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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak, iki oturum yaptı. 

Öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını top
lumda layık oldukları statüye kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla ku
rulan (10/1) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun başkan, başkanvekilî, sözcü ve 
kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin, Başkanlıkça duyuruda 
bulunuldu. , 

Özbekistan'da yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi ve bağımsızlık referandumunu iz
lemek üzere TBMM'yi temsilen gözlemci olarak bu ülkeye gidecek milletvekillerine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Azerbaycan'ın bağımsızlığı hakkında 29 Aralık 1991'de yapılacak referandumu izlemek 
üzere Azerbaycan Yüksek Sovyeti tarafından TBMM'den bir heyetin gözlemci olarak davetine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi ile, 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının 
Yapılması ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısının görüşülme 
günü ve konuşma süreleriyle, müzakereleri tamamlanıncaya kadar çalışma süresinin uzatılma
sına ilişkin Danışma Kurulu önerisi, 

Kabul edildi. 

Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Bâşkanvekilleri 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, îçel Milletve
kili Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın önergelerinin öngörüşme-
lerinden sonra açılması kabul edilen ekonomi konusundaki genel görüşme tamamlandı. 

— 236 — 



T.B.M.M. B : 20 25 . 12 . 1991 O : 1 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının 
Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısının (1/261) 
(S. Sayısı : 6), yapılan açık oylamadan sonra kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Dış politika konusunda (8/5) esas numaralı önergenin öngörüşmelerinden sonra açılması 
kabul edilen genel görüşmeyi yapmak ve gündemdeki diğer konuları sırasıyla görüşmek için 
25 Aralık 1991 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 23.52'de son verildi. 

Yüdtrım Ava 
Başkanvekili 

Iştlay Saygın Halil ibrahim Artvinli 
İzmir Kocaeli 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

— © • — - ' . 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
25 . 12 . 1991 Çarşamba 

Rapor 
1. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Deği

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/196) (S. Sayısı : 5) (Dağıtma tarihi : 25.12.1991) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, Nevşehir Lisesinde görevli bir öğretmen ile 

ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/14) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 20.12.1991) 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Santrali'ne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/15) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılıma Saati : 15.CS 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Işıloy Saygın (İzndr), Ali Günaydın (Kotaya) 

\ ,— © — — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20 nci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Azerbaycan'ın bağımsızlığı hakkında yapılacak referandumu izlemek üzere TBMM'yi km-, 

silen gözlemci olarak bu ülkeye gidecek olan milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/228) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
nın bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna . 

25 Aralık 1991 

Azerbaycan Yüksek Sovyetinin, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen üç kişilik bir Par
lamento heyetimizin gözlemci olarak Azerbaycan'a vaki davetine icabet edilmesi, Genel Kuru
lun 24.12.1991 tarihli 19.uncu Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

Siyasî parti grup başkanlıklarınca gösterilen adayların isimleri Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğin
ce Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Tükiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Mahmut öztürk Süleyman Hatinoğlu Ahmet Türk 
Aksaray Artvin Mardin 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) , GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS ARAŞTIRMASI VE MECLİS SORUŞ
TURMASI ÖNERGELERİ 

1. — Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk ve 28 arkadaşının, ihracatın dünkü ve bugünkü yapısı 
ile sorunlarını ve lıayalî ihracat iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergeleri (10/8) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum : • • • ' • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği gibi; ihracat olgusu, ülke kalkınmasını gerçekleştirecek sağlam döviz kaynakları

nın temini yanında, iç üretim artışı üzerindeki olumlu etkisi yönünden çok önemli bir ekono
mik faktördür. - . 
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Bu sebeple, ülke kalkınmasını ihracata yönelik stratejiler üzerinde kuran bazı devletler, 
aldıkları buna yönelik çeşitli teşvik tedbirleri sayesinde başarılı oldukları görülmüştür; (Japonya, 
Güney Kore ve benzerleri) 

Değişik zamanlarda, ülkemizde de dışa yönelik çeşitli ihracat politikalarının izlendiği gö
rülmüştür. 

Ancak, özellikle 1980'Ii yıllarda izlenen ihracat politikaları ve buna bağlı olarak uygula
nan sanayileşme politikaları, ihracatı teşvik politikaları ve ihracattan beklenen döviz gelirleri 
ile GSMH beklenen artışlar arasında bir paralellik görülmemiştir. 

Bir taraftan ihracatımız rakamlar itibariyle büyürken, diğer taraftan bu ihracatımızı ger
çekleştiren gerek kamu ve gerekse özel sektör imalat yatırımlarında reel bazda yıllık ortalama 
yüzde 5,1 gerileme olmuştur. 

Diğer taraftan; ihracatı kolaylaştıracak teşvik tedbirleri yalnız ihracat safhasında yoğun-
laştınldığından, âdeta, ihracatımız, diğer kalemlerden elde edilen gelirler ve yine kamunun sağ
ladığı yardımlarla ayakta durur hale gelmiştir. 

Bu sebeple ihracat politikalarımız, bu yönleriyle üretim artışına yol açmayan, dış rekabet 
şartlarına uymayan ve kısa vadeli kâr gözeten bir yapıya bürünmüştür. 

Ayrıca; ihracatı teşvik amacıyla alınan hukukî, idarî ve malî tedbirler birçok suiistimalle
re yol açmış ve Türk kamuoyunda hayalî ihracat diye bilinen olayları doğurmuştur. 

Hal böyleyken; 1980'li yıllarda ülkeyi yönetenler ihracat politikalarımızdan doğan yanlış
lıkları ve ortaya atılan suiistimal iddialarını tartışmak Ve bunları araştırarak Türk kamuoyuna 
bilgi vermekten âdeta kaçınmışlardır. 

Bütün bu sebeplerle; ihracatımızın dünkü ve bugünkü yapısını araştırmak, sorunlarını göz
den geçirmek, gerçek artış değerlerini ortaya koymak, bununla ilgili tüm kuruluşların (Kamu 
- özel) durumlarını tespit etmek, idarî, hukukî ve malî mevzuatı incelemek ve ıslah etmek, ya
pılan ve üzerine gidilemeyen hayalî ihracat iddialarını araştırmak ve bu hususta karanlıkta ka
lan diğer noktaları açığa çıkarmak, sorumluları tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını tensiplerinize arz 
ederiz, 

Mahmut öztürk Turhan Tayan 
Aksaray Bursa 

İsmet Attila Nevfel Şahin 
Afyon Çanakkale 

Süleyman Ayhan Cengiz Üretmen 
Çanakkale Manisa 

Doğan Baran trfan Köksalan 
Niğde Ankara 

Tevfik Diker İbrahim Ansoy 
Manisa Niğde 

Bilâl Güngör Baki Durmaz 
Ankara Afyon 

Adil Aydın Gökberk Ergenekon 
Antalya Antalya 

İsmail Köse 
Erzurum 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Melih Pabuççuoğtu 
Balıkesir 

Nazmi Çiloğlu 
Bolu 

İbrahim Gürdal 
Bursa 

M. Kâzım Dinç 
Kocaeli 
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Tunç Bilget Ayvaz Gökdemir Hasan Peker 
Aydın Gaziantep Tekirdağ 

Bahattin Şeker Mustafa Fikri Çobaner ismail Karakuyu 
Bilecik İsparta Kütahya 

İbrahim Yaşar Dedelek Mustafa Dursun Yangın 
Eskişehir Ankara 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşmeler, sırasında yapılacaktır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) ' 
2. — Kültür Bakam Durmuş Fikri Sağtar'tn Türkmenistan'a yapacağı resmî ziyarete iştirak et

meleri uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/227) 

BAŞKAN — Başkanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, 
okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kültür Bakam D. Fikri Sağlar'in, Türkmenistan ile akdedilmesi öngörülen 1992 - 1993 

yılları Kütürel Değişim Programı görüşmeleri ile adı geçen ülkede düzenlenecek "Yunus Emre 
Günleri"ne katılmak üzere bir heyetle birlikte~24 - 27 Aralık 1991 tarihlerinde Türkmenistan'a 
yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerimizin de iştirak etmeleri uygun 
görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
Mehmet Nedim Budak (Ankara) 
1. Melih Gökçek (Ankara) 
Erdal Kesebir (Edirne) 
Azimet Köylüoğlu (Sivas) 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu (Şanlıurfa) 
Yaşar Erbaz (Yozgat) 
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
Gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parlİ Grupları adına Grup Başkanvekilleri 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Adana Milletvekili Be
kir Sami Daçe ve Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'm, dış politika konusunda genel görüşme açılması
na ilişkin önergeleri (8/5) 
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BAŞKAN — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Baş-
kanvekilteri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, 
Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, dış politika ko
nusundaki önergeleri üzerine, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca Genel Kurulun 18.12.1991 tarihli 17 nci Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşmeye 
başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
içtüzüğümüze göre, genel görüşmede ilk söz hakkı, genel görüşme önergesi sahibi siyasî 

parti grubu veya gruplarına aittir. Daha sonra, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre, siyasî parti 
grupları adına birer üye ile Hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz verilecek ve genel görüşme
ler bu suretle tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri ise, alınan karar gereğince, Hükümet ve gruplar adına 45'er dakika, şa
hıslar için 20'şer dakaki ve önerge sahibi için 10 dakikadır. 

Sürelere riayet edilmesini hassaten istirham ediyorum. 
Önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Söz sırasını okuyorum : Grupları adına söz alan sayın milletvekilleri : Sosyaldemokrat 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın İsmail Cem, Refah Partisi Grubu adına Sayın Necmettin Er-
bakan, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın İrfan Demiralp. Şu ana kadar, gruplardan başka 
müracaat vaki olmamıştır. 

Şahısları adına söz alan sayın milletvekilleri: Zonguldak Milletvekili Sayın Bülent Ecevit, 
İstanbul Milletvekili Sayın Cavit Kavak, Ankara Milletvekili Sayın Halil Şıvgın, Yozgat Millet
vekili Sayın Alparslan Türkeş, Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı, İstanbul Milletvekili 
Sayın Mustafa Baş, İstanbul Milletvekili Sayın Ercan Karakaş. 

Gruplar adına ilk söz sırası Sayın İsmail Cem'dedir. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA İSMAİL CEM (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlarken, önce, bir genel hususu belirtmek istiyorum : Dış politika, bir 
toplumun dışa yansıyan kimliğidir; bir bakıma, o toplumun suretidir. Yani, biz toplum olarak 
kendimizi hasıl görmekteysek, kendimize nasıl pay biçmekteysek, dünyadaki sıralamada ken
dimize hangi yeri layık görmekteysek, bizim, dünyada görebileceğimiz, alabileceğimiz yer, baş
kalarının bize bakışı, başkalarının bizi değerlendirmesi, işte o kendimize bakışımızla.kendimi-
ze biçtiğimiz payla orantılı olacaktır. Başka bir deyişle, eğer biz, Türkiye olarak kendimize, 
dünya ulusları içinde sıradan bir yeri ancak layık görmekte isek; biz Türkiye olarak, insanlığın 
gelişimine özgün bir katkı getirmek iddiasını taşımıyor isek ve biz, dünyaya, dış ilişkilerimize 
bakışımızda kendimizi, iddiasız, sıradan görmekte isek, hatta ve hatta, zaman zaman başkala
rının trenine, eline ikinci sınıf bilet alıp binmek iddiasını taşıyan, kabul edilmeyen ve bu kabul 
edilmeyişin çaresizliğini, imkânsızlığını yansıtan bir görünümü benimsemiş isek, o zaman, Tür
kiye'nin dışarıdaki gücü, konumu, imkânları, sınırlı olacaktır, sınırlı kalacaktır. 

Bir başka deyişle, bizim dış politikamızın başarısı ya da başarısızlığı, öncelikle, kendimizi 
nasıl değerlendirdiğimize, nasıl gördüğümüze bağlıdır. 

Yine, söze girerken belirtmek istiyorum : Dış politika, her şeyden önce, bir menfaat olayı
dır. Kimse, hiçbir ülke, bir başka ülkeyi çok sevdiği için veyahut o ülkenin liderlerini çok 
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beğendiği için dış politika izlemez. Herkes, bütün ülkeler, kendi menfaatları doğrultusunda 
dış politika yapar. Yani, dış politika, önce, bir ülkede barış için, ülkenin barışa katkısı, kendi 
barışını sağlaması için yapılır. 

Dış politika, bir Ülke güvenliğinin fonksiyonudur. Dış politikanın amacı, o ülkenin güven
liğine bir katkı getirmektir. 

Dış politika, ekonominin bir fonksiyonudur. Ülkeler, kendi ekonomilerini güçlendirmek 
için, kendi devletlerinin, kendi özel sektörlerinin kazançlarını artırmak için dış politika yapar
lar. Son yıllarda Türkiye'mizde bunun örneklerini yaşıyoruz. Hatırlarsanız, koskoca İngilte
re'nin koskoca Başbakanı Türkiye'ye geldi ve bir köprü ihalesinin İngiliz şirketlerine verilmesi 
doğrultusunda Türkiye'de kulis yaptı. 

Bu, çok doğal; bu, ayıp da değil. Çünkü, dış politika, açık ve net: Her ülke, kendi toplu
muna, kendi memleketine ne kazandıracak; bunun fonksiyonu. 

Ve tabiî, dış politika bir kültür olayı. Bugün en barışçı, en güzel uluslararası mücadele, 
kültür alanında veriliyor ve insanlar, kendi kültür güzelliklerini, dünya kültürüne, insanlığa 
kendi katkılarını, dış politikalarıyla ve bu dış politikalarının taşıdığı, götürdüğü kültür mesaj
larıyla, kültür güzellikleriyle sağlıyor. Orada da bir menfaat var. 

Biz, Türkiye'mizin geçmiş dış politikalarına baktığımızda, belli bir parti, belli bir hükü
met olarak değil; ama, geçmişe doğru baktığımızda şunu görmek durumundayız : Bizim dış 
politika geçmişimiz, bir bakıma,kullanılamayan kozların, aşılamayan komplekslerin ve gideri
lemeyen eksikliklerin hikâyesini hatırlatıyor ve bugün bir yeni dönemdeyiz. Her başlangıç bir 
umuttur aynı zamanda. 

Bir dış politika tartışmasını gündeme getirdikleri ve hepimize bu fırsati verdikleri için, öner
geyi veren gruplara ve yaklaşımından dolayıda Hükümete teşekkür etmek istiyorum. 

Bu tarz tartışmaların nasıl daha etkili olacağını, dünya parlamentolarında hep kullanı
lan, artık alışılmış hangi metotları biz kendi Meclisimez getirebilirsek, milletvekilinin, partile
rin dış politikaya katkısını nasıl artırabileceğimizi, zaman elverirse, konuşmamın sonunda kı
saca özetleyeceğim. 

Sayın milletvekilleri, önümüzdeki döneme bakmaktayım... Bu dönemde, ülkemizin, Tür
kiye'mizin dış politika açısından, bir dar geçitte olduğunu görmemiz lazım. Bîr dar geçitten 
geçeceğiz ve bugün mevcut olan, bugün büyük olan meselelerimize, daha büyüklerinin eklen-

• diğini göreceğiz ve bunların elbirliğiyle elbette üstesinden geleceğiz. 
önce, Türkiye'mizin kıymeti harbiyesinin azalmakta olduğunu gerçekçi bir bakışla gör

memiz lazım. "Kıymeti harbiye", hem mecazî anlamda, hem de gerçek anlamda... Bizim dış 
değerimiz,dünyadaki yerimiz, fonksiyonumuz, ne yazık ki, on yıllardan beri bir temel nedene 
bağlandı kaldı: Türkiye, Batı dünyasının, Sovyet tehdidi karşısındaki uzak karakolu olmakla, 
temel kozunu, temel işlevini, temel anlamını buldu ve on yıllardan beri bu süregeldi. 

Neydi Türkiye'nin değeri? Neden başka memleketler Türkiye'ye değer verdi? Neden Tür
kiye'ye önem verdi? Çünkü Türkiye, bir belirli dünyanın, Sovyet tehdidi karşısındaki uzak ka
rakoluydu, Sovyet tehdidi karşısındaki -söylemeye dilim pek varmıyor- ucuz asker deposuydu. 
Türkiye'nin temel fonksiyonu buydu; ama dünya değişti, askerî bloklar, askerî anlamda dağıl
dı, çözüldü; Sovyet tehlikesi de ortadan kalktı. İşte o zaman, Türkiye'nin, başka ülkeler açısın
dan, özellikle dostları açısından taşıdığı önem azalmaya başladı. Bu kaçınılmaz bir durumdu. 
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Çünkü, artık, diğer ülkeler -eskiden olduğu gibi ve eskiden olduğu kadar- Türkiye'ye ihtiyaç 
duymamaya başladı. Peki, bu ihtiyaç azalmasının sonucunda ne oldu? İhtiyaç azalmasının so
nucunda, Türkiye'ye dönük olumsuzluklar, özellikle son üç, dört yılda çoğaldı; Türkiye daha 
kolay dışlanmaya başladı. Geçmişte Türkiye'yi daha fazla kendi içine almak isteyenler, şimdi 
artık Türkiye'nin askerî konumuna fazla ihtiyaç duymadığından, Türkiye'yi daha rahat dışla
maya başladı. 

Birazdan değineceğim Batı Avrupa Birliği, Batı Avrupa'nın yeni askerî ittifak arayışı, bun
lardan Türkiye uzak tutulmaya başlandı. Türkiye'nin bazı sorunlarına geçmişte daha iyi bir 
anlayışla yaklaşanlar -örneğin bir Kıbrıs sorunuria- şimdi, çok daha aceleci, çok daha telaşlı 
ve çok daha ısrarlı olmaya başladı, çok daha tahammülsüz olmaya başladı ve "bir an önce 
çözüm", "hemen çözüm", "çözüm olmazsa müeyyide" gibi laflar gelmeye başladı ve sonra 
Türkiye, Batı Avrupa'nın ilgi gündeminden, merak gündeminden düşmeye başladı. Çünkü, Batı 
Avrupa'nın merak gündemini, ilgi gündemini, sön üç, dört yıldır Doğu Avrupa doldurmaya 
başladı; gündeme Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Baltık Cumhuriyetleri geldi ve daha 
sonra Sovyetlerdeki bölünme geldi. 

Batı Avrupa toplulukları, öncelikle kendilerine çok daha yakın gördükleri, geçmiş bir kültür 
birikimini, geçmiş bir inanç birikimini paylaştıkları, geçmiş bir tarihi ve sanatı paylaştıkları 
Doğu Avrupa ülkelerini gündemin ön sıralarına aldı ve Türkiye, haliyle daha gerilere kaldı ve 
yine şunu da ifade etmek zorundayım : Türkiye'nin askerî değerinin azalma süreci başladıktan 
sonra, geçmişten kalmış birtakım öfkeler, geçmişten kalmış sevgisizlikler, anlayışsızlıklar, Batı 
dünyasında, Türkiye'ye karşı daha kolay sergilenmeye başlandı, daha fazla uç verdi. Dört yıl
dan bu yana, Avrupa Konseyinde, Parlamentomuzu, bizleri temsil etme şerefini taşıyan üyeler
den biri olarak, bu oluşumu içinden izlemekteyim ve açıkçası, Türkiye'nin, başlayan yeni dö
nemde, kendi eksiği, kendi kusuru, şu veya bu hükümetin yanlışı olmaksızın, objektif koşullar 
bakımından zor bir noktada olduğunu, zorluklar karşısında olduğunu görmekteyim. 

Dar geçidin ikinci bir özelliği vardır : Dünada, yeni bir oluşum cereyan ediyor. Bu, bizi 
çok yakından ilgilendiren bir oluşumdur. 19 uncu Yüzyılın, 20 nci Yüzyıla devrettiği bazı anla
yışlar değişiyor, şekillenmeler sona eriyor. Güçlü rnillî devletler, güçlü birleşmiş devletler Av-
rupasından, sonu daha henüz belli olmayan değişik bir yapılanmaya geçiyoruz. Şu sıralarda 
tüm Batı Avrupa, kendi doğusunda yer alan ülkelere çok açık bir komut veriyor : "Bölünün, 
daha fazla bölünün; yetmedi, biraz daha bölünün" diyor ve bakıyorsunuz, Batılı liderler, Ba
tılı dışişleri bakanları, âdeta, iştiyakla, özenle, kendi dışlarındaki bölünmeleri teşvik ediyorlar. 
Sovyetler Birliği bölünmekteyse, tüm güçler-"bölünün" diyor; Yugoslavya bölünmekteyse, bölen 
devletçiklere teşvik geliyor, yardım geliyor, "hele bir bölünün sizi tanıyacağız; hele bir bölü
nün, sizi destekleyeceğiz" vaatleri geliyor. 

Neden bu böyle? Aslında bir çelişki var. Batı Avrupa, tarihinde en fazla birleştiği, birli
ğin, beraberliğin faziletini en fazla konuştuğu, parasını, yasalarını teke indirmek için çabaladı
ğı bir dönemde, kendi dışındaki Avrupa'ya bölünmeyi öneriyor.bölünenleri tanıyor ve özendiriyor. 

Bu, aslında bir çifte standart meselesi falan değil; bu, çok basit bir menfaat olayı. Batı 
Avrupa, menfaati, kendi içindeki birleşmede olduğu için, kendi içinde birleşmeyi savunuyor; 
menfaati, kendi dışındaki bölünmelerde olduğu için, kendi dışında bölünmeyi savunuyor ve 
gerçekten, yavaş yavaş, "devletler Avrupası"nın yerini, "devletçikler Avrupası" alıyor. Yavaş 
yavaş, Batı'nın tanıması ye yardım vermesi için, Batı Avrupa'nın önünde sıraya girmiş küçücük 
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küçücük devletlerin, âdeta yeni peyklerin Avrupası doğuyor ve şunu da söylemek, görmek müm
kün : 19 uncu Yüzyıl sömürgeciliğinin ünlü stratejisi "böl ve yönet", 21 inci Yüzyıl dünyasın
da, ne yazık ki, kendine yeni bir uygulama modeli buluyor. 

Bu oluşum, Türkiye'yi mutlaka ve olumsuz etkileyecektir. Avrupa'daki bu süreç, mutlaka. 
Türkiye üzerine bazı etkilerini ulaştıracaktır. 

Bu yeni dönemde bir dar geçitten söz etmemin ikinci nedeni, önümüzdeki Avrupa, önü
müzdeki dünya görüntüsünün köklü bir şekilde değişmesidir ve sürekli bir bölünmeyi özendi
ren oluşumların Batı'da hızla gelişmesidir; hatta, kendi kulvarında başarıya da ulaşmasıdır. 

önümüzdeki dönemin bir dar geçit olmasının üçüncü nedeni : Türkiye olarak bir tarih 
boyutumuz var; dünden bugüne oluşmuş bir memleket değiliz. İnsanlarımız, dünyanın birçok 

, ülkesinde yaşıyor; bir bölümü bizim vatandaşımız olarak, Batı Avrupa'da yaşıyor; bir bölümü 
de, bizim tarihten gelen beraberliğimiz olan, kültür, din, inanç benzeşmemiz olan insanlar ola
rak başka ülkelerde yaşıyorlar ve bu insanlarımız, Federal Almanya'da, -yahut şimdi Almanya'da-
yaşayân 2 milyonu aşkın işçilerimiz, Kıbrıs'ta yaşayan insanlarımız, Batı Trakya'da yaşayan
lar. Bizim insanlarımızın yakını olan Irak'ta yaşayan insanlar, hepsi, şu önümüzdeki yıllara, 
bugünküne kıyasla çok daha ağırlaşan koşullarda giriyor. Bu noktaları dikkate almamız lazım. 

Kıbrıs konusunda üzerimize geliyorlar... Irak meselesi kendi çözümünü hâlâ bulamadı. 
Irak meselesine, güneydoğumuzdaki bazı sorunlara bir dış politika açısından da yaklaşmak 
gerekir. Sayın Başbakanın bu konuda yaptığı konuşmanın yönü doğrudur ve biz, hiçbir za
man, kendi ülkemizdeki bazı meseleleri, dış nedenlerden, dış faktörlerden kopuk bir şekilde 
değerlendirenleyiz. 

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarına çok ciddî, çok köklü bir şekilde 
eğilmek zorundayız ve Kıbrıs konusuna çok dikkat etmeliyiz. Bütün uluslararası platformlar
da birçok ülke, Kıbrıs konusunda üzerimize gelmektedir. 

Kıbrıs konusunda Türkiye'nin bir özelliği vardır : Türkiye, kendisi için çizilmiş olan ku
ralları, yakın tarihinde bir kez, Kıbrıs Barış Harekâtıyla aşabildi. 

Şunu da hepimiz bilmeliyiz ki, Batı Avrupa, Kıbrıs Barış Harekâtını hâlâ hazmedebilmiş 
değildir ve bu mesele önümüzdeki dönemde tekrar karşımıza çıkacaktır. 

Bu sorunlar karşısında acaba ne yapılabilir, meselelere nasıl yaklaşılabilir ve ne önerilebi
lir? Kullanılmayan kozları kullanmak için, aşılamayan kompleksleri aşmaya başlamak için,gi-
derilmeyen eksiklikleri artık gidermek için ve dış politikamızı, dış politikanın temel boyutun
da, Türkiye'nin, güvenlik, ekonomi ve kültür menfaatları boyutunda yeniden düşünmek için 
ne yapılabilir? Olaya, Batı ve Doğu ile ilişkilerimiz ekseninde, iki bölüm halinde eğilmeye çalı
şacağım. 

Türkiye, Batı Avrupa ile bütünleşme ve Avrupa Topluluğuna katılma hedeflerini benim
semiş bir ülkedir. Bize göre bunlar, yani hedef ve amaç, doğrudur; ancak, kullanılagelen yön
temler, kullanılagelcn temel yaklaşımlar, bu ölçüde doğru olmamıştır. Demin değindiğim gibi, 
Türkiye, Batı Avrupa ile ilişkilerinde bir çeşit hami arayan ülke konumunda olduğu sürece; 
Türkiye, Batı Avrupa ile ilişkilerinde el pençe divan duran, kendisine verilecek buyrukları bek
leyen, kendinden bir şey getiremeyen, katamayan çaresiz bir aşık görünümünü koruduğu süre
ce, Türkiye'nin, bu amaçlarına varması mümkün değildir. 
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Türkiye, artık, Batı Avrupa ile ilişkilerinde çok gerçekçi olmalıdır. Türkiye, Batının ikinci 
sınıf bir ortağı olmayacağını çok net söylemelidir ve Türkiye, kendi tahlilini, kendi yorumunu 
doğru yapmalıdır. Eğer bunları yapmazsa, Batı Avrupa ile bütünleşmek de, Batı Avrupa'nın 
topluluğuna katılmak da bir hayalin ötesine geçemez. Yani, Batı Avrupa ile bütünleşmek, AT'-
ye katılmak doğrudur; ama, bunu bir ulusal saplantı olmaktan çıkarmanın da zamanıdır. Ken
di kimliğimiz içinde, kendi efendiliğimiz içinde ve mesafemiz içinde elbette bu amaçları takip 
edelim; ancak, muhtaç bir ülke, çaresiz bir ülke konumuna gelmeyelim ve hepsinden önemlisi, 
gerçekçi olalım. 

Sayın Başbakan bir konuşmasında, "Batı Avrupa Birliğine Türkiye tam üye olarak kabul 
edilmiyor; Batı Avrupa'nın oluşturduğu yeni savunma anlaşmasına Türkiye alınmıyor. Eğer 
alınmayacaksa, kendilerine bunun nedenini soracağım" dedi. Ben, bunu sormak fırsatını bul
dum. Tabiî, Başbakanlar düzeyinde değil; ama, Avrupa Konseyinin yabancı milletvekillerine 
bunu sordum : "Batı Avrupa'nın oluşturduğu yeni savunma anlayışına, yeni savunma sistemi
ne Türkiye'yi almaya istekli gözükmüyorsunuz, öyle mi?" Gevap : "Evet." Neden?.. Ayrıntısı 
ve açıklaması çok açık : Batı Avrupa, Türkiye'den dolayı başını derde sokmak istemiyor; ce
vap bu. Yani Batı Avrupa, kendi oluşturduğu yeni ittifaka Türkiye'yi katacak ve sonra bu itti
fakın doğal sonucu, bir meselesi olduğunda Türkiye'nin savunmasına gelecek. Böyle bir bağ
lantıya, böyle bir sıkıntıya girmek istemiyorlar. 

Tabiî, şunu da unutmayalım : Batı Avrupa'nın bugün yaptığı ön yıllık tahlillerde -inşallah 
yanlış çıkacak bu tahliller- Türkiye, ciddî bir ihtimalle, doğusundaki, güneyindeki komşularıy
la sıkıntıya, çatışmaya girebilecek bir ülke olarak nitelendiriliyor. Yani Türkiye -elbette böyle 
bir şey olmamalıdır ama- Batı Avrupa'nın tahlillerinde, Irak'la, İran'la, Suriye ile önümüzde
ki on yılda ciddî sıkıntısı çıkacak bir ülke olarak görülüyor. Türkiyemizde çok fazla konuşma
dığımız; ama, Batı Avrupa'da bizim konuştuğumuzdan çok daha fazla konuşulan su mesele
sinden ötürü, Türkiye'nin, Irak ve Suriye ile önümüzdeki on yılda ciddî sıkıntıya düşeceği tah
min ediliyor ve Türkiye'nin Ortadoğu'daki meselelere bulaşma olasılığından çekinen Batı, Tür
kiye'yi koruma yükümlülüğünü ileride kendisine getirebileceği kaygısıyla, Türkiye'yle yeni as
kerî ittifaklara girme anlayışının uzağında duruyor. 

Aslında bunlar konuşulunca hatırladım; çok doğru, çok gerçekçi. Hatırlarsınız, Körfez 
bunalımı sırasında, Türkiye'den havalanan uçakların Irak'ı bombaladığı sıralarda, "Türkiye'
ye bir karşı hareket olur mu?" endişesinin yaşandığı dönemde, başta Almanya olmak üzere, 
NATO müttefiklerimiz ciddî bir telaşa kapılmıştı: Acaba NATO Antlaşması, savaşa bulaşmış 
bir Türkiye'ye, Almanya'nın asker göndermesini, Belçika'nın yardım göndermesini icap ettir
mekte mi, yoksa ettirmemekte mi? Bunun tartışması başlamıştı ve birçok NATO üyesi ülke, 
Irak tarafından saldırıya uğramış bir Türkiye'ye yardım etmenin, NATO yükümlülüğüne dahil 
olmadığı yolunda tartışmalara sahne olmuştu. 

Elbette, Batı Avrupa,ile ilişkilerimizde gerçekçi olmalıyız, bütün bunları görmeliyiz; gör
dükten sonra, Batı Avrupa'ya kızmamalıyız, öfkelenmemeliyiz; öfkenin, kızmanın dış politi
kada yeri yoktur; ama, menfaatimizi bilmeliyiz ve buna göre davranmalıyız. 

Eksiklerden söz ettim. Sayın Dışişleri Bakanı, konunun üzerinde birkaç kez ve çok doğru 
şekilde durdu. Türkiyemizde hızlanan bir demokratikleşme süreci yaşıyoruz. Bu, bugün başla
madı; geçmiş üç dört yılda ilk işaretleri, ilk adımları atıldı ve ne mutlu ki, Meclisimiz şu anda 
bu süreci daha hızlandırmak iddiasında. 
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Demokratikleşme, elbette çoğulcu demokrasiler dünyası ile ilişkilerimizi kolaylaştıracak 
bir olgudur; ama, demokratikleşmeyi, hiçbir zaman Batı'nın hoşuna gitmek için, Batı ile iliş
kilerimizi düzeltmek için yapmamalıyız ve yapamayız; biz, demokratikleşmeyi, öncelikle Tür
kiye'nin, halkın menfaati bu olduğu için, Türkiye'nin gelişmesi bu doğrultuda olduğu için be
nimseriz ve yaparız. 

Batı ile ilişkilerimizde bir noktayı eksik bıraktık. Mesela, Avrupa Topluluğuna katılmak 
istedik, "katılmalıyız" dedik. Avrupa Topluluğuna katılırken, Avrupa Topluluğuna katkımız 
nedir; Türkiye'nin hangi fonksiyonu, hangi kültürel kimliği, hani tarihsel özelliği, hangi koz
ları Avrupa Topluluğuna ekleyebileceğini, katabileceğini tartışmadık ve düşünmedik ve bunu 
yapmayınca, bunları tartışmayınca, bazı dış politika taleplerimiz çok yüzeysel kaldı, çok hava
da kaldı; kendi değerimizi kendimiz göremediğimiz gibi, başkalarına da gösteremedik. 

Batı ile ilişkilerimizde -tabir mazur görülsün- uslu çocuk politikasını, uslu çocuk görünü
münü artık geçmişe terk edelim. Şunun için : Bir, Batı Trakya meselesi var. Önceki dönem 
bütçe müzakerelerinde konuşmuştum ve o sırada konuyu çok ayrıntılı incelemiştim. Batı Tar-
kay'da Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan hakları da çiğneniyor; bırakınız anlaş
maları, insan haklarının en doğal uzantıları bile, Batı Trakya'daki Türk - îslam özellikli toplu
luktan sakınılıyor. Peki, biz ne yapıyoruz? Biz, başkalarının, bize karşı, benzer durumlarda 
yaptığının onda birini, yüzde birini dahi yapmıyoruz. " 

Batı Trakya gibi, ikinci bir örnek : Almanya'da 2 milyondan fazla insanımız yaşıyor. Bu
gün Türkiye'de 2 milyon aile, Almanya'daki olayları can kulağıyla izliyor ve Almanya'da bi
zim insanlarımız, Almanya'da uç veren neo-nazizmin, faşizmin boy hedefi oluyor. Elbette Al
manların çoğunluğu değil,tenzih ederim; ama, Almanların çok küçük de olsa bir bölümü, bun
dan yetmiş yıl önce, altmış yıl önce, elli yıl önce kendilerinde oluşmuş ve kendilerine hedef 
yaptıkları birtakım saplantıların, sapıklıkların sonucunda, bugün Türk insanını, bizim vatan
daşımızı kendisine hedef alabiliyor; bizim insanımızı, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıdığı 
nedeniyle, horlayabiliyor, küçük görebiliyor ve öldürebiliyor. Bu olaylar daha büyüyecek. 

Türkiye olarak şu ölçüleri artık koyabilmeliyiz : Biz, Türkiyemizde, uluslararası anlaşma
ların azınlık statüsü verdiği insanlara asla kötülük yapmayız, yapmadık, ayrı mevzu, ayrım da
hi gütmeyiz, gütmem eliyiz, ayrı mevzu; ama, biz bunu yaparsak, Batı Avrupa bize neler yapar, 
bir bunu düşünmeliyiz. Yani, Batı Trakya'da, Türk - îslam özellikli insanlara Yunanistan'ın 
yaptığını, kazara biz Türkiye'de yapsak, ya da Almanya'da bizim insanlarımıza, Almanya'nın 
içindeki birtakım sapıkların yaptığını, Türkiye'de bizim insanlarımız da yabancılara yapsa, Batı 
Avrupa, dünyayı başımıza yıkar. (ANAP, Bağımsızlar ve RP sıralarından alkışlar) 

Bu konularda biraz daha dikkatli olmamızı, daha cesaretli olmamızı ve bu konuları, sade
ce bir rica, bir dostluk, bir iyiniyet uzantısı olarak değil; ama, bir hak olarak, uluslararası plat
formlara cesaretle taşımalıyız. Her konu, her tür uluslararası platforma geliyor, hele hele işin 
ucunda Türkiye varsa, özel bir şevkle geliyor; ama bizim insanlarımıza ilişkin konulan, Türki
ye olarak, bugüne kadar aynı iddia ile, aynı şevkle -bir tek Bulgaristan örneği hariç- getiremedik. 

Batı Avrupa ile ilişkilerimizde şunu iyi bilmemiz lazım : Eğer biz kendi hakkımıza sahip 
çıkmazsak, başkaları bizim hakkımıza sahip çıkmaz. Eğer biz kendi haklarımıza saygılı olamı
yor isek, başkalarından, ne Trakya'daki Türk - tslam özellikli insanlara saygı duymalarını bek
leyebiliriz, ne Almanya'daki vatandaşlarımıza saygı bekleyebiliriz,ne de toplumumuzun büyük 
bir kesitinin, dolayısıyla hepimizin hassasiyeti olan, Irak'taki Kürt'lere, Saddam yönetiminin, 
insan hakları yönünde saygılı olmasını bekleyebiliriz. 
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Sayın milletvekilleri, yine bu bağlamda, Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimizin, özel
likle ekonomik boyutunu yeniden değerlendirmek durumundayız. Bunu Dışişleri Bakanlığı
mızdan bekliyoruz. Neden bekliyoruz? -vakit sınırlı olduğundan, çok ayrıntısına girmeyeceğim-
Amerika Birleşik devletlerine karşı bir müttefik olarak, bir dost olarak, Türkiye, üzerine düşe
nin çok fazlasını yapmıştır. Şu Körfez bunalımı sırasında, Türkiye'nin, Amerika için yaptığını, 
hiçbir ülke yapmamıştır. Zaman zaman, haddi, sınırı aşmak pahasına, Türkiye böyle bir tu
tum sergilemiştir. 

iyi oldu, kötü oldu... Bunu tartışmanın zamanı, mekânı ve yeri değil; fakat Türkiye'nin, 
Amerika Birleşik Devletlerinden, özellikle ekonomi konularında çok daha fazla talepkâr ol
ması lazım ve talebi de, "yardımı artırın, işbirliği yardımı verin" şeklinde değil -Türkiyemizin 
geldiği noktada bizim bu tür yardımlara değil, hatta ve hatta imtiyaza da değil; ama, hakka 
ihtiyacımız var- bizim Amerika Birleşik Devletlerinden, dış ekonomik ilişkilerde bazı başka 
ülkelere tanıdığı ithalat kolaylıklarını, başka ülkelerin ürünlerine tanıdığı kolaylıkları Türki
ye'ye tanımasını; bizim, Amerikan pazarlarında daha büyük ölçüde ve daha çok sayıda ürünle 
rekabet etmemize imkân tanımasını, mevcut imkânları büyütmesini, bir hak olarak, bir talep 
olarak getirmesini bekliyoruz. 

Dış politika, bir yerde, bir karşılıklı hesaptır, bir karşılıklı saygıdır ve Türkiyemizin, Ame
rika'dan olsun, Avrupa'dan olsun, geneliyle Batı'dan olsun, saygıyı, karşılığı görebilmesi lazımdır. 

