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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin iç ve dış güven
lik önlemleri konusundaki Başkanlık sunuşu Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, 
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, İs
tanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mardin, 
Siirt, Sivas, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce ilan 
edilmiş bulunan sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre ile 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/203), 
yapılan görüşmelerden sonra kabul edildi. 

İçel Milletvekili İbrahim % Göktepe ve 15 arkada
şının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunu, Ana
yasa ve 359 sayılı Kanunun tayin ettiği yayın esas
larından uzaklaştırdığı iddiasıyla eski Başbakan Bü
lent Eoevit hakkında (9/38) ve, 

Tekirdağ Milletvekili Ni'han llgün'ün, ayçiçeği 
taban fiyatı tespitinde siyasal nedenlerle üretici ve 
tüketici aleyhine hareket ederek görevlerini kötüye 
kullandıkları iddiasıyla Ticaret eski Bakanı Teoman 
Köprülüler ile Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Or
han Alp haklarında (9/221) kurulmuş bulunan So
ruşturma Hazırlık komisyonlarına yeniden 30'ar gün
lük süre verilmesine dair Komisyon Başkanlığı tez
kereleri kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit Dalokay 
ve 3 arkadaşının; Tarım ve El Sanatları Üretim Sa
nayi ve Ticaret Şirketinin, yağ dağıtımında aracılık 
yapmak suretiyle haksız kazanç sağlamasına gözyu-
marak görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla 
eski Başbakan Bülent Ecevit ve Ticaret eski Bakanı 
Teoman Köprülüler haklarında. (9/288) ve, 

Balıkesir Milletvekili Nuri Bozyel'in; 2172 numa
ralı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkındaki Ka
nunun uygulaması ile ilgili işlemleri durdurarak gö
revini kötüye kullandığı iddiasıyla Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakam Esat Kıratlıoğlu hakkında (9/289) 

birer Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
leri okundu; Soruşturma Hazırlık komisyonlarının 
16'şar üyeden kurulması, çalışma sürelerinin üye se
çimi tarihinden başlaması ve ilgililerin yazılı görüş
lerini üye seçimi tarihinden itibaren 15 gün içinde 
Komisyona bildirmeleri hususları onaylandı. 

Soruşturma Hazırlık komisyonlarında açık bulu
nan üyeliklere siyasi parti grublarınca gösterilen aday
lar seçtildiler. 

Gündemin 1 ila 46 ncı sıralarında yer alan So
ruşturma Hazırlık komisyonlarına üye seçimi, siyasi 
parti gruplarınca aday gösterme işlemi tamamlanama
dığından, ertelendi. 

Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 arkada
şının, memuriyet mevki ve nüfuzunu kötüye kullan
dıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, Ma
liye eski Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Baka
nı Halil Başol haklarında bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi ile 59 numaralı TBMM So
ruşturma Hazırlık Komisyonu Raporu ve ekleri (9/59) 
(S. Sayısı : 106); Komisyon; başkan, sözcü ve kâtip 
seçlimi yapmadığından; 

Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevimi kötüye 
kullandığı iddiasıyla C. Senatosu Çanakkale Üyesi 
Refet Sezgin hakkında Meclis Soruşturması yapılma
sına dair Başbakanlık yazısı ve 21 numaralı TBMM 
Soruşturma Hazırlık Komisyonu Raporu da (9/21) 
(S. Sayısı : 99'a 2 noi ek), Komisyon yetkilisi Genel 
Kurulda hazır bulunmadığından ertelendiler. 

Birleşime saat 18,25'te son verildi. 
Divan Üyesi 

Başkan Bursa 
Cahit Karakas Halil Karaatlt 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Nizametin Çoban 

No. : 2 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

22 . 1 . 1980 Sah 

Meclis Soruşturması Önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili İsmet Çanakçı ve 15 ar

kadaşının; yağ fiyat artışlarında stok tespiti yaptırma
yarak hazineyi zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, Ti
caret Bakanı Halil Başol ve Sanayi ve Teknoloji Ba

kanı Nuri Bayar haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 noi mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/290') 

2. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya'nın; Ma
nisa ve ilçelerinde CHP mensuplarına yapılan saldırı
ları önleyici tedbirler almayarak görevini ihmal ve 
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kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 230 ncu ve 240 ncı maddelerine uyduğu Mdi-
asıyla içişleri Balkanı Mustafa Gülcügil hakkında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi. (9/291) 

3.— Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü'nun; 
Danıştay kararlarını uygulamayarak görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan 
Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 90 ncı 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/292) 

4. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 22 ar
kadaşının; Bakanlığındaki yasa dışı uygulamalara en
gel olmayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal 
Fersoy haikkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle
şik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/293) 

5. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 9 ar
kadaşının; Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunda yapıl
makta olan yasa dışı uygulamalara engel olmaya
rak görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlinin Türk 
Ceza Kanununun 228 nci maddesiine uyduğu iddiasıy
la Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Cemal Kü
lâhlı haikkında Anayasanın 90 ncı, TMBB Birleşik 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla-
caıktı-r. Sayın üyelerin, önlerin'dek'i beyaz düğmefere 
basmalarını rica ederim. 

Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin Önergesi. 
(9/294) 

6. — Adana Milletvekili ismail Hakkı Öztorun ve 
47 arkadaşının; ülkemizdeki ABD üs ve tesislerinin 
ulusal çıkarlarımız dışında kullanılmasına izin verdiği 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 125 nci mad
desine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demi
rel hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/295) 

7. — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ve 
22 arkadaşının; partizan tutum ve davranışlarıyla gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ali Münif Is-
lâmoğlu hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir-. 
leşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi. (9/296) 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

8. — Balıkesir Milletvekili Nuri BozyeHı'in; 1380 
sayılı Su Ürünleri Yasası hükümlerini uygulamamak 
suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Maliye Bakanı ismet Sezgin hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/297) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açkına Saati : 15.Ct0ı 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : Yıflmaz BaDia (Rfce), İrfan Biiaıay (Çaaîaü&alfc) 

* 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının 2 nci Birleşimini açıyorum. 

m . — YOİKLAMA 
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IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'in, dış 
politikadaki son gelişmeler hakkında gündem dışı ko
nuşması ve gruplar adına aynı konu hakkında yapılan 
görüşmeler. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Dışişleri Ba
kanı, son siyasi gelişmeler hakkında gündem dışı söz 
taılöbind'e bulunmuşlardır. 

Kendilerine söz vermeden önce, Danışma Kurulu
nun bir önerisi vardır, onu okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı Genel Kuruluna 

Danışma Kurulu Önerisi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı

nın 23 . 1 . 1980 Çarşamba günlkü Birleşiminde dış po
litikadaki son gelişmeler hakkında Millet Meclisi İç
tüzüğünün 60 ncı maddesine göre, Hükümetin yapa
cağı gündem dişi açıklamanın süreyle simdi olmama
sı, gruplar adına konuşma sürelerinin birer saat ol
ması ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin 
uzatılması önerilmiştir. 

Cahit Karakaş 
TBMM Birleşik CHP Grup Başlkanvekili 

Toplantısı Başkanı Coşkun Karagözioğlu 
A'P Grup Başıkanvekili MSP Grubu Görevlisi 

Oğuz Aygün Şener Battal 
MHP Grup Başkanvefcili 

İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Dışişleri Bakanı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN BRKMEN 
(C. Senatosu Giresun Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclislinin sayın üyeleri; 

Milletlerarası ilişkiler alanında yeni sorunlar beli
riyor. İkinci Dünya Savaşından sonra uzunca süre 
devam eden ve adına «Soğuk savaş» denilen gergin 
ve güvensiz hava yeniden esmeye başlayacağa benzi
yor. 

İki süper devlet arasında gerçekleşmesi ve Avru
pa'ya yerleşmesi beklenen detant, yani yumuşamanın 
daha bir süre askıda kalması ihtimali müşalhede edi
liyor. Helsinki Nılhai Senedii'ne bağlanan ümitler ve 
emeller yeniden tatlı hayaller alemine intikal edecek 
gibi görünüyor. Bütün bu gelişmelere sebep olan olay
lar veya olayların soben olduğu gelişmeler, yalkm ve 
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GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ortadoğu bölgelerinde, kıtamızda, coğrafyamızda, sı
nırlarımız civarında cereyan ediyor. Nihayet, coğraf
yamızın önemi, tarih'imizin ihtişamı, devletimizin iti
barı ve milletimizin gücü, dünyanın gözlerinli üzeri
mize çevirmesi sonucunu doğuruyor. 

Bazı müşahitler ve bir kısım yorumcular, son 
olaylar nedeniyle, Türkiye'nin önem kazandığını ifade 
ediyorlar. Hemen belirtmek isterim ki, Türküye, özel
likle milletlerarası ilişkiler alanında her zaiman önemli 
bir yerin sahibi olmuştur ve öyle kalacaktır. Bu önem, 
onu sadece coğrafyasından değil, aynı zamanda tari
hinden geliyor. Bu önem, Türk Mlilletinin devlet kur
ma ve yönetme dehasından gelir. Bu önem, aihde vefa 
hasletimizden gelir. Bu önem, milletimizin vekarından 
ve demokratik düzene bağlılığından kaynaklanır. 

Ülkemizin ve m i İletim izin önıeminli yeniden fark 
edenler veya yeni fark edenler bulunabilir; bu gibileri 
gerçeğe gelmiş sayarız; ama, bu gelişe kadar sebep 
olunan kayıpların sadece kusurlular tarafından değil, 
geriiiş kitleler tarafından da ödendiğini tespitten vaz
geçemeyiz. 

Sayın üyeler,, uluslararası ilişkilere koyu gölgeler 
düşüren olayları geleneksel dış politikamıza sadık bir 
biçimde milletimize has vakar ve soğuklkanhlılkla iz
liyoruz. Öneminde kim s enlin şüphesi olmayan son ge
lişmeler karşısında Hükümet olarak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine, Türk Milleti adına son söızü söyle
me halkkına sahip muhterem heyetinize bilgi sunmayı 
kaçınılmaz olduğu kadar, şerefli bir görev saydık. Bu 
maksatla huzurunuzdayım. Cumhuriyet Hükümeti adı
ma Büyük Meclisi saygılarla selâmlarım. 

Sayın Başkan; açıklamalanmı şu sıra içinde yap
mak istiyorum;: Afganistan olayı, İran'da durum ve 
İran'la ilişkilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri ile 
ilişkiler ve Savunma İşbirliği Anlaşması, Kıbrıs me
selesi ve Yunanistan'la ilişkiler; detant (yani yumu
şama) Ve Dağı - Biati ilişkileri, nihayet uluslararası 
ekonomik ilişkilerimiz. 

Sayın üyeler; Sovyetlerin Afganistan sınırına ya
kın topraklarında birtakım askeri faaliyetler, ilk defa 
Eylül ayında dikkati çekmiştir. DaJha sonra, Sovyet
lerin Afganistan'da bulundurdukları a'skeri danışman 
sayısında artış olduğuna dair haberler alınmıştır. Asıl 
mühadale ise, 24 - 25 ve 25 - 26 Aralık gecelerinde 
takriben bir tümen kadar zırhlı kuvvetin Kabil'e indi-
•rilımeıi. sureti ile başlamıştır. 27 ve 28 Aralık günlerin
de müdahaleci kuvvetler ile bir kısım Afgan birlikleri 
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arasında çatışmalar çıkmışsa da, sonunda Amin ta
raftarları bertaraf edilmişleridir. 28 Aralık sabahı 
Aminim yargılanıp, idam edildiği ve Babrak Karma! 
başkanlığında yeni bir hükümet kurulduğu açıklanmış
tır. Başkent Kabil'de duruma hâkim olunmasından 
sonra ülkenin önemli şahinleri ve anayolları Sovyet 
birliklerince kontrol altına alınmıştır; hailen Afganis
tan'da 70 - 75 bin Sovyet askerinin bulunduğu söy
lenmektedir. 

Sovyetler, 5 Aralık 1978 tarihli «Afgan - Sovyet 
Dostluk İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşması» nın 
4 ncü maddesine istinaden, Afgan Hükümetimin ken
dilerinden yardım istemesi üzerine Afganistan'a sı
nırlı kuvvet yolladıklarını; bu yardımın 'esasen Birleş-
mıiş Milletler Yasasının; «Silahlı saldırı halinde ülke 
terin kendilerini tek başlarına veya kollektif olarak 
savunma harekâtına» ilişkin 51 nci maddesine uygun 
olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Kanaatimize göre, olayların cereyan tarzı Amiı. 
yönetiminin bir müdahale sonucu ortadan 'kaldırılmış 
olduğu hususunda şüphe bırakmamaktadır. Amin'in 
Sovyetlere çağında bulunduğu farzedilse dahi, müda
hale sonucumda eski rejimin tasfiye edilmesi muvace
hesinde, yukarıdaki izah inandırıcı görülmemektedir. 
Öte yandan, bu müdahaleyi Birleşmiş Milletler Yasa
sının 51 nci maddesi çerçevesinde sığdırmaya da dü-
şünoemizce imkân yoktur. Bu görüşlerimiz, konuya 
ilişkin açıklama vesilesiyle de Sovyet tarafına açıkça 
anlatılmıştır. 

Afganistan'a yapılan müdahale, uluslararası ca
miada geniş ıbir tepki yaratmış, dünya devletlerinin bü
yük çoğunluğu tarafından kaygı belirtilmesine vasile 
teşkil etmiştir. Bu arada konu, 49 ülkenin başvurusu 
üzerine toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyinde görüşülmüştür. Orada sunulan karar tasarısı 
Sovyetlerce veto edilmiş, bilahara olağanüstü toplan
tıya çağırılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ise, 
Afganistan'a ahiren yapılan silahlı müdahaleden do
layı derin üzüntü beyan etmiş ve Afganistan'daki tüm 
yabancı kuvvetlerin derhal ve şartsız olarak ve ta
mamen geri çekilmesini öngören bir kararı 104 olum-
lu, 18 olumsuz, 18 çekimser oyla kabul etmiştir. 

Sovyetler Bıirllği'nin Afganistan'a müdalhalesli so
nuçları itibarı ile sadece bölge istikrarını bozucu bir 
nitelik göstermekle kalmamış; dünya statejisini den
gesini büyük ölçüde etkileyecek bık olay niteliği de 
kazanmıştır. Hükümetimiz olayı konunun bütün veçhe
lerini- ve Türkiye'nin bir bölge ülkesi olduğu gerçeğini 

de gözönünde tutarak değerlendirmiş, görüşlerimiz 
29 Aralık günü yayınlanan bir bildiri ile dünya kamu
oyuna duyurulmuştur. 

Türkiye işgal olayını görüşmek üzere Güvenlik 
Konseyinin toplanmasını isteyen çağrı mektubunu 49 
ülke ile beraber imzalamış, daha sonra olağanüstü 
toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 104 
ülke ile birlikte karar tasarısına olumlu oy kullanmış
tır. Bunun yanında Afganistan olayları üzerlinde müt
tefiklerimiz ve dostlarımızla istişareler de yapılmıştır. 
Bu meyaöda konuyu görüşmek üzere İngiltere Dışiş
leri Bakanı Lord Carrimgton 9-10 Ocak günleri ül
kemizi ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sırasında olayların 
gerek Afganistan'ın komşuları, gerekse bölge üzerin
deki muhtemel etkilerini ortak bir şekilde değerlendirme 
imkânını bulduk. Bu vesileyle Pakistan dahil, bölge 
ülkelerinin savunma, sosyal ve ekonomik açıdan sağ
lıklı bünyelere kavuşturulmasının bölgemizdeki barış 
ve istikrarın korunması açısından taşıdığı öneım hak
kındaki düşüncelerimizi misafir Bakana anlattım. 

