — Efendim, burada sual 
sorulmaz. 

Buyurun Sayın Çetin. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konudaki 
görüşlerimi belirtmeden önce, değerli 
arkadaşım Sayın İnan'ın, bir konudaki 
görüşüne değinmek istiyorum. Sayın İnan, 
«Nükleer silahların gerekli olduğunu, 
hatta bunun caydırıcı olduğunu» söyledi. 
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Sorun yalnızca, nükleer silahla mı 
daha iyi savunulur, konvansiyoneL silah
larla mı daha iyi savunulur meselesi de
ğildir. Sorun, bizdekilerin düğmesine biz 
mi basacağız, başkası mı basacak; yani, 
Türkiye'ye yerleştirilmesi düşünülen ve 
mevcut olan bu nükleer silahların' düğ
mesine basacak olan ülke veya kişi biz
ler miyiz, yoksa bu kararı bizim adımıza 
başkası mı verecektir sorunudur, Ara
mızdaki önemli görüş ayrılığı budur. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

tşte, bütün bunların tartışılabilmesi 
için, bütün bunların ortaya çıkarılabilme
si için de, genel görüşmenin zorunlu ol
duğuna inanıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, dış politika ve 
savunma alnalarında, ülkemizi çok ya
kından ilgilendiren önemli gelişmelerin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görü
şülmesine olanak sağlamak için bu öner
gemizi verdik. Amacımız, Parlamento
nun üstünlüğüne, parlamentonun yüceli
ği ilkesine tam bir saygı içinde, dış po
litika ve savunma sorunlarımıza, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sahip çıkmasını 
sağlamaktır. 

Barışçı bir dünya görüşünü savunan 
bir siyasî parti olarak, karşılıklı görüşme, 
diyalog ve müzakere, sürekli destekleye
ceğimiz bir politika olacaktır. Ulusal ya
rarları ve çıkarları gözetme koşuluyla, 
her türlü görüşmeden, her türlü diyalog
dan ve her türlü müzakereden yanayız. 
Bu nedenle, Yunan Başbakanı ile Sayın 
Başbakanımız tarafından başlatılan diya
logu, bu aşamada, memnuniyetle kar
şıladığımızı belirtmek istiyorum; ancak, 
bütün bunlar, aramızdaki önemli sorun
ları, Ege'deki ulusal çıkarlarımızı, Ege' 
de yıllardır aleyhimize gelişen durumla
rı, zaman zaman ortaya çıkan «Oldubit
ti» leri unutturmamalıdır. 
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Sayın milletvekilleri, Yunanistan, yıl
lardır Ege'de iki politika izliyor. Bunlar
dan bir tanesi, sessizce ve sürekli yol al
ma politikası. İkinci önemli politikası 
da, Türkiye'den tepki gelince, «Saldırgan 
Türkiye» görüntüsü vererek, etkili dev
letleri ve dünya kamuoyunu devreye so
karak i Türkiye aleyhine propaganda 
yapmaktır. Bunlara birkaç örnek vermek 
istiyorum : örneğin, 1931 yılında, Yu
nanistan, hava sahasını 3 milden 6 mile 
çıkarmıştır. 1936 yılında karasularını 3 
milden 6 mile çıkarmıştır. 1947 yılında 
Oniki Ada'yı, sahiplenmiştir. 1952 yılın
da, Türkiye'nin de yardım ve katkısıyla, 
FIR denetimini elde etmiştir. 1950'lerden 
başlayarak ve sürekli artırarak Ege ada
larını silahlandırmıştır. Kıta sahanlığın
da, 1973 yılına kadar, petrol arama, ruh
satları vermişti^. Bir yandan bunları ya
vaş yavaş ve süratle yaparken, öte yan
dan da, Türkiye'nin bazı girişimlerine 
karşı, Güvenlik Konseyini, gerektiğinde, 
Uluslararası Adalet Divanını ve şimdi de 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve NATO 
olmak üzere uluslararası kuruluşları ko
laylıkla devreye sokabilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kıta sahanlığı ko
nusuna benden önceki milletvekilleri, ko
nuşmacılar değindiler. Aslında bir hu
kukî sorun değildir; bu nedenle de Ada
let Divanına götürülemez. Hukukî so
rundan çok daha önceliklisi ve daha 
önemlisi, kıta sahanlığı siyasal bir konu
dur ve siyasal bir sorundur. Bu neden
le de, hukukçulara bırakılamayacak ka
dar, uluslararası hukuk düzenine ve sis
temine bırakılamayacak kadar , önemli 
bir siyasal konudur. 