Bir yeni dönemde, geçmişte yaptığım bir eleştiriyi, öneri şeklinde getirmek istiyorum : Pro
tokol olayı, aslında, insanın özel yaşamında, bana göre çok önemsiz, belki de yanlış bir olay
dır; ama, devletlerin birbiriyle ilişkisinde protokol son derece önemlidir ve biz, geçmiş dönem- . 
lerde hep şu yanlış protokolü görmenin ezikliğini hissettik : Bizim Cumhurbaşkanımız bir ya
bana ülkeye gider, o yabancı ülkenin dış politika sorumlusu Cumhurbaşkanımızı karşılar; ay
nı ülkenin Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldiğinde, bizim Cumhurbaşkanımız gidip karşılar; ya 
da, falanca memlelcetin dışişleri bakan yardımcısı, rahatlıkla, gelip, Türkiye'nin Başbakanıyla 
konuşur; bizim Başbakanımız yabana ülkeye gittiğinde, bırakınız Başbakanı, belki o ülkenin 
başbakan yardımcısını'ziyarette bulunur. Lütfen bunları, bu yeni dönemde, çok daha dikkatli 
düzenleyelim, karşılıklı olarak düzenleyelim. (Alkışlar) 

Doğu ülkelerinde ciddî değişimler yaşanıyor... Doğu ülkelerinde, yeni devletçikler oluşu
yor ve Doğu ile ilişkilerimizde bazı ciddî meseleler yaşanıyor. Belki bilinenin tekrarı olacak; 
ama, önce şunu belirtmek istiyorum : Eski Sovyetler Birliğinde oluşan Türk - tslam özellikli 
yeni devletler, Türkiye'nin dış politikasına, ölçülü, dikkatli, ihtiyatlı kullanılması koşuluyla, 
yeni bir hareket alanı, yeni bir dostluk alanı, yeni bir karşılıklı menfaat alanı getiriyor... 

BAŞKAN — Sayın Cem, sürenizin dolmasına 5 dakika var. 
ÎSMAÎL CEM (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. Süreyi göz önüne alarak hız

lı konuşacağım. 
...Bunu iyi kullanmamız lazım ve zannederim iyi kullanılıyor; aldığımız işaretler, şu son 

ayların getirdiği işaretler, iyi kullanıldığını gösteriyor. 
Azerbaycan ve Ermenistan ile olan ilişkilerimize çok dikkat etmemiz lazım önümüzdeki 

dönemde, önümüzdeki dönemde, eski Sovyetleri oluşturan cumhuriyetler arasında ciddî so
runlar çıkacak ve çıkmaya başladı. Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileri, geleceğin ciddî mese
lesi konumunda ve bu meseleyi, belki bir ölçüde yumuşatmak, Türkiye'nin kendisi için yarata
bileceği çok önemli bir işlev, bir koz olabilir. 
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Güneyimize ve güneydeki sorunlara, bir dış politika konusu olarak eğilmek durumunda
yız. Demin değindim, Başbakanın yaklaşımını doğru bulmaktayız. Çünkü, bir memleketin içinde 
yer alan hadiseler, elbette o memleketin kendi eksiğinden, kendi yanlışından dolayı -öncelikle 
ondan dolayı- ortaya çıkmaktadır. Ama, eğer bu meseleler, o memleketin dışından silahlı yar
dım görmekte ise, bizim memleketimizin dışından üs, eğitim, lojistik destek imkânı bulmak-
taysa, o zaman, mesele, dış politika meselesidir. Buna, bir dış politika meselesi olarak, bugüne 
kadar -bana göre- yeterince ciddiyetle bakılmamış olması, olayların bu noktaya tırmanmasın
da bir etken olmuştur. 

Su meselesine -demin değindim- Türkiye'de çok ciddiyetle eğilmemiz lazım. Türkiye'den 
kaynaklanan, Türkiye'de doğan akarsuların nasıl kullanılacağı ve konumu, Bugün Batı Avru
pa'da ciddî şekilde tartışılıyor. Çok basit, çok genel çizgileriyle belirteyim, Avrupa'da iki görüş 
çıktı ortaya : Bir tanesi, "Su, bir doğal kaynaktır; ekonomik bir kaynak değildir. Doğal bir 
kaynak olduğu için, hangi ülkenin topraklarından çıkarsa çıksın, ülkenin bu su üzerinde bir 
yetkisi, hakkı ölçüsüz değildir, fakat bir karışma imkânı yoktur. O suyun nasıl kullanılacağı, 
ne kadarının başka ülkelere verileceği, uluslararası düzeyde, uluslararası platformda 
kararlaştırılacaktır" diyor. Yani, Türkiye'nin, Irak ve Suriye ile bu en önemli konusuna, Batı 
Avrupa'nın, Amerika'nın bir şekilde, bir yoldan, karışmak ve düzenleyici rol oynamak isteği, 
özlemi karşısındayız. Mesele belki bu yıl çıkmayacak; ama, iki üç yıl sonra ve çok büyük bir 
şekilde çıkacak. Bu konunun üzerine ciddiyetle gidilmesini Sayın Hükümetten rica etmekteyiz. 

Ortadoğu'ya yaklaşımla konuşmamı bitirmek istiyorum. Hatırlarsınız. "Ortadoğu'da aktif 
politika, pasif politika; Türkiye'nin kendi sınırları ötesindeki meselelere karışması, karışmaması" 
gibi konular bir ara tartışılıyordu. Şu yeni dönemde bunları artık aşmamız lazım. 

Türkiye'nin geleneksel Ortadoğu politikası bir defa, bazı zorunlulukların altında biçim
lenmiştir. "Yanlıştır" demiyorum; ama, zorunluluklar altına, bizim, Ortadoğu'ya bakış açı
mız, "aman karışmayalım, aman bakmayalım, aman ilişki kurmayalım" şeklinde anlayışlarla 
yoğrulmuş ve şekillenmiştir. 

Bugün artık farklı bir dünyadayız ve bugün Ortadoğu'ya bakarken, bunu sadece bir Orta
doğu meselesi olarak değil, bir insanlık meselesi olarak görmemiz, hepimizin, hangi katkıları, 
Türkiye olarak Ortadoğu'ya getirebileceğimizi düşünmemiz lazım. Burada bir noktanın altını 
çizmek istiyorum : 

Türkiye'nin, hemen hiçbir toplumda olmayan bir özelliği var. Ortadoğu politikalarımız
da, bu özellik, temel çıkış noktası olabilecek önemdedir. Dünyada, İslam geleneğine sahip 1 
milyar insanı âşkın topluluk var ve bu topluluklar içinde sadece Türkiye'nin belirli bir özelliği 
var : Türkiye, hem İslam geleneğine sahip bir top!uluk,hem de çağı paylaşmak iddiasına sahip. 
Aynı zamanda, cumhuriyet olan; aynı zamanda, çoğulcu demokrasi olan; aynı zamanda, laik 
olan, aynı zamanda, kadın - erkek eşitliğini getirmiş olan îslam geleneğinin tek toplumu Türk
iye'dir. Bu yolda çaba gösterenler var. Muhtemelen ve inşallah, Filistin Devleti kurulduğunda, 
büyük bir ihtimalle bizim modelimizde oluşacaktır; ama şu an için, bütün dünyada tek örnek 
biziz. Dış politikada bu çok önemli bir hadisedir. Bir ülke, model niteliği taşıyorsa, başkaları 
önünde bir farklılığı varsa, onu barışçı yollardan taşımak, başkalarına göstermek, özendirmek, 
dış politikada müthiş bir avantajı ve karşılıklı güzellikleri sağlayabiliyor. Herkes geçmişte bu
nu yapmış. Hatırlarsınız, Küba örneği, biraz farklı bir konumda olmasına rağmen, yıllarca ko
nuşuldu. tran modeli, bize de örhek gösterildi. 
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Türkiye olarak kendi örneğimizi, yani tek olan, sadece bize ait olan; hem İslamcı nitelik
lerimizi, özelliklerimizi, geçmişimizi, geleneklerimizi, hem de bu özelliklerimizle birlikte, Cum
huriyet, çoğulcu demokrasi, laiklik ve kadın - erkek eşitliği iddiamızı barışçı yollardan, barışçı 
kulvarlardan Ortadoğu'ya tanıtmak, tartışmak, bunun üzerinde düşünmek durumundayız. Bunu 
yapmamız halinde, Ortadoğu ülkeleriyle hem ilişkilerimiz gelişebilir, hem, karşılıklı anlayış ve 
barışa yeni bir boyut gelebilir, hem de, Türkiye, dış politika sahnesinde layık olduğu; ama, 
kendisinden hep sakınılmış olan, daha doğrusu, kendi eliyle kendinden sakındığı bir role, bir 
önceliğe gelebilir. 

Son olarak şunu belirtmek istiyorum : Söylediğim gibi, dış politika, öncelikle kendinize 
nasıl baktığınız, kendinizi nasıl gördüğünüz, kendinize nasıl bir pay biçtiğiniz meselesidir. Dış 
politikadaki başarı, Türkiye'nin, abartmadan, yersiz üstünlüklere kapılmadan; ancak, kendin
de olanı, kendindeki güzelliği, kendindeki birikimi görmesi meselesidir. Biz bunu görmedikten 
sonra, başkaları hiçbir zaman görmez. 

Şunu da bilmek lazımdır : Türkiye, el yordamı ile meydana getirilmiş, derme çatma bir 
ülke değildir. Türkiye, 700 yılın birikimine sahip, 700 yılın en zengin bir mozaiğin oluşturduğu 
kültüre sahip ciddî bir ülkedir; insanlık âlemine söyleyecek sözü olan bir ülkedir; söyleyecek 
sözü olması gereken bir ülkedir. Bunu bilerek yaklaşabilirsek; eğer, Türkiye'nin dış politikası
na bu önkoşulu karşılayarak eğilebilirsek, kendi hakkımıza sahip çıkabilirsek ve başkalarına 
gösterdiğimiz saygının, başkaları tarafından bize de gösterilmesini talep edebilirsek, Türkiye'-* 
nin, barışa da, insanlığa da, kendisine de katkısını elbirliğiyle büyütürüz, 

Bu anlayışla ve bu inançla hepinize saygılar sunmaktayım; sağolunuz. (SHP, DYP, ANAP 
ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cem. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Necmettin Erbakan; buyurun efendim. (RP sıralarından 

alkışlar) 
RP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — Muhterem Başkan, muhte

rem milletvekilleri, Hükümetin sayın üyeleri, Dışişleri Bakanlığımızın kıymetli mensupları ve 
aziz milletimizin kıymetli evlatları; bugün, 25 Aralık 1991 ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
dış politika konusunu bir genel görüşme halinde görüşüyoruz. Bu münasebetle, önce, bütün 
saygıdeğer milletvekili arkadaşlarımıza, Refah Partisi Grubumuzun saygılarını sunuyorum. Bu 
toplantının milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum ve sözlerime başlarken, bu toplantıyı canlı 
olarak milletimize iletmek suretiyle kıymetli bir vazife gören TRT'ye de, huzurlarınızda teşek
kür etmeyi, ayrıca bir vazife sayıyorum. 

Konuya girerken, üç noktanın üzerinde kısaca durmakta yarar görüyorum : Birincisi, de-
mokrasi demek, sadece, dört senede bir defa seçim yapmak demek değildir. Elbette, "demokrasi" 
demek, milletin kendi kendini yönetmesi demektir. Milletin temsilcisi Parlamentodur. O hal
de, Türkiye'nin dış politika konuları gibi, en hayatî meseleleri bu Parlamentoda görüşülmeli, 
oluşturulmalı ve yönlendirilmelidir. Bu itibarla, dış politika konularının, böyle bir genel gö
rüşme halinde Parlamentoda görüşülmesini, çok faydalı, çok doğal ve çok tabiî bir olay sa
yıyorum. 

İkinci olarak üzerinde duracağım nokta şudur : Ne yazık ki, bu görüşme daha önceki bir 
dönemde yapılmadı. Hepimizin bildiği gibi, bu görüşmeden önce, bugünkü Hükümet, önce, 
Birleşmiş Milletlerde İsrail lehine davranışlara girdi; sonra arkasından, Çekiç Gücün süresini, 
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Parlamentoya sormadan uzattı, "İsrail Elçiliğini, büyükelçiliğe terfi ettireceğim*' diye birta
kım açıklamalar yaptı, ülke meseleleri ve dış politikanın bu temel konularında bütün bu adım
ları attı ve ondan sonra Mecliste bu konuşma yapılıyor. 

Bu davranışı, hatalı, yanlış bir davranış olarak görüyorum. Bu görüşmenin, bütün bu adım
lar atılmadan önce yapılması icap ederdi. 

Üçüncü olarak üzerinde duracağım nokta şudur : Bugün, dış politika konulannt bir bü
tün olarak ele alıyoruz; ama, zaman ölçülüdür. Halbuki, hepimizin bildiği gibi dış politikanın 
önemli birçok konuları var. Çok temenni ediyorum ki, ilk fırsatta bu Mecliste Ortak Pazar 
mevzuunu, Avrupa Topluluğu mevzuunu ve Kıbrıs konusunu başlı başına birer konu olarak 
ele alalım, tartışalım ve bunlar üzerinde millî bir politika geliştirmeye çalışalım. Bu noktaları 
belirttikten sonra, müsaadenizle konunun içerisine giriyorum. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; bu görüşmeyi niçin yapıyoruz?.. Türkiyemi-
zin dış politikasını beraberce oluşturmak için yapıyoruz. İşte, bendeniz bu niyetle, bu oluşma
ya katkıda bulunmak için, Refah Partisi Grubumuzun görüşlerini kısaca Yüce Meclise arz et
mek istiyorum. . 

Her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum ki, bizim milletimiz gibi şerefli bir miletin dış 
politikasında temel esas, yeryüzündeki 6 milyar insanın hepsinin saadete kavuşmasıdır. Bizim 
inancımıza göre, herkesin iyiliğini istemek bir vazifedir. İnsanların hayırlısı, başkasına faydası 
dokunandır. Onun için, bizim milletimizin dış politikadaki temel prensibi, 6 milyar insanın hep
sinin saadetine hizmet etmektir. Konuşmalarımızı ve politikamıza ait esasları arz ederken ortaya 
koyacağımız fikirleri, hep bu ana hareket noktasından yürüyerek belirtmeye çalışacağımızı peşi
nen bildiriyorum. Böyle bir gayeye ulaşabilmek için, bizim dış politikamız akılcı bir politika ol
malı; realist, gerçekleşebilir bir politika olmalı; millî menfaatlerimizi gözeten, koruyan bir politi
ka olmalı; kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini bilen, şuurlu ve şahsiyetli bir politika olmalı ve 
hepsinden daha önemlisi olarak, yeryüzünün ifsadına, şerre, haksızlıklara değil, barışa, hayra, 
bütün insanlığın saadetine hizmet eden bir dış politika olmalı. Uydu bir ülke değil, lider bir ül
kenin dış politikası olmalı. Böyle, şuurlu, şahsiyetli, itibarlı ve güvenilir lider bir ülke dış politi
kası güdebilmek için, her şeyden önce, bugün dünyada hızla gelişen olayların teşhisini, sebepleri
ni, nereye gideceğini isabetle kestirmek lazım gelir. Bu olaylar karşısında Tür
kiye'nin yerinin ne olması icap ettiğini isabetle tespit etmek icap eder. Türkiye'nin böyle bir yer
de gayelerine ulaşabilmesi için, kısa, orta ve uzun vadeli dış politika plan ve stratejilerinin ne 
olması icap ettiğinin tespit edilmesi lazım gelir ve bütün bunların ışığı altında da, dış politika 
meselelerimizin her birinde nasıl hareket edeceğimizin açık, ve berrak bir şekilde belirlenmesi icap 
eder. İşte, bendeniz böyle bir bölümleme içerisinde, size, inandıklarımızı arz etmek istiyorum. 

Bu noktada konuya girerken, bir şeyi belirtmek istiyorum : Acaba, "Bir ülkenin millî dış 
politikası konuşulurken.kendi Parlamentosunda bu konunun konuşulmasının bir gizli celse ha
linde yapılması daha uygun olmaz mıydı?" fikri hatıra gelebilir. Ayrıca, "kendi millî menfaatle
rimize ait konuları, niçin bütün dünyanın gözü önünde açıkça konuşalım?" diye düşünülebilir; 
ama, hemen söze başlarken ifade ediyorum ki, gayemiz, 6 milyar insanın hepsinin saadetine hiz
met etmek olduğu için, hakkı hâkim kılmak olduğu için, biz bu görüşmenin açık yapılmasında 
büyük fayda görüyoruz ve bütün inandıklarımızı da en samimî bir şekilde orta yere koymakta 
da yarar görüyoruz. Çünkü, bu sayede, 60 milyon memleket evladımız, millî menfaatlerimizi ta
nımak bakımından, yararlı bir çalışmayı takip etmek imkânına kavuşmuş olacaklardır. 
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' önce, bu anlayışla.dünya olaylarını kısaca tahlil etmek istiyorum : Bu son hızlı gelişmeler 
ilk defa nereden başladı İkinci Cihan Harbi oldu, arkasından israil kuruldu... Unutmayalım 
İd, Birleşmiş Milletlerin (1) numaralı kararı, İsrail'in kuruluşudur. Zor kullanarak İsrail kurul
du. İsrail, kurulduktan sonra, etrafına sürekli olarak tecavüz etmeye başladı. 1967 yılında haksız 
olarak birçok yerleri işgal etti. Bu işgal karşısında, ilk defa İslam âleminde şuurlu bir reaksi
yon görüyoruz; bu .da, rahmetli Kral Faysal'ın petrol fiyatlarını artırma olayıdır. Kral Faysal, 
'Siz bu haksızlıklan yaparsanız, biz de o zaman kendi hakkımızı koruruz" dedi. Hepinizin 
bildiği gibi, petrol fiyatları 1970 yılı baynda artırıldığı zaman Avrupa'da zelzele oldu!.. İlk 
defa, Müslümanlann şuurlu bir reaksiyonunu gördüler, büyük bir şok içerisine girdiler; ama 
ns var İd, kısa zamanda enerji komisyonunu kurarak, petrolü bir ağırlık unsuru olmaktan çı
karmanın tedbirlerini araştırdılar; fakat, yeryüzünde bir İslam gücü, bir Müslüman topluluk
ları gücü olduğunu da ilk defa hissettiler. Bunu, sadece Batı ülkeleri değil, Rusya da hissetti 
ve Rusya, İslam şuuruna ait bu ilk olayı gördüğü zaman, İçendi içine baktı. Gördü ki, kendi
sindeki Müslümanların nüfusu hızla artıyor. Bir hesap yaptı, bu gidişle 40 sene sonra, Rusya'
da çoğunluğu Müslümanlar alacak. İşte, Rusya'nın içindeki birtakım düşünürler, kendi görüş
lerine göre bunu önlemek istediler ve hele, kendi içinde nüfusu artan Müslümanlar bir de şuur-
İamrsa "Bu, bizim planlarımızı altüst eder. Öyleyse bunu önlemeliyiz" dediler. Bu düşünceler, 
onları, Afganistan'a tecavüz etmeye sevk etti. Çünkü, hemen sınırlarında bir İslam devletinin 
kurulması veya Afganistan'da İslamî şuurdaki insanların işbaşına gelmesini, kendi iç bünyeleri 
bakımından tehlikeli gördüler. Ancak, ne var İd, Afganistan, Çekoslovakya ve Macaristan gibi 
çıkmadı.., Rusya daha çok tank gönderdiği halde, Afgan mücahitleri, düşmandan aldıkları 
ganimetlerle dahi, düşmanı yenmek kahramanlığını gösterdiler. Afganistan'da iman, küfrü yendi. 
(RP sıralarından alkışlar) Rusya'nın zaten çok çürük olan komünist yapısı, Afganistan'dald 
muharebenin bu ağır masraftan karşısında zayıf düştüğü için, sonradan gördüğümüz gibi, ço
rap söküğü gibi adım adım Rusya, komünizm iflas etti ve Rusya çöktü. Görülüyor ki, bugün
kü dünya olaylannın depreminin temelinde Müslüman âleminin şuurlanması, nüfusunun hız
la artması yatmaktadır. 

Rusya çöktükten sonra, olaylara zahiren baktığımız zaman, tek kutuplu yeni bir dünya 
kurulmak istendiği görülür. Bunun için, Amerika, Irak'ı yerle bir etti ve "Benim sözümü din
lemeyeni ben bu hale getiririm" dedi. Diğer yandan, Libya'daki yönetim, Amerika'nın emirle
rine itaat etmediği için şimdi de Libya'yı hedef alıyor, öbür taraftan, gördüğümüz gibi, Ame
rika, Avrupa'daki bütün toplantılara NATO toplantılarına, BAB toplantıları ve diğer toplantı
lara büyük bir alakayla iştirak ediyor, onları kendi kontrolünde tutabilmek için; Rusya'daki 
cumhuriyetleri dolaşıyor, onları kendi maksadına alet edebilmek için. Bütün bunların hepsi, 
tek kutuplu bir dünyanın kurulması gayretiyle yapılıyor. 

Bunlar yetmiyormuş gibi, bir de ortalığa, "Yeni dünya düzeni, kalıcı barış" gibi sloganlar 
atıyor. Halbuki, bu sloganların altında yatan gerçek, büyük İsrail'in kurulması planıdır. Bun
dan dolayıdır ki Amerika, hiç çekinmeden, çifte standart kullanıyor. Bir yandan Irak'a, "Ne
den Kuveyt'i işgal ettin? Birleşmiş Milletler kararlarını dinlemiyorsun; geri çekil" deyip 100 
bin çıkışla 100 bin ton bomba atıyor, öbür taraftan, kırk seneden beri Birleşmiş Milletlerin 
kararını dinlemeyen İsrail'in ise sırtını okşuyor, onun, büyük İsrail'i kurma planlarına yar
dımcı oluyor. • 

Nitekim, Sayın Demirel'e Bush telefon ediyor ve "Birleşmiş Milletlerde siyonizmin ırkçı
lık olmadığı hakkında karar lehine oy kullanın" diyor. Bilmiyorum, acaba Sayın Demirel, "Bu 
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Siyonizm konusu sizi niye ilgilendiriyor?" diye Bush'a bir soru sordu mu, sormadı mı? 
Niçin ilgilendiriyor?.. Çünkü, Amerika, büyük tsrail demektir. Büyük İsrail'in kurulma

sını kendisine gaye edinmiştir. Çünkü, Amerika'yı yöneten lobiler, bildiğimiz gibi, Osmanlıyı 
yıkan Yahudiler, Ermeniler ve Kumlardır. Onlar, Birinci Cihan Harbinden sonra Amerika'ya 
gittiler, yerleştiler; Osmanlıyı yıktıkları yetmiyor, şimdi, Amerika'da lobi kurarak, bugünkü Tür
kiye'yi parçalamak, Ortadoğu'da büyük İsrail'i kurmak için çalışıyorlar. Son yapılan Madrid 
toplantısı da bunu tescil için yapılmış bir toplantıdır. Çünkü, bu toplantıdan maksat, sûretâ, 
Ortadoğu'ya kalıcı barış getirmek diye gösteriliyorsa da, aslında, İsrail'in işgal ettiği toprakla
rın meşrulaştırılması, İsrail'in komşu Müslüman ülkeler tarafından tanınmasının temini, böy
lece, bugünkü statü pekiştirildikten sonra, buna dayanılarak büyük İsrail adımının kolaylıkla 
atılabilmesidir. Asıl gaye budur. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; zahiren gördüğümüz hızlı değişmeler, her ne 
kadar bunlar ise de, biz asıl, bunların temelindeki gerçeği tespit etmek mecburiyetindeyiz; o ger
çek de şudur : Aslında, yeryüzünde "hak" ve "batıl" mücadele ediyor. Hak, hakla üstün tut
mak demektir; batıl ise, kuvveti üstün tutmak demektir. Biz, insanlık tarihine kısa bir bakış yap
tığımız zaman görüyoruz ki, bugünkü Batının kökü eski Roma, onun kökü eski "Vürnan, onun 
kökü eski Mısır, yani, kültür ve medeniyet kökleri firavunlara gitmektedir. Firavunlar, insanlara 
zulmederken, "biz zülüm yapıyoruz" diye yapmazlar; tıpkı bugün Amerika'nın yaptığı gibi, "Bu, 
bizim hakkımızdır" diye yaparlardı; ama, hak anlayışları yanlıştı. Çünkü, onların hak anlayışı
na göre, kuvvet, hak sebebidir; onların hak anlayışına göre, çoğunluk hak sebebidir, çıkar, hak 
sebebidir; imtiyaz, hak sebebidir. Bir zihniyet ki, bunları hak sebebi sayıyor, o zihniyetle yeryü
zünde huzur bulunamaz. Ancak, ne yazık ki, maddî güç, işte, bugün bunların eline geçmiştir. 

öbür taraftan, insanlık tarihinde, bir de, hakikî hakkı üstün tutan medeniyetler kurul
muştur. Tkrihin, yazıyla başladığı söylenir. Mezopotamya'da İbrahim Aleyhisselâm öncülüğünde 
kurulan medeniyete baktığımız zaman, bu, hakkı üstün tutan bir medeniyetti. Bu medeniyet 
Mısır'ı etkiledi, Mısırlılar bunun etkisi altında kaldı; fakat, bu medeniyeti dejenere ettiler ve 
kuvveti üstün tutan firavunların medeniyetini kurdular. Firavunların medeniyetinin en üstün 
zannedildiği bir anda, Musa Aleyhisselâm geldi, yeniden, hakkı üstün tutan bir medeniyet kurdu. 
Bu medeniyet Yunan'ı etkiledi; Yunanlılar bu medeniyeti dejenere ettiler, kuvveti üstün tutan 
bir medeniyet haline çevirdiler. Yunanlıların çok üstün görüldüğü bir noktada, İsa Aleyhisse
lâm geldi, yeniden hakkı üstün tutan bir medeniyet kurdu. O medeniyet Romayı etkiledi, Ro
malılar "Biz de Hıristiyan olduk" dedikleri halde, Hıristiyanlığı dejenere ettiler, kuvveti üstün 
•tutan bir medeniyet kurdular. Roma medeniyetinin en güçlü zannedildiği bir noktada, İslam 
medeniyeti geldi; yeniden, hakkı üstün tutan bir medeniyet asırlar boyu insanlığa saadet verdi. 
İslâm medeniyetinin en üstün gözüktüğü sırada, biz, Viyanaları kuşatırken; bu sefer, Batı, maddî 
gücü ele geçirdi ve üç asırdan beri de bu üstünlüğü elinde tuttuğu için, şimdi, kuvveti üstün 
tutan bir zihniyet, insanlığa sadece ıstırap getiriyor. 

Hemen şunu belirtmek istiyorum ki, bütün bu yaşadığımız, sürekli, hızlı depremlerin ar
kasından, aslında, yeniden hakkı üstün tutan bir medeniyet doğuyor; bir âdil düzen medeniye
ti doğuyor. Olayların temelinde yatan gerçek budur. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, bu tespiti yaptıktan sonra, bunun delili olarak çok kısaca şunu belirtmek istiyo
rum : Bakınız, kuvveti üstün tutan Batı medeniyeti, iki ikiz kardeşle, insanlığa asırlardan beri 
zulüm yapıyor. Bu ikiz kardeşten biri komünizmdir, 70 sene zulüm yaptı ve iflas etti; öbürü 
de onun ikiz kardeşi kapitalizmdir. O da insanlığa saadet getirmiyor. Hepimizin bildiği gibi, 
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kapitalist nizam, insanlıkta zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor; sonuçta sosyal pat
lamalara sebep oluyor ve ahlâkı çökertiyor. Onun için, kapitalist nizamdan en fazla şikâyetçi 
olanlardan birisi Papa'dır. "Bu kapitalist nizam bir günah yumağıdır, mutlaka düzeltilmesi 
lazımdır" diye kendisi söylüyor. 

Demin size birkaç cümleyle açıkladığım insanlık tarihindeki medeniyetlerden herhangi bir 
medeniyet, en güçlü zannedildiği anda nasıl çökmüş ise, bugün de Batı medeniyeti, güçlü zan
nedildiği bir anda, aslında çökmektedir. İşte buyurun, Körfez Harbi sırasında Amerika Cum
hurbaşkanı ve Fransa Cumhurbaşkanının halk arasındaki destek oranları yüzde 90'a çıkmıştı; 
şimdi, altı ay geçince yüzde 30'lara düştü. Neden?.. Çünkü, kapitalist nizam insanları eziyor, 
insanlar, harp heyecanı geçtikten sonra, kendi hallerine bakıyorlar ki, ortada saadet diye bir 
şey yok. Bu sebepten dolayıdır ki, sakın bu görüntüye kimse aldanmasın. Eğer bir müddet 
sonra Amerika da Rusya gibi darmadağınık olursa buna şaşmayın. Çünkü, kuvveti üstün tu
tan zihniyetlerin ilelebet payidar olmaları mümkün değildir. 

Şimdi, temeldeki bu hak - batıl mücadelesinde, bulunduğumuz noktada batıl çöküyor hak 
yeniden hâkim oluyor diye yaptığım bu açıklamayı, diğer bir görüntüyle teyit etmek istiyorum. 

Bakınız, Osmanlı İmparatorluğu asırlar boyu yeryüzünde hakkı hâkim kılmak için çalış
mış bir imparatorluktur. Çünkü, hakkı üstün tutan bir devletti. Nitekim, bizim ecdadımız Yu
goslavya'da hakkı hâkim kılmak için çalışırken, hatta savaşırken düşman arazisinde yediği bir 
salkım üzümün bile bedelini dalına asıyordu. Sultan Fatih, Patrikhanenin haksız olarak alın
mış olan arazisini kendisine iade ettirmiştir, öbür taraftan, Kanunî Sultan Süleyman, ta dün
yanın öbür ucu Uzakdoğunun Hollandalılar tarafından müstemleke yapılmasına müsaade et
medi -yeryüzünün her yerinde hakkı hâkim kılacak "nizamı âlem" tabiri bizim ecdadımızın 
tabiridir- bütün dünyada hakkı hâkim kılmak için çalışan bir zihniyete sahipti... Şimalî Afri
ka'yı da İspanyolların sömürgesi olmaktan gene bizim ecdadımız kurtardı. 

Ne var ki, bizim ecdadımız, hakkı hâkim kılmak için dünyanın her tarafında bu vazifeleri 
görürken, Siyonizm uyumadı. 1897'de Basel'de Thedor Hertsel, bugün tatbik edilen siyonizm 
politikasını programlaştırdı ve hepimizin bildiği gibi, "önce İsrail'i kuracağız, sonra büyük 
İsrail'i kuracağız, sonra Müslümanlığı yeryüzünden kaldıracağız ve siyonizmi dünyaya hâkim 
kılacağız" diye 3 maddelik planlarını tatbik mevkiine koydular. Bildiğimiz gibi elli yılda birin
ci adımı attılar, Osmanlı Devletini yıktılar. İtalyan Mason Locasının Başkanı Emanuel Kares-
soy'u Osmanlı Devletini yıkmak için görevlendirdiler Geldi Selanik'e yerleşti, çeşitli tertipler 
yaptı ve -yakın tarihimizi herkes biliyor- hiç lüzumu yokken Osmanlı Devletini Birinci Cihan • 
Harbine soktu ve Osmanlı Devleti yıktırıldı "İsrail kurulsun" diye. Çünkü, Thedor Hertsel, 
hatıratında da yazdığı gibi, "Osmanlı Devleti var oldukça, Sultan Hamit gibi bir insan işba
şında oldukça, bizim, İsrail'i kurmamız mümkün değildir" diyor. Onun için Sultan Hamit'i 
tahtından indirdiler, Osmanlı Devletini yıktılar. İsrail'i kurmak için Filistin'i, kendilerinin, İn
gilizlerin işgali altına koydular. Yirmibeş sene orada bir İsrail Devletinin kurulması için, İngi
lizler, orayı koruyormuş görüntüsü altında hazırlık yaptılar ve İkinci Cihan Harbinin arkasın
dan İsrail'i kurdular. Bu da Birleşmiş Milletlerin 1 numaralı kararı oldu. 

Böylece, bu geçirdiğimiz asra baktığımız zaman, bu asrın siyonizm bakımından birinci 
25 senesi Osmanlıyı yıkmakla, ikinci 25 senesi İsrail'in kurulması hazırlığı ile, üçüncü 25 sene
si İsrail'in hudutlarını genişletmekle geçti; şimdi de dördüncü 25 senedeyiz ve hedef büyük 
İsrail'in kurulmasıdır. 
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, 1997'den önce, yani Basem Konferansının 100 üncü yılı gelmeden önce, büyük İsrail ku
rulmak isteniyor. Bush'un gelecek sene Amerika'da seçimi kazanabilmesi için, Yahudi lobisi
nin desteğini alması lazım. Bu desdeği alabilmesi için de, büyük İsrail'in kuruluşuna ciddî kat
kılarda bulunması lazım. Onun bütün telaşı budur; büyük israil'i kurmak istiyor. Siyonizm 
cephesinin bu asırki faaliyeti, böylece dört tane 25 senelik dönemden teşekkül ediyor. Ancak, 
unutmayalım ki, kudret ve kuvvet sahibi Cenabı Allah'tır, Siyonistler değildir. (RP Sıraların
dan alkışlar) Nitekim, Siyonistler bunu yaparken, öbür taraftan İslam âleminin haline bir göz 
atalım. 

Bu asrın birinci 25 senelik ilk döneminde, Osmanlı Devleti yıkıldı. İkinci 25 senelik dö
nemde ise bütün Müslüman ülkeler işgal altında kaldılar. Türkiye, İstiklal Harbini yaptı. Siya-
seten onlardan kendini kurtardı; ama, kültür emperyalizminden kendimizi kurtaramadık. Bu
gün hâlâ bunun sancılarını ve acılarını çekiyoruz. Bizi de kültür emperyalizmi yoluyla bu hale 
getirmişlerdir. Onun için, bütün Müslüman ülkeler, ya fiilen veya kültür emperyalizmi yoluyla 
işgal atında bırakılmışlardır. Bu ülkelerin iktisadî durumları, sosyal dorumları tahrip edilmiş
tir. Ondan sonraki bir üçüncü 25 senelik dönemde, yani İkinci Cihan Harbinden sonra, Müs
lüman ülkeler bir bir bağımsızlıklarını almaya başladılar. Bugün, 46 tane bağımsız ülke var. 
Çok şükür buna, Rusya'dan 6 tane bağımsız ülke daha katıldı; şimdi Balkanlardan 4 tane daha 
katılıyor. Böylece, Müslüman ülkelerin hepsi bir bir bağımsızlıklarına kavuşuyor. İşte, Müslü
man ülkelerin üçüncü 25 senelik dönemleri budur. Ancak, şimdi biz dördüncü dönemdeyiz. 
Dördüncü dönemin en büyük özelliği, bağımsızlığını kazanan bütün Müslüman ülkelerdeki 
şuurlanmadır. Her Müslüman ülkede bugün, emperyalizmin ne olduğunu, siyonizmin ne ol
duğunu bilen şuurlu bir hareket vardır, işte, bu şuurlanmanın gelişmesiyle, Müslüman ülkeler, 
kendilerini, siyonizmin, emperyalizmin sömürüsünden ve tasallutundan kurtaracaklardır in
şallah. Onun için, bulunduğumuz nokta, bütün Müslüman ülkelerin bir nevi hakikî kurtuluş 
savaşlarını yaptıkları bir noktadır. 

Bütün bu açıklamaları yaparken, bir hususu ehemmiyetle belirtmek istiyorum : Ben bura
da siyonizmden bahsediyorum ve bu tabiri asla bir din manasında kullanmıyorum. Bu, bir 
din ayırımı tabiri değildir. Ben, israil'de yaşayan, havraya gidip Allah'a ibadet etmeye çalışan 
bir Yahudinin de saadet bulmasını istiyorum. Benim, burada belirtmek istediğim husus, işte 
WaII Street'te oturmuş, dünya sermayesini kontrol altına almış, Tevrat'ı değiştirmiş, "dünyaya 
biz hâkim olacağız, herkes bizim kölemiz olacak, bu, en büyük ibadettir" diyen, buna daya
nan bir ideoloji var. Ben, bu ideolojinin, insanlık saadetine mani olmasının etkisiz hale getiril
mesi için, tek bu gaye için konuşuyorum. (RP sıralarından alkışlar) O insanların da saadet 
bulmasını istiyorum. Bunun için, "siyonizm" ve "emperyalizm" dediğim zaman, asla bir din 
kastetmiyorum. Sadece, "bütün insanlık bizim kölemiz, olacak" diye inanıp, bütün dünyayı 
kendisine esir etmek isteyen bir güç var; bu güç bizi etkiliyor, "şu insan değil, şu insan sizin 
Dışişleri Bakanınız olacak" diyor. Gidiyor, orada toplantılar yapıyor. (RP sıralarından alkış
lar) işte ben, bütün dünyayı kontrol altında tutmak isteyen bu gücü tanıyalım, bu gücün, in
sanlığı saadete ulaşmaktan alıkoymasını elbirliğiyle önleyelim, diyorum. Gayemiz budur; bu 
tarifleri bunlar için yapıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bunlar olmuş da ne olmuş? Bulunduğumuz noktadan gö
rüldüğü gibi, dünyada altı tane blok kuruluyor, istesek de istemesek de. Bu bloklardan birisi, 
Amerika - Kanada... Kendileri bir araya gelip, işbirliklerini geliştirmek istiyorlar, ikincisi, Or
ta Amerika ve Güney Amerika Ekonomik işbirliği Teşkilatı; üçüncüsü, Afrika Birliği; dördün-
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cüsü, Pasifikte bir birlik; beşincisi, AT; Avrupa tek bir devlet oluyor; altıncısı, Slav Birliği... 
Bugün, Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna -kendilerinin de ifade ettikleri gibi- Hıristiyanlığa dö
nüyorlar ve bir Slav birliği kuruyorlar, bu birlikleri sayarsak, dünyada altı tane bloklaşma var; 
ama, ne yazık ki, asıl olması icap eden bloklaşma yok. Bu nedir? tslam Birliği... 

Huzurlarınızda açıkça ifade ediyorum ki, dünyanın bu gidişatı karşısında, hiç kimse, ts
lam Birliğinin kurulmasına mani olamayacaktır. Bu, kaçınılmaz bir zarurettir., (RP sıraların
dan alkışlar) 

Bu altı tane birlik kurulduğu gibi, İslam Birliği de mutlaka -ahmet istemiş, mehmet iste-
- memiş, hiçbir rol oynamayacak- kurulacaktır. İslam Birliği kurulduğu zaman ne olacak? Bu

gün 46 tane Müslüman ülke, 80 tane Müslüman topluluk var; Rusya'da, Balkanlarda ve dün
yanın diğer yerlerinde... Bu 80 tane topluluk, önce, kendi birleşmiş milletler teşkilatını kura
cak,, dünya siyasetine tek bir vücut olarak ağırlığını koyacak. Bu, kaçınılmaz bir gerçektir. 

İkinci bir husus : Bu topluluk birçok haksız tecavüzlere maruz kalıyor... Müslüman ülke
ler, mutlaka İçendi askerî işbirliği teşkilatlarını kuracaklar; yani, İslam NATO'su kurulacak. 
Hiç kaçınılmaz bir zarurettir, kim ne derse desin... Üçüncüsü; Müslüman ülkeler kendi ortak 
pazarlarını kuracaklar, Müslüman ülkeler kendi para birimine, İslam dinarına geçecekler ve 
ondan sonra da Müslüman ülkeler, kendi kültür işbirliği teşkilatını kuracaklar; bine yakın is
lam ülkeleri üniversiteleri ye araştırma enstitüleri, artık, hakkı üstün tutan bir zihniyet için 
araştırma yapmaya başlayacaklardır. 