Bilinıdliği gibi Afganistan ve Afgan Ulusu ile ta
rihten gelen dostluk ve kardeşlik ilişkilerimiz vardır. 
Hükümet bildirisinide de açıkladığımız gibi, Türk 
Ulusu müdahaleyi büyük üzüntüyle karşılamıştır. Af
ganistan'daki yabancı kuvvetlerin bir an önce çe
kilmesi, en içten dileğimizdir. Bu suretle bölgede ol
duğu kadar dünyada da sarsılan güvenin ihya edile
bileceği düşüncesinde bulunuyoruz. Bölge ülkelerinin 
ve bu arada dost ve kardeş Pakistan'ın Afgan olayları 
karşısında duymuş olabilecekleri endişeleri tamamen 
paylaşıyoruz. Afgan olaylarının İran'daki yeni yöneti
min bazı iç ve dış sorunlarla karşı karşıya bulunduğu 
bir devreye rastlamış olması, bölgenin genel bir si
yasal değerlendirmesi' yapılırken kuşkusuz gözönünde 
bulundurulması gereken bir husustur. Bu husus, beni 
İran hakkında birkaç söz söylemeye sevk ediyor. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; gerek iç düzey
de, gerekse dünyada yarattığı sonuçlar itibariyle İran, 
tarihi içinde nadir görülen bir devrim yaşamaktadır. Biz 
bu devrimi» komşu İran halkının bir içişi olarak de-
ğsrlendirdik. İran Ulusunun kendi isteği doğrultusun
da bir devlet düzenine kavuşmasını en tabii hakkı say
maktayız. Toplumun her kesimini içine alan İran 
devriminin İran Ulusunun kısa bir süre önce kabul 
ettiği Anayasa ile hukuki temellere oturtulduğunu 
görmek memnuniyet vericidir. Kardeş İran Milletinin 
bir bütün olarak tüm sorunlarının üstesinden gelece
ğine ve İran'ı güçlü bir ülke ve müreffeh bir toplum 
halinde yeniden göreceğimize inanıyoruz. Türkiye dev-
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tünden bu yana İran'la ilişkilerimizi karşılıklı olarak ı 
içişlere karışmama, karşılıklı menfaat, toprak ve ül
ke bütünlüğüne saygı esaslarına bağlı olarak geliştür-
meyi amaçlamıştır. İran'ın toprak bütünlüğünün mu
hafazasının sadece bölge değil tüm dünya barışı için 
büyük önem taşıdığını yüksek huzurunuzda söyleme
yi görev sayıyorum. Hükümetimiz İran'la ilişkilerini 
yukarıda ortaya koyduğum ilkeler çerçevesinde yürüt- I 
meye kararlıdır. Türkiye ile İran arasında geliştirile
cek ekonomik ilişkilerin her iki ulusun da yararına 
sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Geniş tabii kaynak
lara sahip her iki ülkemin bu alanda başla'Mılkları işbir
liğinin, ayrıca bölgemizdeki barış ve istikrara da önem
li bir katkı teşkil edeceği düşüncesindeyiz. 

Türkiye birisi dostu ve komşusu, diğeri miili tef ilki 
olan iki ülke arasında, son zamanlarda teCılikeul boyut 
lara ulaşan gerginliğin bir an önoe hallini samimiyi 
le istemektedir. Türkiye bu sorunun halli için inuani 
nedenlerle elinden geldiği ölçüde yararlı olmaya ça
lışmıştır. Hükümetimiz, TaJhran'daiki Amerika Birle 
silk Devletleri Büyükelçiliği, olayının sadece İran'da 
değil, bütün bölgede istenmeyen gelişmelere yol aça 
bilecek nitelik kazanmadan tatiminıkâr bir sonuca bağ 
lanmasını samimiyetle arzu etmektedir. 

Öte yandan, sorunun halli için ekonomik müeyyide 
gibi bazı tedbirlere başvurulmasının çözüme katkıda 
bulunabileceğini sanmadığımız gibi, bu tür önlemle
rin aslımda yeni bazı yanlış anlamlara da sübap alacağını 
düşünüyoruz. Bu itibarla, İran'a ekonomik müeyyide I 
uygulanması için Güvenlik Konseyine sunulan tasa- I 
rrnın, Sovyetler Biriliğinde veto edilmesinden sonra, 
iki düzeyde İran Ulusuna karşı müeyyide uygulama I 
yoluna gidilmesini yararlı bulmamaktayız. 

Diğer taraftan, İran'daki iç durumda ortaya çıkan 
'bazı gelişmeler nedeniyle, Tahran'da bulunan yabancı j 
büyükelçiliklerin personellerini azalttıkları ve ayrıca 
tüm aileleri çekmeye devam ettikleri görülmektedir. 
Biz de geçtiğimiz Aralık ayı içinde, sadece bir ara 
İran'daki görevlilerimizin kendilerini hariç tutarak, 
sadece eş ve çocukları için geçerli olmak üzere ihti
yatlı bir tedbir olarak aynı yola başvurmuştuk. Ancak 
şunu bilhassa tebarüz ettirmek isterim ki, bugün Tür
kiye - İran ilişkilerinden her ilki tarafın da devrimden 
beri geçen bir sene içinde birbirlerini gittikçe dafha iyi 
anladıklarını ve ilişkilerimizi geliştirmeye elverişli bir 
ortamın doğduğunu söylemekten mutluyum. 

Bu dostluk, kardeşlik ve güven ortamının iki ülke 
arasındaki ilişkiler için gelecekte en sağlam temeli 
oluşturacağına da inanıyorum. j 
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Değerli üyeler, şimdi de sizlere Türkiye ve Ameri
ka Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerden söz et
mek ve kısa bir süre önce parafe edilmiş olan Sa
vunma İşbirliği Anlajrnası hakkında bilgi vermek isti
yorum. 

Sözünü ettiğim anlaşmanın oluşturulmasıyla, am
bargonun kaldırılmasından beri iki ülke arasındaki 
ilişkilerde başlayan olumlu gelişmelerin önemli bir 
aşamaya eriştiğini söylemek mümkündür. Amerika 
Birleşik Devletleri Kongresinin kararıyla 5 Şubat 
1975'te Türkiye'ye silah ambaırgosu konulmalından 
sonra Hükümet, bu tutumun müttefiklik Ve dostluk
la bağdaşmadığını, Amerika Birleşik Devletleri Hükü
metine bildirerek derhal gerekli teşebbüslere g'ıri'şmis
ti. Ancak bütün çabalara rağmen ambargonun kaldı
rılması mümkün olamayınca, 17 Haziran 1975 tarihli 
bir nota ile Amerika Birleşik Devletleriyle aramızdaki 
3 Temmuz 1969 tarihli Savunma İşbiri'ği Anlaşmasını 
ve buna bağlı bütün protokol ve ek mutabakat mufv 
turalarını mevcut şartlarla geçerli saymaya devdim ede-
meveoeŞini Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine 
bıildirmişti. 

Söz konulu nota ile Hükümet, Amerika Birleşik 
Onvlıtlfiri Hükümetine 30 günlük: bir müzakere süresi 
önererek, Türkiye'deki ortak savunma tesislerinin 
•statü ve savunma işbirliğinin kapsamının gözden ge
çirilmesini istemiş, bu müzakerelerden de sonuç ala
mayınca 25 Temmuz 1975 tarihinde ikinci bir nota 
vererek 3 Temmuz 1969 tarihli Savunma İşbirliği An
laşması ve buna bağlı anlaşmaların hukuki geçerlilik
lerini kaybettiklerini, ortak savunma tesislerinin ge
çici b'r statüye tabi olacaklarını ve tamamiyle Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin komutasına devredileceklerini 
Am-rika Birleşik Devletleri Hükümetine bildirmiştir. 

Müteakiben Amerika Birleşik Devletleriyle yeni 
b;r Savunma İslbirl-ği Anlaşmasının müzakeresine gi-
riş'lmiş, 26 Mart 1976 tarihinde sonuçlandırarak, 
Sayın CaÇlayanrçü'le Amerika Birleş'k Devletleri o 
T-'v-̂ .nki D'sişleri Bakanı Ki'ssinger arasında imza 
edJdrrrşitir. Bu anlaşmanın Kongrede onaylanması su
retiyle ambargonun kaldırılması da gerçekleşmiş ola
caktı. Ancak, Kongrede onaylama keyfiyetinin sağ
lanamaması üzerine, anlaşma yürürlüğe girememiş ve 
geçici statü uygulamasına devam olunşmutur. 

Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerin düzeltil
mesi ve ambargonun kaldırılması için üst düzeyde 
temaslar 1977 ve 1978 yıllarında da devam etmiş, bu 
arada, Türkiye'nin talebi uyarınca savunma ve eko
nominin birbirinden ayrılmazlığı ilkesinden hareket 
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eden ve NATO anıtlaşmasının üye ülkeler arasında 
ekonomik yardımlaşmayı öngören 2 nci maddesini de 
tatbik mevkiine koyan bir anlaşmanın müzakeresine 
girişilmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleriyle 
mutabakat sağlanmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin kararıyla 
Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunun 1978 yılı 
Eylül ayında kaldırılmasından sonra, o sırada görev 
'başında bulunan Hükümet, tek yanlı bir kararla; am
bargo döneminde kapaltılan tesisleri 1 yıllık geçici sta
tü altında işletmeye açmış ve müzakerelere başlanma
sı içift Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine da
vette bulunmuştu. 18 Ocak 1979'da Ankara'da başla
yan müzakereler, muhtelif seviye ve yerlerde devam 
etmiş, ancak söz konusu geçici statünün bitim tarihi 
olan 9 Ekim 1979'a kadar anlaşmanın sonuçlandırıl
masının mümkün olamayacağı anlaşıldığından, 9 Ekim 
1979 tarihinden itibaren üç ay süre ile uzatılması ön-
görülmüşltü. Hükümetimiz, geçici statülerde ilâni-
haye bir uzatma mümkün olamayacağını Amerika 
Birleş'k Devletleri tarafına da iletmiş ve Brüksel'de 
Mr. Vance'le yaptığımız görüşmenin ışığında, Ame
rika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müşaviri 
Mr. Nimete 5 Ocalk'ta Ankara'ya gelmiş ve müzake
reler 9 Ocak 1980 günü sonuçlandırılmıştır. 

Ayrıca, bazı teknik nedenlerle ve anlaşmanın im
za işlemlerinin tekemmül etmesi 'bakımından, geçici 
statü son olarak 9 Ocak 1980 tarihinden itibaren 45 
gün uzatılmış bulunmaktadır , 

10 Ocak 1980 günü parafe edilen Savunma İşbir
liği Anlaşmasının görüşmelerinde, başından beri öne
ri metinleri tarafımızdan Amerika Birleşik Devletleri 
heyetine iletilmiş ve bu suretle insiyatlif elde bulundu
rulmuştur , 

Bu anlaşma, 1976 Anlaşmasında olduğu gibi tek 
metinden ibaret olmayıp, anlaşma metniyle, 3 adet 
tamamlayıcı metinden müteşekkildir. 1976 Anlaşma
sında mevcut olan temel ilkeler aşağıda açıklayaca
ğım üzere, bu anlaşmada da yer almıştır. Ayrıca, bu 
defa ikili işbirliğinin çeşitli alanları farklı bir sistem 
idinde daha detaylı olarak tamamlayıcı anlaşmalarda 
düzenlenmiş ve özellikle ekonomik işbirliğine daha ge
niş bir içerik kazandırılmaya çalışılmıştır. Şöyle ki : 

Amerika Birleşik Devletlerinin sağlayacağı savun
ma destek yardımları belirli bir rakamla ölçülmekten 
çıkarılmış ve ihtiyaçların en müessir şekilde ve zama
nımda karşılanmasını öngören bir mekanizma oluş
turulmuştur. Bu konuyu biraz sonra daha ayrıntılı 
olarak açıklayacağım. Hatırlanacağı gibi, Kissinger -

Çağlayangil anlaşmasında bu husus rakama bağlan
mış, 5 senelik bir program içinde belli bir rakam 
Amerika Birleşik Devletleri tarafından taahhüt edil
mişti, Ancak o taahhüt Kongreden geçip, yürürlük 
kazanmadığı için, bugün tabii bu anlaşma gereğince 
işlem yapılması gerekmektedir. 

Diğer bir husus, Amerika Birleşik Devletleriyle or
tak savunma sanayiinin geliştirilmesi için gereken hu
kuki dayanak ayrı bir tamamlayıcı anlaşma ile sağ
lanmış'bulunmaktadır. 

Nihayet, tesisler konusunda 1976 Anlaşmasında 
mevcut ilkeler biraz daha geliştirilerek düzenlenmiş
tir, 

10 Ocak 1980 günü parafe edilen anlaşma, NATO 
Antlaşmasının 2 nci ve 3 ncü maddelerine müsteni-
rfen, tarafların tam eşitliği ve egemenliği ilkesine da
yanarak ve ittifak içinde tarafların birbirlerine icap 
cden yardımları sağlaması gereği göz önünde tutula
rak yapılmıştır. 

18 Ocak 19791da başlayan müzakerelerde Türki-
ve ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkileri 
sağlam bir savunmanın, sağlam bir ekonomiye dayan
dığı yaklaşımından hareket eden ve NATO Antlaş
masının 2 nci maddesini de uygulama alanına getiren 
bir temele oturtmak düşüncesinden hareket edilmiş ve 
bn yaklaşımımızın Amerika B'rleşik Devletlerince ka
bul edilmesiyle 25 Ocak 1979'da Savunma "ve Eko
nomik İşbirliği Anlaşması metni bir ay sonra Ticari, 
Kültürel ve Bilimsel İşbirliği Tamamlayıcı Anlaşma 
önerisi taslağımız ve 29 Mart 1979'da Savunma Des
teği, Ortak Savunma İmalatı ve Tesisler Alanında İş
birliğini düzenleyen ceman dört tamamlayıcı anlaşma, 
öneri metni Amerika Birleşik Devletlerine iletilmiş
tir. 

Bilahara, ticari ilişkilerin NATO çerçevesine so
kulmasının bir zorlama olacağı düşüncesiyle bu ta
mamlayıcı anlaşmalardan vazgeçilmiş, ancak bu ilke, 
Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının bir 
•nadde haline konulmakla yetinilmiştir. Ayrıca sa
vunma ve ekonominin ayrılmazlığı ilkesi anlaşma ve 
d;;ğer delerinde de bütünüyle yansımıştır. 

Bu izahatımdan da anlaşılıyor ki, her ne kadar eko
nomik işbirliğiyle savunma işbirliği beraber mütalaa 
edilmek istenmişse de, ekonomik işlbirliğinin savunma 
iş'birliğiyle bağdaşmasının güçlüğü karşısında bazı ay
rıntılar yapılmak zarureti hâsıl olmuş ve ekonomik iş
birliği sadece ilke olarak, prensip olarak bu anlaşma
ya girmiştir, 



TBMM B : 2 

Anlaşmanın 5 nci maddesiyle bazı Türk Silahlı 
Kuvvetleri tesislerimde yürütülecek ortak savunma 
'tedbirlerine Amerika , Birleşik Devletlerinin katılma
sına izin verilmektedir; aynı madde bu işbirliğinin 
NATO sorumluluklarıyla sınırlı olduğunu da hükme 
bağlamış bulunmaktadır. Bunun dışımda Amerika Bir
leşik Devletlerinin Türkiye'nin savunma gayretlerine 
yapacağı yardımın şekilleri ve yürütülecek ortak sa
vunma imalatının ilkeleri getirilmekte ve bu işbirliği
nin ayrıntıları ilgili tamamlayıcı anlaşmalarda düzen
lenmektedir. 