Değerli arkadaşlarım, Yunanistan he
nüz 6 mili kabullenmemiştir. Yani Yu
nanistan, benim karasularım 6 mil deme
miştir; 12 mili sürekli gündemde tutmak-
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tadır, Bilindiği gibi, Türk hükümetleri, 
daha önce Yunan karasularının 12 mile 
çıkarılmasını Yunanistan ile savaş nede
ni olarak ilan etmişlerdir. Yunanistan, 
bütün bu girişimlere karşın, henüz 12 mili 
gündemden çıkarmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, belki dünyada 
ilk defa, hava sahası, Yunanistan'da de
ğişik bir biçimde uygulanıyor. Uluslar
arası hukuk kurallarına göre, karasuları
nız ne kadarsa hava sahanızın da aynı 
ölçüde olması gerekir. Yunanistan'ın ka
rasuları halen 6 mil; ama, hava sahası 
10 mil. Bu nedenle de, hatırlayacaksınız, 
zaman zaman Türk uçaklarının yaptığı 
tatbikatlar önemli bir ihtilaf konusu ha
line gelebilmekte ve hava sahasının ih
lal edildiği Yunanistan tarafından sürek
li ileri sürülebilmektedir. 

FIR hattı konusu, komuta kontrol sa
haları, adaların silahlandırılması... Bütün 
bu konular önemli ve böyle, bir satırla 
geçiştirilecek konular değildir. Bunlara 
değinildiği zaman, gerek Sayın Bakan, 
gerek Sayın İnan, «Henüz zamanı değil, 
daha görüşmenin başındayız» dediler. 

Sayın milletvekilleri, Davos'tan önce 
ileri sürüldü, «Aman bunları görüşmeye
lim, katı bir tutum içine gireceğiz, onun 
.'çin sonraya kalsın» dendi; Davos'ta ilk 
görüşmeler bitti, «Daha görüşmelerin 
başındayız, bunları konuşmayalım» di
yorsunuz. Yarın görüşmelerin bir aşa
masına gelinecek, «Aman, henüz müza
kereler devam ediyor, bunlara dokunma
yalım, bunları konuşmayalım...» Ondan 
sonra da, konuşma zamanı geldiğinde, 
her şey bitmiş olacak. 

Yüce Parlamento, muhalefet partile
ri, bu aşamada ağırlığını koymayacak, 
bu aşamada söz söylemeyecek de, her şey 
olup bittikten sonra mı söyleyecek? Çün
kü bu mantık devam ettiği sürece, bun

ları görüşme olanağını hiçbir zaman bu
lamayacağız değerli arkadaşlarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Ege sorunu bir bütündür, bunlardan 
birini örneğin yalnızca kıta sahanlığını 
ya da başka birini tek başına görüşmek 
sakıncalıdır, yanlıştır. 

Sayın Milletvekilleri, dünyada, tüm 
uluslararası ilişkileri, güvenlik düzenle
melerini, savunma hedef ve stratejilerini 
etkileyici sonuçlar doğuran gelişmeler ol
maktadır. 

Geçen aralık ayında Amerika Birle
şik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasın
daki doruk ve bunun sonunda varılan an
laşma, kim ne derse desin, bu yüzyılın en 
önemli gelişmelerinden biridir. Bu an
laşma ile, dünyanın tarihinde ilk kez, sı
nırlamanın ötesinde, kısıtlamanın öte
sinde, belirli miktarda orta menzilli fü
zelerin yok edilmesi kararlaştırılmıştır; 
elbette ki yeterli değildir, elbette ki tümü 
değildir; ama, bu yüzyılın çok önemli bir 
adımıdır. Bu nedenle de memnuniyetle 
karşıladığımızı belirtmek istiyorum. 