Eğer bugün bu Müslüman ülkeler henüz dağınık ise, bunun asıl sebebi, Türkiye'deki yö
netimlerdir. Bu sebebi sakın başka yerde ve Müslüman ülkelerde aramayalım. Neden?.. İşte, 
bakınız, Türkiye'de yeni bir hükümet daha kuruldu. Programında, en kararlı cümle olarak "biz 
ille AT'ye gireceğiz ve tarihî adım atacağız" yazılı. 

Halbuki, hepsi boş, hiçbir şey yapamayacaklar; çünkü, AT zaten almıyor, Allah'a şükür
ler olsun. (RP sıralarından alkışlar) O, sadece, onların ne olduğunu gösteriyor. 

Siz şimdi İslam âlemine döner de "Evet, ben asırlardan beri sizinle beraberdim; ama sizi 
bırakacağım, Hıristiyanlarla tek devlet olacağım" derseniz -soruyorum size- bu Müslüman ül
keler size nasıl sempati duyacaklar? Bizim halimiz budur! 

Hepiniz hatırlıyorsunuz, Sayın Dışişleri Bakanı -kendisini çok severim, yıllarca da bera
ber çalıştık- daha ilk gün, Oğuzhan Beyle beraber bir açık oturuma çıktı -kendisi yararlansın 
diye söylüyorum- Oğuzhan Bey "Müslüman ülkelerle işbirliği kuralım" dediği zaman, "Şu 
ülkelerin haline bakın Oğuzhan Bey! Bunlarla nasıl işbirliği kurulur?" diye, öyle bir ümitsiz 
çehre takındı ki, Müslüman ülkelerin elçilerinin hepsi ertesi gün bana geldiler, "Hocam, bu 
sizin arkadaşınızdır, kendisini ikaz edin, işe böyle başlamasın" dediler. (RP sıralarından alkış
lar) Yani, Dışişleri politika ister; içinizden öyle geçiyorsa dahi, dışarıyaöyle göstermeyeceksi
niz. (RP sıralarından alkışlar) Bir Dışişleri Bakanı, daha ilk gün, böyle işe başladı mı, sonra 
gel bunları topla, yapıştır bakalım!.. Bunlar bozuyor, biz toplamaya çalışıyoruz!.. Halimiz bu!.. 
(RP sıralarından alkışlar) • 

Bakınız, kendimizi aldatmayalım. Burada millî politikamızı görüşüyoruz. Bizim İslam ül
keleri ile münasebetlerimiz dış güdümün kontrolündedir; onlar müsaade ettiği kadar gidebilir, 
onlar müsaade ettiği kadar konuşabilir, onlar müsaade ettiği kadar petrol alabiliriz. Böylece 
de tabiî, samimî, hakikî bir işbirliği yapmanın imkânı yoktur. 
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Dördüncüsü : Her davranışta İslam âlemine ters düşüyoruz, tşte, işe başlarken, önce "İs
rail Elçiliğini, büyükelçilik haline getireceğim" diyor; Birleşmiş Milletlerde İslam âlemini bıra
kıp israil'e uygun oy kullanıyor; Çekiç Gücün kuvvetini artırıyor -daha sonra bütün tatbika
tında görüldüğü gibi- "Barış Suyunu getireceğiz" diyor; "git, Müslüman ülkeleri tahrip et" 
diye tncirlik'i Amerikalılara veriyoruz... Barış Suyu Projesinin de, sonuçta, İsrail'i kuraklık
tan kurtarmak için olduğunu bütün Müslüman ülkeler biliyor. 

Siz, bütün bu davranışları yaparsanız... Müslüman ülkeler sizin uşağınız mı, köleniz mi? 
Siz, onlara hep ters tavır takının, onlar sizi sevsinler! Bu davranışı sevmezler. Allah'a şükürler 
olsun ki, onlar, yönetimin başka milletin başka olduğunu çok iyi biliyorlar. Bu davranış için
deki yönetimler kabuk yönetimdir, milleti temsil etmez. Millet, bütün Müslümanlarla birdir, 
beraberdir. 

Şimdi, Türkiye'nin dünya olayları karşısında bulunduğu nokta budur. Kimse, İslam âle
minin dağınıklığından dolayı İslam Birliği kurulmayacak zannetmesin. Bakın, huzurlarınız
da, inanarak söylüyorum : Bugün Refah Partisi iktidara gelsin, o anda 1,5 milyarlık İslam âle
mi mıknatıslanacak ve bir anda İslam Birliği kuruluverecektir. (RP sıralarından alkışlar) Bu 
iş, Türkiye'nin davranışına bağlıdır. 

AT'a mı girilecek, İslam Birliğine mi girilecek?.. Şimdi burada, bu konuyu, bilhassa Ha
riciyenin kıymetli elemanlarının huzurunda, birkaç cümle ile açıklamak istiyorum ve peşinen 
bir şeyi belirtmek istiyorum : Demin de söylediğim gibi, İslam Birliği mutlaka kurulacak, Al
lah'ın izniyle. Biz, vaktiyle "Kıbrıs'ta bir bağımsız devlet kurulması şarttır" dedik, ilk günden 
itibaren. Bizim hükümet ortaklarımız -Sayın Ecevit- dahi, "Aman Sayın Erbakan, böyle söyle
meyin. Amerika ile münasebetlerimizi bozuyorsunuz. Bunun konuşulması bile doğru değil" 
diyordu. Ben ide kendilerine ["Be Ecevit, bırak da biz konuşalım! Sen Amerikalılara de ki "bi
zim öyle bir ortak var ki!.." Veya "bana şunu da vermen lazım, bunu da..." demen lazım. 
Gel, takım halinde çalışalım; bırak biz konuşalım!] diyordum. (RP sıralarından alkışlar) Ko
nuşulmasına bile tahammül edin... Ne oldu?.. Şimdi hepimiz burada, "KKTC'yi güçlendire
lim, tanıtalım" diyoruz. Hani vaktiyle konuşulmasına bile kimse razı olmuyordu!.. Sonunda, 
Allah'a şükürler olsun, biz haklı çıktık. 

Bakın, yine tarihî bir söz söylüyorum : Hepimiz bu milletin evladıyız. İslam Birliği kuru
lacak. Biz bunu burada söylüyoruz ve ilan ediyoruz. İçinizden biriniz bu gerçeğe ters düşerse
niz, yarın, İslam Birliği kurulduğu zaman mahcup olacaksınız... Bu zabıtları önünüze koyaca
ğız, (RP sıralarından alkışlar) "Biz bunları söylerken siz hangi galaksideydiniz?" diyeceğiz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Olmazsa; Hoca, siz mahcup olacak mısınız?.. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bundan dolayıdır ki, herkes bir kendine gelsin. 
Ben sizlerle bir odanın içinde ayrı ayrı konuştuğum, tek başıma oturduğum zaman, bana, 

"Hoca, doğru söylüyorsun. Elbette İslam Birliği... Bu Avrupalılar bizi zaten almazlar" diyor
sunuz; buraya geldiğiniz zaman ne oluyorsunuz?!. (RP sıralarından alkışlar) Hangi elektrik 
sizi sihirliyor da, buraya geldiğiniz zaman kendi aslınıza, kendi özünüze yabancı oluyorsunuz?!. 
Çay içerken başka, burada başka!.. Yahu, bırakın artık bu hokus pokusu, bırakın bu dış güçle
rin magnetizmasım; kendimize bir gelelim; siz çıkın, bu İslam Birliğini bizden daha kuvvetle 
savunun, biz de sizi alkışlayalım. 

MUSTAFA DURSUN YANGIN (Ankara) — Ben senden daha Müslümanım, 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Aynı milletin çocuğuyuz, hepimiz aynı gayeye 
sahibiz. Bu söylediklerimi, bunları, yadırgıyorsunuz diye söylemiyorum; bunları, gelin, hep 
beraber bu gerçeklere elbirliğiyle sarılalım demek için ifade ediyorum. Çünkü, doğrusu budur, 
tabiîsi budur. .. ~ 

Bakın, neden bizim yerimiz AT olamaz : İnşallah, burada, sırf bu konuya ait bir genel 
görüşme açıldığı zaman, etraflıca konuşacağız; ama, hemen belirteyim ki, yahu, "AT" dediği
niz bir Hıristiyan birliğidir. Kim söylüyor bunu? Ben söylemiyorum, kendileri söylüyor. Siz, 
ille bunu duymazlıktan geliyorsunuz. Adamlar diyor ki, "Yahu, siz bizim aramızda ne arıyor
sunuz; niye siz Müslümanlarla birlik kurmuyorsunuz?" Kendilerinin bütün yetkilileri bunu 
söylüyor. 

Bu kınanmaz; doğrudur... Gayet tabiî... Biz de bir İslam Birliği kurmak istediğimiz za
man, bunu, öbür altı birliğin aleyhine düşünmüyoruz; "Sîz de kendi birliğinizi kurun, siz de 
gelişin, aramızdaki münasebetleri geliştirelim, ticaretimizi, her şeyimizi artıralım" diye düşü
nüyoruz. Biz, İslam Birliğinin kurulmasını, diğer ülkelerin aleyhine olarak düşünmüyoruz; "her
kes kendi bölgesinde hayırlı bir adım atsın; ama, bırakın da Müslümanlar da kendi birliğini 
kursun" diyoruz. 

On sene evvel İstanbul'a bir profesör geldi; -ismi lazım değil- dediler ki, "efendim, bizi 
niye Ortak Pazara almıyorsunuz?" Bu profesör de, konferans verirken, "Siz Hıristiyan olma
ya karar verdiniz mi?" diye sordu. İşte bitti... Cevabın doğrusu budur... Bunu saklamakla ki
min eline ne geçecek? Bakın, geçen gün, Oğuzhan Asiltürk Bey arkadaşımız buraya geldi ve 
Batı gazetelerinde çıkan bir yazıyı açtı, okudu. Bugünkü Rusya Birliği denen Slav birliğinin 
Ukrayna Cumhurbaşkanı olan zat ne diyor? "Bu Slav birliği, bir Hıristiyanlıktır. Biz, Hıristi
yanlığa dönüyoruz. Onun için, Müslüman ülkeleri aramıza almaktan hoşlanmayız" diyor. Onlar 
bu gerçekleri konuşuyorlar; biz, bu gerçekleri konuşmaktan bile korkuyoruz. 

Nasıl kuruldu bu Avrupa Ortak Pazarı? Bakın, harpten sonra, 1954 senesinde, Roma'da 
Katolik toplantısı yapıldığı zaman, Papa XII Pio, üç tane Katolik devlet başbakanını çağırdı 
(Adenauer, Schuman ve De Gasperi) bunlara dedi ki, "Yahu, siz, Katolik evlatlarım olarak, 
yıllardan beri niye birbirinizle harp ediyorsunuz? Amerika gibi tek bir devlet olsanıza!" Tali
matı o verdi. Üç sene içerisinde, Roma Anlaşmasını hazırladılar ve 1 Ocak 1957 tarihinden 
itibaren, Roma Anlaşması böylece yürürlüğe girdi. Talimatı veren kim? Papa XII nci Pio. Ni
çin veriyor? "Bir Katolik birliği, Hıristiyanlık birliği teşkil etsin, Hıristiyan evlatlarım birbi
riyle harp etmesin" diye. İyi, güzel; aferin. Biz, bunu takdirle karşılıyoruz; ama, biz de, ille, 
bin yıllık tarihimizi, bindörtyüz yıllık tarihimizi, asırların tarihini bırakıp da, "Hayır, biz, İs
lam alemiyle beraber olmayacağız, bunlarla beraber olacağız" dediğimiz zaman, bütün say
gınlığı yitiriyoruz. Kim aslını bırakıp da başkalarına dönüşmek isterse, saygı bulamaz. Etme
yin eylemeyin, kendinizi aldatmayın. 

öbür taraftan, bakınız, AT kimseye bir saadet getirmiş değil, getirecek de değil; aldanma-
yalım. Bugün AT dediğimiz şey, açıkça ifade ediyorum, uçurumdan aşağı yuvarlanan bir oto
büstür ve içinde de iki tane saatli bomba var. Nedir bu bombalar? Bir, tanesi, 'Bizim kültür 
kökümüz, eski Romadır, biz kuvveti üstün tutacağız" diyor. Bitti, bundan saadet gelmez; on
lar farkında değil. İkincisi, "Bizim ekonomik düzenimiz faizci kapitalist düzen olacak" diyor. 
İkinci saatli bomba da budur; onları mahvetmek için kâfidir. "Uçurumdan aşağı yuvarlanıyor" 
diyorsunuz... O ne demek ? Ahlâk çöküyor, Avrupa bir perişanlığa gidiyor. Bundan dolayıdır ki, 
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AT'da bir şey var zannetmeyin; AT'ın kendisi imdat istiyor. İşte, 1957'den beri, tam 35 senedir 
tatbik ediliyor; 1 Ocak 1992'de 35 sene olacak. 35 sene tatbik ettiler ne oldu? Bugün AT'ın 
her bir ülkesinde, nüfusun yüzde 10'u oranında aç insan var; gidin Paris'e, gidin Londra'ya... 
AT'ın ülkelerinin her birinde nüfusun, yüzde 10'u fakirdir; zarurî ihtiyaçlarını karşılayamıyor-
lar. AT ülkelerinin her birinde nüfusun yüzde 10'u işsizdir; bunu hepimiz biliyoruz. Global 
rakamlara bakarsanız, trilyonlar var; ama, mikro yapıya indiğiniz zaman, kendi insanına saa
det getirmiyor; çünkü, AT'da zengin olanlar, büyük Siyonist holdinglerdir. AT'daki bütün işçi
lerin reel gelirleri azalıyor, kendi neşriyatlarına bakın... Çünkü, bu kapitalist nizamın insanla
ra saadet getirmesi mümkün değildir. Gelin, biz, âdil düzene dayanan tslam Birliğini kuralım. 

AT'da, ahlâk çöküyor, tşte Papalığın bültenleri, işte bütün Avrupa Ülkelerinin kriminal 
polis başkanlarının televizyonda yaptıkları konuşmalar... Bir fırsat bulursam, bunların özetle
rini huzurlarınıza getireceğim. Eğer, oradaki ahlâk çöküşünü bir defa dinleyecek olursak, on
ların on sene yaşayamayacaklarını kesinlikle görürüz. Korkunç bir felakete gidiyorlar; çünkü, 
faiz, ahlakı bozuyor; haydan gelen huya gidiyor. 

Bu sebepten dolayıdır ki, "AT'a girip tek devlet olacağız. Bizim kanunlarımızı siz yapın" 
demek... Bu söz nasıl söyleniyor?! Nüfusları 400 milyon, biz 60 milyonuz; onlar ne derse o 
yapılacak!.. Bizim gibi şerefli bir millet gidecek, onlara, "Ne olursunuz, bizim kanunlarımızı 
siz yapın" diyecek; söylenen sözün manası bu. Bu nasıl söylenir? Yapılan iş budur! 

AHMET SAYIN (Burdur) — Öyle değil. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — AT'a gireceğiz, ertesi gün de İsrail girecek; isra
il'le tek devlet olacağız, tşte olay budur. AT'a girmek bütün tarihimizi, kültürümüzü inkâr 
etmek olur. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Hep aynı şeyleri söylüyorsun. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — AT'a girmek demek, ikinci Sevr'i tatbik etmek 

demektir; çünkü, hepsi gelecek,.. Bizim bugünkü otelimizin sahibi, otelin garsonu olacak; çünkü 
sahibi onlar oluyor. Fabrikanın sahibi, tarlanın sahibi onlar olacak ve bizi gene işçi olarak kul
lanacaklar; bize teknoloji falan vermeyecekler, gene ikinci sınıf insan muamelesi yapacaklar. 
Buna mukabil, biz İslam Birliğine girecek olursak, bu takdirde, lider bir ülke olacağız, 1,5 mil
yarlık büyük bir pazarımız olacak. Bunların içinde, teknolojide en çok ilerlemiş ülke biziz. 
En büyük hammadde zenginlikleri Müslüman ülkelerdedir. Sadece 5 körfez ülkesinin on yıllık 
dış ticaret fazlası 500 milyar dolardır ve bu körfez ülkelerinin Amerikan bankalarındaki elli 
yıldan beri birikmiş paraları 700 milyar dolardır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Müslümansalar bu paraları niye oraya yatırıyorlar, bize ge
tirsinler; Türkiye'ye getirip depo etsinler. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bakın, biz 50 milyar dolar borç almışız... Onla
rın parasını aldık. Halbuki İslam Birliğine girdiğimiz zaman, yapacağımız işbirliği sayesinde, 
bu borçların şu anda bizi sıkıştıran yükünden ve ağır külfetlerinden kurtulma imkânını bulacağız. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, sürenizin dolmasına 5 dakika var. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
- Muhterem arkadaşlarım, inşallah bu Yüce Mecliste AT konusunu konuştuğumuz zaman, 

bu konuyu daha etraflı bir şekilde görüşme imkânını bulacağız; bunu temenni ediyorum. 
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Hemen şunu belirteyim İd, bu kadar Önemli bir konu, bu Mecliste iki defa konuşulmuş
tur. Araştıracak olursak görülecek ki, tam yirmi yirmiiki yıl evvel bendenizin verdiği iki tane 
gensoruyla görüşülmüş; bugüne kadar AT konusu bu Mecliste bir daha görüşülmemiştir. Şu 
halimize bakınız!.. Onun için, temenni ediyorum ki, bu kadar önemli bir konu, bu Mecliste 
enine boyuna görüşülsün. 

Muhterem arkadaşlarım, bu açıklamalarımla şunları ifade ediyorum : Türkiye'nin yeri İs
lam birliğidir, AT değildir. Türkiye 80 tane Müslüman topluluğu bir araya toplayıp lideri ol
mak imkân ve fırsatına sahiptir; âdil düzeni yeryüzüne hâkim kılıp, bütün insanlığa saadet 
getirmenin öncüsü olma imkânına sahiptir. Gelin, bütün dış politika planlarımızı bu temel stra
tejiyi göre tanzim edelim. Edelim de, ne olacak? Şimdi önemli dış politika konularımıza birer 
cümleyle cevap getiriyorum. Meselenin aslı ortaya kondu mu, çözümü kolay olur. 

Birincisi, Kıbrıs meselesi. Biz Kıbrıs'ta ne yapacağız? Derhal federe devlet görüşmelerine 
son vereceğiz. Neymiş bu federe devlet görüşmesi? Yahu, bizim bir bağımsız devletimiz var. 
Bir yandan Müslüman ülkelere sözde gidiyoruz, "Bu bağımsız devleti, ne olursunuz siz de ka
bul edin" diyoruz; öbür taraftan, "İşte Birleşmiş Milletler şunu dedi de, bunu dedi de..." Vay 
canına!.. Sizi biri ipnotize mi ediyor? Allahaşkına bırakın şunu... "Efendim Amerika'nın ho
şuna gitmez..." Bana ne Amerika'dan? (RP sıralarından alkışlar) Amerika mı bizi yönetecek? 
Neymiş bu federe devlet? Şu hale bakın... Sözde bağımsız devlet... Biz bu devleti tanımışız. 
Senelerden beri niçin uğraşıyoruz?.. Rumlarla bir devlet kuracağız, kendi bağımsız devletimi
zin bağımsızlığını ortadan kaldıracağız! Bu nasıl iş?.. Kim zorluyor?.. Rum, bizim peşimizde 
koşsun. Bırakın bu görüşmeleri, kesin; kesin de, sizi 60 milyon alkışlasın, sizi 1,5 milyar alkış
lasın, size 6 milyar insan selam dursun. (RP sıralarından alkışlar) Bırakın bu safsataları... Ba
kın, Refah Partisi Meclise girdi ve sesleniyor... Ben de huzurlarınızda Rabbime şükrediyorum 
ki, ilk defa bunu burada bar bar bağırıyorum : Kıbrıs Devletini tanıttırın. Bırakın bu federe. 
devlet saçmalıklarını Allahaşkına.. Neymiş bunlar?.. (RP sıralarından alkışlar) Bakınız, eğer 
şu anda Sayın Rauf Denktaş televizyonun başındaysa, gözünden yaş akıyor ve "Yaşa Erbakan, 
zaten bir sen varsın burada" diyor ve ben onu da duyuyorum. (RP sıralarından alkışlar) Yap
mayın Allahaşkına... Kendinize gelin... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Araplar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini niye tanımıyor
lar? Onu söyteyin. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Öbür taraftan bizim yapacağımız iş, KKTC'nin 
refaha kavuşmasına çalışmaktır; bu bir. 

İki: Balkanlardaki Müslüman topluluklar... İşte, Yugoslavya'da dört tane cumhuriyet ba
ğımsızlığına kavuşuyor : Bosna - Hersek, Kosova, Makedonya, Sancak... Bir de Arnavutluk 
var, Müslüman bir ülke, beş tane. 

Biz, bunları korumalıyız, bunları tanımalıyız, onlara yardımcı olmalıyız. Bakın Almanya 
ne yapıyor; Hırvatistan'ı -görüyorsunuz- Slovenya'yı hemen kucakladı. 

O, kendi insanlarını kucaklıyor da, biz niye kendi insanlarımıza yabancı davranıyoruz? 
Amerika'nın hoşuna gitmiyormuş?.. Bize ne Amerika'dan?.. 

Geliniz, Yugoslavya'daki bu kardeşlerimize samimî olarak sahip çıkalım. Bulgaristan'da
ki ve Romanya'daki kardeşlerimizin durumu da aynı şekilde. Kıymetli arkadaşımız biraz önce 
konuşurken, "Bulgaristan'daki soydaşlarımızın hakları bir dereceye kadar korunuyor" dedi. 
Evet, korunuyor; ama, nereden?.. Allah'tan. Biz bir şey mi yaptık da, Bulgaristan'daki kardeş-
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terimizi kurtardık? (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Orada bunlar kendi kendine olu
yor; biz burada, "İyi ki böyle oldu" diyoruz. Bizim bu işte hiçbir dahlimiz yok. Nitekim, tam 
aksi olurken niye kimsenin sesi çıkmıyor? 

Yunanistan'ı niye sona bıraktım? Çünkü, canımıza okuyor da, onun için. Bakın, Yuna
nistan'da -görüyorsunuz- Müslüman kardeşlerimizin müftüsünü bile onlar tayin ediyor, ama 
gelip Türkiye'deki patriğini kendisi seçiyor, bizim de üç tane bakanımız, gidip onlara selam 
duruyor! Bu nasıl iş?! Bizim bakanımız oraya vizesiz gidemiyor, onlar buraya vizesiz geliyor!.. 

Bakınız, Balkanlarda sekiz tane Müslüman topluluk var... tşte biz, sadece Asya'daki di
ğer Müslüman ülkelerin değil, onların da ağabeyiyiz; mesuliyetimiz var, hepsini kucaklamah-
yız ve onları tslam Birliğine üye yapmalıyız; gelecekteki tslam Birliğinin de birer üyesi olacak
larını, "İslam Birleşmiş Milletleri"ne üye olacaklarını şimdiden kendilerine telkin etmeliyiz. 
Sovyetlerdeki Müslüman ülkelerden Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ta
cikistan, Kazakistan, ayrıca Çeçenler, Dağıstan, Kazan, Başkırtlar da toplam 115 milyon Müs
lüman kardeşimiz var. Bu Müslüman topluluklarla biz, en yakın münasebetlerimizi kuralım. 
Bunlara ilaveten bir de Doğu Türkistan var. Bizim bütün milletvekillerimizin yakinen tanıdığı 
çok muhterem îsa Yusuf Beyefendinin çok mühim bir sözü var; her zaman der ki, "Doğu Türk
istanlılara ağlama hakkı bile verilmiyor." Öyle bir zulüm altındalar ki... Kim bununla ilgilene
cek? Biz ilgileneceğiz... Bunların hepsi bizim kardeşimiz. Gelin, Doğu Türkistan meselesini 
başlıbaşına bir konu olarak görüşelim. Bu kadar sahipsiz... Onlar bizim için canlarını veriyor; 
biz ise gidip "Ne olur bizi Ortak Pazara alın" deyip duruyoruz; başka şey bilmiyoruz. 

Rusya'daki bütün bu cumhuriyetler için 5 madde söylüyorum : En yakın ilişkiyi kurmalı
yız, bağımsızlıklarını ilan edenleri tanımalıyız, tslam Konferansına onları üye yapmalıyız, eko
nomik kalkınmalarına yardımcı olmalıyız, tabancılar gitti, parselledi bile; çok geç kaldık. Uçak
lar dolusu Siyonistler, Yahudiler gidiyor; madenleri ve her şeyi parselliyor. Koskocaman bina
lar 5 000 dolar, 10 000 dolar... Amerika'da nasıl altına hücum edildi ise, bütün o ülkelerde 
de her şey böyle -biz gözümüzü açıncaya kadar- parsellenip duruyor. Diğer yandan, Slav Birli
ğine giren ülkeleri ikaz etmemiz lazım : "Çıkın buradan, siz kendi aranızda tslam Birliğini 
kurun. Şu anda Türkiye'ye bağlanın demiyoruz. Ne anyorsunuz bu Slav Birliğinin içinde?" 
demek vazifesi bize düşüyor. 

Etmeyin, eylemeyin, bu insanları yanlış yola sevk etmeyin. Amerika bizi aldatıyor, onları 
emperyalizmde uşak haline getirmek için bizi kullanmak istiyor. Bu mekanizmaya aldanmayalım. 

Yunanistan'la meselelerimize gelince : Mutlaka, bu adalardaki tahkimatı söktürmeliyiz. 
Bundan başka, Ege Denizindeki haklarımızı korumalıyız. Bakınız, araştırma gemilerimiz bile, 
artık, Ege Denizine çıkamıyor. Demin de söylediğim gibi, Batı Trakya'daki Müslüman kardeş
lerimizin haklarını korumalıyız. Amerika, "Yunanistan'la aranızda mesele istemem" dediği 
için, oturup, suskun suskun bekleyemeyiz. 

Böylece, size tam 22 tane Müslüman topluluk bahsettim; bunların çokları da soydaşları
mızda. Balkanlarda 8 tane topluluk 15 - 20 milyon; Rusya'da 10 tane topluluk, 115 milyon; 
Çin ve Doğu Türkistan'da 80 milyon, KKTC'de 160 bin, Türkiye'de 60 milyon olmak üzere 
toplam 280 milyon Müslüman. Kim sahip olacak bunlara? tşte bu Meclis sahip olacak. Ondan 
dolayı, geliniz, dış politikamızı buna göre ayarlayalım. Sahip olmak demek, burada konuşup 
geçmek demek değildir; şu söylediğim beş tane adımı fiilen atmak lazım gelir. Ayrıca, 3 mil
yon da Avrupa'da işçimiz var. Vıyana'nın doğusunda 30 milyon Müslüman var. Bu 30 milyon 
Müslümamn da haklarını korumalıyız. 

— 260 — 



T.B.M.M. B : 20 25 . 12 . 1991 O : I 

Avrupa'daki işçilerimize üçüncü sınıf insan muamelesi yapılıyor. Her türlü sosyal haklar
dan, insan haklarından mahrumdurlar. Çifte standart uygulanıyor. Bir de bu dazlaklar çıktı 
başımıza. Niçin? Türkiye uyuyor da onun için. Bütün bunları önleme vazifesi Türkiye'ye düş
mektedir. Türkiye, diğer Müslüman ülkelerle kuracağı iyi ilişkilerle ağırlığını koymalıdır; ya
pabileceği çok şey vardır. Bakınız, Brüksel'de büyük bir cami var. Neden?.. Vaktiyle, Kral Fay
sal petrol fiyatlarını artırdığı zaman Belçika "Ne olursun bana petrol ver" dediğinde Kral Fay
sal da dedi ki, "Bir şartla veririm. Zaten cami mimarisine göre yapılmış olan şu müzeyi cami 
yaparsan sana petrol veririm." Başka çare bulamadılar Bugün Brüksel'in ortasında koskoca
man bir cami varsa, böylece olmuştur. Müslüman ülkeler şuurlu olduğu zaman, bütün bu hak
sızlıkları önleme imkânına sahip olurlar. 

Çok kısaca sözlerimi topluyorum : 
Muhterem arkadaşlarım, bakınız, biz bütün Müslüman ülkelerle iyi ilişkiler kurmalıyız. 

Bakınız, açıkça ifade ediyorum : Irak'a konulan ambargonun kaldırılmasında biz öncülük yap
malıyız. Bilindiği gibi, Bush, son defa İngiltere'de kurulmuş olan adalet Komisyonunda tespit 
ettiği gibi, -eski Amerikan Adalet Bakanı da dahil olmak üzere- "10'dan fazla insanlık suçu 
işlemiştir" diye onlar karar aldı, sırf, İsrail'in karşısında bir tehdit unsuru olmasın diye, Irak'ı 
yerle bir ettiler. Peki, Irak Kuveyt'ten çıkalı on ay oluyor, neden bu ambargo hâlâ kalkmıyor? 
Siyonizmın intikamı!.. Yoksa, bu ambargo, Irak, Kuveyt'i işgal ettiği için konmuştu; Irak Ku
veyt'ten çıktı. Hem öyle bir.ambargo konmuş vaziyette ki, hepimizin bildiği gibi, ilaç ve insan
ların gıdaları dahi gitmiyor. Şu geçmiş olduğumuz aylar içerisinde 68 bin çocuk ölmüştür... 
Ameliyat için narkoz yoktur... 

Etmeyin, eylemeyin... Böyle insanlık olmaz. Biz komşuyuz, her zaman birbirimizin yüzü
ne bakacağız. Kaldı ki, Birleşmiş Milletlerin temel esaslarına göre, ilaç ve gıda maddeleri üze
rine zaten ambargo konamaz. Kuzey Irak'taki Kürt - Müslüman kardeşlerimizin de böylece 
ihtiyaçlarını karşılama imkânımız doğacaktır. 

Güneydoğu Anadolumuz felç olmuştur. Biz ambargoyu kaldırdığımız anda, kendi yurdu
muza hayat gelecektir. 30 bin kamyon, işsizlikten çürümeye terk edilmiştir. Adamlar bize "Bor
cumuza mahsuben petrol verelim" diyorlar, 2 milyar dolarlık petrol verecekler; ama, biz "Ha
yır biz almayız" diyoruz. Bu nasıl olur?. Bunun, bizim millî menfaatlerimizle bağdaşması müm
kün değil. Onun için, eğer ambargoyu biz Amerika'nın müsaadesiyle değil, Türkiye Cumhuri
yetinin inisiyatifi ile kaldırırsak (RP sıralarından alkışlar) o takdirde, her zaman beraber yaşa
yacağımız bir komşu Müslüman ülke ile iyi münasebetler kurmuş oluruz... Böylece, hem bü
tün bu maddî imkânlarla, hem de oranın iman bakımından alacağımız müteahhitlik hizmetle
riyle çok büyük millî menfaat temin ederiz. Hele, her şeyden önce, gıda ve ilaç bakımından 
bu ambargonun derhal kaldırılmasının icap ettiğini ısrarla belirtiyorum. Ayrıca, kendi alaca
ğımıza karşılık, petrol boru hattı derhal açılmalıdır. 

Libya, haksız bir tecavüzle karşı karşıya bulunuyor. Amerika, bir uçak düşürülmesini ba
hane ederek, şimdi Libya'yı imha etmek istiyor. Sebep açıktır... Çünkü, Libya, Amerika'nın 
emrine uymuyor. Nasıl Irak'ı yok ettiyse, şimdi de Libya'yı yok edecek. 

İki sene evvel aynı Amerika, "Bu uçağı Lübnan'daki teröristler düşürdü, sebebi ise İran'dır" 
diye İran'a kızıyordu, şimdi "Libya düşürdü" diyor ve Libya'ya kızıyor. Üstelik, kendisi mu
hakeme etmiş; hem savcı, hem hâkim ve hem de infaz eden!.. "Ben bunu suçlu buldum, gelip 
bombalayacağım!.." Şu hale bakın... Altı milyar insan, bu Amerika'nın karşısına çıkmalı... 

— 261 — 



T.B.M.M. B : 2© 25 . 12 . 1991 • O : 1 

Burada kovboy rejimi yürümez... Kendi kendine çıkmış, "Ben bunu suçlu buldum" diyor. Ne
reden suçlu buluyorsun? Bak, Libya diyor ki, "Beynelmilel bir mahkeme bunu incelesin, biz 
de yardım edelim." Ama Amerika, "Hayır, ben muhakeme ettim, bitti" diyor. Bu nerede gö
rülmüş, bu nasıl dünya yönetimi?! 

Bakın, Mısır çıktı ve dedi ki, "Böyle yapamazsınız, beynelmilel bir mahkemede yargılan
madan, böyle bir kuvvet kullanamazsınız. Biz bunun şiddetle karşısındayız." Biz dedik ki, "Bunu 
asıl Türkiye yapsın. İslam Konferansına gidiyorsunuz, siz önayak olun." Bizimkiler, önayak 
olmadılar; ama İslam Konferansı gene de bu kararı aldı. 

BAŞKAN — Sayın Erbakart, lütfen bitiriniz, Riyaseti müşkül durumda bırakıyorsunuz. 
NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) —- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Muhterem arkadaşlarım, bundan dolayıdır ki, diğer önemli bir konumuz, Kudüs'ün kur

tarılması, Filistin ve İsrail ile münasebetlerimizdîr. 1,5 milyarlık İslam âleminin en mühim me
selesi budur. Bu İsrail 45 yıldır tecavüz ediyor. Biz, kurduğumuz her üç hükümetin programın
da da, "Ortadoğu'da barışın teessüsü için ilk adım, İsrail'in, haksız olarak işgal ettiği toprak
lardan geri çekilmesidir" diye yazmışızdır. Aradan onbeş sene geçti; ama maalesef Türkiye bu 
hususta hiçbir ciddî yardımda bulunmadı. İsrail'e Batılı güçler çifte standart tatbik ediyorlar. 
Madrit Konferansı, büyük İsrail'in kurulması için oynanan bir oyundur. Bakın, îzak Şamir, 
açıkça beyanlarında -ki, kendisi bir teröristtir bildiğimiz gibi- diyor ki, "Bizim gücümüz, bü
yük İsrail'e inancımızdan geliyor ve Türkiye bizim emniyet bölgemizdir." Her şey bu kadar açıktır. 

Barış Suyu Projesi, İsrail'i kuraklıktan kurtarmak için hazırlanmış bir projedir. Asla böy
le bir oyuri oynanmamalıdır. İsrail'i, ne yazık ki, Türkiye şımartıyor; temsilciliğimizi, büyükel
çilik düzeyine çıkartmaya çalışıyor; işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi için ciddî bir ağırlık 
koymuyor. Bütün Müslüman ülkelerle birlikte, Kudüs'ün kurtarılması ve bağımsız Filistin dev
letinin kendi toprakları üzerinde yaşayıp, hükümran olmasına Türkiye öncülük etmelidir. 

Afganistan mücahitlerinin kendi bağımsız İslam cumhuriyetlerini kurmasına yardımcı ol
malıyız. Bununla niçin hiçbir ilgimiz yok? Bu cumhuriyeti de, bir an evvel, ECO, yani Türkiye 
- İran - Pakistan topluluğunun içerisine almalıyız.. Keşmir zulmü karşısında sessiz kalamayız. 
Bütün bunları belirttikten sonra sözümü kapatıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bütün bunları bir bir saydım. Şahsiyetli bir dış politika... Yer
yüzünde hakkı hâkim kılmak, altı milyar insanın saadete kavuşmasına hizmet etmek için, biz, 
bu birlikleri, bu beraberlik ve bu hizmetleri, başka blokların aleyhine olsun diye söylemiyoruz. 
Bütün bloklar kendi sahalarında gelişsin, biz de onlara yardımcı olalım. AT ile ticarî münase
betlerimizi geliştirelim, kültürel münasebetlerimizi geliştirelim; ama "bizim kanunlarımızı siz 
yapın" demeyelim. Biz, her türlü münasebetlerin gelişmesine, yeryüzüne barışın hâkim olma
sına taraftarız. 

Sözümü kapatırken şunu ifade ediyorum : De Gaulle ne yaptı? Fransa'nın başına gelir 
gelmez, "Biz de uzaya araç göndereceğiz, biz de atom araştırması yapacağız" dedi. Onun için, 
"Efendim, Müslüman ülkeler olarak biz bir araya gelirsek teknolojimiz yetmez" sözü, sakın 
ha, bizi, hakkı hâkim kılma çalışmasından geri bırakmamalı. Biz, onlardan daha üstün tekno
loji yaparız; yeter ki, kendimize inanalım. Bugün İslam âleminde, dünyanın en ileri araştırma
larını yaparak Nobel ödülü alan pek çok ilim adamı var. Gelin, vakit kaybetmeden, bir an ev
vel kendimize dönelim. Görüldüğü gibi, tarihin çok önemli bir dönüm noktasındayız. Yeryür 
zündeki altı milyar insanın saadeti için Türkiye'ye çok mühim görevler düşmektedir. Türkiye, 
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hakkı üstün tutan ve adil düzene dayanan yeni bir dünyanın kurulmasına öncülük yapabilme 
önem ve imkanına sahiptir. Bu hizmetlerin yapılması, ancak Batı taklitçiliğinin ve Batı'ya uşak 
olma heveslerinin bırakılıp, millî görüşe dönülmesi ve "lider ülke Türkiye" inancına sahip olun-
masıyla mümkündür. 

Muhterem milletvekilleri, geliniz, tarihin şerefli milletinin evlatları olarak, böyle tarihî bir 
dönüm noktasında, elbirliği ve inanç birliğiyle bu hizmetleri hep beraber yapalım ve bütün 
insanlık için en büyük hayrı işlemiş olalım. 

Bu davet ve temenniyle, hepinizi, Refah Partimiz Grubu adına saygıyla selamlıyorum. Muh
terem Başkanım, milletvekilîerimizi, Hükümet üyelerini ve Dışişleri Bakanlığımızın kıymetli 
elemanlarını, bu yolda hayırlı hizmetler yapacaklarından dolayı, şimdiden tebrik ediyorum ve 
yeryüzüne huzur, bütün insanlığa da saadetler gelmesini dileyerek, sizi şimdilik Allah'a ema
net ediyorum. Sağolun, varolun. (RP sıralarından ayakta alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, ümit ediyoruz ki, Grubumuzun sözcüsüne 
da aynı toleransı gösterirsiniz. 

BAŞKAN — Gayet tabiî, bu toleransı tanıyacağız. Ben ne zaman burada nöbetçi olsam, 
üzülerek ifade edeyim, Sayın Erbakan'Ia saatlerimiz ayrı; benim kullandığım saati kullanmıyorlar, 

Efendim, sıra* Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın trfan Demiralp'te. 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) -

DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMIRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; sözlerime başlamadan önce, Yüce Türk Milletini, onun Yüce Meclisini, burada bulu
nan Dışişleri Bakanlığı bürokratlarını saygılarımla selamlıyorum. 