Bu tamamlayıcı anlaşmalardan 1 numarayı taşı
yan tamamlayıcı anlaşma, savunma desteği konusun
dadır. Amerika Birleşik Devletleri Türk Silahlı Kuv
vetlerinin görevlerini yapabilmesi için bir moderni
zasyon programına ihtiyaç duyduğunu kabul etmekite 
ve bunun sağlanması için elimden gelen her türlü gay
reti göstermeyi bu tamamlayıcı belge ile taahhüt et
mektedir. Bu anlaşmada, konuya mali açıdan değil, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak savunma gereklerin
den doğan ihtiyaçlarının karşılanması açısından yak
laşılmıştır. Bu ihtiyaçlar beş yıllık bir plan uyarınca 
karşılanacak ve söz konusu plan her yıl gözden geçi
rilerek bir yıl daha ileriye intikal ettirilecektir. 

Böylece, beş yıllık planlama sürekli olarak muha
faza edilecektir. Beş yıllık planın, yıllık tedarik pro
gramlarıyla karşılanması öngörülmektedir, Türk as
keri makamlarınca ortak savunma amaç ve planları 
diik'ka'te alınarak hazırlanacak olan beş yıllık sürekli 
programın uygulanması için Amerika Birleşik Dev 
letleri askeri yetkillilerinin de katılacağı b;r ortak ko
misyon kurulacak ve komisyon Türk Silahlı Kuvvet
leri için gerekli yıllık yardım miktarlarını Amerika 
Birleşrfc Hükümetlerine tavsiye etmek de dahil, ihtiyaç
larını en etkim şekilde karşılanması yollarını araştıra-
caktır^ 

İhtiyaçların karşılanmasında ödünç verme, kira ve 
bilcümle imkânlar kullanılabileceğinden, belirli askeri 
ihtiyaçların karşılanması dar bir mali çerçeve içine sı
kıştırılmış değildir. 

2 Numaralı Tamamlayıcı Anlaşma, ortak savunma 
imalaitına ilişkindir. Ekonomi ve savunma konuları 
arasındaki irtibatı ve Türkiye'min ekonomisi ve ihra
catına olumlu katkıların sağlanmasını dikkate alarak 
hazırlanmıştır. Bu anlaşma ile Türkiye'min ürettiği 
savunma malzemesi ve teçhizatının NATO ülkelerine 
satışı kolaylaştırılacak ve Amerika Birleşik Devletle
ri mümkün olduğu ölçüde parasız teknoloji verecek
ti^ 
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Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri kalite ve re-
fcalbnt şartlarını asgari düzeyde tutacaktır. Söz konu
su orbalk imalat projeleri, sadece Türkiye tarafımdan 
Amerika Birleşik Devletleriyle ikili projeler olarak 
veya diğer NATO ve dost ülkelerin katılmasıyla çok 
taraflı projeler olarak gerçekleşitirileibilecektir. 

İlk aşamada Silahlı Kuvvetlerimiz bakımından en 
önemli olan 7 projenin tahakkukuna geçilecektir. 
Armrika Bı'deşlc Devletleri ilk aşamada değeri 29 
nrlyom dolar oHuğu ifade edilen teçhizatı Türkiye'ye 
vermeyi kabul etmiştir. 

Diğer tamamlayıcı anlaşma ise, bazı Türk Si
lahlı Kuvvetleri tesislerinde yürütülecek ortak savun
ma tedbirlerime Amerika Birleşik Devletlerinin katıl
masına ait ilke ve usulleri düzenlemektedir. Bu te
sisler, İncirlik, Sinop, Pirinçlik, Kargaburun, Belbaşı 
tesisleri ve Yamanlar, Karaltaş, Şahintepe, Elmadağ, 
Mahmurdağ, Alemdağ ve Kürecik muhabere merkez
leridir. 

Kargaburun ve Belbaşı tesislerimde yakın bir gele
cekte ortak faaliyete son verilerek bunların işletme-
s,;min, işletilmesinin tamamen ulusal makamlarımıza 
devredilmesi hakkında Amerika Birleşik Devletleriyle 
mutabakata varılmıştır. 

Biraz önce de arz ettiğim gibi, söz konusu tesis
ler, Türk Silahlı Kuvvetleri tesisleridir "ve Türk komu
tanlarının komutası altındadırlar. Tesislere girfş - çı-
k'ş komutanın denetimi altındadır. Her bir tesise ait 
malzeme ve personel kadroları, görev yerleri bellidir 
V=Î tesislerin görev ve yeteneklerine yapılacak bir de-
sfşik'1% ancak yetkili makamlarımızın kararıyla ola-
b'lir. Tesislerin işletilmelerine ait ayrıntılar uygulama 
anlaşmalarımda düzenlenecek ve bu uygulama anlaş
maları gerek Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaş
ması, gerek Tesisler Tamamlayıcı Anlaşmasının hü
kümlerine ve ruhuna tamamiyle uygun olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi de izin verirse-
miz Kıbrıs meselesi hakkımda Yüksek Heyetinizi bil
gi sahibi yapmak istiyorum. 

Kıbrıs konuşumda son birkaç ayın gelişmelerine 
kısaca değinmek yerimde olacaktır. 

Rum tarafı, soruna çözüm bulmak için toplum
lararası görüşmeler sürecine yanaşmak yerine, mesele
yi uluslararası forumlara getirerek, tek taraflı ve so
runun çözümüme katkıda bulunmaktan ziyade, çözü
mü daha da güçleştirici unsurlar taşıyan kararlar al
dırtmak yolunu tutmuş ve sürdürmüştür. 

Bu cümleden olmak üzere, 19 Mayıs 1979 tarihli 
Denktaış - Kipriyanu mutabakatımın 6 ncı maddesine 
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de aykırı olarak, sorunu, Bağlantısız Ülkelerin Colbm-
bo Hazırlık Toplantısına, Oomminwealth ülkelerinin 
Uusaka Toplantısına, Bağlantısız Ülkelerin Havana 
Doruk Toplantısına ve nihayet Birleşmiş Milletler Ge
nel Kuruluna götürmüştür. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kıbrıs Türk
l e r i n katılmasına fırsat tanımayan müzakereler so
nunda, geçtrğimiz Kasım ayında kabul edilen tek 
yönlü karar, maalesef, çözüm arama çabalarını daha 
da güçÎRşt'ren unsurlar taşımaktadır. 

N:tek;m, kararın bu nrteliği nedeniyledir ki, önem
li sayıca ülke bu kararın tümüne ve özellikle olum
suz n:tel;kli maddelerine karşı oy kullanmış, ya da çe
kinse r kalmayı veya oylamaya katılmamayı tercih et
miştir. 

Müteakiben, Adamdaki Birleşmiş Milletler Barış 
Gücünün görev süresinin uzatılması konusu Güvenlik 
Konseyinde görüşülmüştür. Şunu belirtmek isterim ki, 
Barış Gücü görev süresinin uzatılması konusunda Gü
venlik Konseyince kabul edilen karanda, Genel Ku
rulun olumsuz niteliklerine işaret ettiğim kararına her
hangi bir atıf yapılmamıştır. 

Yukarıda temas ettiğim ve Rum tarafının, sorunu 
uluslararası platformlara çekme çabalarından doğan 
olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'nin Kıbrıs po-
l'itr!ka<wn ebatlarında bir değişiklik olmadığını belirt 
mek işitiyorum. 

Türkiye, dün olduğu gibi. bugün de Adadaki iki 
toplumun yanyana eüven içinde yaşayabilecekleri âdi' 
ve kalıcı bir düzen;n kurulmasını arzu etmektedir. 
Böylece, böyle b;r düzenin ancak iki bölgeli ve iki top
lumlu federal bir yapıya sahip olacak bağımsız ve 
bağlantısız bir Kıbrıs Cumhuriyetinin yeniden kurul
ması ile gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz. Türkiye, 
bu amaca ulaşmanın tek geçerli yolu olarak toplum
lararası görüşmeleri görmekte ve bu nedenle toplum
lar arası görüşmelerin bir an önce başlamasını destek
lemekte ve teşvik etmektedir; ancak, taraflardan sa
dece birinin bu konuda iyi niyetli çabalar göstermesi 
yeterli olamaz. Karşı tarafın da evvelce kabul etmiş 
olduğu esaslardan rücu etmeye çalışma ve sorunu iki
li görüşmeler niteliğinden uluslararası platforma çek
me çabalarımdan vazgeçmesi ve taahhütlerini teyitten 
kaçınmaması, toplumlararası görüşmelerin ilerleme 
kaydedilmesi için zorunludur. 

Aralık ayında Ankara'ya gelen Sayın Denktaş'la 
yaptığımız görüşmelerde Kıbrıs konusunda meydana 
gelen son gelişmeleri gözden geçirdik ve değerlendir
dik. Sorunun özüne ilişkin konularda aramızda tam 
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bir görüş birliği olduğunu müşahede ettik. 
Daha sonra Türkiye - Kıbrıs Federe Devleti Kar

ma Ekonomik Komisyonu toplantısı vesilesiyle An
kara'ya gelen Kıbrıs Federe Devlet Başbakanı Sayın 
Çağatay ile yaptığımız görüşmelerde ise ekonomik ko
nular üzerinde durduk. Hükümetimiz, barış ve güven
l i ğ i kavuşmuş olan Kıbrıs Türk Toplumunun eko
nomik ve sosyal refaha kavuşması için gerekli deste
si sün-4.ürmeye kararlıdır, zira yüksek malumları ol
duğu gibi, Rum yönetimi Türk Toplumunun muka
vemetini azaltmak için onu iktisaden zayıflatmak ama
cı ile ve taahhütlerini çiğnemek sureti ite Kıbrıs Türk 
Toplumuna karşı çok yönlü bir ekonomik abluka uy
gulamaktadır. Rumlar, bu suretle iktisaden zayıflata
cakları Türk Toplumuna, kendi barış şartlarını dikte 
edebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçlamaktadırlar. 
Oysa, Kıbrıs Türk Toplumu, Barış Harekâtı ile ka
zandığı huzur ve güven ortamını, ekonomik gelişme
nin sağlam temellerine oturtarak perçinlemek gerekti
ğinin bilinci içindedir. Hükümetimiz bundan önce ol
duğu gibi, Kıbrıs Toplumuna bu alanda yardımcı ol
maya devam edecektir. 

Son günlerde gerek Yunanlı yetkililer, gerek Kıb
rıs Rum yöneticileri arasında belirmeye başlayan yu
muşama eğiliminin samimi ve sürekli olmasını diliyor 
ve bu belirtileni bu açıdan dikkatle izliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk - Yunan ilişkilerine 
gelinca : 

Bu ülke ile aramızda mevcut sorunların devam et
tiği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Kıta sa
hanlığı sorunu, Lozan dengesine ve hakkaniyete uy
gun bir biçimde, karşılıklı çıkarları göz önünde tuta
rak, eşitlik ilkesi çerçevesinde âdil ve kalıcı bir çö
züm beklemektedir. 

Yunanistan'ın yürütmekle görevli olduğu teknik 
bir hizmeti, egemenlik hakkı olarak iddia etmesinden 
doğan hava sahası ile ilgili sorun da, aynı şekilde çö
zümlenmesi gereken bir konu olarak ortada durmak
tadır, 

Yunanistan'ın, Ege karasularını altı milin ötesine 
çıkarması düşüncesi, bir emrivaki ile gerçekleştiril
meye gidildiği takdirde, ciddi sonuçlar yaratabilecek 
nitelik taşır. 

Öte yandan Yunanistan, uluslararası antlaşmalarla 
üslendiği yükümlülükleri çiğnemek pahasına Ege ada
larını silahlandırmaktadır. Antlaşmalardan doğan 
haklarının gözetilmesine büyük önem atfettiğimiz 
Batı Trakya Türklerine karşı duyarlılıkla izlediğimiz 
bazı uygulamalar vardır. 
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Bütün bunlar ortada dururken, Başbakan Kara-
manlis'in Yunanistan Parlamentostında son günlerde 
yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki sorunların çö
züme ulaşamamasından Türkiye'yi sorumlu tutmasını 
talihsiz bir beyan olarak sayıyorum. 

Hükümetimizin programında açıkça belirtildiği ve 
muhtelif beyanlarımda tekrarladığım gibi bu sorun
ların hiçbirisinin yaratılmasından ve devamından 
Türkiye'nin sorumlu tutulması mümkün değildir. 
Türkiye, bu iddianın aksine mevcut sorunların müza
kereler yolu ile çözümlenmesini içtenlikle arzu etmek
tedir, 

Hemen ilave etmek isterim ki; Hükümetimiz, Yu
nanistan'ın NATO askeri kanadına dönmesine karşı 
değildir; aksine bunda ittifakın yararlı olduğuna ka
nidir. Ne var ki, bu girişin 1974 yılına kadar uygu
lanmış bulunan fiili durumun tescili suretiyle gerçek
leşmesi mümkün değildir. Sorunu her yönüyle müza
kere etmeye ve yapıcı bir tutum içerisinde çözümle
meye hazırız. 

Aralık ayı içerisinde NATO Bakanlar Konseyi 
toplantısı dolayısıyla Yunanistan Dışişleri Bakanı 
George Rallis'le buluştuğumda bu arzumuzu bir kez 
daha tekrarladım. Kendisi, Yunanistan'ın da aynı 
arzu içinde olduğunu bildirdi. Görüşme sırasında iki 
ülke yetkililerinin havayı gerginleştirecek davranış
larda bulunmamaları ve demeçler vermemeleri konu
sunda da anlaştık; ayrıca, aramızdaki sorunların çö
zümü için iki ülke dışişleri Bakanlıkları Genel Sek
reterlerinin diyalogunun sürdürülmesi konusunda da 
görüş birliğine vardık. Bu çerçeve içinde iki Genel 
Sekreter, heyetlerin de katılmasıyla yapılacak resmi 
toplantıdan evvel, ele alınacak- 'konulardan, bazıları 
üzerinde bir hazırlık çalışması yapmak üzere 18 ve 
19 Ocak tarihlerinde Viyana'da buluştular. Yapılan-
hazırlıkların ışığında Ankara'daki resmi toplantının 
1 7 - 2 0 Sübat tarihlerinde aktedilmesi kararlaştırıldı. 
Görüşmelerin ağırlık noktasını yine «Kıta sahanlığı» 
teşkil etmektedir Bu toplantının sonuçları hakkında 
şimdiden bir tahminde bulunmaya imkân yoktur; an
cak, bb: sonuca yalnız ciddi müzakereler yolu ile va-
rilabiieceği hususundaki kanaatimizi koruyoruz. 

Sayın üyeler, gelişmeler hakkında doğru teşhiste 
bulunabilmek için sadece bölge olaylarına değil, diğer 
alanlara da göz atmak yerinde olacaktır. Bu nedenle, 
Arap - İsrail uyuşmazlıığnın yarattığı ihtilaflar da 
dahil olmak üzere, bölgemizdeki gelişmeleri sadece 
bölge çerçevesi içerisinde değerlendirmek doğru olma
yacaktır. Bu gelişmelerin, dünya stratejik dengesi, 
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! Doğu - Batı ilişkileri ve bu arada Amerika Birleşik 
' Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 

ilişkileri üzerinde çok önemli yansımaları bulunduğu 
ve bundan böyle de bulunacağı açıktır. 

Hepimizin malumu olan nedenlerle bölgemiz dai
ma dış düçlerin ilgisini çekmiş ve bunların çıkar çe
kişmelerine sahne olmuştur. Bunun sonucu olarak, 
bölgedeki gelişmeler mahalli çatışmalar niteliğinde 
kalmamış, daima dış güçleri içine çekebilecek bir te
mayül göstermiştir. 