Bu gelişme, yeni politikalara, yeni 
stratejilere ve yeni düzenlemelere yol 
açabilecek önemdedir. Bunlarla, Türkiye' 
nin çok yakından ilgilenmesi söz konu
sudur ve mutlaka etkileyecektir; çünkü, 
çok kısa menzilli füzeler, şimdi dünya
nın, NATO'nun ve Avrupa'nın günde
mine girmiştir. Dünya nükleer silahlar
dan kurtulmaya çalışırken, Türkiye, ye
ni sorumluluklarla, yeni tehlikelerle kar
şı karşıyadır. 

Sayın Bakanın, «Türkiye, hiçbir şe
kilde, yeni füze yerleştirmeyi kabul et
meyecektir» sözünü memnuniyetle kar
şıladığımızı da burada belirtmek istiyo
rum; ancak, sorun burada bitmiyor; çün
kü, konu NATO'nun . gündemindedir, 
konu Avrupa'nın gnüdemindedir, konu 
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dünyanın gündemindedir. Nitekim, Mon-
tebello'da yapılan NATO toplantısında, 
çok kısa menzilli füzelerin modernize 
edilmesi kararı alınmıştır; Türkiye bu 
karara katılmıştır. Modernizasyonun bir 
anlamı, çok kısa menzilli füzelerin men
zillerine atılmasıdır. Bugün Türkiye'de 
mevcut çok kısa menzilli füzelerin mesa
fesi 30 kilometre dolayındadır. Bunun 
anlamı, Allah göstermesin, bunların kul
lanılması söz konusu olduğu zaman, bun
ların vuracağı yer veya tahrip edeceği 
alan Türkiye'nin kendisidir; çünkü, 30 
kilometre mesafelidir ve vuracağı yer 
Türkiye'nin kendisidir. Şimdi, eğer bun
lar modernize edilecekse, örneğin Lan-
ce - 2 füzeleriyle değiştirilecekse, bun
ların menzili 400 kilometreye, 500 kilo
metreye çıkabilecektir. Bunun, komşula
rımızla aramızda bir tahrik yaratmaması 
söz konusu değildir. Bunların, mutlaka, 
komşularımızla olan ilişkilerimize olum
suz etkisi olacaktır. Bu nedenle bütün' 
bunlar Türkiye için önemlidir ve Türki
ye'nin gündemindedir; ama, bunlar 10 
dakikalık, 20 dakikalık konuşmalarla ge-
çiştiremeyeceğimiz kadar da önemli ko
nulardır. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar, tüm 
ayrıntılarıyla, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde tartışılıp ulusal politika belirlen
melidir. Aksi halde, yeni baskılarla, ye
ni oldubittilerle, kaderimiz, bizim dışı
mızda ortaya konulacaktır. Nükleer ko
nular Türkiye'de de tabu olmaktan çı
karılmalıdır. Her şey tartışılmalıdır. Sağ
lıklı politikalar ancak buradan çıkabile
cektir. INF'lerde olduğu gibi, kısa men
zillilerde de kimi tür füzelerin tümüyle 
ortadan kaldırılması söz konusudur.' Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde, kamu
oyunda bunlar tartışılıp, ayrıntılı bir bi
çimde ortaya konulmazsa, Türkiye'nin 

tutarlı bir politika izlemesi son derece 
güç olacaktır. Reagan - Gorbaçov bu ko
nulan tartışıp, konuşup, anlaşacak; tüm 
dünya konuşacak; dünya parlamentola-
rındabunlar tartışılacak; ama, bizim Par
lamentoya gelindiği zaman, «Hayır, bun
lar Ikonuşuılmayaoaik, tartışılırı ayacak!..» 

Değerli arkadaşlarım, buna izin ver-
memel isimiz, buna izin vermemeliyiz. 
ANAP Hükümeti, «Madem benim ço
ğunluğum var, ımadem benim 292 millet
vekilim var, beaı yüzde 36 da oy alsam, 
parmak sayım var, ben istediğimi görüş
türürüm, istediğimi görüştürmem» poli
tikasını bınalkmıaılıdır. Bunlar, ulusumuzu 
lilgüendören çok önemli konulardır. Bu
nun için, lütfedin, bu konuların görüşül
mesine olanak sağlayın. 