Son aylarda, hatta günlerde, dünyanın pek çok bölgesinde olaylar öylesine hızlı gelişiyor 
ve değişiyor ki, bir yılda, hatta üç yılda olması mümkün değilmiş gibi görünen bazı olaylar 
bir günde meydana geliyor. 

Konuların detaylarına girmeden önce, birkaç noktayı belirtmek istiyorum. Dış politika stra
tejileri tespit edilirken, "çekingen, pasif" veya "atak" sıfatlarını kullanmak yanlıştır. Dış po
litika tespitleri bu sıfatlarla yapılmamalıdır. Dış politikada, akılcılık, aklın yolu hâkim olmalı
dır. Ancak, ülke menfaatlan akılcılıkla gözetilirken, uluslararası dengeler göz önünden kaçı
rılmamalıdır. 

Bir noktayı daha ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti, laik; ama yüzde 99'u Müs
lüman olan bir ülkedir. Elhamdülillah, hepimiz Müslümamz; ancak, bazı kişilerin buraya çı
kıp, kendisini diğer Müslümanlardan daha iyi Müslümanmış gibi göstermeye çalışmasını, Yü
ce Peygamberimizin bir hadisi şerifinden de esinlenerek, yanlış bulduğumu ifade etmek istiyo
rum. Bu tavır, her şeyden önce, bizim yüce dinimizin ilkelerine aylarıdır. Hiçbir Müslüman, 
bir Müslümanın diğerlerinden daha iyi Müslüman olduğunu iddia edemez. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Öyle bir iddiada bulunulmadı Sayın Hatip... 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Bunun takdiri, Yüce Allah'a aittir. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sözlerimin sonunda da söyleyeceğim bir konuyu, ilk 
başta, bir defa daha söylemek istiyorum. Dış politika konularında duygusallık hâkim olamaz, 
dış politika tespitleri duygusal dürtülerle yapılamaz. Yapılırsa, hata yapılmış olur ve acısını, 
memleket ve millet toplu halde çeker. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Onun için ambargoyu kaldırmayalım!.. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — "Dünya çok hızlı bir değişim içerisinde" dedim. Orta 

Avrupa'da çok büyük bir değişim yaşanmıştır. Bu değişimin bu kadar kısa süreye sığacağını 
hiç kimse düşünemezdi. Sovyetler Birliğinde çok hızlı bir değişim yaşanmıştır ve hâlâ da ya
şanmaktadır. Konunun detaylarına birazdan gireceğim. Bunun da birkaç haftaya sığacağını, 
olayların bu kadar kısa zamanda bu nokaya gelceğini, önceden hiç kimsenin tahmin etmesi 
mümkün değildi ve soğuk savaş, dünyada, Avrupa'da sona ermiştir. 

Bütün bunlar, yeni bir Avrupa ve yeni bir dünyanın esas temellerinin, kurumsal temelleri
nin ortaya çıkmakta olduğunu gösteriyor. 

Avrupa'nın siyasî birliğinin oluşması ile ilgili adımların Maastricht zirvesine atıldığına hep 
birlikte şahit olduk, öyle ki, Avrupa, tek bir devlet haline gelmeyi hedefliyor; 1993 yılından 
itibaren sınırlarını açmayı, 1999 yılından itibaren tek para, tek merkez bankasına geçmeyi he
defliyor ve Avrupa Topluluğu, 1995 yılında Avusturya ve İsveç'i, 2000 yılından itibaren de Fin
landiya, İsviçre, Norveç, Polonya, Çekoslovakya ve Macaristan'ı bünyesine almayı hedefliyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, Avrupa Topluluğu da dahil olmak üzere, Ba-
tı'nın tüm kuruluşlarında yer almak arzusundadır. Türkiye'yi, insanlığın ulaşmış olduğu me
deniyet çizgisine yaklaştırmak ve bu yolda önüne çıkacak engelleri aşmak, hepimizin ve her 
şeyden önce de Yüce Meclisin görevidir. 

Batı'nın, insanlığın ulaşmış olduğu medeniyet, teknoloji; sadece bunu bugün elinde bu
lunduran ülkelerin, o ülkelerde yaşayan insanların tasarrufunda bulunan veya bulunması gere
ken öğeler değildir. Bunlar, tüm insanlığın ulaşmayı hedef aldığı, alması lazım geldiği ve bir 
gün mutlaka ulaşması gereken hedeflerdir ve böyle olmalıdır. İşte, Türkiye de, bu çerçeve içeri
sinde politikalarını tespit edip, insanlığın ulaşmış olduğu bu çizgiye bir an önce ulaşmanın yol
larını aramak, bulmak mecburiyetindedir. 

Bugün dünyanın gündeminde bulunan, karşı karşıya bulunduğu en önemli siyasî olay, Sov
yetler Birliğinin dağılmış olmasıdır. Sovyetler Birliğinin çözülmesiyle bağımsızlığını kazanan 
tüm cumhuriyetlerin, Hükümetimiz tarafından tanınmış olması da çok yerinde bir karardır. 
Ancak, özellikle Türkiye'yi bir örnek, bir lider ülke olarak kabul eden, bağımsızlıklarını tanı
dığımız Türk cumhuriyetlerinin bu arzuları, hayal kmkhğıyla sonuçlanmamalıdır. Bu Mecli
sin, bu konularda alacağı kararlarla, Türk cumhuriyetlerinin bizden beklediği yardımları, ön
derlik görevini, hiç yanlış yapmadan yerine getirmek mecburiyetindeyiz. 

özellikle Türkiye'ye sınırı olan ve bağımsızlıklarını ilan etmiş olan cumhuriyetlerin, ara
larındaki anlaşmazlıkları, hatta sıcak çatışmaya dönen anlaşmazlıkları barışçı yollarla hallet
melerini, hem kendi çıkarları, hem de bölgenin istikrarı açısından arzu ediyoruz. Sıcak çatış
maların başlaması veya devamı, her şeyden önce, bu ülkelerin bizzat kendilerine zarar verecek
tir ve bu ülkelerde bağımsızlığını kazanmış olmanın sevincini yaşayan insanlar ıstırap çekecek
lerdir. Bütün bunları düşünerek ve Türkiye'nin de bunlardan etkilenmesi ihtimalini göz önüne 
atarak, bu ülkelerin aralarındaki anlaşmazlıkları barışçı yollardan çözmelerini temenni ediyo
ruz. Bu ülkelerden hiçbirinin, sınırlarını değiştirme, genişletme şeklinde bir tavıra girmemele
rini temenni ediyoruz. Çünkü, bu şekildeki davranış veya çabalar, karşı çabaları doğuracaktır 
ve bu da, bölgede, çözülmesi uzun zamanlar alacak olan ihtilafların doğmasına, istikrarın bo
zulmasına yol açacaktır, 
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Sayın Başkan sayın milletvekilleri; bağımsızlığını yeni kazanan Türk - İslam cumhuriyet
lerinin, bir ülkenin etkisinde kalarak, o ülkenin rejimini benimseme veyahut da o şekilde bir 
rejimi kabul etme noktasına geleceği şeklindeki iddialarada katılmıyoruz. Çünkü, laik, demok
ratik, insan haklarına saygı esasına dayanan yönetim şekli ve serbest pazar ekonomisi, bu cum
huriyetlerin yönetimine hâkim olacaktır. Aklın yolu ve çağın yönetim şekli de budur. Buna 
karşı direnmekle netice alacağını zanneden ülkelerin, netice alamayacaklarını burada ifade et
mek istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti olarak, az önce değinmiş olduğum gibi, Türkiye'den "bir önder, bir 
rehber, bir kardeş, bir büyük" sıfatlarıyla yardım bekleyen, yol gösterilmesini bekleyen bu cum
huriyetlere, bu konularda yardımcı olmak, Hükümetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin görevidir ve bu konuda gerekenin yapılması lazımdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu bağlamda, Türkiye'nin, Türk - İslam cumhuriyet
leriyle olan ilişkilerinin geleceği ve gelecekte alması muhtemel şekliyle ilgili olarak, öngörüş-
melerde de bahsetmiş olduğum bir konuyu, tekrar Yüce Meclisin ve Yüce Milletin dikkatlerine 
sunmak istiyorum. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, birlikte hareket eden Amerika devletler grubudur. 
Avrupa Topluluğu, onunla birleşmesi ve Avrupa ekonomik alanını oluşturması beklenen 
EFTA, 380 milyon civarındaki nüfusu ile bir güç dengesidir. Doğal olarak, bu iki güç odağı, 
kendi dışlarında başkaca büyük bir güç odağının oluşmasına, uzun vadeli stratejileri yönünden 
olumlu bakmayabilirler. Her ne kadar, Türkiye'nin, Türk cumhuriyetlerine, demokrasi, laiklik 
ve serbest pazar ekonomisi gibi konularda yapacağı yardımlar olumlu karşılanıyor gibi görülürse 
de, az önce söylediğim gibi, uzun vadeli birtakım çıkarlara ters düşebilir. Ancak, Türkiye, her 
şeye rağmen, tüm uluslararası dengeleri de göz önüne alarak, bu ülkelerle sürdüreceği, geliştire
ceği ekonomik, siyasî ve kültürel çabalarına hız vermeli, bu ülkelere bu konularda yardımcı ol
malı ve olmaya da devam etmelidir. Dışişleri Bakanlığında, bu konuları yürütecek.koordine edecek 
bir masanın kurulmuş olduğunu da bugün memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. 

Yugoslavya'daki iç savaş, Avrupa'nın genelini ilgilendiren bir konudur. Ancak, özelinde 
bu, bir Balkan sorunudur. Balkanlar'da yeni devletler meydana gelirken ve dengeler değişir
ken, özellikle, Yunanistan'ın da bir Balkan ülkesi olduğunu göz önüne alarak, Türkiye'nin, 
izleyeceği politikalara çok dikkat etmesi gerekir. Ayrıca, Yugoslavya'daki olaylar ve Yugoslav
ya'nın parçalanması, istese de, istemese de, Türkiye'yi, Balkanlar'da meydana gelen bu olay
larla ilgilenmek mecburiyetinde bırakacaktır. 

Yugoslavya'nın parçalanması ve bu süreç içerisinde Almanya'nın, Avrupa Topluluğu ve 
Amerika Birleşik Devletlerinin ikazlarına rağmen, Hırvatistan ve Slovenya'yı tanıma kararı al
ması, Avrupa'da bugünlerde yaşanan en önemli gelişmelerden bir tanesidir; Yugoslavya'nın par
çalanması kadar önemlidir. 

Bunu ve Almanya'da son zamanlarda giderek artan ve çoğu yerde planlı olarak teşvik edildiği 
söylenilen ırkçı hareketleri kaygıyla karşılıyoruz ve Batı Avrupa'da, özellikle Almanya'da çalı
şan, yaşayan Türk işçilerini ve onların ailelerini göz önüne alarak ve bunların bu yabancı düş
manlığına, ırkçı hareketlere maruz kaldıklarını düşünerek, dikkatle izlemek zorundayız. 

Yugoslavya'daki gelişmeler ve Almanya'nın Slovenya ile Hırvatistan'ı tanıma kararı, Av
rupa Topluluğu içinde de ciddî endişeler yaratmıştır. Fransa Dışişleri Bakanı Roland Ruma, 
bu endişesini şu şekilde dile getiriyor : "Eğer Avrupa Topluluğu olmasaydı, bugün Avrupa'nın 
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durumu Birinci Dünya Savaşı öncesine benzeyecekti. O zaman da, Almanya, Hırvatistan'ın, 
Fransa da Sırbistan'ın yanında yer alırdı" diyerek uyarıda bulunmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, her ne kadara bu sıcak çatışmaların içine girilmesi ve 
buralara Türk askerinin gönderilmesi bazı riskleri taşıyorsa da, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin barış gücü gönderilmesi konusunda karar alması halinde, Türkiye'nin bu barış gü
cüne asker vermesinin yerinde bir karar olacağı inancındayız. 

Balkanlar'da Türkiye'yi ilgilendiren ve taraf yapan hususları, kısaca şu şekilde özetleyebi
liriz : Bazı Avrupa ülkeleri, Balkanlar'da nüfuzalanlan oluşturma çabası içindedirler. Bölgede 
Türk - Müslüman azınlıkları vardır ve bunlar.bugün, çatışmalar arasında ciddî tehditlerle, teh
likelerle karşı karşıyadırlar. Bu bölgedeki Ortodoksların, Yunanistan'ın nüfuz alanına girmesi 
ihtimali ve sakıncası vardır ve bütün bu dengelerin Türkiye'nin aleyhinde oluşması tehlikesi vardır. 

îşte, bu noktaları göz önüne alarak, Türkiye'nin, istese de istemese de, Balkanlar'da mey
dana gelecek olan olayların içinde yer alacağını burada ifade etmek istiyoruz. 

Zaten Yunanistan, 9-10 Aralık 1991 tarihlerinde Maastrich'te yapılan zirvede, Balkan-
lar'daki bu rahatsızlığın mutlaka yayılacağını ve bu nedenle kendisinin vakit geçirilmeden Batı 
Avrupa Birliğine, Avrupa Topluluğunun savunmaboyutu olan Batı Avrupa Birliğine alınması 
gerektiğini ısrarla belirtmiştir ve hatta burada şantaja dahi başvurmuş, şayet BAB'a kabul edil
mezse, AT'nin alacağı diğer kararları veto edeceği tehdidini savurmuştur. Buna karşı sadece 
İngiltere'nin tavır aldığını, diğer AT ülkelerinin Yunanistan'ın bu şantajcı tutumuna yeşil ışık 
yaktığını da üzülerek izlemiş bulunuyoruz, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kıbrıs, Türkiye'nin millî davasıdır. Bu Meclisteki grup
ların hiçbirinin Kıbrıs'la ilgili, Kıbrıs'ın millî dava olmasıyla ilgili söz söyleme hakkı, diğerin
den fazla değildir. Kıbrıs, Türkiye'nin bir millî davasıdır ve bu çatı altındaki siyasî parti grup
ları, bu davaya çok hassasiyet göstermektedirler. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ne gibi hassasiyet? Teslimiyet!., 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Kıbrıs'ta çözüm arayışı ne şekilde olursa olsun... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Bağımsız devlet olmalı, federe değil. 
BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyelim lütfen. , 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — ister dörtlü zirve, ister ikili zirve olsun, Türkiye, Kıb

rıs'ta, iki bölgeli, iki toplumlu, eşitlik esasına dayalı, şelf determinasyon hakkını veren bir çö
zümden yanadır; bunun dışında hiçbir çözümü Türk Milletinin kabul etmesi mümkün değil
dir. (DYP sıralarından alkışlar) Onun için, bu davayı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin müşte
rek millî davası olarak gördüğümüzü ve bu davada hiçbir grubun söz söyleme hakkının diğe
rinden fazla olmadığını da bilhassa belirtmek isterim. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Hükümet, bağımsızlığı kabul ediyor mu? 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Ocak 1992'den itibaren yapılacak olan zirve çabaları

nın, yapılacak olan ikili veya dörtlü görüşmelerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 649 
sayılı kararı doğrultusunda ve az önce söylediğim esaslar dahilinde gerçekleşmesini ve barışla, 
anlaşmayla neticelenmesini temenni ediyorum. 

Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkları iyiniyetle ele almak zorundayız. Bu ko-
nu!ar,Davos ruhu örneğinde olduğu gibi, iç politika malzemesi yapılmamalıdır.Batı Trakya'da 
yaşayan ve Lozan Antlaşmasıyla azınlık statüsünü kazanmış bulunan soydaşlarımızın bu ulus-
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lararası anlaşmalardan gelen haklarını koruduğumuzu ve korumaya devam edeceğimizi bura
da ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, Bulgaristan ile olan ilişkilerin bu şekilde devam etmesinin, iyi komşuluk ilkeleri
nin daha sıkı işbirliğine dönüşmesinin, hem Türkiye, hem Bulgaristan ve hem de Bulgaristan'
da yaşayan soydaşlarımızın çıkarları doğrultusunda olduğu kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sovyetler Birliğinin çözülmesi tamamlanmıştır; ancak, 
birliği oluşturan 15 cumhuriyetin bağımsızlıklarını ilan etmeleri, olayın henüz sonu değildir. 
Çünkü, konuşmamın başında söylediğim gibi, olaylar o kadar hızlı cereyan ediyor ki, hiç tah
min edilmeyen, birkaç yılda dahi olması mümkün değil zannedilen olaylar, birkaç günde orta
ya çılaveriyor. Rusya Federasyonu, kendi içinde ciddî bir dağılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
Çeçen - tnguş otonom Müslüman bölgesinin, Moskova'ya.rağmen bağımsızlığını ilan etmesi, 
Orta Rusya'da Tataristan'ın hükümranlık talep etmesi, bu rahatsızlıkların, bugün görünen ba
zı örneklerinden birkaç tanesidir. Temenni etmediğimiz bu parçalanmanın hangi noktaya vara
cağını bugünden kestirmek mümkün değildir. Ancak, bunları burada telafuz etmek de mecbu
riyetindeyiz. Rusya Federasyonunda yaklaşık 100 değişik ulusun, milletin, 24 otonom bölgede 
toplandığı ve diğerlerinin dağınık bir şekilde Rusya Federasyonunun her kesiminde yer aldığı 
ifade edilmektedir ve Rusya Federasyonunda ekonominin bugünkü kötü gidişini devam ettir
mesi, enflasyonun bu şekilde devam etmesi halinde, azınlıkların Moskova'ya karşı bağımsız
lık, otonomi taleplerini yoğunlaştıracakları beklenmektedir. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin tüm yetki ve sorumluluklarını Rusya Federas
yonunun yüklendiği açıklanmıştır. Rusya Federasyonu, 17 milyon kilometrekarelik büyüklüğü 
ve 150 milyonluk nüfusu ile bu işlevini sürdürmeye hak kazanmaktadır. Ancak, Kızıl Ordunun 
asıl nüvesinin ve 28 bin civarında olduğu söylenen nükleer başlıklı füzelerin 22 bininin halen 
Rusya Federasyonunda olduğu unutulmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, Körfez bunalımında Birleşmiş Milletlerin al
mış olduğu ambargo kararını ilk önce uygulayan ülke olmuştur. Türkiye için de hayatî önemi 
haiz olan Kerkük - Yumurtalık petrol boru hattını, Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda 
kapatmıştır. Bu hattın kapalı olmasından Türkiye'nin de zararı vardır. Ancak, az Önce de ifade 
ettiğim gibi, dış politika kararları akılcı yöntemlerle alınmalıdır, dış politika kararlarında hissî 
olunmamalıdır. Türkiye, bu hattı, Birleşmiş Milletlerin bu konuda alacağı kararlar doğrultu
sunda, zamanı geldiğinde açacak ve Irak'la olan ilişkilerini yeniden eski sıcak ilişki seviyesine 
getirecektir ve bu konuda da azimlidir. 

• 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Ambargoyu ne zaman kaldıracaksınız? Ameri
ka'dan emir alarak mı açacaksınız?! 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Yakın gelecekte Birleşmiş Milletlerin bu ambargoyu 
kaldırmasını ve hem Türkiye'nin ve hem de dünyanın, Irak'la yeniden siyasî ve ekonomik iliş
kiye geçmesini biz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak temenni ediyoruz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hükümet temenni yeri değil, icraat yeridir. 

BAŞKAN — Sayın Çelik.müteaddit defadır konuşmacıyı rahatsız ediyorsunuz. Lütfen... 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Türkiye'nin güneyindeki ve doğusundaki komşuları 
ile olan ilişkileri de oldukça kritik bir dönemden geçmektedir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu ülkelerin, Türkiye'nin huzurunu, güvenliğini ve bü
tünlüğünü tehdit eden unsurları bünyelerinde barındırmaları ve hatta desteklemeleri, hiçbir 
ciddî komşuluk anlayışı ile bağdaşürılamaz. Tarih, bu tür davranışların bir gün ters teptiğinin 
ve bunları yapanların, sonunda pişman olduklarının örnekleriyle doludur. 

Türkiye'nin israil ile olan ilişkileri de, yeniden büyükelçilik düzeyine çıkarılmıştır. Bu, olumlu 
bir karardır. Türkiye'nin bu kararının, Arap - tsrail ilişkilerinde ilerlemeler kaydedilmesine ve
sile, Arap - tsrail anlaşmasına yardımcı omasını burada temenni ediyoruz ve bu inançtayız. 

Araplarla israil arasında başlayan Madrit zirvesi, doğrudan görüşmeler dahi, başlıbaşına 
önemli bir adımdır. Birleşmiş Milletlerin 1967 yılında almış olduğu 242 sayılı karara uygun 
olarak, israil'in, işgal etmiş olduğu Arap topraklarını boşaltmasını ve sahiplerine vermesini 
arzu ediyoruz. Bu bölgede, eninde sonunda gerçekleşecek olan Arap - tsrail barışının, bu şe
kilde atılacak olan bir adımla, bir an önce gerçekleşeceğini ve kalıcı olacağını ümit ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Amerika Birleşik Devletleriyle Türkiye'nin dostluğu
nun ve ilişkilerinin temelinde, savundukları ortak değerler ve idealler vardır. Ekonomik ve as
kerî açılardan bir süper güç olan dost ve müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkile
rin, kişisel çerçevenin dışına çıkarılması ve kalıcı bir kurumsal yapıya kavuşturulması zorunlu
dur. Bu çerçevede, müşterek menfaatlar ve idealler zemininde, Amerika Birleşik Devletleri ile 
ilişkilerimizi geliştirme konusunda kararlı olduğumuzu da, burada ifade etmek isterim. 

NATO, Türkiye'nin çok büyük özveri ile katıldığı Batı'nın en güçlü savunma örgütüdür. 
Varşova Paktı'nın ve Sovyetler Birliğinin ortadan kalkmasıyla, bu örgütün önemini kaybettiği, 
bu örgüte gerek kalmadığı düşünülmüşse de, gerçek budeğildir. Bakınız, 21 Aralık tarihinde 
Rusya Federasyonunun Başkanı Yeltsin, Times'a verdiği demeçte, Rusya Federasyonunun sa- ! 

vunma sistemini sağlama almak amacıyla NATO'ya girmek istediğini açıklamıştır. Yani, 1945 
yılından beri, ikinci Dünya Savaşı sonundan beri meydana gelen gelişmeler, soğuk savaş döne
mi, NATO - Varşova Paktı hangi noktaya gelmiştir... rusya Federasyonu, NATO ile birleşmek 
istediğini dile getiriyor. Buradan da görülüyor ki, Türkiye'nin de içinde bulunduğu en güçlü 
savunma örgütü olan NATO, dünyanın siyasî istikrarının devamı için gereklidir ve uzunca bir 
süre kilit rol oynamaya devam edecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yurt dışında çalışan ve ülkemize, gönderdiği dövizlerle 
katkıda bulunan işçilerimiz ve aileleriyle yakından ilgilenmek mecburiyetindeyiz. Bunlar, Batı 
Avrupa'da, Ortadoğu'da, Kuzey Afrika'da, Avustralya'da çalışan Türk işçileri ve aileleridir, 
sayıları da 3 milyon civarındadır. 

özellikle Batı Avrupa ülkelerine giden birinci kuşak vatandaşlarımızın önemli bir kısmı 
Türkiye'ye geri dönmüşlerdir. Ancak, ikinci ve hatta üçüncü kuşak vatandaşlarımız, bu ülke
lerde kalmaya devam ediyorlar ve görünen odur ki, sürekli kalacaklardır, işte burada, bilhassa 
ikinci ve üçüncü kuşakla ilgili olarak kültür ve eğitim problemleri ortaya çıkmaktadır. Zaman 
kaybetmeden bu konuda gerekli önlemler alınmalı, Hükümet, bu vatandaşlarımızın kültür ve 
eğitim sorunlarıyla bir an önce yakından ilgilenmeli ve bu ülkelerde bugün var olan bu kültür 
ve eğitim boşluğunu, kötü niyetli başka ülkelerin doldurmasına engel olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, sürenizin dolmasına 5 dakika vardır. 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu bağlamda olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, sadece yurt dışında çalışan işçi 

ve ailelerinin sorunlarıyla ilgilenen ve ilgili bakanlıklarla koordinasyonu sağlayan bir masanın 
da acilen kurulmasının gerekli olduğu inancındayız. 
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Daha önceleri ve 18 inci Dönemde yapmış olduğumuz konuşmalarda, Türk işçilerinin yo
ğun olduğu bölgelerde faaliyet gösteren konsolosluklarımızın, burada bulunan işçilerimizle, 
bir ağabey - kardeş ilişkisi içerisine olmaları gerektiğini ve bu gereği karşılayacak olan yeterli 
diplomatlarımızın bu ülkelere atanmasının zorunlu olduğunu belirtmiştik; bu hususu bir defa 
daha belirtiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dış politikada çağdaş düzeye ulaşmak ve ülke menfa
atlerini en iyi şekilde korumak için siyasî katılımın artmasını sağlamak mecburiyetindeyiz. Dış 
politikada Türkiye Büyük Millet Meclisinin etkinliği artmalıdır ve Yüce Türk Milletinin huzu
runda yapılan bu genel görüşme, dış politika olaylarında, Türkiye'nin, dış politika stratejisi
nin tespitine, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortak etmeyi amaçlamıştır. Bu şekilde, dış politi
kada demokratikleşme de sağlanmış olacaktır. 

Dış politika kararlarının -bundan önceki Hükümet döneminde olduğu gibi- tek kişi tara
fından alınması ve uygulanması yanlıştır ve asıl önemlisi, tek kişinin alacağı ve uygulayacağı 
kararlarda duygusal olunmaması mümkün değildir. Bu da, konuşmamın başında belirttiğim 
sakıncayı ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, bundan böyle dış politika kararları, hükümet ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından ortaklaşa alınacak ve uygulanacaktır. Bu şekilde dış poli
tika kararları, dış politika olayları, millî hüviyet kazanacaktır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Çekiç Güç'te niye olmadı? 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — En önemlisi, Sayın Demirel Hükümeti ile, dış politika 
kararları bundan böyle gizli kapaklı olmayacaktır. Çünkü, gizli olması gereken konular gizli 
olacak; ancak, bundan önceki hükümetler döneminde izlenen gizli kapaklı dış politika, bun
dan böyle izlenmeyecek; açık, şeffaf; Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesine sunulan, ira
desiyle alınan dış politika karârları izlenecektir. 

Dış politika konusunda Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini, zamanın elverdiği ölçü
de detaylandırarak, Türk Milletinin ve onun Yüce Meclisinin huzuruna getirmeye çalıştık. 

Sözlerimi bitirirken, Yüce Türk Milletini ve onun Yüce Meclisini, sayın milletvekillerini 
saygılarımla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demiralp. 

Gruplar adına son konuşma, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kâmran İnan'ın; buyu
run efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) , • ' r 

ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; bu oturumun açılışında, dün Türkiye'de meydana gelen ve devam eden olaylar hakkında 
Sayın Hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunmasını bekliyorduk. Belki yarınki 
iç güvenlik genel görüşmeleri dolayısıyla yapmalıdırlar; ama, olayların boyutu ve insan kanı
nın maalesef akıtılmış bulunması karşısında bilgi verilmesi, demokrasinin teamülü icabı sa
yılırdı. 

Değerli milletvekilleri, dış politika üzerinde genel görüşmenin yapıldığı şu günlerde, 1991 
yılını kapatmak üzereyiz. Ayrıca 20 nci yüzyılın kapanmasına da önümüzde 9 yıl gibi bir za-
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man kalmış bulunuyor. Bazı önemli olaylar 20 nci yüzyıla damgasını vurmuştur; bunlardan 
bazılarını sizlere sunmak isterim. 

Bu yüzyıl, maalesef iki dünya savaşına şahit olmuştur. 
Bu yüzyılın başında, 1900 yılında dünya nüfusu 1 milyar 900 milyon iken, bugün 5 milyar 

200 milyona çıkmıştır. 
Bu yüzyıl içinde nükleer güç devreye girmiş; dünya, Hiroşima ve Nagazaki facialarını ya

şamıştır. 
Yine bu yüzyılda, 1969 yılından başlayarak insanlar altı defa Aya ayak basmıştır, 
Bu yüzyılda teknoloji büyük hamleler yapmış, bilgisayar teknolojisi ile 21 inci yüzyıl ha

zırlanmaya başlanmıştır ve nihayet bu yüzyılda bu bilhassa son 80 gün içerisinde imparator
luklar tasfiye olmuş, dağılmıştır. 

Birincisi, Osmanlı İmparatorluğu 1914 yılında tasfiye olmuştur. 1927 yılında, Çarlık Rus
ya'nın Romanof Sülalesinin İmparatorluğu ortadan kalkmış, hemen arkasından 1921 ve 1922 
yıllarında, bugün yıkılmaktabulunan Sovyet Komünist İmparatorluğu gelmiştir. 1918 yılında 
Avusturya Macaristan İmparatorluğu ortadan kalkmış, 1945 yılında Almanların III Reisch İmpa
ratorluğu kaybolmuş ve II. Dünya Savaşından sonra İngiliz ve Fransız İmparatorlukları tasfiye 
olmuştur. Son günlerde ve bilhassa 21 Aralık cumartesi günü Alma Ata'da yapılan toplantı 
ve imzalanan Birlik Anlaşması ile, Sovyetler Birliği İmparatorluğu, tarihin tabiatına uygun bir 
şekilde son bulmuştur ve çok garip bir tesadüftür ki, bu konuşmaların cereyan ettiği bugün, 
Sayın Gorbaçov'un görevi son bulmaktadır. 

Olayların gelişmesi çok önemlidir. Aslında, gelişmenin temelinde, 74 yıl boyu Sovvetler 
Birliği'nin ve bir zamanlar dünya nüfusunun yüzde 40'ını boyunduruğu altına alan, büyük 
acılara, elemlere ye faturalara mal olan geçersiz bir sistemin -Marksist sosyal ve ekonomik 
sistemin- çökmesi var. Bu sistemin çöküşünü çabuklaştıran ve bunu gören de, sistemin kendisi
nin yetiştirdiği evladı olan Başkan Gorbaçov, 1985 yılında işbaşına geldiğinde, bu realitenin, 
bu gerçeğin önünde durulamayacağını gördüğünden, bunu tedricî bir şekilde, büyük sarsıntı
lara meydan vermeyecek bir çöküş şekliyle bağlamak istedi. Ancak, ihtilalsiz ihtilal olmuyor... 
Herhalde Fransız İhtilalini ve Roberspierre'yi yeterince incelememiş olacak ki, ihtilalsiz bir dev
rim, ihtilal yapmak istedi. Son darbe, kendisine, 19 Ağustos'ta indirildi : Moskova'dâki cunta 
darbesi. Muhafazakârların, bu darbe karşısındaki halk hareketi ve T&Itsin'in öncülüğünde dar
benin ortadan kaldırılmasıyla son baraj da yıkılmış ve bu suretle imparatorluk tümüyle dağıl
mıştır. 15 cumhuriyetin 3'ü -daha önce Baltık memleketleri- bağımsızlıklarını alarak, eski yerle
rini kazandılar; geriye kalan 12 cumhuriyet -bunlardan üçü Slav olmak üzere- kendi aralarında 
meydana getirdikleri birlik nüvesiyle, Alma Ata'da diğerlerinin katılmasıyla 11 üyelik, bugün he
nüz mahiyeti, şekli, hukukî çerçevesi tam açıklık kazanmamış bir Birlik kurmak istediler. 12 nci 
olan komşumuz Gürcistan, buna katılmadığı gibi, maalesef şu sıralarda çok acı olaylara, bir ba
kıma iç savaşa sahne olmaktadır. Bunun da en kısa zamanda neticelenmesini ümit ve temenni 
ediyoruz. 

Tabiî, bu yıkılışın ortaya getirdiği yenilikler var. iki kutuplu sistemden, 45 yıllık Yalta siste
minden, dünya tek kutuplu sisteme geçti. Amerika Birleşik Devletleri, Fransız Filozofu Ray-

— 270 — 



TJÎ.M.M. B : 20 . 25 . 12 . 1991 0 : 1 

mond Aron'un deyimiyle Ripubligue İmperial (İmparatorluk Cumhuriyeti) sistemiyle meyda
na geldi. 

İkincisi, Sovyetler Birliği'nin eski yapısı içerisinde istikrarsızlık başladı. Cumhuriyetlerin, 
İçendi içlerindeki etnik yapılarından doğma istikrarsızlıklar; hudutlan dolayısıyla ihtilafların 
mevcudiyetiyle meydana gelen istikrarsızlıklar... Bir başka istikrarsızlığın getirdiği endişe... O 
da, dünyanın ikinci nükleer gücü olan eski Sovyetler Birliği nükleer silahlarının akibeti ve ta
kip ediyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Topluluğunun en büyük korkusu ve 
endişesi bu. Ve bu devletleri, bu cumhuriyetleri, bir balama, birliği tanıma şartını da, bu silah
ların kontrolüne bağladılar. Bunun tek elde toplanması... Burada ifade edildi; stratejik olan, 
yani uzun menzilli füzeler ile bombardıman uçaklarının götürebileceği başlıklar dört cumhuri
yette (Kazakistan ve diğer üç Slav cumhuriyetinde) bulunuyor. Onun dışındaki taktik nükleer 
silahlar 27 bin başlık; uçaklar dahil her türlü silahlarla atılabilir. Bunlar, bütün cumhuriyetler
de dağılmış vaziyette ve bunun devamı, diğer bir yönü de, binlerce nükleer teknisyenin, ilim 
adamının bugün davet ve maaş bekler, iş arar durumda bulunması ve nükleer silaha sahip ol
mak için çırpınan bazı milletlerin bunları elde edebileceği ve dolayısıyla dünyada nükleer gü
cün, silahların yayılma tehdidinin baş göstermesi ve mevcudiyeti. 

Bir diğer yönü; tabii Yalta sistemiyle beraber 45 yıl dünyanın Doğu ve Batı askerî, politik 
ve ideolojik bölünmesinin ortadan kalkması ve 70-80'yıl insanların bir kısmının rüyası olan 
komünizmin çökmesi. Bu, bazı endişe verici başka gelişmelere kapı açtı. İnsanların gayri mem
nunları, her toplumda vardır. Gayri memnunların bir nevi sığınağı ve rüya melcei olan komü
nizmin aniden çökmesi, -ki, geçenlerde bir Fransız eski komünistinin televizyondaki çok acı 
itirafına şahit oldum, diyordu ki, "ömrümün 50 yılını bu rüyaya verdim ve rüya boş çıktı" 
bu rüyanın boş çıkması karşısında gayri memnunlar, başka bir sığınak aramaktadırlar ve bu 
da, maalesef dünyanın vaktiyle büyük acısını çektiği, ırkçılık olmaktadır. Çok enteresandır, 
bunun da en şiddetle başgösterdiği kıta, medeniyetiyle övünen Avrupa olmaktadır. Fransa'da 
Le Pen hareketinin başlaması, Almanya'dan bir nevi 1930'ları hatırlatan ve "Dazlaklar hareketi" 
denilen ırkçılık, yabancı düşmanlığı -ki, bunun en büyük kurbanı da oradaki Türk toplumu 
ve vatandaşlarımız olmaktadır- Belçika'ya sıçradı, 25 Kasım 1991'de yapılan Belçika seçimle
rinde yabancı düşmanlığıyla seçime giren parti yüzde 12 oy aldı. Norveç'e, Danimarka'ya sıç
radı ve en enteresanı, son derece barışçı ve tarafsız gözüken Avusturya'da, mahallî seçimlerde 
Jörck Heider ismindeki bir kimsenin yani kurduğu ve yabancı düşmanlığı esası üzerine kuru
lu, üçüncü Reisch Alman istihdam politikasını en geçerli politika olarak iddia eden bir parti, 
yüzde 23 oy aldı. Bu, son derece düşündürücü ve tehlikeli bir gelişmedir ve bütün Avrupa bu
gün bunun sıkıntısı içerisinde çırpınmaktadır. Bunun başka yerlere de yayılması ihtimali bü
yüktür ve esasen eski Sovyet cumhuriyetlerinde ve başka yerlerde de bu gibi ırkçılık cereyanla
rının meydana getirdiği olaylara şahit olunmaktadır. 

Bizim bakımımızdan önemli gelişmelere yol açtı. Bazılarıyla son yüzyıl, diğerleriyle yüz
yıllardan beri uzak kaldığımız toplumlarla yeniden kucaklaşmak ve buluşmak imkânı hâsıl ol
du. Yani, bir bakıma belki tarih yeniden yazılıyor. Tarihi canlı olarak yaşıyoruz. Siyasî coğraf
ya yeniden çiziliyor. Bu açılan ufku çok iyi değerlendirmek lazım. Çok iyi düşünerek.ve çok 
atik bir şekilde gerekli tedbirleri almak lazım ve burada dönerek Hükümetten bir ricamızı tekrar 
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ediyoruz, süratle bir Türkçe konuşan milletler konferansının Türkiye'de toplantıya çağrılması 
lazımdır. Esasen üç tane cumhuriyetin devlet başkanlarının arka arkaya memleketimize gelmiş 
bulunmaları -bunlar arasında Kırgızistan Sayın Cumhurbaşkanının halen gene memleketimizde-
Alma Ata anlaşmasını imzadan hemen sonra Türkiye'ye gelmiş olması bizzatihi bir mesaj taşı
makta ve bir yakınlığının değerlendirilmesi gereken ifadesini oluşturmaktadır. Bizim Hükü
metimiz eylül ayında bu meseleleri ele alarak, bütün bu cumhuriyetlere Dışişleri Bakanlığının 
kurduğu bir heyet göndermiştir. Gerek Orta Avrupa'daki, gerek Asya'daki cumhuriyetlere ve 
yine o zaman konsolosluk düşüncesi geliştirilmişti, Hükümetin bunu gerçekleştirmek üzere bu
lunduğunu memnuniyetle görüyoruz; ancak, kâfi değildir. Konsolosluklar sınırlı temsil gücü 
ve alanı bulunan kuruluşlardır, bunu daha öteye götürmek lazım. 

Buraya gelmişken, bizim Hükümetimizin ayrılmada'n önce tanıdığı Azarbeycan bağımsız
lığından sonra, yeni Sayın Hükümetin, diğer bütün cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanımış bu
lunması kararını da saygıyla ve memnuniyetle karşılıyoruz; ancak, bunları tanımış olmak gü
zel; fakat kâfi değildir. Buna muhteva kazandırmak lazım, bunları hayata geçirmek lazım ve 
bunları canlı bir hale getirmek lazım diye düşünüyoruz. Eminim ki, bu alandaki çalışmalar 
da vakit geçirilmeden yapılacaktır. 

Bir diğer önemli gelişme de şudur : Belki yüzlerce yıldan beri, Türkiyemiz, ilk defa, kuzey 
komşusundan gelen askerî bir tehditten kurtulmuş bulunmaktadır. Savunma bakımından Türk-
iyemiz, Cumhuriyetimiz en rahat dönemini yaşamaktadır. Kafkasya Bölgesinden tutun, Kara
deniz'in tümü dahil olmak üzere ve Balkanlardaki, Bulgaristan ve ötesi sınırlarda rahat bir 
durumdayız. Bu, aslında büyük bir avantajdır. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Aslında, 
meselenin, bir başka yönü, eğer, biz senelerce bakacak başka bir istikamet bulamadıysak ve 
muayyen bazı istikametlere yöneldiysek, diğerlerinin bir demirperdeyle kapalı olması hadise-
siydi. Bugün bu, ortadan kalkmış bulunuyor. 