Sovyetlerin Afganistan'a müdahalesi de bu sonuç
lar doğurabilecek nitelikte bir olaydır. Başlangıçta da 
belirttiğim gibi, Türkiye öteden beri «Detantın bö
lünmezliği ilkesi» ni savunmuştur. Bu, dünyanın di
ğer yerleri önemli buhranlara yol açabilecek gelişme
lere sahne olurken Avrupa'da gerçek bir Detantdan 
bahsedilemeyeceği anlamına gelmektedir. Filhakika, 
Doğu ve Batı blokları ve bu arada Amerika Birleşik 
Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
arasındaki ilişkiler, meselâ Afgan olayları dolayısıyla 
bu kadar gergin bir duruma gelmişken, bu iki ülke
nin veya Biti ve Doğu bloklarının diğer sahalarda 
aralarındaki işbirliğini gerçekleştirebilmeleri oldukça 
güçleşmiş'tİr. 

Nitekim, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin 
Afganistan'a müdahalesine bir tepki olarak Amerika 
Birleşik Devletleri SALT - 2 Anlaşmasının Amerikan 
Kongresindeki müzakeresini belirsiz bir tarihe tehir 
etmiş ve avrıca diğer müttefikleriyle birlikte, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine, Afganistan'daki 
müdahalesinden dolayı çeşitli sahalarda tepkilerde bu
lunmuştur. Bu itibarla, biz Afganistan'a yapılan mü
dahaleden sadece dost Afganistan halkının böyle bir 
olava mam?; katmış olmasından dolayı değil, avnı za
manda detantın da vara almış olmasından ve Doğu -
Batı ilişkilerinin etkilenmiş bulunmasından üzgünüz. 

Bildiriniz gibi, 1975te Avrupa Güvenlik ve İşbir-
1!tS; Konferansında ileri Doğu - Batı iliskilerin'n freliş-
tirilmesinde önemli merhaleler kaydedilmişti. Özellik
le Madrit Toplantısına yaklaşıldığı bir sırada Doğu -
Batı arasındaki işbirliğini ve güveni artırmaya yönelik 
bazı önemli öneriler üzerinde de durulmaktaydı. Şim
di bu olumlu gelişmelerin tersine dönme tehlikesinin 
ortaya çıkmış olması gerçekten senelerden beri yapı
lan gayretlere gölge düşürmüştür. Bu itibarla biz, da
ha önce de belirttiğim gibi, detantı yeniden rayına 
oturtabilmemiz için uluslararası ilişkilerde güvenin 
ihyası gerektiğine inanıyoruz. Sovyetler Birliğinin 
Afganistan'dan çekilmesinin buna önemli katkıda bu
lunacağı kanaatindeyiz. 
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Sayın üyeler; özetlemek gerekirse, Türkiye'nin 
içinde yer aldığı Orta - Doğu'da bölge istikrarını bo
zabilecek nitelikte çok önemli olaylar cereyan etmek
te ve bu olaylar aynı zamanda Doğu - Batı ilişkile
rini de etkileyerek dünyada genel olarak gerginliği 
artırmaktadır. Böyle bir ortamda Türkiye'nin bütün 
bu gelişmeleri yakından izleyerek, bunların kendi gü
venliği açısından doğurabileceği sonuçlan dikkatte 
değerlendirmekte olduğu tabiidir. Türkiye böyle bir 
değerlendirme çerçevesinde politikasını tespit ederken 
ve güvenlğinin gerektirdiği hususları yerine getirir
ken, bu olayların ortaya çıkardığı gerginliklerin bir 
soğuk savaşa dönüşmemesi için de serinkanlılıkla ve 
ölçülü hareket etmeye özen göstermektedir. 26 Ocak
ta başlayacak olan Olağanüstü İslam Konferansı Top
lantısına da Türkiye bu bilinçli tutum içerisinde katı
lacaktır. 

Savın Başkan, savın üveler; simdi de izlin verirse
niz, dış ekonomik ilişkilerimiz hakkında kısaca malu
mat arz etmek istiyorum. 

Konuşmamın bu bölümünde dış ekonomik ilişki
lerimizde hepimizin bildiği şekilde büyük ve önemli 
bir ver olan AET ile ortaklığımıza temas etmek iste-
rim, 

Ortaklığımız, dış ekonomik ifişk ilerimiz yanında, 
genel, dış siyasetimiz içinde de özel bir yere sahiptir. 
AET ile ilişkilerimiz, 1923ten bu yana gelişerek de
vam eden ve başta güvenlik olmak üzere havari 
önemdeki ulusal ihtiyaçlarımızın gerektiı-diği gelenek
sel dış politikamızın tabii bir halkasıdır. Türkiye, An
kara Andlaşmasının siyasi tercih ihtivaçlarının da ol
duğu kadar, ekonomik tercih ihtiyaçlarının da gere
ği olarak 1963 yılında imzalanmıştır. Ancak bu te
mel tercih, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ve diğer ül
kelerle ekonomik ilişkilerini güçlend'irme^ne de en
gel de&iMir. NitdVıim, son 15 yıllık gelişmeler bu hu
susu doğrulamaktadır. 

Î964 vılmda" vürüflüğe giren Ankara^ Andlaşrnası. 
tam üvelik hedefi doğrultusunda Tiirkive ile AET 
arasında tedricen bir gümrük birliğinin kurulmasını 
ve T'inVive'niin tonluhıga katılmasını öngörmektedir. 
Gümrük biriliğinin gerçekleştirilmesi şartları ve usul
leri 1970'te imzalanan ve Ankara Amdlaşması gibi 
Yüce Meclislerden geçerek 1973 yılı başında yürür
lüğe giren Katma Protokolla tespit edilmiştir. Buna 
göre, Avrupa Ekonomik Topluluğu sanayi alanında 
gümrük birliğinin kurulmasına ilişkin vecibelerinin 
tümünü 1971Me yerine getirmiştir. Türkiye'nin güm
rük vergileri ve miktar kısıtlamalarına ilişkin vecibe

lerinin ifası ise 22 yıla kadar uzanan bir zaman bölü
müne yayılmaktadır. 

Tarım alanında Topluluk, Türkiye'ye tek taraflı 
tercihli bir rejim tanımıştır ve Türkiye bu alanda bu
güne kadar bir vecibe yüklenmemiştir. 

Keza Ortaklık anlaşmaları, Türkiye ile AET ara
sında işgücü serbest dolaşımının 1986 yılına kadar 
gerçekleşeceğini derpiş etmiş, bu da önemli bir husu
su teşkil etmiştir. 

Ortaklık ilişkilerimizde bir yandan Türkiye'nin 
petrol krizlinden etkilenen ekonomik durumu; diğer 
yandan, Topluluğun 3 ncü ülkelere açılması dolayı
sıyla aldığımız tavizlerin değerinin nispi bir azalmaya 
uğraması nedenleriyle, bazı sorunlarla karşılaşılmış ve 
son yıllarda bu ilişkiler bir duraklama dönemine gir
miştir. 

Bildiğiniz gibi 1978 Ekiminde, bir önceki Hükü
met döneminde bu ilişkilerin ortak* hedef doğrultu
sunda canlandırılması için, Topluluğa bir dizi teklif
lerde bulunulmuştur. Bu tekliflerden karşı tarafta en 
fazla yankı uyandıran, gümrük birliğine ilişkin bazı 
vecibelerimizin belirli bir süre için askıya alınması 
talebi idi Bu talep, Topluluk çevrelerinde Türkiye'nin 
vecibelerini dondurmak ve hatta ortaklık ilişkilerin
den ayrılma isteği şeklinde yorumlanmış ve Topluluk 
sosyal alanda ve tarım alanında kendi vecibelerini 
dondurmayı mukabil teklif olarak ileri sürmüştür. 

Bu mukabil teklifi de göz önüne alarak yaptığı
mız değerlendirme sonunda, biz yapılmış olan bağı
şıklık talebini geri çekmeyi uygun gördük. Katma 
protokolün bazı özel hükümleriyle, 60 ncı maddede 
yer alan genel koruma hükmü Türkiye'ye, ekonomik 
durumun gerektirdiği hallerde vecibelerini erteleme 
imkânını zaten bahşetmektedir. 

Nitekim yakın geçmişte, söz konusu genel koru
ma hükmünü harekete geçirdiğimiz olmuştur. Ayrıca, 
Topluluğun bağışıklık dönemi talebine dayanarak, bi
zim için büyük önem taşıyan ve ortaklığın temel di
reklerinden sayılabilecek tarım alanında ve sosyal 
alanda, Türkiye'ye karşı yüklendiği vecibelerini don 
durmasını menfaatlerimize bağdaşır görmed'k. Biz 
mevcut anlaşmalar , çerçevesinde ve ortaklarımızla 
işbirliği halinde sorunların çözümüne imkân buluna
cağına inanıyoruz. 

Topluluğun, Türkiye'nin Toplulukla ilişkilerini 
güçlendirmek yönündeki tutumuna olumlu karşılık
larda bulunma eğilimi taşıdığı görülmektedir. Ortak
lık ilişkilerinin çıkarlarımıza uygun olarak canlandı
rılması konusunda, temasların bir an evvel başlatıl-
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masını uygun görüyoruz. Bu çerçevede Ortaklık Kon
seyinin de bakanlar düzeyinde toplanması için ön 
temaslara geçmiş bulunuyoruz, tik olarak amacımız, 
Türkiye ile ilişkilerin yeni bir dinamizme kavuşturul
ması konusunda siyasal ağırlık taşıyan bakanlar dü 
zeylindeki toplantıda ele alınması ve tektik düzeydek 
müzakereler için ana direktiflerin tespit edilmesidi 
Yakın bir gelecekte yapılmasını beklediğimiz Ortak
lık Konseyi toplantısında, ortaklık ilişkilerimizin An
kara Antlaşmasının lafzı ve ruhuna uygun bir canlı
lığa kavuşturulması ve Anlaşmanın öngördüğü 
amaçlara ulaşılması açısından görüşlerimizi ortaya 
koyacağız. Karşılıklı iyi niyetli ve siyasi ve ekonomik 
şartların da bir gereği olarak olumlu sonuçların alı
nabileceğini ümit ediyoruz. 

Sayın üyeler, Ankara Antlaşmasında belirtildiği 
üzere, ortaklığımızın temel hedefi, Türkiye'nin Av
rupa Ekonomik Topluluğuna tam üye olarak katıl
masıdır. Ayrıca Roma Antlaşması 235 nci madde
siyle de, demokratik sistem sahibi her Avrupalı ülke
nin, Topluluğa katılma müracaatında bulunmasına 
imkân vermektedir. Topluluğa önümüzdeki yıl Yu
nanistan'ın, bir kaç yıl sonra da Portekiz ve İspanya'
nın katılmalarıyla ortaya çıkacak yeni durumun, eko
nomik bakımdan olduğu kadar, siyasi bakımdan da-
Türkiye için önemli sonuçlar doğuracağını gözden 
uzak tutmak mümkün değildir. 

Bu gelişmeleri göz önüne alarak; memleketimizin 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üyeliği konusu
nun, zamanlama yönünde ciddi bir değerlendirmesi
nin yapılması ve menfaatlerimizin korunması için ge
rekli olacak kararların geciktirilmeden alınması ve 
girişimlerde bulunulması hususunda çalışmalarımız 
sürmektedir. 

Şimdi kısaca OECD çerçevesindeki bazı gelişme
lere işaret etmek istiyorum. 

Sayın üyeler; 1974 yılından itibaren petrol fiyat
larında beliren büyük artışlar nedeniyle, ağırlaşan 
uluslararası iktisadi kriz şartlarımdan en çok etkilenen 
ülkelerden birisi de şüphesiz Türkiye'dir. Gerçekten 
isıon yıllarda, niemleketflrniiz sadece ithal ettiği petrole, 
gittikçe arttan miktarlarda döviz ödlemek mecburiyee-
tiyle karşı karşıyadır; fakat aynı zamanda petrol fi-
yaitiları artışliarnnın sanayici ülkelerce kendi ihraç mal
ları fiyatlarına yansıtılması nedeniyle, bu ülkelerıden 
(ilthal ettiği mamul maddeleri eskiisünden daha pahalı 
olarak satın almak durumuyla karşı karşıyadır. 

Öte yandan, Avrupa'mın başlıca sanayici ülkeleri, 
izledikleri deflasyonist politikalar medemıyle, hem ya-
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bancı el ermeğinin kabulünü durdurmuşlar, hem de 
üçüncü ülkelerden ithal etlikleri mallara karşı h'jma-
yecillik tedbirlerini geliştirmişlerdir. 

Bu gübi tedbirler bir yandan önemıl'i döviz kaynafc-
larnmıızdan birimi oluşturan yurt dışı işçi gelirlerünıi-
zİn azalmasına yol açarken, diğer yandan d!a ihraça
tımızın artırılması çabalarımızı yeni güçlüklerle karşı
laştırmaktadır. Türkiye, bu nedenle 1970'lerin somlarım -
ıda cjddi boyutlara varan ödemeler dengeüi güçlükle
riyle karşı karşıya kalmış, aşılrnası zor bir döviz dar
boğazına sür'ütklenimıiıştir. Tüılk'ilye, bu darboğazın aşıl-
ıması i.çt;ın üyelerimin büyük bir çoğunluğu ile İttifak 
bağları ile bağlı bulunduğu Batılı iktisadi ve mali 
kuruluşlar çerçevesinde bazı çabalar harcamıştır. 

Geçen yıl bu çerçevede yapılan temas ve girişim
ler sonucunda, OECD ülkelerince 1 milyar dolara 
yaklaşan kredi taahhütlerimde bulunulduğu ve bu ül
kelere olan bir kısım borçlarımızın ertelenmesini 
ımtülmkün kılan anılaşmalar yapıldığı malumdur. An
cak, <âo\st ve müttefik ülkelere yapılan bu borç enfce-
lemıelerilnİn, alınan yeni kredi taaihlhüitlerimim, sorunla
rımızı tam bir çözüme kavuşturduğunu söylemek 
mümkün değildir. 

Şöyle ki; acil yardım programı geçen yıl NATO 
ve 1979 Ocak başımda Guadelioupe'da alınan karar
ların lafzına ve ruhuna uygun olarak, acil olma vas
fını aksidüCirecek bir uygulamaya başvurülamamış ve 
yapılan taahhütlerin bir bölümü hâlâ gerçökleşeme-
miş/dir. Bİ'r kısım borçlarımıza ise henüz bir çözüm 
yolu bulunabilmiş değildir. 