Sayın milletvekilleri, aksi halde, çevik 
güçteki durum nükleer silahlardan da da
ha tehlikeli bir biçimde ortaya çıkacaktır. 
Bilindiği gibi, tüm aksi iddialara karşın, 
Türkiye'yi Çevik Gücün temel üssü ha
line getirecek adımlar atılmıştır. Ahımısa-
yalım, Amerika Birleşik Devletleri, çevik 
güç için Türkiye'den neler istemişti : 

1. Türkiye'deki havaalanlarının mo-
deroize edilmesi ve yeni alanlarım kurul
ması, 

2. Depolama olanaklarının artırılma
sı, 

3. Hava sahasının kullanılması ve 
geçiş kolaylıkları, 

4. Lojistik destek, 
5. Üslenin kullanılması. 
Bütün bunlar gerçekleştirilmiş, tüm 

bunlar sağlanmış ve çevik kuvvetin kul
lanması İçin Türkiye'de bugün bütün 
altyapı sağlanmıştır. Her ne kadar, «Bun
lar NATO çerçevesinde kullanılacak» de
niliyor ise de, bunların çift şapkası ol
duğu ve gerektiğinde başka amaçla kulla
nılacağı d/a ortaya konulmuştur. 
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Kitaplara geçti; Türkiye'nin, gerekti
ğimde, 24 saat, 48 saat bu olanakları Ame
rika'ya ' saklayabileceği ifade edilmiştir. 
Bu nedenle, çevıik güçte karşılaştığımız 
sorunlar nükleer füzelerde de karşımıza 
çıkmasın diye, bunlıaıra Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak el koymak duru
mundayız; tartışmalıyız, görüşmeliyiz ve 
biır karara varmalıyız; çünkü, bunların, 
bizim rızamız ve iirademıiz olmadan, hatta 
haberimiz bile almadan, bizi yangının tam 
ortasına atabileceğini de hiçbir zaman 
unutmamalıyız. Hatta daha ötesi, irade
si dışında, doğrudan doğruya savaşın 
taraflarından biri haline gelmesi olasılığı 
da Türkiye için mevcuttur. 

Bunun için, Hükümet, 1982 yılından 
bu yana çevik kuvvet konusundaki tüm 
mutabakat, antlaşma ve bu konuda ne 
varsa, bunları Türkiye Büyük Millet 
Meclisine açıklamalıdır. Ayrıca, gereki
yorsa, ulusal yarar ve çıkarımız zorunlu 
kılıyorsa -ki, biz zorunlu kıldığına ina
nıyoruz- bunların amaçları dışında kulla-
nılrnıalarını önlemek için gerekli güven
celer verilmelidir, sağlanmalıdır; çünkü, 
bu, Türkiye'nin yaşamsal bir konusudur. 

Sayın milletvekilleri, yıllardır süren 
Körfez Savaşı hergün tırmanıyor. Türki
ye'yi çok yakından ilgilendiren bu konu
ya, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tar
tışma alanını bulmalıyız. 

Yine, değerli arkadaşlarım, İsrail'in 
son tutumu hepimizin gözleri önünde. İs
rail, Filistin balkına karşı sorumsuz ve 
vahşü bir şiddet eylemli içindedir. Dünya
nın bazı parlamentoları, yalnızca bunu 
genel görüşme konusu yaptılar; Türkiye' 
de henüz biz bunları Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde konuşma olanağını bula
mıyoruz.; 

Şubat ayında, Balkan Ülkeleri Dışişle
ri Bakanları! toplantısı var; ilk defa, 6 
Balkan ülkesi bir araya geliyor. Peki, 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu ko
nuda bilgi edinmesi, bilgi sahibi olması 
gerekmiyor mu? 