Binaenaleyh, Hükümetin, bizim başlattığımız Karadeniz işbirliği projesini -ki eski Sov
yetler Birliğindeki iç gelişmeler dolayısıyla biraz askıya alınmıştır- süratle ele almak ve bunu 
genişleterek, yalnız Karadeniz bölgesiyle değil, Orta Asya Müslüman ve Türk cumhuriyetleri
ne de götürecek şekilde bu işi yaymak lazımdır. Bu alanda da gecikecek ve kaybedecek bir za
manımız yoktur. 

Olayların bir diğer yönü : Balkanlardaki son derece önemli gelişmelerdir. Altı ayı aşkın 
bir süreden beri Yugoslavya'da devam eden iç savaş ve bunun da, maalesef, gene çok medeni 
geçinen bazı devletler tarafından tahrik edilmesi hadisesidir. Karşılaştığımız hadise, Avrupa'
nın Balkanlara, yeniden inmesi 19 uncu yüzyıl Avusturya - Macaristan sınırlarına inmesi hadi
sesidir. 

Burada hemen şu hususu belirteyim : Almanya, Avrupa Topluluğu kararına rağmen -ki, 
15 Ocakta tanınmayı gerektiriyordu bu karar- Hırvatistan ve Slovenya'yı derhal tanıdığını 
beyan etmiştir. Dolayısıyla, bazı kimselerin çok önem verdiği ve abarttığı Maastricht'te 
-ki 10 Aralıkta olmuştur- siyasi birlik, daha doğuşunda çiğnenmiştir. Almanya bununla da ye
tinmedi; faiz hadlerini yarım puan yükseltmek suretiyle, hiçbir ortağa danışmadan 1931'den 
beri uyguladığı en yüksek faiz haddini getirerek Topluluğun bütün üyelerinin ekonomilerini 
altüst etti. 
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Üzülerek ve endişeyle ifade edeyim ki, Balkanlardaki bu gelişmelerin Yugoslavya ile sınırlı 
kalmayacağı işaretleri var; büyük bir gerginlik ve asabiyet mevcut; Bulgaristan'ın kuvvet yığ
ması hadisesi, Yunanistan'ın, Arna^utluk'un bekleyişi vardır. Almanya'nın, Avrupanın da bi
raz desteği ve teşvikiyle kuzeydeki bu iki katolik cumhuriyeti tanıması karşısında, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin alması gereken bir karar var : Makedonya, Bosna, Hersek ve Kosova 
cumhuriyetlerini tanımak. Mademki, Avrupa, Batı, Avusturya - Macaristan sınırlarına inmiş
tir, Türkiye de Avusturya - Macaristan sınırları karşısındaki 19 uncu yüzyıl sınırlarının, coğra
fî olmasa bile hiç olmazsa politik bakımdan, sahibi olduğunu ifade etmelidir. (ANAP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

Esasen, takip buyuruyorsunuzdur, dünya literatüründe ve Batı basınında bu gelişmeler 
ışığında, yeniden, bir bakıma yeni şartlar ve modern bir çerçeve içerisinde Avusturya - Maca
ristan ve Osmanlı siyasî dengelerinin kurulmakta bulunduğu yolunda yayınlar yapılmaktadır; 
ciddi yazarlar, kitaplar, makaleler çıkmaktadır. Bu rolü, karşı taraf oynamaya başlamıştır. Bi
zim de -yine altını çizerek söyleyeyim- coğrafî anlamda olmamak kaydıyla bir rolü oynamamız 
lazım. 

Niye Batı bunun üzerinde duruyor; çünkü, bir kuvvet dengesi vardı; eski Sovyetler Birli
ğinin doldurduğu, dünyanın ikinci büyük gücü ve kutbu olan bir memleketin ortadan kalkma
sıyla boşalan siyasî kuvvet dengesini dolduracak bir kuvvet aranıyor. Bu bölgede böyle bir bek
leyişe, cevap verebilecek gerek tarihî gücü itibariyle ve gerek bugünkü teknolojik, politik, aske
rî, ekonomik gücü itibariyle tek memleket Türkiye'dir; bunu da çok iyi görmek ve değerlendir
mek lazımdır. 

Benden önce konuşan sayın arkadaşımızın, "Dış politikada atik, dinamik politika olmaz" 
gibi sözleri -beni bağışlasınlar- fazla retorik. Dış politikada en tehlikeli şey, bilhassa böyle bir 
dönemde, tutuculuktur, muhafazakârlıktır. Bizim, Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarında, 
belkide doğuş şartları içerisinde, âdeta empoze edilmiş, bir çekingen dış politikamız vardır; 
o derece çekingen k i : "Acaba gürültü çıkarır mıyız" diye, sonbahar yaprakları üzerinde bazen 
yürümekten bile çekinilmiştir. (ANAP, ve RP sıralarından alkışlar) Çok enteresandır, bunu 
yabancılar da söylüyor; "Türkiye büyük bir devlet, büyük bir güçtür. Bunu, bazı Türklerden 
başka bütün dünya görüyor" dedi. Doğru böyledi. Büyük bir devlettir. (ANAP ve RP sırala
rından alkışlar) 

Binaenaleyh, artık bunun icaplarını yerine getirmek ve bundan en ufak bir ihmal göster
memek lazımdır. Önümüzde, âdeta hızını yavaşlatarak gelmiş bir tarih trenini kaçırmak için 
gayret ve ihmal gösterirsek, tarih ve gelecek nesiller hiçbirimizi affetmez. Bunu açıklıkla ifade 
etmek lazım. 

Değerli milletvekilleri, bu gelişmelerin yanında Avrupa'daki gelişmelerden de söz edildi. 
Yalnız orada, öyle tahmin ediyorum ki, elemanlar objektif bir şekilde ve tarihî gelişim içinde 
yeterince değerlendirilmiyor. 

Avrupa'nın gerek doğusundaki ve gerek batısındaki kuruluşların tümünün temelinde ne 
vardı, bunlara bakmak lazımdır. Temelinde bir bölünmüş Avrupa vardı, demirperdeyle bölün
müştü; bu kalktı. Son gelişmeyle, artık, Atlantik'ten Urallara kadar Avrupa ortaya geldi. Te
melinde bir bölünmüş Almanya vardı; 3 Ekim 1990'dan itibaren birleşti. Temelinde, büyük bir 
ekonomik güç karşısında birleşerek varlıklarını muhafaza etmeyi arzuladıkları bir Amerika 
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Birleşik Devletleri ekonomik hegomonyası vardı; azaldı. Temelinde, bilhassa doğudaki eski Sov
yetler Birliğinin askerî ve politik gücü... Bütün bu faktörler kayboldu. Dolayısıyla, müessese
lerin eskisi gibi yola devam etmesi mümkün değildir. Nitekim COMECON,gitti, Varşova Paktı 
gitti, NATO büyük bir adaptasyon operasyonu içerisine girdi son 7-8 Kasım 1991 Roma Zirve
sinde görüldüğü ve daha da devam edeceği gibi... Bunlar içerisinde "Avrupa Topluluğu, hiçbir 
şey olmamışçasına devam edecek" diye düşünmek yanlıştır, mümkün de değildir. Demirperde
nin ortadan kalktığı bir Avrupa'da 12'Ier Avrupası yeni bir demirperde rolüne bürünemez, Av
rupa'yı bölmenin sorumluluğunu taşıyamaz. Bugüne İcadar 14 memleket niyet beyanında veya 
fiilen müracaatta bulundu, diğerleri de takip edecek. Baltık memleketleri sıraya girmiş vazi-

' yette ve bağımsızlıklarına yeni kavuşan veya ilan eden eski Sovyet cumhuriyetleri aynı arzuyu 
izhar etmektedir. Binaenenaleyh, bunları ilanihaye dışarda tutarak bunlarsız bir Avrupa mey
dana getirmek, yaratmak mümkün değildir diye düşünüyorum ve gerçek de böyledir. 

Değişen bir başka realite de şudur : 12'Ier Avrupa içerisinde, Almanya bütünleşmesinden 
önce, hiç olmazsa nüfus bakımından gücü birbirine yakın 4 memleket vardı; İngiltere, Fransa, 
italya, Federal Almanya. Bunlardan bir tanesi birdenbire 80 milyona çıktı. Ekonomisi dünya
nın en güçlü ekonomisi, ihracat bakımından bir numara olan 800 milyar DM ihracat yapan 
bir Almanya, öyle tahmin ediyorum ki, topluluk duvarları böyle bir devi içinde muhafaza edecek 
güçte ve büyüklükte değildir ve nitekim gördünüz... Aslında Maastricht'i zorlayan ve siyasî 
bütünleşme, ekonomik, para bütünleşmesini zorlayan; bir balama Almanya'yı pasifize etme
nin düşünceleriyle başlatılmış bir dinanizm olmakla beraber, Almanların öncülük ve lokomo
tif rolü oynamasıyla Almanya'nın istediği şekilde ve istikamette bitti. Maastricht'te kârlı çık
mış biri varsa, o da Almanya olmuştur. Yani, bu gerçek ortada. 

Binaenaleyh, "Maastricht'te her şey oldu bitti, Türkiye dışarda kaldı" gibi ifadeler gerçe
ği yansıtmamaktadır. 

Eksik olarak değerlendirilen ve sayın konuşmacıların da burada fazla önemle geliştirdik
leri bir diğer husus, Batı Avrupa Birliği'dir. Bir defa bakınız, bu birlik 1954'te kuruldu, 30 
yıl hareketsiz kaldı. 30 uncu yıldönümünde Roma'da bir canlandırma hareketini başlatmak 
istediler; pek başarılı olamadı. Sonra, İspanya ve Portekiz katıldı 9'a çıktılar. Biz 13 Nisan 1987'de 
müracaat ettik. Niye ettik? Çünkü, 14'ünde Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üyelik için 
müracâatı kararlaştırmıştık da Avrupa savunmasına da angaje olmaya hazır olduğumuz mesa
jını vermek üzere ettik, ilerlemedi; ama, Maastricht'te son alınan kararlar, Avrupa ordusu ku
rulması, bir Avrupa Savunma Teşkilatının bütün yönüyle ortaya çıkarılması değildir, tyi bak
mak lazım meseleye. Alınan karara göre bir defa bir ordu kurulamayacaktır. Hatta o derece 
ki, daha önce Fransa ile Almanya'nın kendi inisiyatifi ile evvela küçük bir tugay, sonra da otuz-
beşbinle ellibin kişi arasındaki bir ordu şeklinde kurdukları askeri gücün, NATO topraklan 
üzerinde geçerli olamayacağı belirtildi. Gayet açık, Amerika Birleşik Devletleri, Roma zirve
sinde Avrupalılara "Ben hazırım, savunmanızı üstlenmeyi kabulleniyorsanız, bütün güçlerimi 
çekerim, Avrupanın savunmasını Avrupalılara bırakırını, ekonomik bakımdan da çok 
rahatlarım" dedi. Avrupa henüz buna "evet" diyecek güçte değil. Bir defa düşünün, Körfez 
ihtilafında, Kuveyt'in işgalinde eğer Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı, Avrupa'ınn yapa
cak hiçbir şeyi yoktu. Varilini 50 dolardan petrolü de alırdı. Bu realiteyi de, gerçeği de Avrupa 
biliyor. 
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Binaenaleyh olay nedir? Batı Avrupa Birliği içerisinde Avrupa Ekonomik Topluluğu, sa
vunma, güvenlik politikasının görüşülmesinden ibarettir; ama, Maastricht'te kendilerinin de 
teyit ettikleri gibi, Batının savunma organı ve teşkilatı NATO'dur, öncelik NATO'nundur. On
dan dolayıdır İd, -gene takip ettiniz- tarihin çok enteresan bir cilvesi, NATO'nun demokratik 
hür milletleri korumak için kurulduğu, Varşova Paktı ve Doğu Avrupa memleketleriyle ilk de
fa 20 Aralık tarihinde Brüksel'de Sayın Bakanımızın da katıldıkları- 16 NATO memleketi ile 
9 Doğu ve Orta Avrupa memleketinin katıldığı işbirliği Konseyi ki, bu, bu alanda ne derece 
mesafe alındığının, karşı tarafın NATO'ya nasıl baktığının ve Batı ile işbirliğine nasıl arzulu 
olduğunun bir, ifadesidir. 

•Binaenaleyh, buradan da hareketle "İşte Yunanistan alındı. Büyük bir olay... Biz ise dışa
rıda bırakıldık" gibi yakınmaların da, hele bugünkü, kendisine yeni açılan ufuklar ışığında, 
gücü politik bakımdan ve dünya standartları bakımından yükselen bir Türkiye'nin böyle bir 
serzenişte bulunmaya da hakkı yoktur. 

Şimdi bize, bir teklif yapılmış : "Size ortak üyelik veya müşahitlik verelim" diye. Sayın 
Hükümetin, açıklamaları oldu: "Elde edilebilecek en iyi formül bu, ne yapalım?" gibisinden. 

Hayır, bunu reddetmek lazım Sayın Hükümet. 12 Şubat 1952'de NATO'ya girmişiz, 18 
Şubatta, NATO'ya girişimizin 40 inci yılı oluyor. 40 yıl boyu Varşova Paktıyla ortak sınırların 
yüzde 37'sini tek başımıza savunarak ve NATO'ya Amerika Birleşik Devletlerinden sonra en 
büyük gücü veren bir memleket hüviyetiyle, bugün, bunlardan bazılarının, 9 veya 10'unun kol
tuklarda oturacakları yeni ve sadece retorik bir nevi savunma felsefesini geliştirecek bir teşki
lat içinde, onlar koltukta iken, Türkiye'nin straponter kabul etmesi mümkün değildir. Bunu 
kendi devletinize layık görmeyin. (ANAP sıralarından alkışlar) Yapmamak lazımdır. 

Tabiî NATO savunma ihtiyaçları, dünya, hepsi kapanmış değil. Doğuda henüz istikrar yok
tur. Kuzeyde henüz istikrar yoktur. Kurulan cumhuriyetler 74 yıllık bir istibdat rejiminden sonra 
yürümesini bile zorlukla yapmaktadırlar. Bunların, demokratik müesseseleri işletecek, ileriye 
götürecek yetişmiş politik kadroları henüz yoktur. Bunların serbest ekonomiyi uygulayacak, 
ileri götürecek yetişmiş kadroları yoktur ve bunlar içerisinde de en ihtiyaç duyacak olanları, 
gene Orta Asyadaki Müslüman Türk cumhuriyetleridir. Bu itibarla, Türk Devletine, bu alan
da büyük görevler düşmektedir. Türkiye'nin bu meseleyi planlaması ve çok yönlü olarak ele 
alması lazımdır, öğrencilere burslar ihdas etmesinden tutun, ekonomilerinin ayak üstünde du
rabilecek hale gelmesi, kadrolarının yetiştirilmesi ki, biz daha Sovyetler Birliği dağılmadan önce 
İstanbul'da seri toplantılar yaptık. Serbest bankacılık kursları ve diğer alanlarda Doğu Blo-
kundan gelen insanların eğitimi meselesi Türkiye, bu alanda çok, aktif ye çok yapıcı bir rol 
oynayabilir ve ümit ediyorum ki, bu role öncelik verilir. 

Batı Avrupa ve Avrupa Ekonomik Topluluğunun bize karşı tutumuna bakınız : Değerli 
milletvekilleri, bir gerçeği evvela bizim görmemiz lazım. Ortak üyelik için 1959'da başvuran, 
Ankara Anlaşmasını 12 Eylül 1963'te imzalayan ve nihayet tam üyelik için 14 Nisan 1987'de 
başvuran Türkiye ile bugünkü Türkiye aynı Türkiye değildir. Bugünkü Türkiye, önünde bü
yük ufuklar açılan, potansiyeli bulunan, eline tarihî imkânlar geçen bir Türkiye'dir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 
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Eğer, 1989'da bizim için hazırlanan komisyon raporunda, derhal müzakere teklifi gelsey
di, o gün müzekereyi yürütmek için sahip olacağımız imkânlarla bugünküler çok farklı olur
du. Belki o günkü şartlarda Topluluğun, kendi şartlarını bize âdeta kabul ettirmek gibi bir eği
limi olabilirdi; ama, sizi temin ederim, eğer, demin arz ettiğim imkânları Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, Parlamentonunda desteğiyle -ki biz orada tam destek halinde varız- yürütmesi ha
linde, Topluluk bizi davet eder ve bu davetle de onun şartlarıyla değil, kendi şartlarımızla gir
mek imkânını buluruz. 

Türkiye tek alternatifli bir memleket değildir; yani "Bu olmazsa olmaz" değildir. Türki
ye, aslında bir bakıma başka anlamda ve çok dinamik, akıllı bir politikayla kendi topluluğunu 
kurmak imkânına sahiptir. 120 milyon... Bütün tarih ortadadır. Son yayınlarda da çıktı; Toyn-
bee'nin makalesine göz atarsanız, "Viyana kapılarından atla yola çıkıp da bütün Balkanları, 
küçük Asya'yı, yani Anadoluyu, taa Çin Denizine kadar Türkçe konuşarak gidebilirsiniz" di
yor. Dünyada bunu yapabilen, milletler ve devletler fazla değildir; yani, bunun şuuruyla hare
ket etmek lazım. Aslında, demin söylediğim gibi, bu bilinç bizim dışımızda var. Bizim içimiz
de bu bilinci artık yerleştirmek ve geliştirmek ve bunu, devletin dış politikasına da temel etmek 
lazım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Yapılacak bir başka şey, Doğu - Batı dengeleri üzerine kurulmuş, NATO savunması üzeri
ne kurulmuş ideolojik gelişmeler karşısında devletin savunması esası üzerine kurulmuş klasik 
dış politika prensiplerinden artık uzaklaşmak lazım. Radikal yaklaşımlar, gözden geçirmeler 
lazım; yani bürokrasinin dış politikaya hâkim olmaması lazım ve tutuculuktan çıkmak lazım
dır. Bu "tutuculuk" kelimesini çok kullanmamın sebebi, geçmişte bunu yaşamış bulunmamız-
dır. Bugün iktidarı paylaşan iki sayın partinin, iktidar dönemlerinde, veya katıldıkları koalis
yon dönemlerinde bu gibi imkânlardan çoğu kaçırılmıştır. Size üzülerek arz edeyim. 

Buradan izninizle bir başka sahaya gelmek istiyorum, o da Ortadoğu, Burada da çok önemli 
gelişmeler olmaktadır. Bir yönüyle fevkalade memnuniyet verici. İsrail - Arap ihtilafı. Son 43 
yıllık acı bir ihtilaf; ama, aslına dönerseniz 2 bin yıllık bir ihtilaf, 2 bin yıllık bir kavga mesele
si ve ilk defa silahların yerine insanlar konuşmaya başlamıştır. Madrid'de bir araya gelmişler
dir, İsrail temsilcileriyle Filistin ve komşu diğer Arap memleketi temsilcileri, sonra 9 Aralıkta 
Washington'da bir araya gelmişler ve 18 Aralığa kadar konuşmuşlardır ve 7 Ocak 1992'de yeni
den Washington'da buluşmayı kabul etmişlerdir. Hemen bir anda bitecek bir konu değil, 2 bin 
yıllık bir ihtilaf, görüşmeler, çok uzun sürecektir; ama, bu sürecin başlamış bulunması bizatihi 
çok memnuniyet verici ve sevinç duyulması gereken bir hadisedir. Türkiye'yi ve bölgeyi her 
bakımdan rahatlatır. Orayı bir barut fıçısı haline getirmiş bulunan tarafların bitmez tükenmez 
ihtilafı ve birbirini takip eden savaşları; sanayileşmiş memleketlerin de buraya en güzel bir si
lah alıcısı gözüyle bakıp yılda 8-12 milyar dolarlık silah satmaları... Bunun çok acı örneğini, 
bize, insan hakları, demokrasi ve medeniyet dersi veren sanayileşmiş memleketlerin, 8 yıllık 
tran-Irak savaşında 60 milyar dolarlık silah satmış olmalarında görüyoruz. Türkiye, direkt komşu 
olduğu halde bir tek kurşun satmamıştır. İsteseydi 10 milyar, 20 milyar kazanırdı. Kuzey Kıb
rıs'ta bir şirket kurardınız ve bu şirket vasıtası ile herkesin almak için çırpındığı silahı verirdiniz. 

Yapmadık.. Daha sonra; -biraz sonra da, değineceğim- Ortadoğu ihtilafında Kuveyt'i iş
gal edip de, bölgeyi ve dünyayı adeta tehdit eden memleketin silah gücü nereden gelmişti? Sa
nayileşmiş memleketlerden. Geçen akşam bir programda gösterdiler. Eğer biraz daha sabırlı 
olsaydı 1993 yılında nükleer güce sahip olacaktı. Onun da bütün componentlerini, bütün 
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elemanlarını veren Batı endüstrisi olmuştur. İçlerinde en tarafsız olan İsviçre'den tutun, diğer 
bütün sanayileşmiş memleketlere kadar olmuştur. 

Şimdi, tabii, buradan bu ihtilafa gelmek lazım. Biliyorsunuz, bir taraftan Doğu-Batı yu
muşamasına dünya sevinirken ve o çerçevede yeni bir dünya ve Avrupa mimarisi konuşulur
ken, hatta bazı basın çevreleri, "Bu mimarî içerisinde Türkiye'nin yerinin bulunmadığı" tezle
rini savunurken, Türkiye'nin Batı Avrupa'daki mevcudiyetinin Sovyet tehdidinin Stalin tehdi
dinin bir mahsulü olduğu tezinden hareketle, bizim artık evimize dönebileceğimizi iddia eden
ler, bir başka yerde bir başka diktatörün devreye girmesiyle yanıldıklarını gördüler. 

3 Ağustos 1990'da, sebepsiz bir şekilde Kuveyt'in Irak tarafından işgali... Irak'la İran ara
sında sekiz yıl devam eden savaşta bir milyon insan ölmüş ve daha üzerinden bir yıl geçmeden 
yeni bir macera... Sebep, Ortadoğu petrollerinin yüzde 40'ını kontrolü altına almak suretiyle 
dünyaya karşı nükleer güç kadar kuvvetli bir silahla çıkmak... Gelişmelerin bütün detaylarına 
girmeyeceğim. Hepsini yaşadık. Çok enterasandır, o zaman yapılan bazı beyanların tam aksi
ne bugün icraat yapılıyor. O zamanki beyanlar mı doğruydu, bugünkü icraat mı?.. İkisi aynı 
zamanda doğru olamaz; ama biz, bugünkü icraattan yanayız. Eğer o zamanki beyan ve iddia
ların yanlış olduğu irfanı bize ifade edilirse, bunu takdir ve saygıyla karşılarız. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Burada iki tane konuyu ele alacağım : Bir tanesi, bu müessif gelişmeler, sona biliyorsu
nuz, Kuzey Irak'tan başta Kürt toplumu ve Türkmenler olmak üzere, 500 bin kişinin hudutla
rımıza yığılması, bunun neticesinde zamanın Türk Hükümetinin, dünyayı haberdar etmesi, Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyine 5 Nisan'da başvurumuz ve alınan kararlar, bunun netice
sinde bir güvenlik kurulması ve bu güvenliğin muhafazası için de bir nevi gözetici gücün mey
dana getirilmesi kararı... Bu kararlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin arka arkaya Hükümete 
verdiği yetkilerle alınmıştır. Birinci yetki 13 Temmuz 1990'da, ikinci yetki 6 Eylül 1990'da, üçün
cüsü de bu yılın Ocak ayının 17'sinde ve genişletilerek verilmiştir. 

Bu yetkiler, zamanında, o zamanki sayın muhalefet partilerince eleştirildi. Ki, bunu o gün 
söyledikleri gibi, bugün de aramızda bunu söylemek cesaretini ve medenî görüşünü yansıtan 
sayın parlamenterler var. Çünkü, bir sayın üyenin bu konuda kendi grup başkanlığına verdiği 
önergesi var. Bu önergede diyor ki, "Biz, bütün faaliyetlerimizde bu gücün egemenliğimize 
aykırı olduğunu..." ki, ismi de çok çeşitli; bazısı "Huzur gücü" diyor, bazısı "Çevik Güç" 
diyor, "Çekiç Güç" diyor... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İşgal gücü! 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — İsmi ne olursa olsun, Silopi'de yerleştirilen 5 ülkeden 5 

bin kara kuvveti ile hava gücünün bulunduğu helikopterler ve uçakların desteklediği küçük 
sembolik bir güç. Bizim hükümetimiz, bu gücün bulunmasını 90'ar gün uzattı ve son uzatma 
süresinin doluşu bu ayın 30'undaydı. 

Şimdi beklenirdi ki, yeni Sayın Hükümet, bu yenilemeyi, -biz yenileme kararını destekli
yoruz ve bu konu Meclise gelseydi oy verecektik- Türkiye Büyük Millet Meclisine getirerek yapmış 
olsun. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Refah Partisi olduğu için getiremezler. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Neden Meclise getirerek yapsınlar, arz edeyim : O zaman 

bunun Anayasaya, Türk egemenliğine aykırılığı iddia edildi; hatta bu konuda bir sayın liderin 
"Körfezden bize bir Çekiç Güç kaldı" diye bir beyanı var. İşin bir bu tarafı var. 
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İkincisi, bu kararlar, bu izin, 18 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alın
mıştır. 20 Ekim Seçimleriyle, Meclisimiz yenilenmiştir ve Parlamentomuzun yüzde 70'inde, ye
ni seçilmiş, sayın arkadaşlarımız bulunmaktadır. Bunların mütalaası alınmak gerekmez miy
di? Kaldı ki, bizim, bu yetkileri talep ettiğimiz oylamalarda, o zamanki, her iki sayın muhale
fet partileri -ki, bugün iktidardalar- aleyhte tutum almışlar ve ilk defa, Türk dış politikasının 
millî karakterinin grafiği o zaman kırılmıştı. Bu kürsülerden, bunu, biraz üzülerek ifade etmiştik. 

Şimdi, bunu da yaptıklarına göre, bu defa, aynı ve çoğunluğu teşkil eden sayın grupların 
da katılacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisine bunu getirip de, müzakereden sonra izin almak, 
acaba, çok daha demokratik olmaz mıydı? Bunu, bir açıklama da yapmadan, burada, gün
dem dışı yapılan bir konuşmaya, -tarihî tesadüflere ve tecelliye bakın- o zamanki Sayın Ana-
muhalefet Lideri ve şimdiki Sayın Başbakan Yardımcısının verdiği cevapta, bunu savunması... 
Bu savunmayı, takdirle karşılıyoruz; ama, yine kendilerinin ve sayın partisi mensuplarının geç
mişteki beyanlarının konuyla ilgili basın kesitleri var; getirmedim. Bu sistemi pek sevmiyorum. 
Bunlar, tam 4 cilttir; 4 klasör var. Bu kadar dolu; ama, bu sistemi pek uygun bulmuyorum. 
Bunu tespit etmek lazım; bu da ikinci bir tezat. 

O zamanki hükümetimizin tutumlarına "Macera" dendi; "Türkiye'yi şuraya, buraya 
götürmek" dendi, hâttâ, Çevik Güç'ün davetini, bugün, Sayın Hükümet, içerisinde yer alan 
bir sayın bakan, bizim, Birinci Dünya Savaşına girişimiz gibi, Göben ve Braslau olayları ile 
karşılaştırdı. Peki, biz ne dedik; ihtilafın tümüne girmiyorum ama, Kuzey Irak'taki bu insan
lara, bu zulmü, kendi vatandaşlarına yapmaya hakla yoktur. Bir devlet, kendi toplumunu, nü
fusunu oluşturan üç topluluktan -birisi, Arap, biri Türkmen, biri Kürt- ikisini zorla tehcire 
ve imhaya zorlayamaz dedik. Bütün dünyayı ayağa kaldırdık ve kendi hudutlarımızda, insanî 
açıdan ne yapılması mümkünse, dünyayı da harekete geçirmek suretiyle yaptık; çok ağır ve çok 
adaletsiz, haksız ithamlar, beyanlar oldu. 

BAŞKAN — Sayın İnan, sürenizin dolmasına beş dakika kaldı efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Emredersiniz Sayın Başkanım. 
Haksız beyanlar ve ithamlar oldu, hatta/yalnızca bir sayın parti değil, diğer sayın parti

nin de yetkilileri, "yabancı gücün, memleketimizde bulunması egemenliğimize aykırıdır" diye 
ifade ettiler. 

Şimdi, bakınız, bu sene, 9 Aralıkta, Diyarbakır'da yapılan bir konuşmada -ki, bu konuş
maya da karşı değiliz; aslında bu konuşma belki de bizim tutumumuzdan bir adım daha ileri 
gidiyor; bunu da takdirle karşılıyoruz- "Eğer Irak, Kuzeydeki insanlara karşı yeni bir vahşete 
girerse, Türkiye, kendi içindeki on milyon insanın hissiyatına tercüman olarak, buna bigâne 
kalamaz" deniliyor. Çok doğrudur; bizim de yapmak istediğimiz buydu. Peki, o zaman bize 
karşı koparılan fırtına neydi? Haksızlık değil miydi? (ANAP sıralarından alkışlar) Biraz da 
bu açılardan bakmak lazım. 

Benden önceki sayın sözcü temas buyurmasaydı, bu faslı açmak istemezdim; ama, am
bargoya, ilk olarak Türkiye'nin katılması 7 Ağustos'ta olmuştur. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi 6 Ağustos 1990'da karar aldı, biz, bu karara uyduk. Petrol boru hattı konusunda çok 
şeyler söylendi o zaman. Bakınız, biz, daha kararı almadan bir tanesi kapanmıştı; çünkü, iki 
boru hattı var biliyorsunuz; birisi eskiden yapılmadır, 36 milyon ton kapasitelidir. Daha sonra, 
bizim zamanımızda, ikincisinin ilavesiyle, kapasitesi 70.6 milyon tona çıkarılmıştır. Bunların 
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bir tanesi kendiliğinden kapandı. Neden; çünkü, fiilî ambargo başladı; alıca yoktu, Irak, ken
disi kapattı. İkincisini, Türkiye kapatmasaydı, daha güneyde, Ürdün'deki pipe-line gibi; bu pipe-
line'ın bitiş noktası olan Yumurtahk'a, müttefik kruvezörleri, denizaltıları, uçak gemileri ge
lip de, bunu çembere alıp, buraya her türlü giriş ve çıkışı yasaklasaydı, bu, Türk Devletinin 
onuruna çok mu uygun düşerdi? (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakınız, ayrıca, Birleşmiş Milletler, ambargoyu uygulamayan memleketleri takip komitesi 
kurdu ve o derece baskıyla kurdu ki, Irak'a en çok yakınlığıyla bilinen ve iç içe, âdeta hayatı 
paylaşan Ürdün, sırf Birleşmiş Milletlerin yeni bir cezasına maruz kalmamak için bir ölçüde 
ambargoyu uygulamak durumunda kaldı. Mesele böyleyken, ambargonun kalkması Birleşmiş 
Milletlerin işidir, kimse tek taraflı olarak bunu yapamaz. Birleşmiş Milletler bir karar aldı; acil 
insanî ihtiyaçları karşılamak için, 1,5 milyar dolarlık petrol satılmasına müsaade etti. Memnu
niyetle öğreniyoruz ki, büyük gecikmeden sonra Irak bunu kabul etmiş bulunmaktadır. Ümit 
ve temenni ediyoruz ki, bunun kabulüyle bu iş fiilî olarak bir ölçüde devreye girer. 

Aslında, komşularıyla kötü kişi olmayı kim ister? Ama, hiç yoktan, GAP dolayısıyla, su
lar dolayısıyla bize ne bahaneler çıkarıldığını hep beraber yaşadık. Bu çerçevede, itiraf edeyim, 
Sayın Cem'den temenni etmediğim bir ibare oldu; yani bizim berrak sularımıza bir taş atma
nın lüzumu yoktu. Bu sular beynelmilel sular değildir, milletlerarası sular değildir; bunlar sınır 
aşırı sulardır. Tek sınırlayıcı yönü de -bunun altını çizmek lazım- adalet ve nasafet prensipleri
dir. Bu alanda adaleti de, nasafeti de ve iyi komşuluğu da en geniş tutan memleket Türkiye'dir. 

Bu son yağmurlardan önce Fırat'ın tabiî akışı saniyede 160 metreküptü. Biz, buna rağ
men güneye ortalama 500 metreküp su bırakmaya devam ettik. Nereden bıraktık; Keban Gö-" 
lünden bıraktık, Karakaya Gölünden bıraktık ve dünyanın en büyük, dev barajı olan ve bugün 
20 milyar metreküpe yakın su birikmiş bulunan Atatürk Barajından bıraktık. Bir bakıma bel
ki barajları komşularımız için inşa etmiş olduk. Bir de bunun tersini düşünün, petrolü düşü
nün; oradan çıkan petrolü bize vermeyi kabul eden var mı? Su da aynı şeydir. Binaenaleyh, 
üç-dört sene sonra şu mecraya, bu mecraya döner diye Türkiye'de bunun münakaşasını açmayı 
pek politik bulmam. O bakımdan, Sayın Cem beni bağışlasınlar. 

Sayın Cem'in aslında çok seviyeli ve saygıyla karşıladığım konuşmasının belkemiği de bir 
nevi zaaf unsuru ve kötümserlik. Belki Sayın Cem, 1980 öncesi Türkiyesini düşünüyordu. Ha
ni, dış politikayı aynaya benzetti ya, nasıl insanı gösterirse; yanlış aynayı aldınız. Bugünkü Tür
kiye dev bir Türkiye'dir ve sizin elinizdeki aynaya sığmıyor. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu
nu da söyleyeyim. 

Değerli milletvekilleri, bizim uygulayacağımız muhalefet, demin örneklerini verdiğim, doğru 
olanı, devletin menfaati icabı olanı desteklemek olacaktır. Bilhassa, cumhuriyetin, yakın za
manlarda maalesef bozulan bir ananesi icabı, dış politika ve millî hedefler daima millî seviye
de kalmıştır, bir bakıma partiler üstü bir hüviyetle götürülmüştür. Biz buna sadakatle bağlı 
kalacağız. Hükümetin cesurane atacağı her adımı ve Türkiye'nin önünde açılan bu imkânları 
azami ölçüde değerlendireceği her türlü hareketi desetekleyeceğiz. Biz, her şeye "kara" demek 
yapısındaki bir muhalefet anlayışının 19 uncu Yüzyıl malı olduğunu düşünenlerdeniz; kara ol
duğu yerler vardır, beyaz olduğu yerler olacaktır, gri olduğu yerler olacaktır. 
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Benim istirhamım şu olacak; gelin, dış politikayı, bilhassa dünyanın ve bölgemizin bu son 
derece değişken ve hassas döneminde, millî hattında muhafaza ederek götürelim: Tabiî, bunun 
da bir yolu, Sayın Hükümetin, parlamentoya sık sık başvurması ve muhalefetle sık sık danış
ma ve ilişki içerisinde bulunmasıdır. Kopukluklara gitmek, anlaşmazlıklar veya yanlış anlama
lar ortaya çıkarır. Bu demokratik müesseseyi bu şekilde götürmek lazımdır diye düşünüyorum. 

Bizim dönememizde başlattığımız ve tamamlanması gereken bir olay, Türkiye'de dış poli
tikanın demokratize edilmesi olayıdır. Kamuoyunun tümüyle desteklemediği hedefler, millî ka
rakteri bulunmayan hedefler, yalnız Hükümet teşebbüsü şeklindeki hedefler bugünkü dünya
da geçerli değil. Demokratik toplumlarda hedef, toplumun desteğine sahip davaların ancak 
benimsenmesi hedefidir. Binaenaleyh, demokratizasyonun da yolu, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden geçer. Buradan hareketle bunları götürmek lazımdır diye düşünüyorum. 

Tabiî, Almanya'nın, Hırvatistan ve Slovenya'yı tanıması karşısında akla gelen şu sual var; 
peki niye Kuzey Kıbrısı tanımıyorlar? Niye tanımıyorlar? Oradaki bağımsız Türk Cumhuriyeti 
aynı mahiyette ve hatta daha geçerli ve haklı sebeplere dayanmaktadır. Niye tanımıyorlar; çün
kü, orada bir Müslüman kitle vardır, bütün mesele budur. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
Bu gayet açıktır. 

Bu çerçevede Sayın Başkanın müsaadesiyle şunu da ilave edeyim : Bu memlekette, Alman 
milletine karşı ananevi bir dostluk vardır ve yüzyılı aşkın bir yakınlık ve işbirliğimiz olmuştur. 
Almanların rahatsız olmadan, komplekssiz -bilhassa İkinci Dünya Savaşından sonra- bir şe
kilde turist olarak gidebildikleri tek memleket Türkiye idi. Almanya'dan kaçan ilim adamları
nı ve Yahudileri bağrına basan ve burada en iyi muamele eden tek memleket Türkiye idi. Al
manya'nın bölündüğü ve büyük sıkıntılar içinde bulunduğu dönemde politik bakımdan kendi
sine* en yakın desteği veren memleket Türkiye olmuştur. Almanya'da el emeğinin bittiği, tüken
diği ve kalkınması için âdeta hiç el emeği bulamadığı bir dönemde, Anadolunun evlatlarını 
oraya gönderip, Alman ekonomisinin bugünkü dev gücüne erişmesinde en büyük katkısı olan 
memleket Türkiye'dir. Peki, bütün bunlara rağmen, Alman toplumunun ve birçok defa hükü
metinin bize reva gördüğü muameleler doğru mudur? 

Sayın Bakanın Almanya'ya yaptığı son ziyaretten sonra basında iyi haberler çıktı; ama 
şunu sormak insanın hakkıdır : Acaba Sayın Bakana ifade edilenler, niye ayın 9'unda ve 10'unda 
Maastricht'te söylenmedi ve ondan çok sonra ve iş işten geçtikten sonra, Sayın Bakanın ziyare
ti vesilesiyle bir nevi tebessüm şeklinde ifade edildi? Diplomasi hayatım ve Parlamentoda da 
âdeta devam eden diplomatik faaliyetlerim -ömrümün üçtebirini buralarda geçirdim- dolayı
sıyla müttefiklerimizi ve Batılıları iyi tanırım, kendilerinin dışındaki herkesi bir nevi noksan 
akıllı sayarlar ve hep bunun kurbanı olmuşlardır. Düşündükleri tek şey, kısa vadeli menfaat
lerdir; ama, bizim de aynı şeyleri düşündüğümüzü, gördüğümüzü anlatmanın zamanı gelmiştir. 