Bu durumlar dikkate alınarak, 13-14 Aralık 1979 
tarihleri arasında yapılan NATO Balkanlar Konseyi 
Kış Dönemi Toplantısında, geçen yıl alınan kararlar 
uyarımca başlatılmış olan adi yardım operasyonumun 
en kısa zamanda sonuçlandırılması, borç ertelenme
lerinde kalfkınma çabalarımızı deslüekleıyioi yeni kolay
lıklar sağlanması ve her halükârda Türkiye'ye Mi
saldi ve mali yardımlara devam edilmesi lüzumunu 
kuvvetle tebarüz ettirdik. Bu istekleriım'iz dost ve 
mütltefiıklerimizce olumlu karşılandı. Muihifcenem üye
lerin malumları olduğu veçhile, son günlerde bu konu 
gene gündeme ge'lmiiş durumldadır. Bu yıl başlarında 
OECD Genel Sekreteri Sayın Van Lennep mıemileketi-
mize yaptığı ziyaretlerle birlikte, Türkiye'ye ilave ik
tisadi ve mali destek sağlanması yolundaki temas ve 
girişiîmilerini hızlanidırimıış bulunmaktadır. -

Hükümetlimizin göreve başlamasınidan sonra, 
OECD Genel Sekreteri Sayın Van Lennep OECD ile 
Türkiye arasında mevcut ilişkileri ve özellikle kredi ve 
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borç erteletmeleri konusunda yürütülmekte olan istem
lerin uygulaıma durumunda birilikte gözden geçirmek 
amacıyla 4-5 Ooaik 1980 tarihlerinde Ankara'ya gel-
mişür. Genel Sekreterin bu ziyareti sırasında, kendi
siyle, Hükümet ydLkiİ'ileriml'zıoe ve tarafımıdan Türk 
dkonomLd'n'in karşı karşıya bulunduğu güçlükler hak
kında bilıgi veritoiıŞÜr. Genel Sekretere, geçen yıl 
OBCD çerçeve'sinde kendi koordinatörlüğü altımda 
Âdil Yardım Programı uygulanmasının beklenen so
nuçları vermladiği, âcil olmak üzere verilen 'kredilerin 
buna uyacalk b'içilmlde gerçckleşjmedüğü, borç eritelen-
rnelerinin kusa süreleri 'kapsaması, ödememiz devre, 
vade, faiz gibi şartlarının uygun olmaması nedenle
riyle, bu vadideki tüm İlişkilerin gözden geçıirillmesfimi 
bdklediğîimiz'i duyurduk. OBOD ile, yukarıda belirti
len amaçlarla ortak çalışmaların davam ettirilmesi 
genel sekreterlerle kararîaştırılrnış ve gereklli g'irtişim-

lere ş'iımdiden başlanmıştır. Bilindiği gibi, doslt ve 
mlütitefiık Federal Almanya, bu vadide yenli bazı inisi
yatifler almaya hazır olduğunu Başbakan Sohmüîlh'in 
•ağzından ifade eitlmıiş'ür. Filhakika Federal Mecfeıe 
17 Ocak günü yapılan genel politika görüşmes'inde 
konuşan Sühm'i'tlh, Türkiye'ye il'içlkikı şu sözleri söyle
miştir: «ıMülttefMıeriJmize yaptığımız çok yanlı yardı
ma gelince - ki, burada Türkl'ye'yl kastediyorum- bu
nu enerjik biçimde sürdüreceğiz. Türkiye'ye yardım 
(konusunda, öbür do'sitlanmız adına, inisiyatifi ele al
maya ve 1979'da olduğu gibi bir kez daiha Türkiye 
için olağanüfsitü bir yardım gerçekleştirmeye hazırız.» 
diyor. Diğer taraıftan Federal Almanya'nım yanı sıra 
öteki Baitılı do.slt ve müttefiklerimiz de, Türkiye'nin 
ekonomik sorunlaırına ve 'karşılaştığı darboğazlara 
daiha gerçekçi bir çözüm getirilmesi ve Türkiye'nin 
ekonomik gelişmelerine katkıda bulunulmaisı yolunda 
bir niyet arzusunun miavcult bulunduğunu ve bunun 
uilusîarara'sı son siyasi gelişmeler muvacehesinde da
ha da aiktüel bir hüviyet kazandığı müşahede edilmdk-
ftedir. Bu niiıyet ve tasavvurların fiil'iıiyaJtıta ifadesini 
IbuSması ellbetifceki miemnuniyeltimlizi muc'ip olacakltır. 
'Baitı'lı dostlarımıızda Türkiye'nin elkonomlk sorunlarına 
ortaklaşa çözüm aranması, her ilki tarafa da yarar ge
tirecek bir davranıştır. Bu itibarla başarıya ulaştırıl
ması için her ilki tarafça da gerekli gayretlerin gösite-
riıîmıesi tabiidir. 

Sayın senatörler, sayın milletvekilleri; fevkalâde 
değişken ve iMmallerle dolu duş pol'iftilka alanında yeni 
bazı olayları ve bunlara bağlı gelişmeleri kısmen arz 
eteneye çaiıışitıım. Malksadım sade sizleri gelişmelerden 
haberdar dtaıeik değil; gruplarımızın görüş ve düşün

celerinden de haberdar olmak ve ifade olunacak görüş
lerden yararîanmalktır. Hükümetlimiz ülkeımizin gü
venliğini, itibarını, ekıonıorriilk ve sosyal çabalarını ba
rışçı yollardan müzakere yöntemi içinde sağlamalk ve 
öncelikle komşu ülkeler ve tlüm ülkelerle dosıtluk il'iş-
feilerinİ sürdürmek azim ve kararındadır. Milletimi
zin tarihi ve manevi zenginlikleri; büıtünllüğümiüzü, 
bölün'mezliğOrni'zi, bağımisız'lığım.ızı, velkar ve haysi
yetimizi korumamız, iktisadi kallkınmamızı barış için
de gerçekleşltirmeimiz için yelterlii kaynak, yeiterli da
yanaktır, 

Bu inanç içlinde, m-ulbJtıeröm Heyetinizin manevi 
şalhisınlda heybetli ifadesini bulan millet egemenlİği-

, mih saygıdeğer temsilcilerini derin saygılarımla selâm
lıyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edariim Sayın Balkan, 
Sayın üyeler, Sayın Dışişleri Bakanımızın izahatı 

-üzerine, gruplarnmızıca Millet Meclisli içtüzüğünün 60 
ncı maddesine göre söz talebinde bulunulmuştur. Ken
dilerine, kabul ettiğimiz Danışma Kurulu Önerisi çer
çevesi içinde sırasıyla söz vereoeğ'lm. 

MÜ11İ Selamet Partisi Grubu adına Sayın Necmet
tin Erbaıkan, buyurunuz efenıdjm, (Alkışlar) 

Sayın Brbalkan, görüşme süreniz 1 saalfitir efenıdlim. 

MSP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBA-
BAKAN (Konya Milldtivefcili) — Muhteremi Başkan, 
Yüce Parlamenıtonun muıhlterem üyeleri; 

Bugün, 23 Ocak 1980. Yüce Parlamıeniüonun hu
zurunda dış pol'iltİlka konularını konuşuyoruz. Huzur
larınızda bu kadar önemli bir mıamleket meselesi hak
kında Milli Selamet Partimiz Gruıbunun görüşleriini 
arz etmek üzere bulunuyorum. Sözler'imıe başlarken, 
bu konuşmaların aziiz milliatimiz için hayırlı olmasını 
Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum ve Yüce Mecliis'in 
üyelerini, Yüce Parlamentonun üyelerü'ni M::llli Sela
met Partiimiz Grubu adına saygıyla selamilıyorum. 

Çok aziz ve muhterem arkadaşlariım; sönüme g1!-
reriken, nasıl oldu da bugün Parlamentoıda dış poli
tika konusunu konuşmaya imlkân buldulk; önce bir-
îkaç cümle ile bu noklta üzerinde durmakta yarar gö
rüyorum. 

Bil'dığV.'riiiz gibi, dış politika kıonuları her ülkenin 
en mıühim 'konularıdır. Ancalk, biz'irn ül'kemliz için şu 
sırada, ayrıca birçok sebeplerden dolayı dhemlmÜn de 
miülh'immii haline gelmi'şltür. Zira, biz'irn m/illetimizin 
m'üJtesna bir tarM vardır. Bundan dolayı, dış pol'iti-
ka konuları bizim için ayrıca mühimdir. Müsitesna bir 
coğrafi mıevkiilmiz var. Dış poMtüka kionuları ayrıca mü-
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hiimıdtir. Geçtiğimiz son yıllarda vie son aylarda et
raflımızda cereyan"" eden olayların büyük dhemimtyeıti 
dolayısıyla dış politika konuları bir kere daha ehem
miyet keşfedilmiştir ve yine, ülkemizin içinide son 'yıl-
larda, son aylarda cereyan eden olaylar mlünaisetotiyle 
de üük'sm'iz'in birçok meselelerle karşı karşıya bulun
ması dolaylısıyla dış poi'lllka konuları ayrıca ishemmii-
yet fceslbdtlmlişıtir. 

Bu sebepten dolayıdır ki, aziz milletimizin tem'sil-
öilsii olan Yüce ParlamerJjoda dış politika 'konularının 
konuşulması elbette zamirdir, lüzumludur. Hlükünfât-
ler, Parlamentoya Ib/'llği vermıek, Parlamentodan bilgi 
almak ve gereken halterde de Farîamenıtodan izin al-
malk, yetkıi almak mecburiyetindedirler. 

Bilindiği gibi, bugünkü Adalet Partisi Hükümeti, 
bundan önceki 22 aylık bJüikıülm'et devresi esnasında 
Halk Partisi Hükümetinin Yüce ParkmeneCoya dış 
poliı'fka klonularmı geıtirmısdliğirti, m'iffieiüben gizli ola
rak politikanın yürüt'ülldlüğiünıü sık silk söylcimfş ve şi-
tkâyeteçi. oBmuış idi. Halihuki şimdi üzülerek görüyo
ruz ki, bu Hükümat işe başlayalı, şilmıdli bu hafta, 2,5 
aylık bir devre doluyor. Bu 2,5 ay esnasında birçok 
önemli dış olaylar oldu ve Hükümet, Türkiye'nin dış 
politikasını yönilenidirmıslk baknmınidan birçok önemli 
adımıkrı atmaya başladığı hallide, bunlardan hiçbiridi 
hakkında ne bi'gi vermek, n'e bilgi almak, ne de yetki 
almak içlin Yüce Meclisin huzurlarınla gedmemiştir. 
.Bu gerçeği dikkat© alan Milli Selamet Parfümüz Gru
bu, geçtiğimiz hafta başında Yüce Meclis Başkanlı
ğınla müracaat etmiş ve dış politika konularının muıt-
lalka Yüce Mecliste konuşulmasını talep etmiş, bunun 
'içlin Danışma Kurulunu toplantıya çağırmıştır. Danış
ma Kurulunda, bü'tıün partilerin ittifakıyla, alınan bir 
karar münasebetiyle, şiiımldi bugün, dış poliUika konu
larını konuşuyoruz. Bu münasebetle, Muhterem Mec
lis Başkanına bu kadar öhernımi'yetlfi bir konuda gös
terdikleri anlayış ve yardımîarından dolayı teşekkür 
ediyorum ve Parlamentoyu teşkil elden bütün grupla
rın rmen'supları arkadaşlarımıza vie t'emsî'ÎCiler'ine de 
ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Muhterem ark adaşlarım, dış politika 'konularına 
girmeden önce, ikii şeyin üzerinde ehemmiyetle dur
makta zaruret görüyorum. Bir tane'si, Yüce Parlamen
to'da dış poî'İÜka konularını hangi noktada konuşu
yoruz; dünyanın ve Türkiye'nin bulunduğu nokta ne
dir? İkincisi de, şu konuşmayı yapmaktan ne fayda 
İtekliyoruz; burada n'için konuşuyoruz, bu konuyu? 
Bu ilki noktanın üzerinde öncelikle durmakta yarar ve 
zaruret görüyorum. 
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J 'Muhterem Parlamentonun kıymetli üyeleri, hangi 
noktada bulunduğurn'uzu uzun uzun anlatacak deği
lim; ancak, bir gerçeği bu münaıselbeltle dile getirmek 
istiyorum: 

Aziz mıilletıim'iz bundan kısa bir süre önce büyük 
•bir kalkınma hamlesine başlamıştır. Ülkemizde bir 
yanidan manevi kalkınma, bir yandan ağır sanayi ham
leleri başlayıp Türklyen'in kendi gücüyle kalkınması
na alit büyük tarîh'i hamle başlayınca, hepimizin şahit 
oiiuğu'PUiz gilbi dış güçler buna seyirci kalmadılar. Yet
kili; intanlarını Ankara'ya göndendirler. Malum iki par-
•Ördiz'im başkanlarıyla bu yetkili insanlar konuştu; sa-
b:h kahvaltısını biriyle, öğle yemeğimi öbürüyle yap
ıtı, akşam üzeri ikisi beraber erken seçim ilan ettiler. 
(MSP sır'alarınlian alkışlar) 

1977 seçimlerline nasıl gidildi, hatırlıyorsunuz; 
«ıMiili Selameıteiz hükümet kuru'lacak» sözü tek parola 
oldu ve 7 tane parti, «Aman M'i'lli Selamet bdilenen 
'büıyüımbitine ulaşmasın» gayretiyle, ellerinden ne geli
yorsa geri bırakm'adıi'kr. (AP ve CHP sıralarından 
gülmeler) Fakat, 1977 seçimlerinde - MİMİ Selamet 
Partilinin oyları arttı, o arada suni olarak kurulan bir 
Ecav'it Hükümeti, birkaç haftalık bir devreden sonra 
ayakta kalarnodı, yerini, yeniden Milli Sekmet'in iş
tirak elıtiği bir hükümete terk etti, yeniden büyük ta
rifi hamileler başladı. 

Bu durum karşısında dış güçler, seçlrhleıröe elde 
j 'îdemed'kferi neticeleri, Adalet Par'tisiinıien 11 kişiyi 
I Fîa'lik Parfiine geç/rerek elde etmek yoluna saptılar, 

takriben iki senelik bir devre esnasında Halik Partisi
nin milleti memnun eîlmeyen idareci yüzünden Halk 
Partisinden birçok milletıvekillıerü isltifa ettikçe, görün
meyen bir gizli güç, âldeia iAdaÛat Part'isinden Halk 
Partilinin noksanını tamamladı ve Ecevit Hükümetini 
biüd'ğinıiz giıbi 14 Ekim Seçimlerime kadar getirdi. 14 
Ekİm Seçimlerinde Ecevit Hükümıeİ, milllie'tlfcn bek
lenen reaksiyonu gördü; Halk Partisi, anarşi, yokluk 
ve diğer modelleri halledemeimİş olması dolayısıyla 
oylarının yarısını kaybetti ve Halik PartislinÜn daha 

I iktidara geldiği günden itibaren takriben ilki yıllık bir 
I süre esnasında devamlı olar'alk aziz millıet'im'izıe; «Size 
I sıcak t ir kış Vaat ediyorum; dolu file vaat ediyorum, 
I dolu tencere vaat ediyorum, mazot getireceğim, yağ 

getireceğim (CHP ve MSP şuralarından gülmeler), 
her meselenizi 5 ayda halledeceğim» diye tam 22 ay 

I milletle bunları hıergün tekrarlayan Adalet Partiisini ni
hayet aziz rnilietimfz bıir kere daha deneme kararı al
dı. Aslında milletimiz Adalet PartıMyle ilk defa te-

| şıerrüf etmiyor. (CHP sıralarından gülmeler) Kendiisi-
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nıi 7 seme inceden inceye her nolkltıalda denemiişft'ir; an
cak, blMğ'iniz şartlardan dolayı; yani H A Partisin
den millet kaçıyor, bizim bir kısıım basınımız da bu 
millete bu İki partiden başka şeyi gö ı̂teırmem'eklfce ıs
rarlı otllduğu için, aziz milfcıtiimlz bu şartlar altında bir 
kere daha bu dememeyi yakmaktan basjka b£r melceye 
ulaşamtamıştır ve- içl'Js 2,5 ay önce Adalet Partisi Hü-
Ikiümsti işa başlamış'tır. 

Muhterem parlamenterler, şimdi «5 ayda her me
seleyi düzelteceğini, diyen Adalet Partisinin (CHP sı
ralarımdan «100 gün» sesleri), işte başladığımdan iti
baren dikkat ederseniz bu hafta 2,5 aylık devresi do
luyor; yani tam devrenin ortamındayız ve milli politika 
ikonuliarını burada görülecek bir imkâna çok şükür 
kavuşmuş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşliarıim bu konuşmadan her şey
den Önce maksadımız şudur, peşinen arz edeyim.: Bi-
züm maksadımız, başkalarını kırmalk dökmek değildir, 
ib'iz Milli Sblameit PartÜsiyiz, 50 milyon memleket ev
ladını kardeş ıbilen blir ziıhmiyeitin teımoılc'iıl'eriyiz. Bu 
sebepten dolayıldır ki, buradaki konuşmadan mak
sadımız dalha doğruyu bulmaya yardımcı ol-
malkltır. Önce bu noktayı tespl'lt ediyorum ve hemen 
bunun arkasından bir ikinci noktayı daha arz ediyo
rum, bundan dolayıdır ki 'konuşimaılarımda h'iç bir 
muhterem arkadaşımın şahsı mak'suft değildir; konuş
malarımda yanlış gördüğüm zihniyetler varsa, bunun 
yanlış olduğunu ifade etmek bir kardeşllc vazifem ol
duğu için sadece zihniyeltleri kaisteıtmiş olduğumu baş
tan ifade 'ediyorum. Şu Yiüce Miselisin her muhlterem 
üyesi, aziz milletimizin her evladı benlim kardeşimdir 
ve bu kardeşlerim her insan glibl yanlış zihniyete ka-
pılalbilirier, yarın doğru yola dönerler, hepimizden 
daha muihiterienı insan olabilirler; bu kanaaltımı bir ke
re daha huzurlarınızda ifade ederek konunun içerisine 
giriyorum. 