Sayın milletvekilleri, bütün bu sorun
ların, konuların, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde -bunlar bizim, konularımız ol
duğu için, bunlar bizim sorunlarımız ol
duğu için- görüşülmesi gerektiğine limamı-
yoruz. Bunlar, Hükümete zaaf getirmez; 
iyi değerlendirilirse destek olur, güç ka
tar; ancak, ANAP iktidarı, sürekli bun
dan kaçınmaktadır, sürekli bunları erte
lemektedir. Bu .tutumun, kendisime de, 
ülkeye de yarar getireceğine inanmıyoruz. 
Bunun, demokrasli ile bağdaştığını da 
asla kabul edemiyoruz. Parlamentonun 
sesi, görüşü, desteği, muhalefetin düşün
celeri önemlidir. Parlamento olmadığı za
man, demokrasi askıya alındığı zaman, 
ne tür ödünler verilebileceğini en dyi 
yaşayan ülkelerden biri de Türkiye'dir. 

Uiluslıaramsı konulardan, dış ilişkiler
den önemli ödünlerin, demokrasi askıya 
alındığı zaman verildiği, somut örneklerle 
ortadadır. Bunlardan bir tanesini hatırlat
mak istiyorum : Yunanistan, NATO'nun 
askerî kanadına dönmek istediği zaman, 
geçmişte, gerek Sayın Ecevıit, gerek Sa
yın Demirel, «Yunanistan'ım Ege'deki ko
muta kontrol sahası sorunu çözümlenme
den veto ederiz» dermişlerdir ve 1980 yı
lına kadar bu veto kullanılmıştır; ama, 
1980 yılımdan sonra demokrasi askıya 
alındığı zaman, bir kişinin (General Ro-
gers'in) asker sözüne güvenilerek, Türki
ye'nin vetosu kaldırılimıştır ve hiçbir so
run çözüiTdenmemiştk'. Bugün, bir aske
rin sözü de ortadan kalkmıştır, Sayın 
General Rogers de ortada yoktur; ama, 
Türkiye'nin Ege'deki sorunları tümüyle 
ve artarak karşımızdadır. 

BAŞKAN — Sayım Çetin, lütfen to
parlayınız. 
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HİKMET ÇETİN (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

Sayın Başkan, sayın im illet vekillileri; 
Atatürk, Kurtuluş Savaşı başında bile, 
'Ulusal iradeden güç alarak Türkiye'nin 
ağırlığını dünyaya duyurabilmek için, 
Türkiye Büyük Millet Meclisimi her aşa
mada devreye sokmuştur. Bunca yıldan 
sonra, Türkiye Büyük Millet -Meclisi, 
kaygı verici bir biçimde, ulusal sorunlar
dan, dış sorunlarda devre dışı tutulmak 
isteniyor! Buna izin vermeyeceğinizi 
umuyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. {SHP ve DYP sıralarından alkış
lar) 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın mMtetvekiilıleri, 
Sayın Çetin'in konuşmasıyla genel gö
rüşme üzerindeki öngörüşmeler tamam
lanmıştır. 

Şiımdi, genel görüşme açılıp açılma
ması hususunu oylarınıza sunacağım : 
Genel görüşme açılmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Genel1 görüşme 
açılması (kabul edilmemiştir. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın miiletvekiMıeri, süremiz dolmak 
üzeredir. 

Gündemdeki konulan sırasıyla görüş
mek içim, 3 Şubat 1988 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 

»>•« 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 

1. — îzmir Milletvekili Neccar Türk-
cariın, BağJKur emeklilerinin ekonomik 
ve sosyal sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İm
ren Aykut un yazılı cevabı (7/15) 

Türkiye ©üyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına aracılığınızı say
gılarımla arz ederim. 

Neccar Türkcalı 
İzmir 

1. 1479 sayılı Bag-Kur sigortalı 
emeklilerinin aldı'klan maaş, günümüz 
ekonomik koşulan ve enflasyonun sü
rekliliği karşısında gülünç kaldığım biliyor 
musunuz? 

örneğin : 8 inci basamaktan emekli 
aylığı alan emeklinin eline sosyal' yar
dım dahil 38 708 TL. geçmektedir. 

2. SSK ve Emekli Sandığı emeklile
rine, sosyal yardım eşitlenerek 53 000 li
raya yükseltildi. 

Bağ-Kur üyelerinin de 10 675 TL. 
olan sosyal yardım payını diğer iki sos
yal güvenlik kurumu emeklileri gibi yük
seltmeyi düşünüyor musunuz? 