Benim hep temenni ettiğim şey, biz birçok defa yaptık, şimdiki Hükümet, gerekirse daha 
çok yapmalıdır; bu memleket gerektiği yerde "Hayır" diyebilmelidir. Bu memleket "BAB'a 
hayır" demelidir. "Ortak üyeliğe hayır" demelidir. Bu memleket, topluluğun bize 32 ay bekle
meden sonra hazırladığı 1989'da hazırlanıp da bir türlü açılamayan yeni işbirliği paketinin açıl
masına "hayır" demesi lazımdır. 1980'deki Türkiye'nin beden ölçülerine göre hazırlanan Dör
düncü Malî Protokoldaki 600 milyonluk ECU'ya da Türkiye "Hayır" diyebilmelidir. Artık 
bu boyutları aştık biz. Bir sayın konuşmacı "Uslu çocuk" tabirini kullandı, devler çocuk 

— 280 — 



T.B.M.M. B : 20 25 . 12 . 1991 O : 1 

olmaz Sayın Cem. Ama bir imajı kökünden kırmak lazım; Türkiye'nin her şeyi kabul edebile
ceği imajını kırmak lazım. Bunu gayet açıklıkla ve kesin bir şekilde söylüyorum. 

Karma Ekonomi Komisyonu Toplantısı dolayısıyla eylül ayında Brüksel'e son gittiğimde, 
baktım, Brüksel'in yıllık konsorsiyumdan kalma bize muhafaza ettiği 6 milyon dolarlık bir 
şey var. Bakanları Sayın Urbain'e dedim ki, "Bu bir yanlışlıktır. Bu rakamları siz burada mu
hafaza edin. Brüksel'in bir köşe belediyesine verirsiniz. Ben, böyle bir rakamı sizinle müzakere 
etmem. Ben artık büyük rakamlarla konuşan ve çalışan bir memleketim." Bütün mesele bu 
felsefeyi geliştirmek. Türkiye'de bu zihniyet reformunu yaymak lazımdır; enine boyuna yay
mak lazımdır. Bunu yaparken -bazı son beyanlar beni incitmiştir- kendimizi kötülüyerek bunu 
yapamayız. Başkalarına hoş gözükmek veya başkalarından iyi not almak için. "Türkiye'de şu, 
şu, şu müesseseler geridir, bunlar yapılacak, bundan sonra başımız dik olacak" sözleri yanlış 
sözlerdir. . 

Almanya'da binlerce Türk ailesini bölen insanlar hesap veriyor mu; vermiyor. (ANAP sı
ralarından alkışlar) Irkçı hareketlerin yaraladığı düzineyi aşan Türk'ün, 7 yaşında öldürülen 
çocuğun hesabı verildi mi; verilmiyor. O zaman ben kime, niye hesap vereyim ve niye bu komp
lekse kapılayım. Bakın, bu kompleks, 1840'taTanzimattan beri içimize yerleşmiştir. Bütün ça
balarımıza rağmen bunu atamadık; bunu atalım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) Sizi 
temin ederim değerli milletvekilleri... (DYP sıralarından "yeter artık yahu" sesleri) Rahatsız 
oluyorsanız kusura bakmayın, Türk Milleti rahatsız olmuyor kardeşim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın inan, lütfen toparlayınız. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bağlıyorum. 

Diplomatik hayatımda daima rehber aldığım ve bütün meslekdaşlarıma da her zaman söy
lediğim şudur : Benim kimse önünde kompleks duymaya hakkım bile yoktur. Zira benim ata
larım, İstanbul'u fethettikten 39 yıl sonra Amerika Kıtası keşfedilmiştir. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnan. 

Gruplar adına konuşmalar sona ermiştir. 
Hükümet adına Dışişleri Bakanı Sayın Çetin, buyurun efendim. (DYP ve SHP sıraların

dan alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Yüce Meclisin dış politika konusunda açılmasını uygun gördüğü bu genel görüşmeden ya
rarlanarak, Hükümetimizin, uluslararası sorunlar ve ikili ilişkilerimizle, bağlantılı olarak dile 
getirilen konular karşısındaki görüş ve yaklaşımlarını sunmak için huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. Hepinizi Hükümet adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, bu genel görüşmenin açılması isteği, Hükümeti oluş
turan siyasî partilerin gruplarından gelmiştir ve Hükümetimiz, böyle bir görüşmeyi uygun gör-

I 
düğü için, istediği için, bugün saatlerdir bu konuyu burada konuşma olanağını buluyoruz. 

Amacımız, dış politikamızın ana hedefleri ve ilkeleri üzerinde Parlamentonun düşüncesi
ni almaktır. Ayrıca, sizlerin görüş, uyarı ve önerileriniz çerçevesinde dış politikamızda uzlaşma 
konuları aramaktır. Böylesine tartışma ve görüşmelerle üzerinde uzlaşabileceğimiz konular 

ı 
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arttıkça, dış politakanın ulusal politika haline dönüşme olanağı da artmış olacaktır. Bunu, Hü
kümet politikamızı sunarken de vurguladığımız gibi, demokrasiye olan bağlılığımızın ve her 
konuyu Yüce Mecliste açıklıkla tartışma ilkemizin bir gereği sayıyoruz. Bu nedenle, gruplar 
adına yapılan tüm konuşmalara içtenlikle teşekkür ediyorum. Aynca, sözcülere de tek tek te
şekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Konuların geneline girmeden, grup sözcüleri tarafından dile getirilen bazı konular üzerin
deki görüşlerimi belirteceğim. Katılmasam da, bu konudaki ayrı görüşlerimi dile getirmek is
tiyorum. 

. Değerli arkadaşlarım, Sayın Erbakan, konuşmasında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulun
dan bir süre önce Siyonizmin ırkçılık olmadığı konusundaki karara çekinser kalmamızı eleştir
di ve bu kararı da, başka ülkelere uyarak aldığımızı söyledi. 

Şimdi ben, Sayın Erbakan'a sormak istiyorum : Hangi ülkeye uyarak bunu yaptık? Çün
kü, 111 ülke bu karara kabul oyu kullandı. 

Şimdi ben, daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Sayın Erbakan konuşmasında, bizim Müslü
man ülkelerden ayrılarak bu kararı verdiğimizi söyledi. 

7 tane İslam ülkesi, toplantıya bile gelmedi, 6 tanesi kararın lehinde oy kullandı; ama 
Türkiye, hiç kimseye bakmayarak, kendi ulusal yararını ön planda tutarak, bulunduğu bölge
nin özelliğini dikkate alarak ve bir Müslüman ülkesi olduğunu da düşünerek, kendi ulusunun, 
kendi toplumunun, kendi ülkesinin yararına göre oy kullanmıştır. O nedenle, Sayın Erbakan'-
ın o konudaki düşünceleri yanlıştır, gerçeğe de dayanmıyor. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, gene Sayın Erbakan, konuşmasında, benim televizyondaki bir açık 
oturumda tslam Birliğine karşı çıktığımı söylediler. 

Böyle bir şey söz konusu değil ve zaten böyle bir birlik yok. Eğer varsa, Sayın Erbakan 
söylesin, biz de ona göre katılalım. Sayın Erbakan, hayalî bir birlikten bahsediyor ve öyle bir
likte niçin olmadığımızı dile getirerek, bizi eleştiriyor. 

Evvela şunu açıklıkla belirteyim : Böyle bir birliğin olmasını memnuniyetle karşılayacak 
olan kişilerin başında gelirim; ama böyle bir birlik yok. Olmayan bir birliğe, "Türkiye niçin 
üye olmuyor?" diye sürekli eleştiriyor! (RP sıralarından "biz kuracağız" sesleri) 

Kendileri, "Biz hükümette olsaydık kurardık" diyor, Sayın Erbakan üç defa hükümette 
bulundu, hükümetin üyesi oldu, başbakan yardımcısı oldu; ama böyle bir birliği kurmayı ba
şaramadı. Bir gün kurarsa, kendisini kutlarım. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Siz başlatın Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Erbakan'ın, Avrupa Toplu

luğu konusundaki görüşlerine katılmıyorum; ama, saygı duyuyorum. Çoğulcu demokrasilerde 
her zaman, herkesin aynı konuda, aynı şeyi düşünmesi de gerekmez; ama, kendi görüşüne say
gı duyduğumu belirterek, katılmadığımı söylüyor ve bu konuya daha fazla girmek istemiyorum. 

Gene Sayın Erbakan konuşmasında -gelişmeleri ya izlemedi ya da ben yanlış anladım- de
di ki, "Sovyetlerden ayrılan cumhuriyetleri derhal tanıyalım" 

Sayın milletvekilleri, başında Sayın DemirePin bulunduğu bu Hükümet, dünyada bu cum
huriyetleri ilk önce tanıyan tek hükümet. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Hem de bunları 
daha kimse tanımazken; çoğu, bunlarla ilgili tartışmaları sürdürürken, hiçbir ayrım yapma
dan tümünü tanımıştır. Bütün bunlara rağmen Sayın Erbakan konuşmasında "Bunları 
tanıyalım" dedi. ' 
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Değerli arkadaşlarım, bunlar, sadece tanımakla kalınmadı ve bir kısmı ile anlaşmalar ya
pıldı, uygulamalar yapılıyor, insanî ihtiyaçlarını karşılamak için, uçaklarla gıda maddeleri, ilaç 
gönderiliyor, özellikle Orta Asya'da tarihî ilişkiler içinde bulunduğumuz, kültürel ilişkide bu
lunduğumuz bütün bu ülkelerle bu ilişkiler sürerken, halen "niçin tanımıyoruz?" şeklindeki 
bir eleştiriyi, gerçeğin saptırılması olarak gördüğüm için, üzerinde durmayı uygun gördüm. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cem ve Sayın Demiralp'in konuşmalarında ortaya koydukla
rı uyan ve önerileri ciddî bir şekilde not ettik; bunları önümüzdeki çalışmalarda dikkate alacağız. 

Sayın İnan'ın konuşmasında değindiği bir T iki konuya değinerek esas görüşlerimi belirt
meye geçeceğim. "Sovyet cumhuriyetlerinde konsolosluk kurmak kâfi değildir" dediler; katı
lıyoruz. Biz Hükümet olarak bunu söyledik; Sayın Başbakanımız, bundan birkaç gün önce 
Kırgızistan Cumhurbaşkanına bunu açıklıkla söyledi, "Bize binayı bulun, en kısa zamanda 
bunu büyükelçilik şeklinde açacağız*'dedj. 

Olaylar çok hızlı gelişiyor. Bundan bir hafta önce Hükümet bu kararı aldığı zaman, yani 
tüm cumhuriyetleri tanıma ve hepsinde konsolosluk açma kararı aldığı zaman, bambaşka bir 
eski Sovyetler vardı. O zaman Alma Ata'daki toplantı yapılmamıştı, 11 cumhuriyetin birliğe 
katılma kararı alınmamıştı; fakat olaylar çok hızla gelişiyor. Bu nedenle, Dışişleri Bakanlığın
da yaptığımız değerlendirmede, en kısa zamanda bunların bir kısmını artık konsolosluk değil, 
doğrudan doğruya büyükelçilik düzeyine çıkarmanın gerekli olduğu görüşüne vardık ve bunu 
en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Karadeniz İşbirliği konusunda da, Hükümetimiz son derece kararlı 
davranmıştır. Karadeniz'de yeni cumhuriyetler oluşmasından sonra ortaya çıkan yeni durumu 
da dikkate alarak, Karadeniz'e sahili olan -Sovyetler.'in yeni cumhuriyetleri dahil- tüm ülke 
ve cumhuriyetlerin dışişleri bakanlarını, 3 Şubatta, İstanbul'da toplantıya çağırdık. Karadeniz 
İşbirliğine son şekli vererek, bunlarla anlaşma yapılmasını sağlamayı amaç ediniyoruz. 

Batı Avrupa Birliği konusunda, Sayın İnan "elde edilen en iyi formül budur denildi" şek
linde bir ifade kullandı. 

Ne ben, ne de, bildiğim kadarıyla Hükümetin hiçbir üyesi, Batı Avrupa Birliği konusun
da, Hollanda'da alınan kararın en iyi formül olduğu şeklinde bir ifade kullanmadık, Hükü
met olarak, "en iyi formül budur" denilmedi. Bu konudaki görüşlerimi ayrıntılarıyla, biraz 
sonra ortaya koyacağım. 

Değerli arkadaşım, Sayın İnan, "kimseye hesap vermeyelim" şeklindeki sözleri niçin söy
ledi bilemiyorum. Bu Hükümet ve bu Hükümetin hiçbir üyesi, dışarıda hiç kimseye hesap ver
mek zorunda değildir. Biz, Avrupa Topluluğuna, o topluluğun eteğine yapışarak, onun peşin
de koşarak üye olmak istemiyoruz; o topluluğun eşit haklı, onurlu bir üyesi olmak istiyoruz. 
Bunu, Yüce Meclisin ve Milletin huzurunda, altını bir kere daha çizerek, açıkça belirtmek isti
yorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Değerli arkadaşlarım Sayın İnan'ın, söylediği bazı 
husustan, kendilerinin içinde bulunduklan Hükümetin gerçekleştirmiş olmasını da çok isterdim. 

Sayın İnan'ın konuşmasında önemli bulduğum bir konuya daha değinmek istiyorum. De
ğerli arkadaşlarım, dış politika, Hükümetin dış politikasıdır; hiçbir şekilde teknokratların ya 
da başka kuruluşların dış politikası olamaz. Benim yürüttüğüm politika, Hükümetin dış 
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politikasıdır. Ben, Dışişleri Bakanı olarak, Hükümet adına bu politikayı yürütüyorum; ama, 
Dışişleri Bakanlığının yetenekli insanlarının bu politikanın oluşmasında ve uygulanmasında 
görev yapmaları gayet doğaldır ve bu görevleri en iyi şekilde yaptıklarını da, bir kere daha, 
Yüce Meclisin huzurunda belirtmek istiyorum. 

"Değerli arkadaşlarım, hükümetlerin dış politikada güçlü olabilmelerinde, dış politikayı 
etkin bir biçimde uygulayabilmelerinde, Parlamentodan bu alanda sağlayacaklar katkı ve des
teğin büyük önemi olduğuna inanıyoruz. Bunun içindir ki, dış politika konularında Parlamen
toyu düzenli ve ayrıntılı bir biçimde bilgilendirmeye ve uluslararası çıkarlarımızın izleniş ve kul
lanışında sizlerin görüş ve önerilerinizden yararlanmaya her zaman özen göstereceğiz. 

Burada, dış politikamızın anailkelerini, bu alandaki tutum ve yaklaşımlarımızı, açıklıkla 
ve sürenin elverdiği ölçüde sizlere sunmaya çalışacağım. Hiç kuşkusuz, benden önce konuşan 
grup sözcüleri tarafından ortaya konulmuş olan değerli görüş ve önerilerle bunlar olgunlaşa
cak ve zenginleşecektir. Böylelikle, dış politikamız bakımından olabildiğince kapsamlı bir kon
sensüse yaklaşabileceğimize içtenlikle inanıyorum. 

Dış politikamızın temeli, barışçı bir politikadır. Bu politika, savunma politikamızla, eko
nomi politikamızla birlikte yürümesi gereken bir politikadır. 

Bu politikanın yürütülmesinde, ülkemizin ve halkımızın yararlarını korumayı temel hedef 
olarak alıyoruz; bunun da akılcı bir politika olduğuna inanıyoruz. 

• Dış politikada olayların gerisinde kalmamayı, çevremizde ve dünyadaki gelişmeleri yakın
dan izleyerek bunları değerlendirmeyi ve bunların ışığında, ülke yararının gerektirdiği kararla
rı zamanında almayı, Hükümet politikamızın vazgeçilmez bir ilkesi olarak uygulamaktayız; 
bundan sonra da böyle uygulamaya devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz uluslararası ortam, son yıllarda giderek hız
lanan bir değişim geçirmektedir. Bu değişim, 1989'dan sonra başdöndürücü bir ivme kazan
mıştır. 20 nci Yüzyılın ilk yarısınnda, ırkçı, sağ totaliter rejimlerin yıkılışına tanık olunduğu 
gibi, ikinci yarısının sonlarında da, sol totaliter rejimlerin yıkıldığına tanık olunmuştur. Yakla
şık yarım yüzyıl arayla gerçekleşen bu iki olgunun tarihsel sonucu, demokrasinin, insan hakla
rına saygının, çoğulcu siyasal yapılanmanın, bireyin girişim ve yaratma gücüne tam özgürlük 
tanıyan ekonomik düzenlerin, barış içerisinde zafere ulaşmış bulunmaları olarak da tanımla
nabilir. Artık, insana en yüce değeri veren, hukukun üstünlüğüne inanan bir yaşama biçimi 
ve onun uluslararası ilişkiler üzerindeki yansıması, evrensel bir geçerlilik kazanmakta ve gide
rek ortak bir değerler sistemi halinde yerleşmektedir. 

Avrupa - Atlantik bağlamında, insan haklarına saygının gözetimi konusunun, bundan böyle, 
ülkelerin iç işi sayılamayacağı, bu alanda egemenlik savının ardına sıgınılamayacagı anlayışı 
kökleşmekte, bu anlayış ışığında yeni denetim ve zorlama yöntemleri giderek geliştirilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; soğuk savaşın sona ermesi, eski Varşova Paktının da
ğılarak, merkezî ve Doğu Avrupa ülkelerinde yeni demokrasilerin kurulmaya başlaması, eski 
Sovyetler Birliği'ni oluşturan geniş coğrafî alanda da bir bağımsız devletler topluluğunun or
taya çıkması, yepyeni bir uluslararası ilişkiler düzenini ortaya çıkarmaktadır. 

Bu süreç içerisinde Türkiye, artık, soğuk savaş yıllarının kanat ülkesi olmaktan çıkmış ve 
yeni uluslararası güçler dengesini belirleyen geniş ölçekli haritada, daha merkezî bir konum 
kazanmıştır. Gerçekten, Atlantiğin batı kıyılarından Çin sınırına kadar uzanan alanda, Türkiye, 
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en duyarlı dengelerin odak noktasında yer almaktadır. Bu durum, ülkemize, eskisine oranla 
çok daha geniş bir alanda, barış ve güvenliğin kökleştirilmesine ve uluslararası işbirliğinin yay
gınlaştırılmasına katkıda bulunma olanağını sağlamaktadır. Türkiye, bu geniş alanda, ulusla
rarası istikrar arayışlarının kalıcı ve güçlü bir noktası olma işlevini sürdürecektir. 

Yeni oluşumlar çok yönlüdür. Bu çerçevede, Avrupa Atlantik bağlamındaki tüm uluslara
rası örgüt, kurum ve ittifaklar, bir arayış ve değişim süreci içine girmişlerdir. Dünya, özellikle 
de Avrupa, yeniden şekillenmektedir. Eski Sovyetler Birliği parçalanmış ve şimdi bu parçalar
dan bir ülkeler topluluğu oluşturma arayışı başlamıştır. Balkanlar, özellikle Yugoslavya, ciddî 
sorunlarla karşı karşıyadır. Ortadoğu, tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir sorunlu bölge olma 
özelliğini korumaktadır. Bu değişim ve gelişmeler karşısında Türkiye'nin yeni bir tehdit değer
lendirmesi yapması gerekmektedir. Hükümet olarak, bu gelişmeleri zamanında izleyerek, de
ğerlendirmeler yaparak gerekli kararları almaktayız. 

Dış politikamızı, ulusal savunmamız ve kalkınmamızla da birlikte değerlendirip götür
mek zorundayız. Güvenoyu almamızdan bu yana 25. gün, Hükümeti kurmamızdan bu yana 
da 35 gün geçmiş olmasına rağmen, bunları yapan ve bunları yerine getiren bir Hükümet ola
rak huzurunuzdayız ve bunların tartışmasını da, kendi isteğiyle, kendi iradesiyle yapmak üzere 
huzurunuza gelmenin onurunu da taşıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyada böyle gelişmeler olurken, bir arada olunmaz 
denen ülkelerin bir masaya oturmaları gerçekleşirken, barış ve özgürlük, uluslararası ilişkileri 
belirleyen temel ilke olurken, tüm komşularımızla iyi ilişkiler içerisinde olmak, Hükümetimi
zin temel hedefidir. Ancak, bazı komşularımızla ihtilaflarımız olduğunu da bilmek zorunda
yız. Komşularımızla olan ihtilaflarımız ve anlaşmazlıklarımızı barışçı yollardan çözmeye ve ön 
koşulsuz diyalog kurmaya açığız. 

Komşumuz Yunanistan ile aramızdaki anlaşmazlık ve görüş ayrılıklarının çözümü bakı
mından tek gerçekçi yol ve yöntem, görüşmedir, diyalogtur. 

Batı Trakya'daki Türk azınlığı mensuplarının insan ve azınlık haklarına saygı gösterilme
sinin sağlanması da, ikili ilişkilerimizin iyileştirilmesine yönelik çabaların en önemli bir boyu
tudur. Balkanlar ve Avrupa köklü değişikliklere sahne olurken ve bütün bu değişiklikler çerçe
vesinde Türkiye ile Yunanistan'ın ortak çıkarları bulunurken, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu
günkü düzeyi, mantığa ve sağduyuya ters düşmektedir. Dolayısıyla, Yunanistan ile aramızdaki 
sorunları, her iki ülkenin yararına ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlere kavuşturmak 
ve her alanda işbirliği olanaklarını geliştirmek için, yapıcı bir diyalog ve görüşme süreci başla
tılmasını gerekli görüyoruz. Yunanistan Başbakanı Sayın Mitsotakis'in, Sayın Başbakanımı
zın davetine uyarak ülkemizi ziyaretinin, böyle bir sürecin başlatılabilmesine büyük katkısı olacağı 
inancındayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet Programımızda belirtmiş olduğumuz gi
bi, Kıbrıs davamızın çözüme ulaştırılabilmesi içten dileğimizdir. Hükümetimiz, Ada'daki ger
çekleri ve tarihin acı olaylarını göz önünde tutarak, Kıbrıs Türk Halkının tüm haklarını somut 
güvencelere bağlayan, her iki toplumun da kendi kesimlerinde güvenlik ve esenlik içinde yaşa
yabilecekleri, tam bir siyasal eşitliğe dayalı federal bir ortaklık kurulmasını dilemektedir. Böy
le bir siyasal çözüme toplumlararası görüşmeler yoluyla ulaşılabileceğine dair umudumuzu ve 
inancımızı korumaktayız. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bu alandaki çabalanna 
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daima destek olacak ve Kıbrıs Türk Halkının kalkınma ve refahı için her türlü yardımı yapma
ya devam edecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; komşumuz Bulgaristan'da demokrasi alanında son za
manlarda kaydedilen gelişmelerin, ikili ilişkilemize çok olumlu yansımaları olmuştur. Son Bul
garistan seçimleri sonrasında bu komşu ülkede, soydaşlarımızın da siyasî kısıtlamalara maruz 
kalmadan temsiline olanak tanıyan, böylelikle hak ve özgürlüklerin korunmasını, demokratik 

, yöntemlerle güvenceye bağlayan bir parlamenter düzene geçilmiştir. Bulgaristan ile Türkiye ara
sındaki ilişkilerin, normalleşmesini geride bırakarak, her alanda yeni bir gelişme aşamasına 
ulaştığını söyleyebiliriz. Bu anlayış, Bulgar Dışişleri Bakanı Sayın Stoyan Ganev ile gerek ülke
mizi ziyareti sırasında, gerek kendisiyle Brüksel'de yaptığım temaslarda açıklık kazanmıştır. 

Bu arada Genelkurmay Başkanımızın kısa süre önce sona eren Bulgaristan ziyareti ile, en 
üst düzeyde ilişkilerimiz yükselmiştir. Ziyaret sırasında imzalanan ve iki ülke arasında karşılık
lı güven ve güvenlik artırıcı önlemleriyle, askerî temaslar konularını kapsayan Sofya Belgesi, 
askerî ilişkiler ve işbirliği alanında kaydettiğimiz önemli mesafeyi açıkça ortaya koymaktadır. 

Romanya ile ilişkilerimiz de olumlu bir çizgide gelişmektedir. Geçtiğimiz eylül ayında iki 
ülke arasında imzalanan dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşması ile, bu gelişmelerin hız
landırılması yönünde büyük bir adım atılmıştır. Bu adımı izleyecek somut uygulamaların, 1992 
yılında gerçekleştirilmesi öngörülen yüksek düzeyli ziyaretlerden de yararlanarak, özel takip
çisi olacağız. / 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Balkanlar yeni Avrupa'nın kuruluş ve dönüşüm sancı
larının ve sorunlarının en çok yaşanmakta olduğu bölgeyi oluşturmaktadır. Totaliter rejimle
rin, uzun bir soğuk savaş döneminde bastırdıkları ve doğal çizgisini izleyerek, barışçı bir evrim 
geçirmesini engelledikleri aşırı milliyetçilik akımlarıyla, etnik çatışmalar, Yugoslavya'da bir iç 
savaş bunalımı doğurmuştur. Türkiye, dost Yugoslav halklarını karşı karşıya getiren kanlı ça
tışmalardan derin üzüntü duymaktadır. Hükümetimiz bir yandan, Yugoslav tarafları arasında 
barışçı bir diyalogun altyapısının yaratılmasına yönelik uluslararası çabalan desteklemekte, diğer 
yandan, bu kanlı serüvenin getirdiği acıların hafıfletilmesine yönelik insancıl yardımlarını sür
dürmekte kararlı bulunmaktadır. Yugoslav halklarının hür iradeleriyle ve barışçı yollardan ye
niden yapılanacak bir Yugoslavya içerisinde, manevî ve kültürel yakınlığımız bulunan Make
don ve Bosna - Hersek halklarının, insan hakları ve demokrasinin gereklerine uyumlu bir ya
şam sürdürmelerine önem veriyoruz. 

Yugoslavya'daki gelişmelerin, bu ülke gerçeklerini değiştirdiğinin bilincinde olarak, her .. 
gün ortaya çıkan yeni koşullara göre durum değerlendirmesi yapmaya devam edeceğiz. Bu çer
çevede, kısa zaman içinde tüm cumhuriyetleri tanıma konusu da, elbette ki gündeme gelecek. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Arnavutluk'la aramızda herhangi bir sorun bulun
mayışı ve ülkelerimiz arasında tarihten kaynaklanan ortak değerler, ikili ilişkilerimizin gelişti
rilmesini kolaylaştırmaktadır. 

Kardeş Arnavutluk'un demokratikleşme yolunda attığı adımları içtenlikle desteklemekte
yiz. Bu çabaların, Arnavutluk halkının özlemlerini karşılayacak bir biçimde sonuçlanmasını 
da dilemekteyiz. 

Arnavutluk'un ekonomik alanda karşı karşıya bulunduğu sorunların üstesinden en kısa 
zamanda gelebilmesi için, bu zor günlerde Arnavut halkına yardımlarımızı sürdüreceğiz. 
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AGİK sürecine katılışına etkin destek vermiş olduğumuz Arnavutluk'un, İslam Konferan
sında gözlemci üye olmasını destekledik ve bunu memnuniyetle karşıladık. 

Yine, Arnavutluk'un, Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyine de daveti gerektiğine inanıyo
ruz. Bu konudaki isteğimizi ve dileğimizi, son katıldığım NATO toplantısında da dile getirme 
olanağını buldum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ortadoğu Bölgesinde kalıcı bir barış ve işbirliği düze
ninin kurulmasına yönelik görüşmeler sürecinin hedefine ulaşması içten dileğimizdir. Bu amaçla 
Madrit'te toplanan konferans, yeni uluslararası ortamın genel gelişme doğrultusuyla uyumlu 
tarihsel bir önem taşımaktadır. 

Hükümet olarak, bu sürecin başarısı için her türlü desteği vermeye kararlıyız. Sürece ya
pıcı bir katkı getirebileceği inancıyla, buna katılan tüm taraflarla aramızda mevcut diplomatik 
ilişkileri eş düzeye çıkarmış bulunuyoruz. 

Eiistinlilerin devlet kurma hakkı dahil, meşru özlemlerine yanıt getirecek ve İsrail'in gü
venlikli sınırlar içerisinde varlığını sürdürmesini sağlayacak bir barışa ulaşılması için desteği
mizi devam ettireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, üyesi bulunduğumuz tslam Konferansı örgütünün bünyesindeki ku
rumların etkinliklerini artırmak amacındayız. Dakar'daki Altıncı İslam Zirvesi sırasında olumlu 
ve yapıcı bir rol oynadık; bu rolü özenle sürdürmeye devam edeceğiz. 

İslam Konferansına Azerbaycan'ın da tam üye olarak katılımını memnunlukla karşılıyo
ruz; Türkiye olarak bu konuda gerekli tüm desteği verdik ve katkı sağladık. Bu durum, Orta 
Asya'daki diğer cumhuriyetlerin de katılımları için gerekli ortamı hazırlamış olmaktadır. 

öte yandan, Dakar Zirvesinde Kıbrıs konusunda alınmış bulunan kararın da, bugüne ka
dar, İslam zirvelerinde Kıbrıs Türk Halkı lehinde alınmış en ileri karar olduğunu da vurgula
mak isterim. 

Komşumuz İran ile Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez ülkeleriyle aramızdaki işbirliği ve 
dayanışmanın artırılmasını, İslam alemi genelindeki dostluk, işbirliği ve dayanışmanın pekiş
tirilmesi açısından önemli görüyoruz. 

Bunun yanı sıra, güney komşularımızla olan ilişkilerimiz de özel bir önem taşımaktadır. 
Suriye ile ilişkilerimizin her iki tarafça da beyan edilen siyasî irade doğrultusunda gelişme sağ
laması, kuşkusuz, iki ülkenin de yararına olacaktır. Bu konuda, komşumuz Suriye'nin, Türki
ye'nin duyarlık gösterdiği konuları, özellikle göz önünde tutması, ilişkilerimizin geliştirilmesi 
çabalarına büyük bir katkı sağlayacaktır. 

Irak Halkına karşı dostça duygular beslediğimizi bir kere daha belirtmek istiyorum. Irak'ın, 
uluslararası toplumun beklentilerini yerine getirerek, aramızdaki ilişkilerin normalleştirilmesi 
için gerekli koşulların yaratılmasına katkıda bulunmasını içtenlikle diliyoruz. Bu çerçevede, Irak 
Halkının besin ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere, ilgili Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyi kararı çerçevesinde, Kerkük - Yumurtalık boru hattından petrol ihraç etmesi 
için taşımacılık yönünde kolaylık sağlamaya da hazır olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Irak olayları sırasında güneyde konuşlandırılmış olan 
Çekiç Gücün durumu konusuna, burada konuşma yapan bazı sözcü arkadaşlarımız da değindiler. 
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Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz, mevcut durumun tasfiyesi için, altı aylık bir süre ve 
Meclis onayı ile verilen yetkiyi de iade etme kararını vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, olay Sayın İnan'ın belirttiği,gibi değildir. 126 sayılı Meclis kararın
da, bu yetkinin ne ile sınırlı olduğu, ne zaman biteceği ve ne kadar süreceği belirtilmemiştir. 
Eğer o karara bağlı kalınırsa; yani, o karar ve o yetki Parlamentoya iade edilmezse, sonsuza 
kadar kalabilecek bir ifadeyi taşımaktadır. Onun için, Hükümetimiz, bu kararla birlikte, bu 
yetkiyi de iade etmeye karar vermiştir ve bu kararın sunulmasından sonra Yüce Meclis bu yet
kiyi geri almış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, laik, demokratik, çoğulcu, ve çağdaş değerler doğrultusun
da, kendi iradesiyle yapmış olduğu tercih çerçevesinde, Avrupa bütünleşme hareketinin içeri
sinde yer almak istemiştir. Yine, Türkiye, Avrupa Konseyinin, OECD'nin kurucu üyeleri ara
sındadır ve Avrupa Topluluğu ile am üye olma amacına dönük ortaklık ilişkileri kurmuştur. 
Biz, Hükümet Programımızda öngördüğümüz ve ülkemizin demokrasi ile ekonomik alanda 
çağı yakalamasına ve güçlenmesine dönük reform atılımlarıyla uygar dünyadaki konumumu
zu pekiştirmeye kararlıyız. 

Avrupa Topluluğunun 1993'ü izleyen dönemde genişlemesi gündeme geldiğinde, Türki
ye'nin de yeni Avrupa birliğinde yerini almasına yönelik sürecin başlaması doğal isteğimizdir. 
Ancak, Avrupa Topluluğuna üyeliğimiz konusunun önemi, Türkiye'nin, demokratik, laik, ço
ğulcu ve ekonomik açıdan güçlü bir Türkiye yaratma ana hedefinin yanında, ikinci derecede 
önem taşımaktadır. Bizi ilgilendiren, topluluk üyeliğimizin biçimsel olarak ne zaman gerçekle
şeceğinden çok, bu Topluluğu oluşturan ülkelerdeki ekonomik, toplumsal ve siyasal standart
lara bir an önce ulaşmaktır. 

Bunlara ulaşmayı, kendimizi başkalarına beğendirmek için değil, halkımızın ve ülkemizin 
buna hakkı olduğu ve bunlara layık olduğu için istiyoruz. İnancımız odur ki, bu düzeye çıkmış 
bir Türkiye için Topluluk üyeliği yalnızca bir biçim sorununa indirgenmiş olacağından, ülke
miz, Avrupa Topluluğu dışında da tutulamayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu nedenle, bizim için temel hedef, temel amaç, ülkemizi, çağın, 
demokratik, laik ve refah toplumu haline dönüştürmektir. 

Avrupa bütünleşme süreci içerisinde, Topluluk üyelerinin Hollanda zirvesinde aldıkları ka
rarlar önemli bir aşamaya gelmiştir. Bu kararlarla, Avrupa Topluluğunu oluşturan onikiler, 
ekonomik ve parasal birlik yanında, bir takvim üzerinde anlaştıkları gibi, Avrupa Topluluğu
nun oluşumu için zorunlu bulunan ortak dış politika yanında, güvenlik ve savunma kimliğinin 
geliştirilmesi hususunda bir görüş birliğine varmışlardır. Avrupa Birliğinin, yani yeni oluşacak 
Avrupa Birliğinin güvenlik ve savunma boyutunun geliştirilmeside savunma rolünün planla
ması ve eşgüdümü görevi, Batı Avrupa Birliğine verilmektedir. Ayrıca, Batı Avrupa Birliğine 
tam üyelik, Avrupa Topluluğuna tam üyelik koşuluna bağlanmaktadır. Bu nedenle, henüz Batı 
Avrupa Birliği üyesi olmayan Topluluk üyelerine, yani irlanda, Danimarka ve Yunanistan'a, 
Batı Avrupa Birliğine tam üye olmaları için çağrıda bulunulmaktadır. Topluluk üyesi olmayan 
Avrupalı NATO üyelerine de, yani İzlanda, Norveç ve Türkiye'ye ise, Batı Avrupa Birliğine 
ortak üye olmaları yolunda davet yapılmıştır. Bu ortak üyeliğin, Batı Avrupa Birliğinin tüm 
çalışma ve etkinliklerine tam katılım ilkesine dayanmasının öngörüleceği belirtilmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu kararlar uygulamaya konulduğu takdirde, Türkiye'nin ancak ortak 
üye olması söz konusu olmaktadır. Ben, bu konudaki görüşümüzü tekrar açıklıkla belirtmek 
istiyorum. Biz, Türkiye'nin Batı Avrupa Birliğine tam üye olmamasını uygun bulmuyoruz. Av
rupa Topluluğunun bir güvenlik ve savunma boyutu kazanması gereksinimi, kurumsal gerek
çelerle de olsa, bu zorunluluğu ortadan kaldıramaz. Bu nedenle, Türkiye'nin ortak üye statü
sü, yalnızca tam üye adı ve unvanı dışında, içerik, hak ve yetki yönlerinden, bir tam üyeninkin-
den farklı olmaması gerekir. Dolayısıyla, Türkiye, eğer önümüzdeki dönemde Avrupa Toplu
luğuna tam üyelik hedefine ulaşamayacaksa, böyle bir ortak üyeliğin yarar sağlayacağına inan
mamaktayız. Böyle bir ortak üyelik, ancak bir ara dönem için söz konusu olabilir; ama bunun 
sürekli bir ilişkiye dönüşmesinin, Türkiye'nin uzun dönemde yararına olacağına inanmıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin, Avrupa bütünleşmesi süreci içindeki ko
numundan söz ederken, Batılı ülkelerle ikili ilişkilerimize de kısaca değinmek istiyorum. 

Dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimiz özel bir önem taşımaktadır. 
Amerika Birleşik Devletleriyle karşılıklı çıkar ve yarar ilkelerine dayanan ilişkilerimizi her alanda 
daha da ileriye götürmek, Hükümetimizin dış politika önceliklerinden biridir. Sayın Başbaka
nımızın 11 Aralık tarihinde yaptığı basın toplantısında da açıkça vurguladıkları gibi, her iki 

' ülkenin yüksek çıkarları, ilişkilerin, kişisel çerçevenin ötesinde, kalıcı ve kurumsal bir yapı içe
risinde yürütülmesini gerekli kılmaktadır. Hükümetimiz, önümüzdeki dönemde Türkiye - Ame
rika Birleşik Devletleri ilişkilerini bu çerçevede uygun olarak sürdürecektir. Amerika Birleşik 
Devletleriyle, soğuk savaş koşullarında biçimlenen ve gelişen ilişkilerimiz, her iki ülkenin sa
vundukları ortak değerler yönünden, günümüz koşullarını da karşılar bir niteliğe kavuşturula
caktır. 

Almanya ile tarihî dostluk ilişkilerimiz son dönemde sıkıntılı bir görünüm kazanmıştır. 
Bunun nedenleri arasında yer alan karşılıklı yanlış anlamalar ve algılamalar üzerinde durmak
ta yarar görmüyorum; ancak, söz konusu nedenlerin başlıcası olarak nitelendirilebilecek diya
log ve üst düzey temas eksikliğini gidermek ve iki ülke arasındaki ilişkileri olması gereken dü
zeye yeniden getirmek için, Sayın Genscher'in davetini kabul ederek geçen hafta Almanya'ya 
bir ziyaret yaptım ve Alman Şansölyesi Sayın Kohl ve Sayın Genscher ile konuşma olanağını 
buldum. Bu görüşmelerde, iki ülke ilişkilerini, içinde bulunduğu durgunluktan çıkarma husu
sunda Almanya'nın da kararlı olduğunu ve mevcut durumun sürmesinin, iki tarafın da yararı
na olmadığına inandıklarını memnunlukla gördüm. İlişkilerimizi geliştirmek için her düzeyde 
ikili temasları artırmayı kararlaştırdık. Alman Şansölyesi Kohl, ülkemize yönelik Alman aske
rî yardımına getirilen kısıtlama konusunun, Parlamentonun gündeminde olduğunu söyleyerek; 
ancak, kendisinin, bunun kaldırılması için kişisel girişimde bulunacağı konusunda söz verdi. 
önümüzdeki yıl içerisinde, yani 1992 yılında Sayın Genscher'in ve Sayın Kohl'un Türkiye'ye 
yapacakları ziyaretler ve iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında teknik düzeyde gerçekleştirile
cek temaslarla birlikte, ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde yeni adımlar atılacaktır. Almanya 
ile ilişkilerimizin gelişmesi, bu ülkede yaşayan ve 1,5 milyonu aşkın yurttaşımızın çeşitli alan
lardaki sorunlarının çözümüne de önemli katkı yapacaktır. 