Şimdi muı/Jjerem miilleitvekilleri, muhterem sena
törler; balkınız bu Hükümet 2,5'aydan beri işbaşında
dır. HüSoümet vazifeye başlarken 22 Kasım günü hu
zurlarınızda Hülkümiet Programı üzerinde konuşmamı 
yaparken, bu Hükümeltİn kurulm'ası münasebetiyle 
Sayın Başbakan bizleri ziyarete geddiği zaman, kenldi-
ierine Türkiye'nin mleselelerinün halledillmesi için han-
ıgli tavsiyelerde bulunduğumuzu huzurlarınızda ifade 
©timli'ştİlm. 12 maddelik bu tavsiyelerimiz de o giüinün 
'basınında yer alîmuştı. Şimdi bunlarla ayrı ayrı huzur
larınızı işgal edecek değilim. Ancak, bar köre dana 
haltırlatîmaiklta yarar görüyorum kli daha işe başlaılken 
bu Hükümete, «înananîara zulüm yapmayınız», bu 
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I Hükümete, «Anarşiyi önleyeyiım derken, inisan hakla
rını çiğnemeyiniz», bu Hükümete, «Sizden önceki Hü-
Iklütadt gibi IMF'ye tesellim olup bu milletin (köyllüsü-
nıü m£tmurunu işçisini esnafını ezımıeyMz», bu Hükü
mete, «Türkiye'yi yabancı sermayenin M'iamanna ve 
'kredilerinin şartlı kreltfıiterin esaretine göıtürirneyiniz, 
Müslüman ülkelerle samimli işbirliği kurunuz, şahsi
yetli bir dış politika takip ediniz», diye bu tavsiye
leri yapımdk vazifemlizdi, bu ravisiyeieri yaptık. 

'Hükümet işe haşiadı; 2,5 aylılk devre esnasında bir 
cniemü noktaya dikkatinizi çekiyorum. Yüce Meclis 
'komisyonlarını kurdu, çalışmıaya başladı. 3 haftadan 
feeri bu Mecliste ne komuşltulk? Meclise, daha önce 
Halk Partisi tarafından geti'riî!m)iş olan bir Darmelkler 

J Kanununu ve bir de Polis Vazife ve Salaihiyeit Kanun
larına a/ilt bir pakıeiti görüştük. 

Çclk önemli bir hususu dikikaiûeıiinize summaik is
tiyorum. Balkınız şu 3 şeyi birbirine bağlı olaralk diü-
şüınimelklte yarar vardır. Simidi muhterem arkadaşlarım, 
aslında biz bugün bu Yüce M'eclisitie dış poîitükanın te
ferruatını konuşmuyoruz. Bu milletin dış polİtikaısım-
da körü körüne batıya bağlılık mı hâk'im olacalk, yolk-
sa mlillü ıbür dış politika mı takıp edilecek; i.r,te bugün-

I <kü konuşimanın asıl büyük ehenıımiye'iJi buradan ileri -
ye geliyor. Bundan dolayıdır !ki, dış politika ile iç po-
lil'Ük'a bİîihirinden ayrılmaz. Bir insanın dışı ne ise içli 
•de odutr. Bu sebepten dolayı, şu 3 şey arasmdalkıi bağ
lantıya diikkaltinizi çekiyorum: Heıihangi bir zihniyeft 
ildi, ki.imısıe alırjma,!sm, iherthanıgi; bir zihniyet M, körü kö
rüne Batıya bağlıdır; bu zihni'yetin otomatik ikinci 
ihusu'siyet'i, mutlaka Türikiye'de sö'mürüden yanadır. 
Niçin? Çünlkü, dış güçlerin maksadı, kendıi menfaat
lerini gözetmek, sömürüyü yürütmektir. Bir üçüncü 
'hususiyeit de şudur: Dış poljjjkada körü körüne batı
ya bağlı olan ziihnüyet nasıl bu ülkede sömürüyü yürüt
meye mıecbur kalıyorsa, ıbü buna mücavi ise, bugün 

J bu milleit'in art ilk yanması 'karşıisında bu siötaürüyü 
I v.a bu yanlış z'.ihniyeti yürütlmelk için tahafkîkiüme sap

maya da mecburdur. Bu sebepken dolayı, bu 3 madde 
Ibıiııbiirinıden ayrılm'az bir zinciıidir: Dış politikada ba
tıya körü körüne bağlılık, müsavi söımıürü, müsavi ta-
hak'küımldlür. Bund'an dolayı şimdi Türikiye'de bir bü
yük oluşma için deyiz. 50 milyon memleket evladı ola-
raik tarihli günler yaşıyoruz. 

Şimid'i, geçtiğimiz devrede silk sık tesiri görülen 
(böyle bir zihniyet yoluna mı Türkiye davam edecek, 
yokısa tam tersine milli bir pol'Mkayı bayrak edecek, 
sömürü değil kısnidi gücüyle kalkınmaya dönecek, ta-

| haikkülm değil insan hakları ve fikir hürriyetine mi; dö-
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necek? îşte Türkiye'nin bugün yaptığı temel mücade
le buıdur, Parlameınıtomtun yapitığı temel miücaidelle bu
dur. 

Söz buraya gelmişken, balkınız, bu sefer yenli Hü-
külmıet bu zincire tersten başladı; «Önoe tahakkümü 
ele alayım, bu tahakkümü ele alırsam sömürüyü ko
lay yaparım, batıya bağlı Zihniyeti kolay yürütürüm» 
diye bu zincire tersten başladı. (jGHİP ve MSP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

•BÜr ay bu nneclilsUerde inlsan halklarını kaldırıp, ta
hakkümü yürütmek için elinden gelen gayretli gölslter-
di; fakat şu tarihli oluşulma bakınız kli, bu Yüce Mec-
ıliıs kemdi şahsiyetini orta yere koyup şu 3 halta esma
sında daha önoe Halk Parltlisi tarafından getirilen, son
ra da Adalet Partisi tarafından bu benlim kanunlarım-
dır dilye aynen benirnısıenıen kanunları, yukarıdan aş'a-
ğıya kadar inceledi. Bunların içerisinde insan halkla
rına aykırı ne kadar ndtota varışla bunları ayıkladı ve 
tahakküm sökmedi. (CHP ve MSP sıralarından alkış
lar). 
Onldam dolayı hütlün parti gruplarını ve bu meyamıda 

bu Hükümdün bütün baskısına rağmen, Adalet Partisi 
içerisindeki bir çok arkadaşlarıımı da huzurlarınızda 
ıtalkldirle yaldediyorum, Parlamen'tionıun şahsiyetini or
ta yere koydular, bu baskılara boyun eğmediler, 
insan haklarını korumak için büyük bir gayret gös
terdiler. Hep;niz© teşdkkür ederim, hepimizi tebrik 
ederim. (CHP ve MSP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Şimdi, bu Parlamentto nasıl tahakküm hakkında 
getirilen tekliflere boyun eğrmediyse, körü körüne 
Batıya bağlılık zihniyetini de aynen reddedeceğimden 
emiirijm. Milli bir politikaya bu tariihten sonra bu 
mliltet bu Parlaımertltosuyla sahip olacaktır. Her şey
den önce, bu inançla getirilmiş olan fikirlerin üze
rine eğitmekte yarar ve zaruret görüyorum. Aynı şe
kilde sömürü de yürümeyecektir. 

İSKENDER CENAP EGE (C. Senatosu Aydın 
Üyesi) — Yuvarlak laf bunlar. 

NECMETTİN ER BAKAN (Devamla) — Şu an
da Planlama Teşkilatında birtakım değişiklikler olu
yor; bu, dış sermayeye kapıları açmak için midiir, yok
sa şu millerin helal kazanç için koşan özel sektör men
suplarına forma'litel'erddk'i zorlukları kaldırıp kolay
lık getirmek için midir? Önülmlüızddki günlerde bu, açı-
.ğa çıkacaktır. (CHP şuralarından alkışlar). 

Ancak, ben bugün size bu Hükümet kendi taahlhıüt-
lerindeki yolunun yarısına geldiği blir anda, bir kere 
daha bu zincirleri ve bu gerçdkleri hatırlatıyorum ve 

bunları hatırlatırken de bu aziz milletin ve bu muhte
rem Parlamenıtomum ne körükörüne batıya bağlılık, 

I ne tahakküm, ne de sömürüye müsaade etmeyeceğini, 
j bu mıilleltin milli politikası olan kendi gücüyle kalkın-
I ma ve insan haklarına saygı yolunu seçeceğinden emin 

olduğumu huzurlarınızda ifade etmiök istiyorum. 
Bundan dolayıdır ki, birinci raundda körükörüne 

batıya bağlılık, tahakküm ve sömürü, buna kısaca ba
tı kulüp diyoruz, baitı kulüp mağlup olmuş, Parla-
menlto zafer kazanmıştır; şimdi ikinci raunda başlıyo
ruz. (CHP ve MiSP sıralarından alkışlar). 

(Muhterem arkadaşlarım, 'bu tahinlere neden tiihlii-
lyaç okuyor? Çünkü, bugüın TürMıye'ımiz öyle bık ga
rip maziden gıelliyor ki, parti taksimatları gerçekleri 
(göstermeye ydtm'iyor; Halk Pamüisıiınin içeıMmde b4ır 

1 grup başka tüdü, bir grup başka tıüriü düşünüyor; 
Adalet Partisli içerisinden bir grup haşka tlüırlü düşü
nüyor, ıbitr grup bıaşika 'türlü düşünüyor. Omun içlin ben 
fikirlerimi parti olarak ifade edeırni'yoıruıms batı kulüp 

! 'tfalbiıriıyle ifade ediyorum. Ne kastettliğ'mııi hepiniz aiü-
lıyorsıuınuız. Maksat da zaten komuşıuiamın ne olduğu
nun anlaşılımıaısıdır. 

İSKENDER CENAP EGE (C. - Senatosu Aydın 
Üyıasıi) — Kimse 'senim gibi düşünmüyor. 

'NECMETTİN ERBAKAN (Devamca) — ' Muıh-
ıterem parlamenterler, şimdi artık hıu teımöl hazıırlık-
ıtan sonra fcoinıunıun liçerisıiınıe galip ıgjrıdbllliriz. 

iMuhtarıeım arkadaşlarım, biraz evvel huzurlarınıza 
2,5 laydan beri vazife başımda 'bulunan Adalet Partisi 
Hüklümıetiîn'n Düşüşleri Bakanı geldi, dış pıoöitiıkıa kıoı-
nulan hakkında bazı müitallaalar serdeitlfii. Bu müta
laaların tahliline geçerken, son yılarda dünya olayla-
randa meydama gelen ıbliır hüyük değhşiilkJı'ği, birkaç 
elümıle ile ifade etmekte zaruret görüyorum 

Aslımda 1945 yılımda Ikinıoi Oiham Harbli fcı'ı'tli ne 
lölidui: Yalte'da Rusya ve Amerika oturdu, 'bütün dün
yayı iki güç ollartak arallarında taksi'ım eıtıti. Sonra ime 
oldu? 1945 yılından. 1950'ye kadar 5 seme bütün dün
ya Ibıu iki gücün hıagoımıoınıyası atomda kaldı; fakait 

j 1950 - 1960 seneleri; anasonda, harpten sonraki b:r 10 
: «lenıeTık devrede blüiyiük bir gelişmıeıye şahit olduk. 'Bıu, 

Batı Avrupa'nın Amerikan hegomooyaısından kendi
limi kurtaranla çalışmasıdır. Bir yandan «Biz AET'yi 
kuracağız. Batı ımadıenıiyed'nı'n asıl ıbeışiiği biziz, ne
den Amerika'mın elinde oyuncak olalıimı» düyeın ve 

I ihiülhıassa De Gaulle'de şahsiyetini bulan bir dlüışülncıe 
Darzıyle Batı, Avrupa, Amerikan ıhegomıomyıaısındaın 
toendiısinli kurtarmıak için yola çıktı; Ortak Paziar 

j Ibunun en açık dedilidir. 
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ıBıaltı Avrupa böylesine yola çıikınea o zaman Almıe-
lüfca, artık Baıtı Avrupa'ya bir uşak mıuıaımialeısli ya
pamayacağını, buırJarla oturup eşit şartlarla bık NATO 
anılaşması yapması lazım geldiğini idrak etti vıe bir 
NATO anlaşması yapıldı.. Böylece her ne kadar ©altı. 
ia Amerika Rusya'ya toarşı (müşterek lıarselkat ©diyor
sa da, ayrıca bık Batı vadığı orta yene çıkag-eldi 

1960 ve 1970 tarihleri anasmdalki dönemle gelince, 
dünyada blir (ilkindi büyük olaya şjahiıt olduik. Bu da, 
Japonya'nın dia kendisini Amerika hegoımonyasınıdan 
Ikurfiarması, Çin'in de ıkierudüslinii -Rusya hegomonya-
sından kuntıatimıaısı oldu. Uzaik Doğu'da da Ç:,n ive Ja
ponya gfiibli gjüoler, dünya siyaseiöiride ağırlık kazan
maya başladılar vıe bunlara ilaveten bir de aııe Amıeri-
ıka'yı ne Rusya'yı tasvip . leıümıeyen Üçüncü Dünya 
Ülkeleri meydana geldik 

(Böylece 1970, yıllarına gelindiği zaman 6 tane 
güç doğduı Amerika, Rusya, ©atı Avrupa Japonya, 
Çim vıa Üöüınpü Dünya Ülikıefaü. IRuınjlaır î97C|'e girtor-
Iken oHtia yene çılkımış olan genel görüntülerdi. Hıarıp-
•tan sonraki devrelerde 'nasıl bar bir 'yemi! güçler uyan
dı, lkenıdilarlini başkasının ihegıamonyasından kurılarıma-
ya ikalkıışitıysa 'biraz geç de olsa 1970-19801 anasında 
da İslâm Âıletmii aynı şekilde uyanmaya ve keındis'Jnli 
hıegamıonıyalamdan kurtarmaya başlarnıııştır. Onun için 
son 10 yılın en büyük hadisesi, tslâm ülkelerinin 
uyanması ve yeni bir güç olarak orta yere çıkmaları 
hadisesidir. Böylece 1980 senelerine geliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gelişmeler esnasın
da çok caUM dikkat hususlar olmalktiadır. Bakınız 
Amerika ilk önce Yalta'da Rusya ile beraber ikisi 
dünyayı paylaşmayı planladılar. Hem'an şunu söyle
yeyim ki, bunlar arasında daima bir irtibat mevcut
tur. Zira ideoloji olaraik komünizm siyonizmin bir 
koludur, kapitalizm de siyonizmin öbür koludur. 
Aslında dünyaya hâkim olmak isteyen, bu iki kolu 
arzusuna göre hareket ettiren sliyonizmdir; bu gerçe
ği bir kere daha huzurlarınızda ifade etmeyi zaruri 
buluyorum.. Zira Yalta Konferansından maksat, dün
yayı siyonizm adına bölüşmek idi. Daha sonra di
ğer güçler ortaya çıktığı zaman Viladiıvostok'da bir 
kere daha bu taksimatı aralarında pekiştirmek iste
diler. Ancak, son 10 sene esnasında tslâm âlemi 
uyanmaya başlayınca, bu sefer işin şaki değişti. Ne 
görüyoruz? Finlandiya'da detant sözleri ve Doğu -
Batı yakınlaşması. Bunun temelindeki saik nedir? Bi
rebirimizle boğuşmayı bırakalım, İslâm âlemi uyanı
yor, elbirliği ile buna çare bulalım demektir bunun 
manası. En son Viyana'diakii görüşmede de yine her 

I iki ikol bir araya gelmiştir ve" tslâm âleminin uyan
ması karşısında Salt - II adı altında silahlaırımızı in
direlim, elbirliği ile müşterek hareket edelim demiş
lerdik*. Çünlkü hakikaten 1969'da ilk islâm Konfe-

I tansı ilan edilmiş ve Müslüman ülkeler, 43 tane Müs
lüman ülke, 20 tane de işgal afaldaki Müslüman 
topluluk 1 200 000 OOO'luk tslâm âlemi, kendiilerins 
bir asırdan beri yapılan tecavüzleri defetmişler, ya
vaş yavaş istiklâllerini kazanmaya ve uyanmaya baş-

I laımışlardır. tslâm âleminin elinde her türlü hammad
de mevcut, bir büyük pazar, para elinde; fakat bugü-

I no kadar bir esir giıbi kullanılmıştır. Şimdi tslâm âle
mi «Artık sömürülmeyeoeğirn, artık kendime gele
ceğim, kendim hakkımı koruyacağım;» diyecek nok
taya gelmiştir, islâm âleminde bu şuur ne kadar 
kuvvetleniyorsa, Batıda da reaksiyonlar o derece ar-

I tıyor-

1953'de çok haklı bir petrol fiyatı ayarlaması, Ba
tının çürük yapısını nasıl zangır zangır tlitretmiştir 
hatırlıyoruz. Bunun arkasından Müslüman ülkeler 

I adım adım ikili anlaşmalarla birbirlerine yanaştılar 
I vo bir müddet sonra görüldü ki, İslâm âlemi içarisin-

dj önemli olaylar oluyor; Pakistan ve Iran olayları 
I bu gelişmeye yepyeni bir veçhe vermiştir. 