Yoksa, Bağ-Kur emeklileri üvey evlat 
muamelesi görmeye devam mı edecek? 

3. Bağ-Kur emeklilerinin basamak 
göstergeleri 1988 yılı için 30 Haziran 
1987 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 
ve enflasyonun çok gerisinde kalan gös
tergeler üzerinden mi ödenecek? 

Yoksa, günün enflasyonunu göz önüne 
alarak, yeniden düzenlemeyi düşünüyor 
musunuz? 
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4. 1988 yılı içinde Bağ-Kur üye ve 
emeklilerinin sağlık yardımlarından yarar
lanmalarının, tüm yurtta yaygınlaştırıl
masını düşünüyor musunuz? 

5. Enflasyon çaresiz bıraktığı için 
prim borcunu ödeyememiş, küçük esnaf 
ve sanatkârların, muhtar, ev kadım v.s. 
Bağ-Kur üyelerinin zorunlu olarak öde
yemedikleri prim borcu cezalarının af
fedilmesini düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 28.1.1988 

Bakanlığı 
Sayı : SGK - 11-03-6-606 

3053 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Ügi : 19.1.1988 tarih ve Kan. Kar. 
Md. 7/15-113-00887 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Neccar 
'Türkcan'ın Bağ-Kur emeklilerinin eko
nomik ve sosyal sorunlarına ilişkin ya
zılı soru önergesi Bakanlığımca' incelen
miştir. 

2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanunla 
Kurulm Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, ge
çen on yedi yıla yakın bir dönem için
de gerek esnaf ve sanatkârımız ıile ge
rekse çiftçimizin sosyal güvenlik hakları
nın temini konusunda önemli görev yük
lenmiştir. 

Bu gün 1 941 000 aktif sigortalıyı 
sosyal güvenlik kapsamına alan Bağ -
Kur 315 548 emekli, dul ve yetime ay
lık ve getir ödemektedir. Kuruluşundan 
bu yana sigortalı ile emekli, dul ve ye
timlerine yalnız malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortasını havı uzun vadeli sigor

ta kollarından sosyal güvenlik hakkı sağ
layan 'Bağ-Kur'un ilgili Kanunun da 
5.11.1985 tarih ve 3235 sayılı Kanunla 
yapılan değişiklik ile sağlık sigortası uy
gulamasına geçilerek, Bağ-Kur sigortalı
sı, emeklisi, dul ve yetimi ile diğer hak.-
sahipleri olarak toplam 8 600 000 kişi, 
belirtilen Kanun hükümleri dahilinde 
1988 yılı içinde sağlık sigortası kapsa
mına alınması planlanmıştır. 

'Bilindiği üzere ülkemizde sosyal gü
venlik hakkı primli sisteme dayanmakta, 
sağlanan sosyal sigorta hakları aktüer 
dengeye göre belirlenmektedir. 

lBu sistem içinde Bağ-Kur sigortalıları 
için sosyal güvenliğin cazibesini artırmak 
bunun emekli, dul ve yetimlerin aylık 
ve gelirlerinin günün şartlarına uygun ha
le getirmek amacıyla Bakanlığımızca ya
pılan çalışmalar sonucu 20.6.1987 tarih 
ve 3396 sayılı Kanun yürürlüğe konul
muştur. 

Bu Kanuna istinaden 22.7.1987 tarih 
ve 87/11995 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile (1-12) derece olan basamak sa
yı (1-24) basamak olarak değiştirilmiş 
bunun yanında mevcut basamak (1-12) 
göstergeleri de !% 50 oranında artırıl
mıştır. 