İngiltere ve Hollanda ile ilişkilerimizin iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Her iki ülke 
de, yakın geçmişte, Türkiye'yi ilgilendiren konularda yapıcı ve yardımcı politikalar izlemişler
dir; Türkiye'nin Avrupa bütünleşmesindeki rolü ile bağlantılı konularda içtenlikli çaba harca
mışlardır. 
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Fransa ile ilişkilerimiz de doyurucu bir çizgiye yönelmiştir. Cumhurbaşkanı Mftterand'ı 
önümüzdeki yıl ülkemize yapması beklenen ziyareti, iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandı
racaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son aylarda ve günlerde uluslararası toplumun dikkat
leri, eski Sovyetler Birliği üzerindeki gelişmelerde odaklaşmıştır. Bu hızlı gelişmenin, bu hızlı 
değişmenin tamamlandığı ve sonuçlandığı söylenemez. Oysa, yeni Avrupa güvenlik mimarîsi
nin Paris Yasasında öngörülen modele uygun olarak yapılanması ve AGİK süreci kapsamında 
bir araya gelen ülkeler topluluğunun yeni Avrupa için hedeflenen değerler çerçevesinde gerçek 
ve kalıcı bir işbirliği düzeni kurup yaşatabilmeleri, eski Sovyetler Birliğini oluşturan coğrafî 
alandaki gelişmelerin izleyeceği çizgiyle yakından bağlantılıdır. Bilindiği gibi, bu coğrafî alan
da yeni bağımsız cumhuriyetler ortaya çıkmıştır. Minsk'te 8 Arahk'ta çekirdeği oluşturulan 
bağımsız devletler topluluğu, 21 Aralık günü Alma Atâ'da varılan anlaşmayla, onbirli cumhu
riyet çerçevesinde bir örgütlenme içerisine girmiştir. Bu ay sonunda yapılacak diğer bir toplan
tıda, bu çerçevenin içeriği daha da netleşebilecektir. 

Hükümetimiz, eski Sovyetler Birliğini oluşturan coğrafî alandaki gelişmelerin olası çizgi- t 
sine zamanında ve doğru teşhis koymuştur, bunu yapan tek Hükümet olmuştur. Bu alanda 
benimsediğimiz yaklaşımın, diğer Batılı ülkeler açısından da örnek alındığını, son yaptığım 
gezide yakından görme olanağını buldum. Biraz önce de değindiğim gibi, Türkiye, bağımsız
lıklarım ilan eden cumhuriyetlerin tümünü tanıma kararını alan ilk ülke olmuştur. Hükümeti
mizin, bu kararı alırken gerçekçi bir biçimde gözettiği ana hedef, tüm bu devletlerle ve cumhu
riyetlerle, en erken bir tarihte, olumlu ve yapıcı bir işbirliğinin altyapısını kurmaktır. Bu altya
pının kuruluş aşamasını tüm cumhuriyetlerde açacağımız başkonsolosluk ya da büyükelçilik
lerle tamamlayacağız. Bu konuda gerekli hazırlıklar Dışişleri Bakanlığında başlamıştır, en lasa 
zamanda bunun uygulamasına geçilecektir. 

Bu diplomatik ilişki kurulurken; yani büyükelçilik açılırken, belirli bazı ilkelere uyulması 
elbette dikkate alınacaktır. Bu ilkelerin başlıcalan, demokrasiye, insan haklarına ve hukukun 
üstünlüğüne saygıyı, uluslararası sorunların zorla değiştirilemeyeceğinin kabulünü ve eski Sov
yetler Birliği'nin silahsızlanma ve silahların kontrolü ile kuvvet indirimi alanındaki yüklenim-
Ieri de dahil olmak üzere, tüm uluslararası, yüklenimlerine saygı gösterilmesini elbette ki, kap
sayacaktır. Elbette ki, bu cumhuriyetlerin toprak bütünlüğünün gözetilmesi, bu ilkeler arasın
da önemli bir yer tutacaktır. 

Bu çerçevede, tüm cumhuriyetleri tanırken, elbette ki, yakın ilişkiler içerisinde bulundu
ğumuz Orta Asya Cumhuriyetleriyle de özel ilişkiler içinde olmamız gayet doğaldır. Bu neden
ledir ki, bu cumhuriyetlerle olan ilişkiler hızla geliştirilmekte, ziyaretler yapılmakta ve özellik
le bu cumhuriyetlerin çok büyük ihtiyaç içinde olduğu gıda maddeleri ve sağlık malzemeleri
nin gönderilmesi için Hükümetimiz gerekli her türlü çabayı göstermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, sürenizin dolmasına beş dakika var. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Teşekkürler Sayın Başkanım. Umu

yorum bir süre tolerans göstereceksiniz. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Asya ve Uzakdoğu ile ilişkilerimizde, geleneksel dos

tumuz Japonya ile aramızda mevcut işbirliği bağlarının pekiştirilmesi öncelikli bir yer tutmak
tadır. Japonya, Türkiye'nin uluslararası jeostratejik denklemdeki konumunu en iyi değerlen-
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direbilen ülkeler arasında yer almaktadır, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan 
üst düzey ziyaretlerle, Türk - Japon ilişkilerine daha yoğun bir nitelik kazandırmaya ve bunları 
içerik yönünden çeşitlendirmeye Hükümet olarak kararlıyız. 

1991 yılında Çin'le aramızdaki ilişkilerin yirminci yılını kutladık. Bu yirmi yıl süresince 
iki ülke arasında dostluk ve işbirliği bağlarının sürekli bir biçimde geliştiğine tanık olmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Aramızdaki ilişkileri her alanda daha da geliştirmek niyet ve kararındayız. 

Pakistan ile aramızdaki, iki ülke halklarına, mal olmuş dostluk ve işbirliği ilişkilerini aynı 
yoğunlukla sürdürmek, Hükümetimizin de önem verdiği geleneksel bir dış politika özelliğimizdir. 

Asya'da barış ve istikrarın büyük öğesi durumundaki Hindistan ile ilişkilerimizi de geliş
tirmek ve içerik kazandırmak, içten amacımızdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yabancı ülkelerde 2 600 000 yurttaşımız yaşamaktadır. 
Bunlardan yaklaşık 1.7 milyonu Almanya'da bulunmaktadır. Avustralya, Suudi Arabistan ve 
diğer Arap ülkelerinde yaklaşık 150 bin yurttaşımız çalışmaktadır. Firmalarımızın, eski Sov
yetler Birliğinden almış bulundukları müteahhitlik hizmetleri nedeniyle 6 bin kadar işçimiz de 
bu ülkede bulunmaktadır. 

Hükümetimiz, yabancı ülkelerdeki yurttaşlarımıza eğitim, kültür, din ve diğer alanlarda 
götürülen hizmetleri yeterli görmemektedir. Hizmetin düzeyini yükseltmek, niteliğini-olanak
lar ölçüsünde geliştirmek ve etkinliğini artırmak amacıyla, ilgili bakanlıklar arasında daha ve
rimli bir işbirliği sağlanmasında zorunluluk vardır. 

Yurttaşlarımızın, bir yandan, Avrupa Topluluğunun, toplumsal, kültürel, ekonomik ve si
yasal ortamına daha rahat bir biçimde uyumlarını sağlamak, öte yandan Türkiye ile bağlarını 
güçlü bir biçimde yaşatabilmelerini kolaylaştırmak için, ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri, ken
dilerine daha iyi bir şekilde sunmaya çalışmak başlıca görevimiz olacaktır. Bu konuya büyük 
önem verdiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. 

Bazı ülkelerde son zamanlarda vatandaşlarımıza artarak yönelen saldırılar üzerinde dur
maya devam edeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başbakanımızın 11 Aralık tarihli basın konfe
ransında belirttiği şu hususları bir kere daha vurgulamakta yarar görüyorum : 

"Türkiye, yeni dünya düzeninin onurlu ve çağdaş bir üyesi olacaktır. Mesuliyet içinde ve 
güvenli bir ortamda refahın sağlanması, insanlığın temel hedefidir. Bu hedef doğrultusunda, 
büyük bir şevk, heyecan ve kararlılıkla çalışacağız. Dış politikamız, önümüzdeki yıllarda, Türkiye 
için ortaya çıkmakta olan siyasî ve ekonomik açılım olanaklarının, halkımızın haklı istekleri 
doğrultusunda ve bunun gerektirdiği biçimde değerlendirilmesi amacıyla seferber edilecektir." 

Değerli arkadaşlarım, dünyadaki hızlı değişimin büyük beklentiler yarattığı bu tarihsel 
dönemde, dış politikanın belirlenmesine katkıda bulunacak bütün üyelerden gereğince yarar
lanılması zorunludur. 

Siyasal, ekonomki, toplumsal, kültürel ve insancıl tüm sorunlarımızı çözerek, uygar dün
yadaki rolümüzü pekiştirmeliyiz. 

Hükümetimiz, demokrasi ve insan hakları reformunu, en kısa zamanda yaşama aktara
rak, çoğulcu ve çağdaş bir siyasal ve hukukî yapıya ulaşmanın önündeki engelleri kaldırmak 
kararındadır. Bu düzenlemeye uygulamalar, dış politikamızda zaman zaman karşımıza çıkarılan 
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engelleri de ortadan kaldıracaktır. Bu konuda, koalisyon protokolü ve Hükümet Programında 
yer alan politikalar, daha bugünden olumlu bir ortam yaratmıştır. Gerek Avrupa Konseyi Ba
kanlar Komitesi toplantıları, gerekse NATO ve Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi toplantıları sı
rasında, çok sayıda dışişleri bakanlarıyla yaptığım temaslarda, bunu doğrudan gözleme ola
nağını buldum. 

Biz, ülkemizdeki demokrasi ayıplarını kendi halkımızın mutluluğu için ortadan kaldırma
ya kararlıyız. Bu, bizim demokrasi anlayışımızın ve halka duyduğumuz saygının gereğidir. Dü
şünce ve inanç özgürlüğü önündeki engelleri tüm uygulamalarıyla ortadan kaldırdığımız, de
mokratik kurumlarımızı güçlendirdiğimiz ölçüde, dış politikadaki saygınlık ve etkinliğimizin-
de artacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. . 

Bunların gerçekleşmesi, için, hangi partiye mensup olursak olalım, hangi grubun üyesi 
olursak olalım, hepimizin, hepinizin katkısına ve desteğine ihtiyaç vardır. 

Hükümetimiz, dış politika konularında, Yüce Heyetinize ve onun komisyonlarına her za
man bilgi vermeyi, sizlerin görüş, öneri, uyarı ve eleştirilerinizden yararlanmayı sürekli bir gö
rev bilecektir. 

Bu dış politikanın yürütülmesinde, Dışişleri Bakanlığının içeride ve dışarıdaki tüm kadro
su, büyük bir çaba ile görevini yapmaktadır ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir. 

Sizlerin, denetim, uyarı ve desteği ile yürütelecek dış politikanın, uluslararası ilişkilerimi
ze ülke yararı doğrultusunda güç katacağına inanmaktayız. , 

Bu inançla ve bu düşüncelerle Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahıslar adına ilk söz, Zonguldak Milletvekili Sayın Bülent Ecevit'indir. 
Buyurun efendim. (RP ve bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün konuşma
cıların belirttikleri gibi, dünya çok hızla değişiyor ve hızla değişen bu dünyada doğal olarak 
Türkiye'nin yeri ve konumu da değişiyor. Ben, bu konuda SHP Sözcüsü Sayın ismail Cem'in 
düzeyli konuşmasını biraz daha karamsar buldum. Evet, elbette dünyadaki değişiklikler Tür
kiye için bazı yeni sorunlar yaratıyor; ama bir yandan da biraz önce Sayın Kâmran tnan'ın 
belirttiği gibi, Türkiye'nin önünde çok geniş yeni ufuklar da açıyor, Türkiye'ye çok geniş yeni 
olanaklar da sağlanıyor. Eğer, Türkiye, bu olanakları zamanında ve gereğince değerlendirebi
lirse, Öyle inanıyorum ki, dünyadaki hızlı değişim sürecinde, Türkiye'nin dünyadaki yeri, ağır
lığı ve önemi de büyük ölçüde artacaktır. 

Bu arada, yalnız Türkiye'nin değil, Türklüğün de önemi artıyor. Dünya kamuoyu, sanı
rım ilk kez, dünyada Türkiye nüfusundan daha büyük bir Türk topluluğu veya Türk topluluk
ları bulunduğunun bilincine varıyor. Dünya kamuoyu bunun bilincine yeni varıyor; ama bir
çok ülkedeki bilim çevreleri, uzman çevreleri, enstitüler, bu konuyu öteden beri inceliyorlardı; 
Orta Asya'daki, Sovyetler Birliği'ndeki, Çin'deki, Balkanlar'daki ve Türkiye'deki Türk toplu
luklarını yakından ve derinliğine inceliyorlardı. Moskova'da, Helsinki'de, başka İskandinav ül
kelerinde ve o arada Danimarka'da, Almanya'da, Macaristan'da, Polonya'da, hele Amerika 
Birleşik Devletlerinde bu konuları uzun yıllardır incelemeye alan birçok bilimsel kuruluşlar ve 
enstitüler vardı; fakat Türkiye'de böyle bir enstitü kurmak düşünülmemişti, böyle incelemeler 
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yapmak düşünülmemişti ve Türkiye, kendi topraklan dışındaki Türk toplumlarının varlığı hak
kında bilgileri, son bir-iki yıldır, yabancı kaynaklardan almaya başlamıştır, yabancı kaynakla
ra dayanarak Öğrenmeye başlamıştır. 

Doğal olarak, bu hızlı değişim sürecinde Sovyetler Birliği'nin özgürlüğe ve bağımsızlığa 
yeni kavuşan Türk ve Müslüman ağırlıklı cumhuriyetleriyle ilişkilerimiz de ivme kazanmıştır; 
fakat bu ilişkilerde görüşmelere yardımcı olacak çevirmenler yetiştirilmesi, değişik Türkçe leh
çelerinde uzmanlaşmış çevirmenler yetiştirilmesi bile ihmal edilmiştir. Belli ki, Türkiye, bu ge
lişmelere bilgisiz ve hazırlıksız yakalanmıştır. Bunun en acı kanıtlarından biri, Azerbeycan'da 
olaylar ilk patladığı sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Sayın Cumhurbaşkanının 
vermiş olduğu son derece de talihsiz demeçtir. 

Oysa, Demokratik Sol Parti olarak biz, daha bundan dört yıl önce, dünyadaki bu deği
şimleri önceden sezerek, teşhis ederek ve Türklüğün dünyada büyük önem kazanacağını, o arada 
Türkiye'ye yeni göç dalgaları geleceğini tahmin ederek, 1987 seçim bildirgemize bu konu ile 
ilgili ayrı bir bölüm koyma gereğini duymuştuk ve Türkiye'nin, başka ülkelerdeki Türklerle 
ilgilenmek üzere bir bakanlık oluşturması gereğini savunmuştuk. Bu konudaki hazırlıklar ih
mal edildiği için, Türkiye, dünyadaki yeni değişimi kendi lehine ve başka ülkelerdeki Türkler 
lehine değerlendirme bakımından biraz geç kalmıştır. Yani Hükümetin bu gecikmeyi süratle 
giderici adımlar atmasını diliyorum. 

Bu arada belirteyim ki, Dışişleri Bakanlığında değerli bir araştırmacı diplomat olan Bilal 
Şimşir'in başkanlığında ve bu konu ile eşgüdümü sağlayacak özel bir birimin kurulması çok 
yerindedir. Ayrıca, Sayın Kültür Bakanı da, kültür ilişkilerini geliştirmek üzere bugünlerde Türk
istan'a gitmiştir. Bunlar sevindirici gelişmelerdir, özellikle benim açımdan sevindirici gelişme
lerdir. Çünkü ben, son yıllarda, "başka ülkelerdeki Türklere önem vermemiz zamanının 
geldiğini" belirttikçe, bugünkü koalisyon ortakları arasında bulunan Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin bazı sözcüleri, beni ırkçılarla, Turancılıkla, şovenlikle suçlamışlardı, ama çok şükür, 
iktidara gelince, kendileri de, devlet olarak, millet olarak bu ilgiyi göstermemiz gerektiğini kav
ramış bulunuyorlar. Bunu da şükranla karşılıyorum. 

Ancak, yeni Hükümet de geçmişin koşullandırmalarından henüz bütünüyle kurtulmuş değil 
gibi görünüyor. Batı ile Doğu arasındaki duvarlar çoktan yıkıldı; ama biz hâlâ, Batı'nın, bizi, 
olmayan bir duvara sıkıştırdığını varsayarak kaygılanıyoruz. Yanı başımızda yeni kapılar bize 
ardına kadar açılıyor, ama biz hâlâ AT'ın, BAB'ın yani Avrupa Topluluğunun, Batı Avrupa 
Birliğinin kapısında, "Ne olur, bizi de alın, bizsiz yapamazsınız" diye dolanıp duruyoruz ve 
Batı da bunu, içimizde dışımızda istismar ediyor, Türkiye'nin hemen bütün dış ilişkilerini bas
kı altına almaya kalkıyor; hatta bizim iç işlerimize karışmaya, o arada Türkiye'yi bölmek iste
yen çevreleri ve akımları desteklemeye kalkışıyor. (DSP ve RP sıralarından alkışlar) Oysa, eğer, 
biz bu konuda biraz daha umursamaz bir tavır takınacak olursak, Batı'nın bu istismarcılığı 
da kendiliğinden sona erer kanısındayım. 

Son yıllarda -yalnız bu Hükümet döneminde değil, özellikle daha önceki Hükümet döne
minde de- özellikle bu konuda yapılan bir başka yanlışlık da bence şuydu : Türkiye; birkaç 
yıldır, Avrupa Topluluğunun kapısını, son zamanlarda da Batı Avrupa Birliğinin kapısını Ame
rika Birleşik Devletlerinin aracılığı ile zorlama yoluna girmiştir. 

— 293 — 



T.B.M.M. B : 20 25.12.1991 0 : 1 

Bu, çok şanssız bir yaklaşımdır. Çünkü, Avrupa Topluluğunun ve Batı Avrupa Birliğinin 
temelinde, özünde, ruhunda bence, Batı Avrupa'nın, Amerika Birleşik Devletleri karşısında 
kendi kimliğini koruma ve geliştirme isteği ve güdüsü yatmaktadır. Onun için, Batı Avrupa, 
Amerika Birleşik Devletlerine karşı kompleksli durumdadır. Ona rağmen, bizim, Avrupa Top
luluğu ve Batı Avrupa Birliği kapılarını zorlarken, Amerika'nın aracılığını istememiz bir hayli 
talihsizlik olmuştur. 

Hepimiz son yıllarda "Acaba Almanya niye Türkiye'ye karşı birdenbire böylesine soğuk 
bir tavır takındı?" diye düşünüyoruz. 

Bunun çeşitli nedenleri olabilir; fakat bence en önemli nedenlerinden biri de, bizim, AT 
kapısını, BAB kapısını Amerika aracılığı ile zorlamamıza, Almanya'nın duyduğu psikolojik 
tepki olabilir. 

Bunları söylemekle beraber, ben, Avrupa topluluğunda veya Bati Avrupa Birliğinde tam 
üyeliğimizin önemini küçümsüyor değilim; benim Partim de buna büyük önem veriyor. An
cak, şu kesindir ki, zamanı gelmeden, eşref saati gelmeden, belirli koşullar oluşmadan, biz 
ne yaparsak yapalım, ne kadar yalvarırsak yalvaralım veya ne kadar ısrar edersek edelim, Av
rupa Topluluğunun ve BAB'm kapısı bize tam üyelik için açılmaz. Bizim izlememiz gereken 
strateji bence, AT'ın ve BAB'ın kapısı önünde dolaşmak yerine, Avrupa Topluluğunu bizim 
kapımıza çekmek; bizim kapımıza gelip, "Ne olur, siz de aramıza artık gelin" diyecek duruma 
getirecek bir strateji izlemektir kanısındayım. 

Dünyadaki yeni oluşumlar, Türkiye'nin böyle bir strateji izlemesini bence çok kolaylaştır
mış durumdadır. Hükümet programı sırasında yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi, artık 
Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri dışındaki hiçbir ülke, görünür gelecekte tek başına Avrupa Toplu
luğunun kapısını zorlayamaz; zorlasa da bir sonuç alamaz. Ancak, bu zaafı gidermek üzere, 
dünyada' 'ekonomik bölgeler" eğilimi gelişmektedir. Tek başlarına Avrupa Topluluğu ile Amerika 

. . . N 
Birleşik Devletleriyle, Japonya ile başa çıkamayacak, bir kulvarda yanşamayacak olan ülkeler, 
bölge ülkeleri, ancak çevrelerindeki ülkelerle bir araya gelip, dayanışma içine girerek o kapıları 
zorlayabilirler ve açtırabilirler. 

Bizim de bu konuda önümüze açılan çok geniş olanaklar vardır. Bugün eski Sovyetler Bir
liği* nin Orta Asya cumhuriyetlerinin, Kafkas cumhuriyetlerinin, Karadeniz ülkelerinin, Bal
kan ülkelerinin ve Doğu Avrupa ülkelerinin, kendi aralarında böyle ekonomik ilişkiler oluştur
ma olanakları ve eğilimleri vardır ve Türkiye de buna öncülük edecek durumdadır; düşünsel 
olarak bir ölçüde öncülük etmeye de başlamıştır. 

Bu olanağı gereğince değerlendirebilirsek, zaman içinde Batı ile ilişkilerimizde daha olumlu 
sonuçlar alabiliriz. Elbette bu arada Batılı ülkeler boş durmayacaklardır ve bizim bu çevremiz
de oluşturmaya çalıştığımız veya çalışmamız gereken bölgesel işbirliği düzenlemelerini bazen 
engellemek, bazen de frenlemek için birtakım girişimlerde bulunacaktır. Bunu doğal karşıla-
malıyiz; bu olasılığa kendimizi hazırlıklı bulundurmalıyız; ama bu yüzden kaygıya da kapıl
mamalıyız. Çünkü, Batılı ülkelerle ilişkiler, sadece o ülkelerin hükümetleri veya parlamentola
rı aracılığıyla düzenlenemez; aynı zamanda iş çevreleriyle, işçi çevreleriyle ve sendika çevrele
riyle de yakın ilişki kurmak gerekir. 

Onun için, benim önerim şudur : Türkiye, daha çok zaman yitirmeksizin bir uzmanlar 
birimi oluşturarak, çevresindeki ülkelerle yapacağı, korumaya çalışacağı ekonomik işbirliğiyle 
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ilgili somut ve çekici yatırım projeleri üretmelidir; üçlü yatırım projeleri, üçgen yatırım proje
leri.,. "Kini Türkiye' ayrıca, gelişmiş bazı ülkelerin ve aynı zamanda, tabii, bölgemizde yeni ba
ğımsızlığına, özgürlüğüne, kavuşan ülkelerin ortaklaşa yapabilecekleri yatırımlar için öncülü
ğü ele almalıdır ve bu konuda ciddi, somut, gerçekçi yatırım projeleriyle, Batı ülkelerindeki 
girişimcilere başvurmalı, onlara çağrılarda bulunmalıdır. Ben inanıyorum ki, her şeyden önce 
İçendi çıkarlarını düşünen bu girişimciler, hükümetleri istemese bile, bizim bu projelerimizi il
giyle karşılayacaklardır. 

öte yandan, biz, bölgesel ekonomik işbirliği düzenlemelerine öncülük edebilmek, katkı
da bulunabilmek hele öncülük edebilmek için kendi ekonomimizi ona göre düzenlemeli ve plan
lanmalıyız. Bu açıdan, Hükümet Programındaki bir paragraf beni biraz rahatsız etmişti; bunu 
Hükümet Programı görüşmelerinde de söylemiştim. 

Bizim, yeni sanayi stratejimizin Avrupa Topluluğunda tam üyeliğe göre belirleneceği, Hü
kümet Programında yazılı idi. 

Bu, bence hiç gerçekçi değildir; tam tersine, biz Avrupa'nın kapısını, ancak, kendi ekono
mimizi, bölgesel işbirliği olanaklarına göre yönlendirecek, planlayacak olursak, kendimize ve 
bölgemizdeki ülkelere açtırabiliriz. 

Kaldı ki, şu aşamada -şu aşama için söz ediyorum- Avrupa Topluluğu veya Batı Avrupa 
Birliği, bizi tam üyeliğe çağıracak olsa, bile bunun ne kadar işimize geleceğinden bazı kuşkula
rım var. Çünkü, şu aşamada Avrupa Topluluğu, politik entegrasyona, bütünleşmeye giderken, 
yani Avrupa Topluluğunu oluşturan ülkeler dış politikalarını birlikte, dayanışma halinde, or
tak kararlarla oluşturma aşamasına gelirken, bizim tam üye olmamız durumunda bazı sıkıntı
larla karşılaşmamız doğaldır, örneğin, Ortadoğu'ya bizim bakış açımız başka olmak gerekir, 
Batı'nın bakış açısı başka olmak gerekir. Batı, o arada, özellikle Batı Avrupa, Yugoslavya ile 
daha çok Hırvatistan'ı, Slovenya'yı gözeterek ilgilenirken, bizim, Makedonya'yı, Bosna-Hersek'i, 
Kosova'yı gözeterek ilgilenmemiz gerekir. 

Batı, büyük bir olasılıkla Sovyetler Birliği'nden sonraki aşamada Slav birliğini oluşturan 
ülkelere yakınlık duyacak iken, bizim, elbette Slav ülkeleriyle de çok yakın ilişkiler kurmaya 
çalışmakla birlikte, ağırlığı Türk ve Müslüman cumhuriyetlerle ilişkilere vermemiz uygun ola
bilir. Bu açıdan, henüz dış politikalarımızı Batı ile uyumlaştırmaya çok hazır olmadığımız ka
nısındayım. Çünkü, biz Batı Avrupa'nın merkezinden uzak bir kanat ülkesi, bir periphery ül
kesi durumundayız. İngiltere merkeze çok daha yakın olduğu halde, bir kanat ülkesi olduğu 
için, o bile, siyasal, hatta ekonomik bütünleşme doğrultusunda adımlar atmakta bir hayli çe
kingen davranıyor. 

Değerli arkadaşlarım, dünyadaki hızlı değişimden söz ettim ve bu hızlı değişimin Türkiye 
önünde yeni ufuklar açtığını, Türkiye'ye yeni olanaklar sunduğunu belirttim. Bu vesileyle rah
metli Devlet Adamı İsmet İnönü'nün 27 yıl önceki bir sözünü anımsamakta ve anımsatmakta 
yarar olsa gerektir. Bundan 27 yıl önce, Amerika Birleşik Devletleri'nin bizi baskı altına alıp, 
köşeye sıkıştırmaya çalıştığı bir aşamada, rahmetli İsmet İnönü şöyle demişti: "Yeni bir dünya 
kurulur, Türkiye o dünyada yerini bulur" 

İşte şimdi, gün, o gündür. Yeni bir dünya kurulmaktadır ve biz eğer istersek, eğer gerekli 
siyasal iradeyi ve öngörüyü zamanında gösterirsek, o yeni dünyanın kuruluşunu büyük ölçüde 
etkileyebilecek durumda bir ülkeyiz; ama dediğim gibi, hazırlıksız yakalandık bu değişime. 
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Süratle hazırlığımızı tamamlamamız geretiğine inanıyorum. Aksi halde, özellikle eski Sovyet
ler Birliği'nin Türk ve Müslüman cumhuriyetleriyle ilgimizi, gerek kültür ve eğitim bakımın
dan, gerek ekonomi bakımından çok sağlam temellere ve çok boyutlu gerçekçi bir planlamaya 
bağlamayacak olursak, bizim o ülkelerde bırakacağımız boşluğu veya uyandıracağımız hayal 
kırıklığını, şu aşamada, Ortadoğu'nun bazı çağdışı, kökten dinci rejimleriyle yönetilen ülkele
ri doldurmaya çalışabilir; nitekim, şimdiden Suudi Arabistan ve tran bu çabanın içindedir. Biz 
devlet olarak, henüz, o yeni cumhuriyetlerin çocuklarına, gençlerine yeterince burs sağlaya
mazken, Suudi Arabistan ve tran binlerce burs sağlamaktadırlar; kendi görevlilerini o ülkeler
de sürekli dolaştırmaktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, sürenizin dolmasına 5 dakika kaldı. 
Buyurun. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın Başkan, hep sizinle tartışmak zorunda kalıyorum, 

özür dilerim; ama sürem zaten çok sınırlı ve burada grupları adına konuşan bazı konuşmacı
lar, kendilerine tanınan sürenin 15-20-25 dakika ötesinde konuştular; yani, bana tanınan süre
nin bir hayli ötesinde konuştular. Eğer sözümü yine kesmekte ısrar edeceksiniz, şimdiden bı
rakırım. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) -— Bırakın Sayın Ecevit, geçen gün yine "İnerim" diye tehdit 
ettiniz Sayın Başkanı. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit, müzakerelerin... 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın Başkan, ben sadece grup sözcülerine gösterdiği

niz hoşgörüyü bana da göstermenizi rica ediyorum... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? 
Müzakereleri dikkatle takip ediyorsunuz, ben her hatibi 5 dakikayla uyarıyorum; bu, be

nim görevim de... Görevimi yapmaya mani oluyorsunuz. Lütfen sinirlenmeyiniz ve devam ediniz. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Şimdi bu o çağ dışı rejimlerle yönetilen Ortadoğu ülkeleri, bir kimlik arayışı sürecinde 

bulunan Türk kökenli eski Sovyet cumhuriyetlerinde Türklük bilinci uyanmasını ellerinden geldiği 
kadar, engellemeye çalışmaktadırlar. O bakımdan, bu konuda ciddî adımlar atılması zamanı 
gelmiş ve geçmektedir. Bu nedenle, Hükümetin bu yeni cumhuriyetleri süratle tanımasını olumlu 
karşılıyorum. Bunun diplomatik ilişkiyle de bütünleşeceğini öğrenmekten bugün mutluluk duy
dum. Eğer biz, eski Sovyetler Birliği'ndeki Türk ve Müslüman ağırlıklı cumhuriyetlerle sürat
le, yakın ve işlevsel ilişki kurmayacak olursak, şimdi bazı başka Ortadoğu ülkeleri, bizim bıra
kacağımız boşluğu dolduracakları gibi, Slav Birliği (Rusya'dan Ukrayna'dan ve Beyaz Rusya'
dan oluşan Slav Birliği) de, bu durumu, p cumhuriyetleri kendi etki alanı içinde çekip, hapset
mek için kullanabilir ve görünür gelecekte değil; ama görünmez gelecekte, Çarlık döneminde
ki gibi, bir yeni Slav emperyalizmi tehlikesi karşımıza çıkabilir. 

Sayın milletvekilleri, çağımızda iletişim çok büyük bir önem kazanmıştır; fakat biz bu öne
min de yeterince farkında değiliz. Bölgemizde olup bitenleri, hâlâ Batı'nın haber kaynakların
dan, ajanslarından, televizyonlarından izliyoruz. Bildiğim kadar şu sırada Moskova'da, Minsk'te 
ve Kiev'de, TRT'nin örneğin, görev ekipleri yoktur. Bu eksikliğin, gerek eski Sovyetler Birliği 
topraklarında, gerek Balkanlarda, gerek Ortadoğu'da, süratle, hem basınımız, hem TRT, hem 
Anadolu Ajansı ve başka ajanslar tarafından doldurulacağını umarım. 
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Ayrıca, yine, bu iletişim çağında kendi sesimizi başka ülkelerdeki Türklere duyurmak ba
kımından da gerekli adımlar atılmamıştır. Biz hep en iyisini, en pahalısını istediğimiz için, "Acaba 
televizyon yayınlarıyla o ülkelere nasıl erişebiliriz?" diye düşünüyoruz. 

Bu, elbette, gerçekleşebilirse, çok iyi bir şey olur; ama, pahalıdır ve teknik zorlukları var
dır. Oysa, benim bildiğim kadarıyla, dünyadaki başka milletler henüz bizim kadar televizyon 
hastası durumuna gelmemişlerdir; onlar için radyo hâlâ önemlidir. Biz kuvvetli radyo vericile-
riyle sesimizi bu ülkelere bin an önce duyurmaya çalışmak zorundayız. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, Ortadoğu'nun en çağdaş ve en güçlü ülkesidir. Ama, Kör
fez kriziyle birlikte, Türkiye kendi bölgesinde Batı'nıh güdümüne girmiştir ve bugün Sayın Dı
şişleri Bakanının sözlerinden edindiğim izlenime göre, hâlâ Ortadoğu'da, yani, kendi bölge
mizde, bölge dışı Batı ülkelerinin güdümünde bir politika izlemeye devam edeceğiz. Irak, bi
zim komşumuz, Irak'la çok yakın ekonomik ilişkilerimiz vardı; ama, Hükümet Programında 
da belirtildiği gibi -Sayın Bakan da biraz önce burada belirtti- Irak'la ilişkilerimizi yeniden 
iyileştirebilmek için gerekli koşulların hâlâ başkalarınca hazırlanmasını bekliyoruz. Oysa, o 
koşulları, bizim kendi başımıza yaratmak, hakkımızdır ve görevimizdir. (Bağımsızlar sıraların
dan alkışlar) 

Biz, güya, Batı'nın güdümünde bir Ortadoğu politikası izlediğimiz takdirde, Körfez Sava
şından sonra, sofrada, Amerika'nın hemen yanıbaşında baş köşeye oturtulacaktık ve sofradan 
pay kapacaktık!.. Oysa, sofralara çağrılmıyoruz bile!.. Eğer, Türkiye, zamanında bazı adımla
rı atmış olsaydı, tsrail-Filistin sorununu çözmek için yapılan toplantılar Madrid'te değil,.Was-
hington'da değil, Ankara'da veya İstanbul'da yapılması gerekirdi. Maalesef bu fırsat da kaçı
rılmıştır. 

Yugoslavya konusunda da hazırlıksız yakalandık. Sayın Bakanın bu konuda uzun uzadı-
ya burada konuşmasına sevindim. Çünkü, daha önce de belirtmiştim; Hükümet Programında 
Yugoslavya unutulmuş; dünyanın gündemindeki birinci maddeyi oluşturan Yugoslavya krizi, 
programda unutulmuştu; şimdi bunun gündeme getirilmesine elbette sevindim. 

Yugoslavya'nın, bütünlüğünü koruyabilmesi, bizim için son derece önemli, yalnız bizim 
için değil, bütün dünya için ve Avrupa için de önemli. Düşünün ki, Birinci Dünya Savaşı, Sa-
raybosna'da çıkan bir olaydan kaynaklanmış, alevlenmişti. Yugoslavya'nın bütünlüğünü koru
yabilmesi çok önemli; ama, artık, bir çözülme olması da kesinleşmiş görünüyor. Bence, bu, 
bir hayli zaman önce ufukta belirmişti, bunu sezmek için kâhin olmak gerekmezdi. 

Nitekim, 27 Temmuz 1990 günü, yani, bundan 1,5 yıl önce Milliyette yayınlanan bir söyle
şimde, Yugoslavya'nın çözülmeye doğru gittiğini belirterek, o çözülme süreci önlenemezse, Tür
kiye'nin, Yugoslavya ile ilgili olarak nasıl bir politika izlemesi gerektiğini ayrıntılarıyla belirt
miştim; fakat, bildiğim kadar, Türkiye'nin hâlâ bu konuda resmî ve kapsamlı bir politikası yoktur. 

Eğer, Türkiye'nin öyle bir politikası olsaydı, Yugoslavya'daki krizle ilgili olarak, Avrupa 
Topluluğundan önce, Türkiye'nin devreye girmesi gerekirdi. Çünkü, Yugoslavya, bir Batı Av
rupa ülkesi değil; Yugoslavya bizim gibi bir Balkan ülkesi ve eski Türk toprakları, eski Ös-
mamlı toprakları... Eğer biz devreye girseydik, Avrupa Topluluğunun, Yugoslavya'yı çözücü 
sonuçlar vereceği belli olan yaklaşımını, kasıtlı yaldaşımım -bence kasıtlı yaklaşımını- büyük 
ölçüde dengeleyebilirdik. 
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Almanya'nın, Avusturya'nın, İtalya'nın, Macaristan'ın, Çekoslovakya'nın Slovenya ve Hır
vatistan'a özel ilgi göstermeleri çok doğal. Çünkü, Slovenlerle ve Hırvatlarla yakın tarihsel, 
kültürel, etnik, coğrafî ilişkileri var. , 

öte yandan, Sayın Kâmran İnan'ın da, bence haklı olarak belirttiği gibi, bu hızlı değişim 
ortamında, Almanya'nın eski hastalıkları teper gibi görünüyor; yeni imparatorluk veya yeni 
yaşam alanları hayalleri içinde Yugoslavya'nın bölünmesini hızlandırmaya kararlı gibi görünüyor. 

Bölünme, çözülme kesinleştiği takdirde, Makedonya ve Bosna-Hersek Cumhuriyeti ile, Sır
bistan'ın içinde yer alan Kosova özerk Bölgesinin, Türkiye'den başka güveneceği bir devlet 
olmayacaktır. Biz süratle, bu ülkelerle, öyle duygusal planda değil, sadece yiyecek yardımı şek
linde, ilaç yardımı şeklinde değil, çok daha geniş kapsamlı ve derinliğine ilişkiler kurabilecek 
durumdayız ve kurmamız gerektiği kanısındayım. Bu, bizim Balkanlardaki konumuzu da güç
lendirecektir. 

Bilindiği gibi, Makedonya'nın ve Arnavutların, Yunanistanla ciddî sorunları vardır. Eğer, 
Türkiye, Makedonya ile, Bonsa-Hersek'le, Kosova ile, o arada Arnavutluk'la çok sıkı ilişkiler 
kurduğu takdirde, Yunanistan'ı da, kendisine karşı daha akıllıca davranmaya yöneltme olana
ğını elde etmiş olacaktır ve Batı Trakya Türkleri de bu arada daha rahat edebilecektir. Ayrıca, 
bizim için, bu şekilde, Balkanlarda yeni bir tutamak ve Avrupa'ya açılan yeni bir kapı oluşmuş 
olacaktır. 

Hükümet Programında Yugoslavya unutulmuştu; ama neyse ki, Sayın Başbakan Demirel, 
Bosna-Hersek Başkan Yardımcısı Sayın Çengiç'in ziyareti sırasında, basına da açıklanan ilginç 
bir söz söyledi; özetle dedi ki : "Hırvatistan'ın karşılaştığı gibi bir saldınya, Bonsa-Hersek'in 
de uğraması karşısında biz hareketsiz kalmayacağız." 

Şimdi bu tehlike kapının eşiğindedir. Bosna-Hersek'e nasıl bir güvence vereceksek, saldırı 
veya bölünme aşamasına gelinmeden önce bunu somut biçimde açkılamahyız ki, bölünmeyi 
veya saldırıyı önlemeye bir katkımız olsun. 