I Bu olaylarda Batıya körükörüne bağlı olan ida-
I vela^ milletler tarafından iktidardan düşürülmüş, mil-
I letle, devlet - millet kaynaşması olmayan kabuk yö

netimler devrikmiş ve tasfiye edilmiştir. Hadise bu 
açıdan son derece dikkatle talkiıp edilmesi lâzım ge
lem bir konudur. 

Müslüman ülkeler şimdi kendi analarında daha 
ileri işbirliği yapmak için hazırlık içindedirler. Son 

I zamıanlarda bildiğimiz gibi tslâm Dinarından söz edi-
I liyor. «Artık petrolü Dolarla satmayacağız, tslâm 

Dinarı ile satacağız» fikirleri uyanmaya başlamıştır. 

Müslüman ülkelerin yakın bir gelecekte kendü 
I birleşmiş milletlerini kuracaklarına, kendi ortak pa

zarlarını teşkil edeceklerime, kendi tslâm Dinarına 
I geçeceklerine, kendi müşterek asfcejri sistemlerini ku-
I racaklarına ve kendi müşterek kültür işbirliği teşki-
I latlarını kuracaklarına inanıyoruz. Bu fikirler bü

tün tslâm âleminin içerisinde gelişiyor. İşte böyle 
I bir gelişmenin tam ortasında biz de, Türkiye'de Sa-
I yın Dışişleri Bakanımızın dış politikadaki fikirlerini 
I burada dinlemek imkânını elde etmiş bulunuyoruz. 

I Biraz evvel Sayın Dışişleri Bakanı bu Hükümetin 
I dış politikasını yansıtan fikirlerini orta yere koyar-
| ken, önce AET konusu üzerinde durdu. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Mecliste birçok defalar ifade ettim; Alman

ya'da küçük devletlerce 1870'dle • nasıl aralarında 
gümrükleri kaldır arak bir araya gelip, tefe bir devlet 
olma hareketi yapılmış ise, AET'de Batıdaki 10 tane 
Hristiyan ülkenin aynı adımları atarak kendilerini 
güçlendirmeye matuf bir hareketidir. Esasen bunu 
apaçık Roma Anlaşmasında arta yere koymuşlardır. 
«Biz tek bir devlet olacağız, tek bir idare altında ya
şayacağız, tek parlamentomuz olacak» demektedir
ler. 

Bu gerçekler ortada iken, Türkiye'nin «Ben de 
gidip Avrupa'yla tek devlet olacağım» demesi, ne ta
rihline uyar, ne ananesine uyar, ne menfaatine uyar, 
Bu sebepten dolayıdır iki, bu zoraki, bu dış güçlerin 
tesiriyle yapılan itelemeler yürümemiş, her zaman 
reaksiyon uyandırmış ve her zaman aleyhimize neti
ce vermiştir. 

Muhterem parlamenterler; 
Bakınız, aslında 1 miilyar 20/0 milyonluk islâm 

âleminde Türkiye'min çok önemli bir yeri var. Haze-
rli zamanında 700 bin kişilik bir ordu besleyen Tür
kiye, bir seferberlik anında, kusa zamanda, 4 milyon
luk bir askeri güce erişebiliyor. Coğrafyasıyla, tari
hiyle islâm âleminin en önemli 'bir parçasını teşkil 
etmektedir. 

Dünya siyonizmii, islâm âleminde bu kadar mü
him mevki işgal eden Türkiye'yi, İslâm âleminden 
kopartıp 50 milyonluk Türkiye'yi 300 milyonluk Ba
tı. Hristiyan potası içerisinde eritmek içim bir sıiyo-
miıst planı sinsi sinsi tatbik etmek isteyebilir. Ancak, 
bu planlar yürümeırfştir, yürümesii dla mümkün de
ğildir. Bu sebepten dolayıdır k'i, muhterem arkadaş
larım, şu Ortak Pazar içerisindeki 15 yıla dönüp bak
tığımız zaman ne görüyoruz?.. 

Ortak Pazarla münasebetlerimizde onların biize 
olan ihracatı arttı, ithalat tam tersine azaldı. Öyle 
bir anlaşma yapılmış ki, bunu anlaımak mümkün de
ğil. Türkiye'nin 1967 senesindeki ithalat tablosu baz 
alınmış, o tarihte ne kadar sanayi mamulü ithal edi
yorsak, bunların hepslini biz sizden her sene daha 
artan miktarda ithal edeceğiz, gümrükleri de kaldıra
cağız, biz katiyen sanayi burmayacağız dermişiz âde
ta. Karşı taraftak'ilerin ide maksadı zaten budur. 

Bu acı hükümler, hükmünü icra etti ve her eli 
vicdanına değen insan bu Ortak Pazar Anlaşmasının 
içindeki fecaati gördü. 

Bundan dolayıdır ki, geçtiğimiz devreye dönüp 
baktığımız zaman biz, Milli Selâmet olarak 1977 se

nesinde bu tavizleri artık vermedik, 1976'da elimiz
den kaçtı. Bakanlık b.'zim elimizde değildi, bir de 
baktık M, ithalat kotasının içerisinde AET'ye birta
kım tavizler verilmiş; arkadan fark ettik. 1977 sene
sinde sıkı durduk ve katiyen ayak direttik, bu taviz
leri veremezsiniz dedik ve verilmedi. 

Sene 1978'e gelince, binden sonraki hükümet dte 
bizden sonra ayıktı, o da biz bunları veremeyiz dedi 
ve bugüne kadar AET ile olan münasebetler dondu
rulmuş vaziyette; yani AET'niJn bizi daha fazla ke
mirmesine, bu yanlış mekanizma içerisinde zaten bi
te tete öldük, bittik, daha fazla verecek bir şeyimiz 
de kalmadı, artık daha fazla blir şey veremeyiz diye
cek noktaya gelmiş idik, 

Şu 2,5 ay esnasında hiçbir memleket meselesini 
ciddiyetle ele almamıştık. Şu Doğu Anadolu'ya bir 
vagon yakacağı dahi vermek hususunda en ufak bir 
aktivite göstermemiş olan bu Hükümete ne oluyor 
ki, iilfc iş olarak gidip de ille AET ile münasebetleri 
canlandıracağız diyor; yapacak hiç başka iş mi kal
madı? 

Muhterem kardeşlerim, çok önemli olan bir nok
ta Muhterem Dışişleri Bakanının huzurlarınıza gelip 
de okuduğu belgenin içindeki cümlelerdir. 

Bu nasıl ifadedir Allah aşkına Sayın Balkan? Bu
rada gerçeği görmek mümkün değil, neyi kimden 
saklıyorsunuz? Şu getirdiğiniz ifadeye bakın. (MSP 
va CHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi balkın «Bu ay sonunda Bakanlar Konseyi 
toplanacaktır» diyor Sayın Balkan. Önce bir defa bu • 
AET 'ile münasebetlerde prensip kararı 'al
mamız lazım. O prensip kararını bu Parlamento ala
caktır, Ne konuşacaksanız gein buraya, buradan 
yetki alın. Milletin haiberi olmadan götürüp 'daha 
fazla bu mülleti başka yere teslim ettirmeyiz size; 
haberiniz olsun. (MSP ve CHP sıralarındaın alkışlar) 

Şlmdli bakınız muhterem arkadaşlarım, Sayın Ba
kanın cümlesini okuyorum: «AET sianayi alanında 
gümrük birliğinin kurulmasına iliışMn vecibelerinin 
tümünü 1971'de yerine getirmiştir,» 

Neden? Sanayi mamullerinden ben gümrük alma
yacağım. Bu 1971 'de değil, bundan daha 5 sene önce 
zaten Avrupa'nın başka ülkelerden sanayi mamulle
rinle gümrüğü yoktur. Türkiye'ye karşı bir vecıiibe ye
rine getirilmiş değil, herkese karşı bunların sanayi 
mamullerine gümrükleri sıfırdır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
, (C. Senatosu Giresun ÜyesÜ) — Herkese değil, 
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NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — -Esasen 
herkese gümrüğü sıfır olan bir Avrupa'mın Türkiye' 
ye karşı vecibelerini yerine getirmiştir diye bu Yüce 
Mıeclisdn huzurunda sanki bize bir atıfette bulunmuş 
gitti bu fikri nasıl orta yere koyuyorsunuz? 

Buna mu'kaıbil Türkiye'nin gümrülk vergileri ve 
miktar kısıtlamalarına »ilişkilin vecibelerinin ifası ise 
sanayi ürünlerinde 22 yıla yayılmış; aman ne kadar 
büyülk lütuf. 

Şu hale bakın, 8 senelik kısım ne oluyor? 12 se
nelik kısım ne oluyor? O, 8 senenin içerisinde asıl 
imal edeceğimliz, kuracağımız sanayinin heprJ'ınin 
gümrüklerini sıfıra indireceğimizi orada vaat edip 
sonra buraya gei'in «22 seneye yaydık» deyin. 

22 senenin zaten 15 senesi geçti, ne yaptınız, ne 
yaptınız? Bu Parlamentoda bu millet bir gün karşı
nıza geçip bunların hesaplarını sormayacak mı zan
nediyorsunuz, ne zannediyorsunuz? (MSP ve CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sonra ifadeye balkın: «Tarım alanında Toplu
luk, Türkiye'ye tek taraflı tercihli bir rejim tanımış-
tıı\» 

Şu ifadeye bakın Allah aşkına: «Tarım alanında 
Ortak Pazar yatırım fonlarıyla tarımı geliştiriyor, 
ürünleri ıslah ediyor.» 

Türkiye'nin ürünleri gelişmesin, bu fonlardan 
istifade etmesin diye adam Türkiye'yi tarım saha
sında dışarıya çıkarıyor, benim bakanım da buraya 
gedmiş, «)Bize bumdan tencilhlli bir rejim tanımış, ta
rım vecibesi üzerine koymamış» diyor. 

İSKENDER CENAP EGE (C. Senatosu Aydın 
Üyesi) — Şimdi de tarımcı mı oldun? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Keşke 
siz o anlaşmanın tarım kısmında onlarla beraber ol
sanız. Bu anlaşmanın tarım kısmında onlarla beraiber 
olsanız, onlar milyarlık fonlarla ne büyük gelişmeler 
yapıyor, asıl faydalı kısma bizi sokmamış, sadece 
«Bana maydanoz ihraç edersiniz, bunu alırım; sal
yangoz. Ohraç edersiniz, bunu alırım» diyor. M ye 
maydanozu, salyangozu konuşmuyorsunuz burada? 
Neden!.,. Sizin, Ortak Pazar dediğiniz anlaşmanın 
içyüzü budur. 

Muhterem arkadaşlarım, keza ortaklık anlaşma
ları, Türkiye ile AET arasında işgücü dolaşımının 
1986 yılına kadar gerçekleşeceğinli derpiş etmekte, 
hani bu 1976'da başlayacaktı? Neden onu millete du-
yurmuyorsunuz? Bizim mületâmlzin işine yaraya
cak iki tane kırıntı madde var, adam onları da tatbik 
etmiyor; işçini almam diyor, pamuklu ve pamuklu 
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dokuma sanayii mamullerini 'almam diyor. Bu ka
dar tek taraflı anlaşma olur. Bir m/illet ancak bu ka
dar âdeta bir çocuk muamelesine tabi tutulur. 

Şimdi bunlar yetmiyormuş gitti, bakınız üç gün 
sonra kotayı ilan edecekler, şu halimize bakın, tti-
zıim ithalat yapacak halimiz varmış gitti. Hani ata
sözü vardır, düğüne gider ar albayla falan, diye, şu 
hale bakın, ithalat yapacak blir doları yok, Ortak Pa
zara, AET kotalarını % 10 artıracafcmış. Neden? 
Çünkü beyefendi çok mühim bir şeyi tespit etmiş, 
o tespit Gittikleri şey nedir? Türkiye'nin toplulukla 
ilişkilerimi güçlendirme yönündeki tutumuna olumlu 
karşılıklarda bulunma eğilimi taşıdığı görülmektedir. 
(CHP sıralarından gülmeler) 

Sayın Ecevit'in etkin önlemlerime benziyor bun-
îlar da; siz de çok gülmeyin ha... (CHP ve MSP sıra
larından gülmeler) 

Şu hale bakın şimdi, şu hale ttakın : Etkin ön
lemler alıyoruz, kaşını kaldırmış adam, galiba borç 
para verecek dediler. İki seme 'bunlarla oyalandık, 
iki seme; işbaşına gelirken de bunlara tembih ettik, 
yahu 'bu halle düşmeyin, dikkat edin dedik. (Gülme
ler vs alkışlar) Şimdi yolun yarısına geldiler, yolun 
yansımda, bakın önümüzde nasıl çıkıyorlar, görüyor
sunuz. Ne tembih etmişsek - keski onları tembih et-
meseydük - ne demişsek aksini yapıyorlar. (Alkışlar 
ve gülüşmeler) 

AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Sen 
kendi 'aklını kendime sakla. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem parlamenterler, bu kadar ehemmiyetli memleket 
meselelerinin, ttöyle birkaç dakika içerisinde konu-
ş'Uİamayacağı açıktır. Ondan dolayı sözün teferruatı
na girecek değilim. Ortak Pazar hakkımdaki Sayın 
Balkanın ımanuzatını, iki noktaya bağlıyorum : 

1. Bir ay sonra yapılacak olan toplantıya ne gö-
iüveoik'siniz? Gelin bu M'edisten fikir alın. 

2. ©öyle siyasi birleşmede, «zaten 1923'ten beri 
ttu yola saptık» ttu laflarla kimi oyalıyorsunuz ba
kayım? 1923'ten tteri bu millet kaç defa yerli mallar 
haftası yaptı; Ortak Pazar haftası mı yaptı bu mil
let? (CHP ve MSP sıralarından «IBravoı» sesleri, al
kışlar) Kimi aMatıyorsunuz? İşinize- geldiği zaman 
Ortak Pazara memleketi peşkeş çekin, işinize gel
diği zaman işinize geldiği şekilde kullanın. Bunlarla 
artık bu milleti oyalayamazsınız, aldatamazsınız. Ba
lkınız, gayet açık ifade ediyorum; gelin hep beraiber 
şu Anayasayı değiş'fcirelim, şu millete ttir referandum 
hakkı verelim ve millete gidelim., «Ey millet, sen bu 
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tslam âleminden kopup şu ©atı âleminim Hıristiyan 
potası içersinde erimdik İstiyor musunuz? Bu Batı 
kulübün arkasında mısın? Milli 'bir politika mı üşü
yorsun?» diyelim, bu millete bir referandum imkânı 
verelim, ©ir İngiltere bu konuda referanduma gidi
yor, ıbir Norveç, bir Danimarka referanduma gidiyor, 
daha 'bin yıllık tarihi ile, inianıyla, her şeyiyle İslam 
âleminin ayrılmaz 'bir parçası olan bu milleti, kimisi
niz, nereden aldığınız hakla götürüp Hıristiyan pota
sı içinde eritmeye kalkıyorsunuz? Hiçibir şey yapa
mazsınız. 