1479 sayılı Kanun gereğince 1.2.1988 
tarihi itibariyle emekli, dul ve yetim 
aylıklarına yansıyacak olan artışlara ek 
olarak 1.1.1988 tarihi itibaren katsayı da 
yapılan j % 20 artış oram da dikkate alı
nırsa, 1.2.1988 tarihi itibariyle (•% 70) ay
lık bağlama oranı üzerinden aylık öde
meleri ve artış oranları basamakları iti
barîyle şu şekildedir. 
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Basamak Aylık Sos Yd. Zammı 

1. 21 168 10 675 
6. 38 808 10 675 

12. 59 976 10 675 
15. 104 076 10 675 
20. 177 576 10 675 
24. 236 376 10 675 

Bu tespitlerden de anlaşılacağı üze
re, Bakanlığımızca, Bağ-Kur'dan emek
li, dul ve yetim aylığı alanlara 1988 yı
llı içinde ilk aşamada, enflasyon artışının 
üstünde !% 41 - % 60 oranlarına va
ran bir aylık artışı gerçekleştirilmiştir. 

Sosyal Yardım Zammı, bilindiği üze
re, emekli, dul ve yetimlerin aylık gelir
lerine katkı sağlamak üzere, hiç bir prim 
karşılığı olmadan, Sosyal Güvenlik Ku
rumlarının kendi öz kaynakiarındaSı ay
rılan malî gelir ile karşılanan bir ek yar
dımdır, Memur emeklileri ile sigorta \ 
emeklilerine ödenen ve yıllardır, ayrı 
miktarları ihtiva eden Sosyal Yardım 
Zammı ile ilgili olarak 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanunun da 20.6.1987 ta
rih ve 3395 sayılı Kanunla yapıları de-

1987 Yılına Göre 
Toplam Artış Oranı 

31 843 % 42 
49 483 ı% 43 
70 651 <% 60 

114 751 — 
118 251 — 
247 051 — 

ğişiklik hükümieri ile sağlanan ek ma
lî kaynak esasları dahilinde Sosyal Si
gortalar Kurumu emekli, dul ve yetim
lere ödenen Sosyal Yardım Zammı mik
tarı yükseltilerek, memur ve sigorta 
emeklisi arasındaki fark giderilmiştir. 

Aynı sistem dahilinde Bağ-Kur emek
li, dul ve yetimlerine ödenen Sosyal Yar
dım Zammı karşılığı olarak, Bağ - Kur 
malî durumuna ek kaynak yaratmak içtin 
Bakanlığımızca çalışmalar sürdürülmek
tedir. Bu çalışmalardan amacımız Sosyal 
Güvenlik Kuruluşları arasında norm Ve 
standart birliğinin temin edilmesidir. 

'Bilgilerinize arz ederim. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

Dr. İmren Aykut 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

16 NCI BİRLEŞİM 

2 . 2 . 1988 Sah 

Saat: 15.00 

1! 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Gensoru önergeleri (11/1), (11/2) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELBR 

1. — Antalya Milletvekili Deniz Bay-
kal ve 10 arkadaşının, dış politika ve sa
vunma sorunlarımız konusunda Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeieri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/1) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul. binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları

na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1987 yılı sonunda yayın
lanan «İcraatın İçinden Programında 
Kütahya İli Merkez İlçesine bağlı Köp-
rüören Köyüne yer verilmesinin nedeni
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/7) 

4. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Menemen - İzmir Karayo
lunun Menemen çıkışındaki üst ve alt ge
çit inşaatlarının ihalesine ve geçitlerin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/8) 

5. — Balıkesir Milletvekili I. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

6. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah nmsatı almak 
için yapılan- müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

7. — Diyarbakır 'Milletvekili Fuat Ata-
lay'ın, Diyarbakır Kapalı Cezaevine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/11) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ata-
lay'ın, Adnan Menderes Havaalanı'nın 

(Devamı arkada) 



teknik donanımının eksik olduğu iddia
sına ve diğer havaalanlarında da bu tür 
eksiklikler bulunup bulunmadığına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/12) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ata-
lay'ın, Adana - încirlik Üssü'nün moder
nizasyonuna ve Federal Alman Hüküme
tinin ülkemizde alçak uçuş denemeleri 
yapmak için öneride bulunup bulunma
dığına 'ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/13) 

10. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de görev yapan hâkim ve savcılara öde
nen tazminatın Olağanüstü Hal Bölge 
Valisi tarafından tespit edildiği iddiasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/14) 

7 
KANUN TASARI VE 

T E K J J Î F L E R Î Y L E 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DÎÖER İŞLER 