Kimse, "Türkiye, Bosna-Hersek'e ne karışıyor?" diyemez. Bizim, Bosna-Hersekle, tarih
sel, kültürel bağlarımız vardır ve Türkiye'de yaklaşık 2 milyon Bosna-Hersek kökenli yurttaşı
mız vardır, onların akrabaları da hâlâ oradadır. Eski Bosna, Yugoslavyadır, Bosna-Hersek'tedir; „• 
ama, yeni Bosna, Türkiye'de tstanbulda'dır. 

Yunanistan'la ilişkilerimiz, dediğim gibi, kendi bölgemizde güçlendiğimiz oranda daha sağ
lıklı bir zemine oturabilir. 

Sayın Dışişleri Bakanının uzun ve teknik ayrıntılara inen konuşmasını dinledik, o arada 
Yunanistan'la ilişkilere de değindi; fakat, bence, Yunanistan'la aramızda yaşamsal bir sorun 
olan Ege sorununa hiç değinmedi. Hükümet Programında değinilmişti; ama orada da hava 
sahası sorunu unutulmuştu; şimdi tümüyle unutulmuş gibi görünüyor Ege sorunu. Oysa, biz, 
1978'de, Sayın Karamanlis'le birlikte başlattığımız diyalog sürecinde, 1980'e kadar, sanırım, 
ben hükümetten ayrıldıktan sonra Sayın Demirel'in hükümeti zamanında da devam eden bir 
olumlu diyalog başlatmıştık ve Ege sorununa, iki tarafı da tatmin edici, iki tarafın da kaygıla
rını giderici çözüm olanakları belirmeye başlamıştı; ama, 12 Eylül 1980 müdahalesiyle birlikte, 
Ege sorunu Türkiye tarafından -nedense- rafa kaldırıldı; ardından, ANAP hükümetleri döne
minde, "Davos ruhu" yla uyutuldu; şimdi hâlâ uykuda olduğu anlaşılıyor. Oysa, biz 1980 
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öncesinde, Ege sorunu davamızdaki haklılığı bütün dünya kamuoyuna büyük ölçüde anlatma 
olanağım bulmuştuk. Şimdi bu sorunu yeniden ve bütün açıklığıyla gündeme getirmemiz ge
rektiğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son olarak Kıbrıs konusuna değinmek istiyorum. 
Barış Harekatının üzerinden 17,5 yıl geçti. Bu çok uzun bir süre. Barış Harekâtı öncesin

de, Kıbrıs'ta, Türklerle Rumlar arasında, Rumların saldırıları sonucu, çatışmalar, ciddî kır
gınlıklar olurdu; ama, sıkı kültürel ilişkileri vardı, bireysel düzeyde yalan ilişkileri vardı; fakat, 
geride bıraktığımız 17,5 yılda, iki tarafta da, birbirini tanımayan kuşaklar yetişti; birbirinin 
kültürüne, diline yabancı kuşaklar yetişti. 

Evet, ben, Sayın Erbakan'ın burada şikâyet ettiği gibi, 1974'te Kıbrıs Barış Harekâtının 
ardından federasyonu savunmuştum; ama, bugün şartlar, şartlardaki değişiklikler belki de bi
zi daha başka bir görüşü savunmaya yöneltebilir, önce, Sayın Erbakan'ın iddiasına kısaca de
ğinmek isterim. Güya, biz* 1974 Hükümetinde, Amerikan baskısını öne sürerek federasyon çö
zümünü benimsemişiz. Şimdi, size, 1974'te Sayın Erbakan'ın Başkanlığındaki MSP Hüküme
tinin Programından bir cümle okuyacağım : 

"İki cemaattan oluşan Kıbrıs'ta, Türk Toplumunun eşit egemenlik statüsünün korunma
sı ve devlet yönetiminde ilci cemaat arasında her yönüyle huzurlu bir işbirliğinin sağlanması 
için en isabetli çözüm şeklinin, federatif bir sistemde bulunacağına inanıyoruz." Altında be
nim imzamla birlikte Sayın Erbakan'ın da imzası var. 

Acaba Amerika Birleşik Devletlerinin baskısıyla mı kendisi bunu hükümet programına 
koymayı kabul etmişti? (DSP, DYP, ANAP sıralarından alkışlar) Aslında, o sırada, Amerikan 
baskısına filan boyun eğdiğimiz yoktu. Eğer Amerikan baskısına boyun eğseydik, son derece
de ağır baskılara konu olan, baskılara göğüs gererek, birlikte yine, ortak hükümetimizde, haş
haş ekimi yasağını kaldırmazdık. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Hükümet programı, harekâttan önce idi. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Harekâttan önce... tşte, harekât da, federasyonu ger

çekleştirme olanağını sağladı. 
MUSTAFA BAŞ (tstanbul) — Yok, yok, yok... . 
NECMETTİN ERBAKAN (Konya) — O cümleyi siz yazdınız! 
BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — O sırada, biz, dünya dengelerini de göz önünde tutmak 

zorunda idik. Yalnız Amerika'yı değil, yalnız Batı'yı değil, bağlantısızlar ülkelerini ve Sovyet
ler Birliği'ni göz önünde tutmak zorunda idik. Sovyetler Birliği ile Yugoslavya da federatif ül
keler idi ve Sovyetler Birliği, doğu blokunun lideri durumunda idi, Yugoslavya da bağlantısız
ların önde gelen liderlerinden biri durumunda idi. Onun için, o dünya koşullarında herkesi 
tatmin edecek bir çözümün federasyon olacağı belli idi. Biz de zaten, bence takdire değer bir 
öngörü ile, hükümet programına o cümleyi koymuştuk; ama şartlar değişti, zaman geçti ve 
öyle sanıyorum ki, şimdi federasyonu gerçekleştirme olanağı verebilecek koşullardan, ortam
dan bir hayli uzaklaştık. Eğer Rumlar ayak sürümeseydi, şimdiye kadar bu çözüm elbette ra
hatlıkla uygulanabilirdi. 

Bu arada, dünyada yeni gelişmeler oldu ve gerek Sovyetler Birliği'ndeki, gerek Yugoslav-
ya'daki' olaylar, etnik farklılığın çok derin olduğu ülkelerde, federasyonun kolay yürümedi
ğini gösterdi. Bunun üzerin, Sovyetler Birliği'nde, son günlerde yeni bir model ortaya çıktı; 
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federasyon yerine veya konfederasyon yerine, "bağımsız devletler topluluğu" modeli. Şimdi, 
büyük bir olasılıkla Yugoslavya'da da bu modele yönelinebilir. 

Onun için, öyle sanıyorum ki, Rumlar, federal çözümü engellemekte devam ederlerse, -
çünkü, herhalde bir 17 yıl daha bekleyemeyiz- biz de, bu yeni modeli Kıbrıs için, etnik ayrılık
ların son derecede derin olduğu Kıbrıs için gündeme getirdiğimiz takdirde, bugünkü dünya ko
şullarında pek de o kadar yadırganmayız; bunu yadırgayanlar da haklı çıkmış olamazlar. 

Kıbrıs sorununun çözümü için hangi seçeneğin izleneceğine Kıbrıs Türkleri kendi başları
na karar vermelidirler. Ancak, Kıbrıs Türklerinin, soruna geçerli bir çözüm kararı verebilmele
ri için ve bu kararın sağlıklı bir karar olabilmesi için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin iç 
siyasal bunalımı bir an önce sona ermelidir, aşılmalıdır. 

Bir süredir Türk kamuoyu pek farkında değil; ama, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 
ciddî bir iç siyasal bunalım vardır. Benim görüşüme göre, bunun da iki nedeni bulunmaktadır : 
Birincisi: 1986'ya kadar Türkiye, Kıbrıs Türk Toplumunun iç siyasetine hiç karışmazken, 1986 
haziranından itibaren, ciddî olarak karışmaya başlamıştır, bazı politikaları dayatmaya başla
mıştır. Son genel seçimlerde de, Türkiye resmen, taraf rolü oynamıştır. Öte yandan, demokra
siyle, ulusal iradeyle bağdaşmayan sonuçlar verdiği artık iyice ortaya çıkmış olan ve son derece 
de adaletsiz bir seçim sistemini, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetine de ka
bul ettirmiştir. Bunun sonucu olarak, şimdi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde muhalefetsiz 
bir Meclis vardır. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit bitirin lütfen. 
BÜLENT ECEVtT (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Bu durumun yarattığı psikolojik ortamda, Kuzey Kıbrıs Türk Toplumunun küçümsene

meyecek kadar geniş bir kesimi, huzursuzluk ve tepki sürecine girmiştir. Sırf iç sorunlardan 
kaynaklanan bu tepkiler bence, dünyada sanki Kuzey Kıbrıs Türk Toplumunda ulusal konuda 
tam birlik olmadığı gibi bir yanlış izlenim uyandırmaktadır ve bazı devletler de, o arada Rum
lar da, bunu istismar etmektedirler, "İşte zaten Türkler, Kıbrıs Türkleri, kendi aralarında 
anlaşamıyorlar" diye. Ben şuna inanıyorum ki, Kuzey Kıbrıs'ta seçim sistemi adilleştirilirse 
ve ardından da bir erken seçime gidilirse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki iç siyasal çekiş
meler kendiliğinden durulacaktır ve iktidarla muhalefetin ulusal sorunda büyük ölçüde birleş
tikleri ortaya çıkacaktır. O ortam oluşturulduğunda, Kıbrıs Türklerinin, değişik seçenekler ara
sında bir seçim yapmasında; o arada, aradan 17,5 yıl geçtikten sonra ve Rumların devam eden 
direnişi karşısında federasyon çözümünden vazgeçip, "Kıbrıs'ta bir bağımsız devletler toplu
luğu acaba daha mı iyi olur?" konusunu görüşmesinde ve karara bağlamasında yarar du
yuyorum. 

Gerçi, bizim, Kuzey Kıbrıs'ın iç işlerine karışmamızı hiçbir zaman temenni etmedim : Ama, 
Türkiye mademki, bunalımlara neden olan, yürürlükteki seçim sistemini Kuzey Kıbrıs'a ken
disi dayatmıştır, telkin etmiştir; şimdi, olumsuz sonuçlan görünen ve ulusal davaya da zarar 
veren seçim sisteminin bir an önce değiştirilmesi ve erken seçime gidilmesi için de telkinde bu
lunmak görevi vardır kanısındayım. 

Böyle bir durum sağlanabilirse, bunun, Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş'ı da rahatlataca
ğını sanıyorum. Ancak, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Toplumuna bunu telkin ederken, inan
dırıcı ve etkili olabilmesi için, önce kendi seçim sistemini adilleştirmesi gerekir. 
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Bu arada, son olarak şunu eklemek isterim : Sovyetler Birliği dağıldıktın sonra ortaya çı
kan yeni Türk cumhuriyetleri, Türkiye'ye büyük bağlılık duymakta ve birçok konularda işareti 
Türkiye'den beklemektedirler. Bu durumu değerlendirerek, Türkiye, bir yandan, eski Sovyet
ler Birliği topraklarındaki yeni Türk cumhuriyetlerini süratle tanırken, bir yandan da, onlara 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanımalarını telkin etmelidir. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (DSP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Son konuşmacı, İstanbul Milletvekili Sayın Cavit Kavak, buyurun. 
Sayın Kavak, sizden istirham ediyorum, lütfen süreye riayet edelim. Televizyonun da prog

ramını geciktiriyoruz ve bu böyle devam ederse, yurdun her tarafından, "Meclisten yayın 
istemiyoruz" sadalarımn yükselmesini duyabiliriz. Lütfen zamana riayet edelim. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Niye?.. Kendi adınıza konuşun. 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Sayın Başkanım, Sayın Ecevit'e gösterdiğiniz to

leransı bana da göstereceğinizi umuyor, saygılar sunuyorum. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Kavak, bir dakika... 
Buyurun. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, bazılarıyla saat ayarınız tutuyor, 

bazılarıyla saat ayarınız tutmuyor!.. 
BAŞKAN — Hayır, saate gayet dikkatle riayet ediyorum. ı 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Sayın Erbakan konuşurken, saat ayarınızın tut

madığını söylediniz. 
BAŞKAN — Hayır öyle söylemedim. Sayın Erbakan da 15 dakika fazla konuştu, şimdi 

Sayın Ecevit de 15 dakika fazla konuştu; Sayın Ecevit, neredeyse bir grup konuşması yaptı. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, herkesi, hakkından fazla konuşturdunuz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kavak. 
MEHMET CAVİT KAVAK (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şahsım adına 

konuşuyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Dışişleri Bakanı, 126 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararını, süre ve kapsamı

nı Hükümetin takdirine bıraktığı için uygun bulmadıklarını ve bu nedenle Meclise iade etmeyi 
kararlaştırdıklarını söyledi. 

Biz beklerdik ki, eğer samimi inançları bu ise, kararın verdiği yetkiyi kullanmadan iade 
etselerdi. 

Hem, daha önce söyledikleriyle ters düşme pahasına bu yetkiyi kullanmak, hem de, bunu 
istemez görünüp, iade etmek inandırıcı değildir. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, arkadaşları sükûnete davet eder misi
niz, konuşmayı anlamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibi dinleyelim. 
MEHMET CAVİT KAVAK (Devamla) — Sayın Başkan, lütfen konuşmamı kesmeyin. 
BAŞKAN — Sizin rahat konuşabilmeniz için yardımcı oluyorum. 
Buyurun Sayın Kavak. 
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MEHMET CAVİT KAVAK (Devamla) — Yüce Meclisimiz, temel dış politika ilkelerinin 
her zaman güçlü savunucusu olmuştur. Çok boyutlu bir dış politika uygulamasında, etrafı
mızdaki ülkelerle çok yönlü işbirliği geliştirilmesinde, ülkemizin temel çıkarlarının korunma
sında, hukukun üstünlüğü, hoşgörü ve insan haklarına saygı gibi, çağımıza yön veren değerler 
doğrultusunda, bir model ülke konumuna gelinmesinde Meclisimize önemli görevler düğmektedir. 

Uluslararası alanda, son derece önem taşıyan olaylara tanık olmaktayız. 21 Aralık tari
hinde Alma Ata'da imzalanan Bağımsız Devletler Topluluğu Anlaşması ile, kuzey komşumuz 
Sovyetler Birliği tarih sahnesinden çekilmiştir. Komünizm doğduğu yere gömülmüştür. Yugos-
lavya'daki kaygı uyandırıcı gelişmeler, Balkanlarda istikrarsızlığa yol açmıştır. 9-10 Aralık ta
rihlerinde Maastrich'te yapılan zirve, Avrupa Birliği kurulması süresince, AT ülkeleri bakımın
dan önemli bir dönüm noktası oluşturulmuştur. Ortadoğu Barış Konferansı ile, bölgede yeni 
bir süreç başlamıştır. 

Bu tarihî olaylar karşısında, ülkemizin, dış politika alanında doğru ve yerinde adımları 
zamanında atabilmesi, uluslararası ilişkilerin yeni yapısına uygun, çağdaş bir dış politika izle
yebilmesi, hayatî önemi haizdir./ 

Hiç şüphesiz, bu amaç doğrultusunda somut politikalar üretilebilmesini teminen, Meclis
teki tüm siyasî partiler, ortak bir sorumluluk anlayışı ile hareket edeceklerdir. Türk dış politi
kası güç; ama heyecan verici bir dönem yaşamaktadır. Dünyamız yeni gelişmelere gebedir. Sa
dece son yıl içinde özellikle Avrupa'da cereyan etmekte olan gelişmelere bakacak plursak, dün
yamızın tarihinin ne kadar hızla yazılmakta olduğunu görürüz, İşte, böyle akışkan bir ortam 
içinde Türkiye'nin konumu giderek önem kazanmaktadır. Bugüne kadar politikaların belir
lenmesinde değişmeyen referans noktaları artık mevcut değildir. 

Ülkemiz, süratli, serinkanlı ve akılcı bir biçimde gelişmelere ayak uydurabildiği takdirde, 
önümüzdeki dönem içinde büyük devlet olma hüviyetini tescil edebileceği gibi; aksine, bunu 
yapmadığı takdirde, kendi sınıfını, kendi elleriyle değiştirmiş ve ciddî bir ağırlığı olmayan bir 
üçüncü dünya devleti durumuna düşmüş olacaktır. 

Böylesine karmaşık bir süreçte Türkiye, nasıl hareket etmelidir? öncelikle, gelişmelere doğru 
teşhisler koymamız lazımdır. Bundan da önemlisi, Türkiye'nin konumunu doğru tarif etme
miz gerekmektedir. 

Türkiye, bir Avrupa ülkesi olmanın yanı sıra, bir Balkan ülkesi, bir Ortadoğu ülkesi ve 
bir Akdeniz ülkesidir. Türkiye'nin dış politikasında, her şeyden önce coğrafî konumunun ger
çekleri dikkate alınmalıdır. Çok boyutluluk, dış politikamıza büyük bir yön vermiş ve damga
sını vurmuştur. 

Anavatan İktidarı döneminde, Sayın Başbakanın dile getirdiği gibi, Türkiye, dünya ile ku
caklaşması hedefi doğrultusunda önemli merhaleler kat etmiştir. Kapalı ve içe dönük ekonomi 
medolinden, dışa dönük, dinamik, dünya ile bütünleşmiş bir Türkiye modeline geçerek, top
lumsal dönüşümü yaratmıştır. Anavatan iktidarları döneminde Türkiye, bölgesinde, saygın ve 
güçlü bir ülke olma yolunda ilerlemiş, görüşlerine öneriı verilen bir ülke konumuna girmiştir. 
AT'ye Tam üyelik müracaatı, yine Anavatan Partisinin hükümet ettiği dönemde gerçekleşmiş 
ve önemli bir bölgesel işbirliği modeli oluşturan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi çerçeve
sinde adımlar atılmıştır. 
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Körfez Savaşı sırasında ve sonrasında, Türkiye'nin, uluslararası camianın yanında yer alarak 
izlediği kararlı politika ve sığınmacılara gösterdiği insanî yardım, ANAP Hükümetinin hatır
lanması gereken icraatları arasındadır. 

20 Ekim seçimleri sonrasında kurulan Koalisyon Hükümetinin yaklaşık bir aylık icraatı
na bakacak olursak, dış politika alanında sürekliliğin esas alındığını ve. yaşanan süratli geliş
meler karşısında, bazı etkili adımlar attığını görmek umut vericidir. 

Azerbaycan'dan sonra, bağımsızlığını ilan eden tüm cumhuriyetlerin tanınması, bu cum
huriyetlerin tümünde başkonsolosluk açma kararı, Filistin ve israil ile diplomatik ilişkilerimi
zin karşılıklı olarak büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi, EFTA ülkeleriyle imzalanan Serbest 
Ticaret ve İşbirliği Anlaşması, Almanya ile ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde atılan so
mut adımlar ve AGİK sürecine atfedilen önem, bu meyanda sayılabilir. 

Sayın Başbakanın, 11 Aralık tarihli ve Sayın Başbakan Yardımcısının 21 Aralık tarihli ba
sın toplantılarında temas ettikleri, dış politikada şeffaflık ve katılım ilkelerinin fiiliyata geçiril
mesi ise, sanırım, Meclisimizin tüm üyeleri bakımından ortak bir hedef teşkil etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1992 yılı, Türkiye açısından iyi değerlendirilmesi gereken bir yıldır. 
Hükümet, dış politika alanında adımlar atarken, dengeli yaklaşımlar benimsemeli, ekonomik 
adımlar, siyasî adımlarla birlikte düşünülmelidir. -

Avrupa Topluluğu ile ilişkilerimizde, 1992 yılı, ayrı bir önem taşımaktadır. Avrupa Toplu
luğu, 1992 yılının ilk altı ayı içinde, genişleme stratejisini ele alacaktır. 

Maastricht Zirvesi kararları doğrultusunda, Avrupa Topluluğu Komisyonu, genişleme ko
nusunda bir belge hazırlayarak, Lizbon'da, 1992 yılı Haziran ayında gerçekleştirilecek olan 
Avrupa Topluluğu Zirvesine sunacaktır. Tabiatıyla, Avrupa Topluluğuna üyelik hemen gerçek
leşecek değildir; ancak, Türkiye'nin, 1987 yılından beri atmakta olduğu adımların aynı karar
lılıkla sürdürülmesi, iç pazara uyum hazırlıklarına hız verilmesi, AT ile işbirliği paketinin, Kon
seyde onaylanması için, AT ülkeleri nezdinde girişimlerin sürdürülmesi gerekmektedir. 

Her şeye rağmen, Avrupa'da, gelişmelerin cazibe merkezini, halen Avrupa Topluluğu teş
kil etmektedir. Maastricht Zirvesinden daha güçlenerek çıkmış bulunan topluluk, yeni adayla
ra kapısını açmaya hazırlanmaktadır. Türkiye, tam üyelik başvurusunu 1987 yılında yapmıştır. 
Oysa bugün gördüğümüz tablo, maalesef, ülkemizin genişleme süreci içerisinde ilk sırada ele 
alınması beklenen ülkeler arasında bulunmak bir yana, Ankara Anlaşması çerçevesinde, hali
hazır ilişkilerimizi düzenleyen ortaklığımızın dahi hayatiyetten yoksun bulunduğunu ortaya koy
maktadır. Bugün dış ilişkilerimizde ilk önceliğimizin, ilişkilerimizin normale dönüştürülmesi, 
genişleme süreci içinde, hakkımız olan yerin temini olması, kaçınılmazdır. Tabiî ki, Türkiye'
nin, çeşitli imkânları mevcuttur; Ortadoğu'ya, eski Sovyetler Birliği'nin yeni Asya cumhuri
yetlerine ve Balkanlara doğru açılımlarda bulunması, bu bölgelerle ilişkilerini geliştirip, pazar
larını zenginleştirmesi elzemdir. 

Balkanlarda, tek tek bütün bölge ülkeleriyle ilişki kurup, kendi aralarında ve iç bünyele
rindeki kavgaların dışında kalmalıyız. Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya ve Arna
vutluk ile kurduğu iyi ilişkilerini, yeni Hükümetimiz döneminde de devam ettirmelidir. Bu arada, 
Yugoslavya'yı oluşturan ve bize yakınlık gösteren, Bosna-Hersek ve Makedonya, Kosova Cum
huriyetleriyle de temaslarımızı sıklaştırmalıyız; Balkan Paktından, Yunanistan'ı tecrite kalkış
mamalıyız. Balkanlarda, ortak sınırı paylaşıp, aralarında ihtilaf olmayan iki komşu ülke 
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örneği yoktur. Balkan ilişkilerinin gelişmesinin temeli, ekonomik ilişkilerin gelişmesine bağlı
dır. Mesafe olarak, Sofya, Atina ve Bükreş, Türkiye'nin ekonomik merkezi olan istanbul'a, 
Adana'dan, Kayseri'den, Samsun'dan daha yakındır; mesafe olarak, keza, Istanbul-Belgrad 
arası, tstanbul-Gaziantep arasından daha kısadır. 

Yüksek korumacılık oranlarına sahip, ancak, büyük alım güçleri bulunan, Amerika ve 
Japonya gibi pazarlarda payını genişletmesi de sağlıklıdır. 

Bütün bunların hiçbiri, büyük, zengin^ yakın ve geleneksel Avrupa'nın alternatifi değil, 
tamamlayıcılarıdır. Bunlardan her biriyle ilişkilerimizi ne kadar geliştirirsek, öbürlerinde de
ğerimiz o ölçüde artar. Yeter ki, hissî olmayalım. 

Avrupa, kendi mantığı içinde ve kendi çıkarları doğrultusunda, Maastricht örneğinde ol
duğu gibi, ileriye dönük adımları tabiî ki, atacaktır. Bu, bizim Avrupa'dan dışlandığımız anla
mına gelmez ve gelmemelidir. 

Ülkeler, kendi yerlerini kendileri tespit ederler, Topluluğun içinde herkesin imrendiği bir 
ortak olmak, sadece sorunları değil, vizyonunu da paylaşan bir üye hüviyetini kazanmak, müş
terek hareket tarzlarını benimsemek ve sorumluluklarını paylaşmaktan geçer. Bunu gerçekleş
tirebilme yeteneğimizden ve daha önemlisi, kararlılığımızdan tereddüt duyulmasına yol aça
cak davranışların içine girmememiz lazımdır. 

Bu gelişme süreci içinde hak ettiğimiz yeri almamızı engelleyen ciddî sorunlarımız vardır; 
bunları hepimiz biliyoruz. Ekonomik gelişmişlik farkımız* enflasyon oranı, gelir dağılımında
ki bozukluk, insan hakları, Kıbrıs meselesi gibi unsurlar hemen sıralanabilen gerçeklerdir. Bun
ları, her şeyden, herkesten ve her amaçtan önce, kendimize olan inancımız, saygımız ve verdi
ğimiz değerin bir gereği olarak düşünmek durumundayız. 

Sayın milletvekilleri, günümüz, sığ çözümler, sloganlar ve kavramlar arkasına saklana
rak, hamaset edebiyatlarının geçerli olduğu bir gün değildir. Günümüz, aksine, akılcı, kalıcı, 
sağlıklı, serinkanlı, kapsamlı ve her şeyden önce, Türk toplumunun gerçek çıkarları doğrultu
sunda ulaşılması gereken çözümlerin günüdür. 

Hükümetimizin, insan hakları konusundaki yaklaşımlarını kutluyoruz. Bunları, kuvve
den fiile çıktıkları ölçüde, bizim sağlıklı bir biçimde amaçlarımıza ulaşmamızı kolaylaştıracak 
ve toplumun her katına dalga dalga yayılacak gelişmeler olarak görüyoruz. 

Türkiye artık, insan hakları raporlarında, üçüncü dünya ülkeleriyle birlikte kara listeye 
konmaktan kurtarılmalıdır. Macaristan ve Çekoslavakya gibi, bir dönemin demirperde ülkele
ri, insan hakları sicili konusunda kısa zamanda Türkiye'yi geride bırakmışlardır. Bu gidişle 
Rusya Cumhuriyeti bile Türkiye'yi sollayacak ülkeler arasına girebilir. Bunları, öncelikle ken
dimize olan saygımızdan dolayı gerçekleştirmemiz gerekmektedir. 

Kıbrıs konusu, tabiî ki, çok önemlidir. Türkiye'nin, bu sorunun kalıcı ve sağlıklı bir bi
çimde çözümlenmesini arzu ettiğinden kimsenin şüphesi olmasa gerek, önemli olan/bu konu
nun çözümlenmesi yolundaki kararlılığımızın dış dünya tarafından bilinmesi ve sorunun uza
masından yarar sağladığı açık olan Yunanistan'ın, artık, çağımızın çok gerisinde kalan bu tu
tumunun gözler önüne serilmesidir. Gerçekten de, amaç, Kıbrıs sorununu, Ada'daki soydaşla
rımızın haklarını eşit bir biçimde gözeten ve en önemlisi, artık, bir defa daha onları tehlikeye 
maruz bırakmayacak bir biçimde, sonuçlandırmak ve Türkiye'nin dış ilişkilerinde ısıtılıp 
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ısıtılıp önüne konulan bir sorun olmaktan çıkarmaktır. Bizim, cesur olup, ciddî adımları ata
bilmemiz önemlidir. İşte, Yunanistan'ın gerçek yüzünü de bu adımlar sergileyecek ve belki de 
artık herkese bıkkınlık veren, Türkiye'yi yıpratma politikalarını yeniden gözden geçirme mec
buriyetinde kalacaklardır. 

Bunları gerçekleştirebilmek ve çok boyutlu bir dış politikaya ulaşabilmek, her şeyden ön
ce kendimize güvenerek, dış dünyaya açılmakla mümkün olur. Dış dünyayı tanımak ve deği
şimlerini yakalayabilmek önemlidir; ancak, daha da önemlisi, kendimizin de değişebilmesidir. 
Değişmekle, ilkesizlik; kararlılıkla, sertlik, farklı kavramlardır. Değişme yeteneği gösterip, ka
rarlılığımızı da bozmazsak, başarıya ulaşabiliriz. 

Bağımsız devletler topluluğu üyesi cumhuriyetlerle ilişkilerimizin geliştirilmesi, siyasî ve 
ekonomik açılım imkânlarının iyi değerlendirilmesi, Hükümetin, önümüzdeki dönemde dış 
politika alanındaki uygulamasında öncelikli bir yere sahip olmalıdır. Başta Türk cumhuriyet
leri olmak üzere, bağımsızlığa kavuşan cumhuriyetlerin tümüyle her alanda karşılıklı ziyaret 
ve temasların artırılması, bu cumhuriyetler hakkında bilgi eksikliğini giderecek araştırma ça
lışmalarının teşvik edilmesi, özellikle eğitim alanında karşılıklı değişim programlarının yürür
lüğe konulması için, Hükümetin süratli ve etkili adımlar atması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kavak, bağlayınız lütfen. 
MEHMET CAVÎT KAVAK (Devamla) — Peki efendim. 
Hızlı gelişmeler karşısında etkili bir dış politika izleyebilmek için, Dışişleri Bakanlığımı

zın mevcut yapısının güçlendirilmesi, Dışişleri meslek memurlarının ve teknik personelinin ça
lışma koşullarının ve imkânlarının, olması gereken düzeye yükseltilerek, dışişleri mesleğine ca
zibe kazandırılması, önümüzdeki siyasî açılım potansiyelinin gereğince değerlendiritebilecek 
kadroların yetiştirilmesi bakımından şarttır. 

Bu tespit ise bizi, dış politikanın icrasında başarılarını bütün dünyaya kabul ettirmiş olan 
Dışişleri Bakanlığımızın daha iyi değerlendirilmesi meselesine getirmektedir. Gerçekten de, dev
letimizin bu güzide kurumunun, başarıyla; fakat çeşitli imkânsızlıklar içinde yürüttükleri bu 
hizmette hepimizin desteğine ihtiyacı vardır. Kadroların güçlendirilmesi ve çağdaş imkânlarla 
donatılmaları, Türkiye gibi, dış politika sorunları, ancak süper güçlerde görülebilecek miktar
da ve yoğunlukta olan bir ülke için hayatî önemi haizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bünyesinde, ülkemiz bakımından tarihî fırsatları ol
duğu kadar, belirsizlikten kaynaklanan tehlikeleri de barındıran bir dönemde bulunuyoruz. 21 
inci Yüzyılın, dünya dengelerinin şekillenmeye ve geleceğin uluslararası ilişkilerini belirleyecek 
kuralların filizlenmeye başladığı bugünlerde, dış politikada, demokratik çok seslilik zeminin
de gerçekleşecek ulusal mutabakatlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu açıktır. 

Anavatan iktidarı döneminde imzalanmış olan Paris Şartının, koalisyonu oluşturan parti
ler tarafından da yürekten benimsenmesini sevinçle karşılıyor, bu duygularla hepinize teşekkür 
ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kavak. '. 
Dış politika konusundaki genel görüşme tamamlanmıştır. 
8/3 esas numaralı iç güvenlik konusundaki genel görüşmeyi yapmak ve gündemdeki diğer 

konuları sırasıyla görüşmek için, 26 Aralık 1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 2038 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm, bant şirketlerin 1986 - 1991 yularında ihracat 

yapıp yapmadıklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması konusunda gereğini 

saygılarımla arz ederim. 
H. Uluç Gürkan 

Ankara 

SORULAR 
1. Kurucu üye ve ortakları arasında Turgut özal, Korkut özal ve Ekrem Pakdemirli'nin 

de bulunduğu; 
— Demetaş Demir ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret 
— Ege Endüstriyel Yatırımlar Sanayi ve Ticaret 
— Teknolojik Gelişmeler Holding 
— Dersan Deri ve Ayakkabı Sanayi ve Ticaret 
— Memsan Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret 
— Ege Metal Sanayi ve Ticaret 

— tspa tnşaat Sanayi ve Pazarlama 
— Mistaş Oto Göstergeleri tmalat Sanayi ve Ticaret adlı şirketler 1986-1991 döneminde 

doğrudan ya da aracılık yoluyla ihracat yapmışlar mıdır? „ 
2. Yapmışlarsa, bu ihracat hangi gümrük kapılarından ve hangi ülkelere olmuştur? 
3. Anılan şirketlerin ihracatı "hayali" olduğu gerekçesiyle Hazine ve Dış Ticaret Müste

şarlığı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı merkez denetim elemanları tarafından soruşturma ko
nusu olmuş mudur? 

4. Olmuşsa, "hayali ihracat" konusundaki mevzuatta yapılan affa dönük düzenlemeler 
sonucu bu soruşturmalardan durdurulanlar var mıdır? 

.' TC. . 
Devlet Bakanlığı 25.12.1991 

Sayı : 03 -3/002/00307 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 19.11.1991 gün ve 7/2-027/125 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 2.12.1991 gün ve KKGM. 07/106-1355/06246 sayılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının (Sn. A. GÖNEN) 3.12.1991 gün ve 03-6/005 s. yazısı. 

Devlet Bakanlığının ilgi (c)'de kayıtlı yazısı ekinde Bakanlığıma gönderilen Ankara Mil
letvekili H. Uluç Gürkan'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da ken
dileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Devlet Bakanı 
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Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

1) Sözkonusu firmaların 1986 -1991 yılları arasında yapmış oldukları ihracat tablo halin
de ekte sunulmaktadır. (Ek-1) 

2) Firmaların, ülkeler bazında gümrük kapılarına göre ihracatları (Ek-2)'de gösterilmiştir. 

3) 1986 yılında gümrük kapılarına göre firma ihracatları bulunmamaktadır. 

4) Anılan şirketlerin ihracatı "hayali" olduğu gerekçesiyle, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
ile Bakanlığım bağlı kuruluşu Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı denetim elemanları tarafın
dan herhangi bir soruşturmaya konu olmamıştır. 

Arz ederim. 

İhracat Değerleri (ABD Doları) 

İhracat 
Firmanın Unvanı belge No. 

Demetaş Demir ve Metal Ma
mulleri San. ve Tic. 34-508667 
EGE Endüstriyel Yatırımlar 
San. ve. Tic. YOK 
Teknolojik Gelişmeler Holding 44-500775 
Dersan Deri ve Ayakkabı San. 
ve Tic. 03-510911 
Memsan Metal Mamulleri 
San. ve Tic. 08-503012 
EGE Metal San. ve Tic. YOK 
Ispa İnşaat San. ve Paz. 00-524860 
Mistaş Oto Göstergeleri İma
lat San. ve Tic. YOK 

1986 - 1987 1988 1989 1990 1991 

YOK YOK 214 667 440 653 135 051 YOK 

YOK YOK YOK YOK YOK YOK 

YOK YOK YOK YOK YOK YOK 

87 913 91 015 169 846 41 077 267 951 98 350 

YOK YOK YOK YOK YOK YOK 
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' • EK - 2 
. Ülke ve Gümrük Kapılarına Göre İhracat 

Firma İsmi : Memsan Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. 

Ülke / Gümrük Kapısı 

KKTC 
— İstanbul Çıkış 
— Mersin Çıkış 
— Haydarpaşa 

İRAN 
— İstanbul Çıkış 
— Gebze 

TOPLAM 

1987 

91 015 
91 015 

— . 
— 

— 
— 
— 

91 015 

1988 

109 346 
99 437 

9 909 ' 
— 

60 500 
— 

60 500 
. / . -. 

169 846 

1989 

41 077 
__ 
— * • • 

41 077 

— 
— 
— -. 

41 077 

1990 

121 701 
'. — 

— 
121 701 

146 249 
— 

146 249 

267 950 

1991 
(9 Aylık) 

98 350 
— 
— 

98 350 

— 
• — 
• — 

98 350 

Firma İsmi : Demetaş Demir ve Metal Mamulleri Sari. ve Tic. A.Ş. 

LtmA — 
— Haydarpaşa 
— Denizli 

ALMANYA 

— İstanbul Çıkış 
— Haydarpaşa 

ABD 

— Haydarpaşa 

IRAK 

— İzmit 
— Erenköy 

TOPLAM 

. — 
— 
— 

— , 
— 

— 

— 
. — • ' " 

~ 

. 

214 650 
• — • ; 

17 

17 
— 

— ' 

— : 
— 
—, 

214 667 

388 437 . 
52 216 

— • . . 

• ' ' — • 

— . 

— 

— 
—-

• ' ' — . 

440 653 

44 074 
— 

17 982 
__ 

17 982 

24 300 

48 695 

25 775 
22 920 

135 051 

— 
— 

— 

— 
—. 

— 

— 
— 
— • 

__ 
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20 NCİ BİRLEŞİM 25 . 12 . 1991 Çarşamba Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Baş
kanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, İçel Milletvekili Aydın Güven Gür
kan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Şırnak Milletvekili- Mahmut Alınak'ın; dış 
politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca, 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerine, Genel Kurulun 18.12.1991 tarihli 
17 nci Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme (8/5) (GÖRÜŞME GÜNÜ: 
25.12.1991 Çarşamba) 

2. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü
oğlu ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanve-
kili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt 
Milletvekili Ülkü Güney ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Refah Partisi Grup 
Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Kocaeli Milletvekili Şevket Ka
zan ile 13 arkadaşının; ülkemizin iç güvenlik sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca, bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi üzerine, Genel Kurulun 19.12.1991 tarihli 18 inci Birleşiminde açılması kabul edilen 
genel görüşme (8/3) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 26.12.1991 Perşembe) 

S E C İ 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

m 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 38 arkadaşının, tüketiciyi 
korumak ve kaliteli mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, ülkemizde
ki özürlülerin problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya ko
nulacak yeni politikaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/3) 

3. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Güm
rük Bakanlığına ait tütün ye gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve üretici 
birliklerine ait depolarda, geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiis
timalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek için gerekli ted
birleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 

4. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının, 1990 yılına kadar 
hayalî ihracat yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, 
bu suretle yapılan ödemelerin usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini 
ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil edilebildiğini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) 

5. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 25 arkadaşının, ülkemizin halen 
sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçları 
ile bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/6) 

6. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, bürokratik 
yapılanmadaki mevcut problemleri tespit etmek ve Devletin bürokratik yapılan
masının yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/7) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eskişehir E Tipi Cezae
vinin boşaltılmasından önce herhangi bir araştırma ve inceleme yapılıp yapılma
dığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/2) 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Ankara Devlet Güvenlik Mah
kemesi Başsavcısı ile bu Mahkemede görevli bir savcı hakkındaki şikâyetlerle il
gili olarak idarî soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/3) 

3.—Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Dışişleri Bakanlığı eski Müs
teşarı hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) 

4. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çil-
ler'in, mal beyanı ile ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5) 

5. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde bulunan yabancı üs 
ve askerlere ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/6) 

6. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, faizsiz kredinin hangi kaynak
tan, kimlere ve nasıl verileceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/7) 

7. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa Millet
vekili Cavit Çağlar'ın, hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçlan 
bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8) 

8. — Edirne Milletvekili Erdal Kcsebir'in, öğretmenlerin özlük, ekonomik 
ve sosyal haklarında yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) 

9.— Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sana
yii Anonim Şirketine ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/10) 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bir terör örgütü elinde 
esir bulunduğu iddia edilen bir astsubay ile bir erin kurtarılması için ne gibi ça
lışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/11) 

1 1 . — Ankara.Millctvekili H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 
tarihli toplantısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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