İSKENDER CENAP EGE (C. Senatosu Aydın 
Üyesi) — Humeyni gilbi olacaksın, burası Atatürk 
TürkiyesiL 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, ikinci önemli 'bir konu, bildiğiniz 
g'hi, Kıbrıs'la, Yunanistan'ı!a olan münasebetlerdir. 
Huzurlarınızda 'böyle bir tarihi günde soruyorum : 
Neden şu Maraş hâlâ iskâna açılmamıştır? Ey, Halk 
Partisinin muhterem üyeleri size de sesleniyorum; ge
çen sefer 1977 seçimlerinin arkasından yeni hükü
meti kurmak için Sayın Eoevit görüşmeye geldiği za
man; kendisine önce dedim ki, «"Bakın, biz eski hü
kümetler esnasında bu Maraş'ı açamadık. Neden? 
Çünkü siz bunlara gizliden söz vermişsiniz, öyle di
yorlar Batılılar bize» «Katiyen böyle bir söz verme
dim, hemen açacağım» dedi. Bildiğiniz gibi o üç haf
talık suni hükümet esnasında gitti, orada bir otelci
lik okulu açtı. Hîr neyse iyi kötü bir adım attı. Ama 
sonra, arkasından ne olduysa gene sus - pus olundu, 
Maraş bizim değildir denildi. Yahu arkadaşlar, bi
zim orduyla aldığımız, çizdiğimiz bu hududun niye 
kıymeti olmuyor, hunlan niye bu Parlamento hilmi-
yor? M'ilktJin temsilcisi kim, neden Maraş hâlâ is
kâna açılmadı, neden? Şimdi, balkın siz gene açama-
yacaksınız bunu. Çünkü Rauf Denktaş'a Lefkoşe'de
ki Amerika elçisi geldi, İngiliz elçisi geldi, «Türki
ye'nin kıymetini anladık, manladık ama sakın Ma
raş'ı iskân etmeyin» dedi. Siz, açamazsınız bunu, siz 
bunu açamazsınız. (Gülüşmeler) 

Ondan dolayı muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs 
ıriiünasebatiyle üç noktaya temas ediyorum. Bu Ma
raş'ı bir an evvel isikân etmeye mecburuz. Burası 
şehit kanıyla alınmış vatan toprağıdır. Hudut çizil
miştir, hir tek zerresini kimse veremez, bir. İkincisi, 
Cenabı Hak bize bu Kıbrıs meselesinde yardım etti 
durdu, dört seneden beri. Emin olun ne Halk Par
tisi ortağımızın, ne Adalet Partisi ortağımızın Rum
lara götürdüğü teklife! adamlar kabul etseydi, biz 

mahvolduyduk yahu. Cenabı Hak bize yardım ediyor. 
(Gülüşmeler) 

i Şimdi bunların uğraşıp da, «aman şunu kalbul 
: udin» dedikleri var ya, Rumlar ıbunu kahul etseler 

mahvoluruz; Allah'tan ki, adamlar kaîbul etmiyor. 
Yahu siz ne götürüyorsunuz oraya : «Şu kadar top
rak vereceğim; tek bir Rum idaresi, tek bir kuman
dan, tek hir cumhurbaşkanı» siz bu Rum'u tanımı
yor musunuz 1 000 yıllık tarihten beri; 13 senelik kat
liamdan beri. Buna parmağını kaptırırsan bu ko-

J ikınu alır. Aynı 'bir cumhurbaşkanı, aynı bir kuman-
j dan, ıgötür. IBU, Kıbrıs'ın adım adım teslimidir. On-
I dan dolayıdır ki, Allah'a şükürler olsun, Cenahı Halk 

ibize yardım ediyor da, onlar reddediyor. Bizimkiler 
götürüyor, liila hunu kalbul et diyor, ben bunu sana 

i vereceğim diyor. Onlar yok, ben bunu az görüyorum 
' diyor. Cenabı Hak şaşırtıyor. (Gülüşmeler) Onun 
J için huzurlarınızda böyle bir günde bir kere daha 
ı ifade ediyorum : Bu milletin Kıbrıs diye 'bir anesıele-

si yok; bizim meselemiz bir cümledir, «Kıbrıs Türk 
'' Devleti Bağımsız bir Devlettir» der geçeriz, o kadar. 

(MSP ve CHP sıralarından alkışlar) O kadar... Bunu 
diyeceğiz de Allah'ın izniyle, diyeceğiz göreceksiniz. 

Şimdi Rauf Denktaş diyor; siz sus - pus, siz sus -
pus diyorsunuz, öbürleri duymasın diyorsunuz. Bir 
gün hu denecek Allah'ın izniyle. 

I Yunanistan ile münasebetlerimiz de Batılıların 
tavsiyesi dolayısıyla olacak. Sayın Bakan, hep aya
ğının ucuna hakarak konuşuyor. (Gülüşmeler) Öyle 
©fcnd'im, tahii. 

i 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
! (C. Senatosu Giresun Üyesi) —- Ne dermek, onu lüt

fen açıklayın? 
I NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Yani, 

'buradaki kelimeleri kastediyorum, kelimeleri. (CHP 
sıralarından alkışlar) Açıklıyorum, iki ülke arasında, 
sakın ha mesele çıkartmayın, ıbunu görüştük diyor, 

, kelimeler de buna göre seçiliyor. 
i -Muhterem arkadaşlarım, Yunanlılar geldiler 12 

Adada anlaşmaların dışında tahkimat yaptılar. Ni-
I çin bu tahkimatın sökülmesi lazımdır diye biz bura

da bir yüksek ses çıkartmıyoruz. 
\ İSKENDER CENAP EGE (C. Senatosu Aydın 
i Üyesi) — Aşiret Meclisinde mi konuşuyorsun? 
| NECMETTİN ERBAKAN ı(Devamla) — Batı 

Trakya'da yapılan zulümleri niçin burada dile getir
miyoruz? Batı Trakya'da, oradaki kardeşlerimize ya
pılan zulümler bunun bir tek, bir noktası Rumlara 
yapılsa, yapılmadığı halde yapılmış diye dünyayı aya-
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ğa kaldırırlar. Niçin biz oradafci kardeşlerim'izıin haik-
kını korumayacağız? Bundan dolayıdır İki, Hükümet-
tıen rica ediyorum, Batı Trakya'daki kardeşlerimizle 
yapılan zulmü bir defa da ne olursunuz, biz Bir
leşmiş Milletlere gidip 'de şikâyet edelim. Bir defa da 
şu Birleşmiş Milletlerde ıbiz var 'dalım, 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars Milletvekilli) — ŞJmıdOy© 
kadar hütometterde bulundun, nliye yapmıadun da, 
şimıdıi mi alklunıa ©eliyor? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamia) — Bumu 
Hükümetten bir talep olanak önlerime. Soyuyorum, 
tezekkür etsinler. Batı Trakya Türklerine yapılım 
olan zulmün ortadan Ikailıklmıası için muitlaka akJ'Iıf 
olarak hareket 'ötmek meobuıüyetıinıdeyjz. 

IMühterem <arlfcadaşilari!m, Sayın Batanın konuş
ma sırasınla uyaralk ©eliyorum. İnan konusunda .gördü
ğümüz glM, ıbu Hükümiet 'işlbıaışnnıa geldiiıkıtem sonra mü-
masebetler maalesef Ibir kötü meoraya dönmüştür. Bu 
Hükümetlin iran'la olan münasebetlerinim kötüleşme-
sliine sebep olan hadiseler,, gazetelerden ıtaîkıip edebıil-
diğiımıiz 'kadarıyla şöyle. Çünlkiü büğlüne kadar Msc-
lli:se, Yüce Meclise 'bir teferruıaltlı izahat veri;ılmıem''ş-
ıtir - Luıns !n)e diyor? Diyor ıklii: «NATO'num bütün üye
leri Amealikıa'nııriı, iran'a ıkoyacağı ambargolar husu
sumda pramsiip iıtilbaıriiyle mutabıktır, Ancak bu liktisa-
dli amborgonıutn şartlarını gördükten sonra kesin es
vaplarımı veneoöklerdıir.» Vance aynı açıkila'mayı ya
pıyor ıBrand «Bizıe NATO'num bütün îiyisiıarti ıtemü-
naıt verdiler 'tmm'a karşı lamlbıaılgo huisusonda» "dliyor. 
Bugüne 'kadar Sayın Başbakana 2,5 ay evvel şu kür
süde sormuş olduğum bir sualin açık cevabı hiâvâ 
kendileri ıtaraıfınıdan verilmedi; tam tersane, kapalı 
(bir şeklide, aksimi uyandıracak bir şiakiilde konuşma 
yapıldı. Şöyle Mi: «Türkiye'deki üslerin islam âlemi; 
laleyhiin© loıianıılmıaısı büyük bir dedikodu 'hallimde or
ta yerde yayılıyor. Buna [müsaade edecek misiniz? 
Öellkı 'buraya buna müsaade etoıeyeceğin'izıi açıkça 
ilan edıiniiz» dedim, Senato da 'bu suale kendilerine 
bir kere daha soruldu, verdiilkleııi cevap fevkalade 
gariipiliır: «iBizıe henüz, Amerika'nın böyle bir müraca
atı olmadı» demişlerdir. Bu bütün İslam âlemimde 
-fevkalade büyük menfi yanlkı uyandıran blir hadise
dir. Sayın Başbakanın veya şjkndi omun adına Dışiş
leri Baıkamınan bu kürsüden ıbir kere daha, bunun asla 
•söz konusu olamayacağım lilfıade 'etmelerinde büyük 
zaruret görüyorum; 

Şimdi muhterem arkadaşlanım, (batkınız bu Hükü
met, «ıBeın AET lile münasebetleri canlandıracağım, 
Avruıpaıyila *ek devlet olacağım» diyor, «maksadımız 

onlarla siyasii birleşmedir» diyor bunlara söyleye söy
leye de İslam âlemlinden para istemeğe, petrol isteme
ğe gidiyor. Şu hale bakınız, islam âlemünûn buna kar-
şıı, «Kardeşim, 'Siiz onlara 'tak devlet olacaksanız gi
din petrolü, parayı oradan alın» demesii em tabii hakkı 
değil miidJr Kaldı 'M.... 

'İSKENDER CENAP EGE ı(C. Senatosu Aydın 
Üyesi) — Sen nıe aldın, omu söyle.. 

' 'NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — ..Kaldı 
'ki, islam âlemi esasen bu tıaitibükıaıtı yalardan. bari gö
rüyor. Bıir yandan israil Elçiliğimi fcapaıtımıayam tek 
ülke olacaksınız, bir yandan 25 seneden bari Türk 
Havayollarının uçağımı Şam'a, Bağdat'a değil, yalnız 
Telaviv'e lişleteceksimtiz, öbür taraftan da giidip bizıe 
petrol verim, bize para verlin diyecefcsbniiz, (AP şurala
rından gürültüler) Muhterem arkadaşlarım, liste ara
daki tezattı görüyorsunuz. Niçün bir çıkmazdayız? 
i'akıdiır buy uınuy omunuz. 

Muihlterem arlfcaldaşilaırım, konumuz İıramdır. İran, 
işte bu tutumdan dolayı Türkiye'deki bugünkü yıönıe-
timi -• faamyorum iki - kendileriyle münasebetleri sıa-
miimli olaralk gelşitlkmıelk isteyen blir yömaiı'm Olaralk ' 
görmüyor. Bsıasen İran'daki devriim hadiseleri oldu
ğu zaman bu Mecliste hangi parüKıeriiın Şaıhı tuttukla
rını gördüler-. . Elbette bunları başikaiiaıru da takip edi
yordu. Simidi bıizıim Iran ile en yakın rnıünıaselbıatlıari 
korıablileceğiımiiz çok güzel bir fırsat ele geçm&şıîljr. Şu 
iran'ın bizıe petaol vermasli, petrolü ıbiirkiaç senıelüık bıir 
'löradiiyle venmesi... 

(İSKENDER CENAP EGE l(C. Senatosu Aydın 
Üyssii) — Türkleri fcaitledCyorîar orada. 

NEGMETTİN ERıBAKAN (Devamila) — ..Tüıfki-
ye';nlin ıbulgün pök çok rni'eselesiınli balledebiilaceği halde, 
mıaales-ef elçilik lerikanları geri çekilmiiş ve NATO top
lantılarında yapılan konuşmailar üzariime yaıpıliaın tıef-
sirlerle, İnan'dalki mümasıebetleriimiiz 't'erısiin'e gelVımrşıtir. 

Şimidii toandi vaiaıtlerindekli ıtanihin tam orıtiasınıdalar, 
sayım IhÜklümıet menısupilarından rlica ©diyoiruım, bu ta
rihli 'fırsatı 'değerlendirinıiz. Bu vliıtesi gariiye kalkma
yın,. Biz ıkardeş ülkelerle biribirknlizie her zaman la
zımız. Gelin samlknli olaralk bu münasebetleri geliş!tliırli-
miz. 

Ayın 26'smda Sayın Bakan Islamabiad'a gj'diyoır. 
Huzurlarınız da kendilerime seslenUyoruımı: İran da ora
ya geDiyor, bu münasebetleri daiha siamıiımi blir temıele 
oturtalbürsıinıiz;. Bugün İran'ın Türkiyaye yapiaıcağı 

ôk büyük hizmetler vardır Türkiyenin de iran'a ya
nacağı çok büyüık hlizımıefcler var Çünlkü, ©altı aımlbargo 
'koyduğu zamıarı, İran'ın pek çolk lilhtiyacinı k'arşıl'amıaik 
dçiin en müsaliit funsalt elimize geıçmeik'teıdlir. 
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Mu'hıtetrörn -aırtklaıdaşlıannı, dış politikanın hiç şüp
hesiz ki en önemli konularından birisi Afganistan ko
nusudur. Afganistan'da, 24 Aralık tarihinde bir Rus 
tecavütü vaki olmuştur. Bu tecavüzü, Sayın Bakanın 
da ifade ettikleri gibi, Rusya «5 Aralık 1978 tarihli 
Anlaşmanın 51 nci maddesine göre yaptık» diyor. 
Bunlar gülünç iddialardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Afganistan'a düpedüz bir tecavüz vaki olmuştur. 

Bu tecavüze karşı bütün Müslüman ülkelerin elbir
liğiyle hareket edip bu tecavüzü defetmeleri zaruri
dir. Bunların iddiası, «Beni yönetim çağırdı» diyor. 
Bu nasıl iddiadır? Gelir gelmez ilk önce kendisini 
çağıran yönetimi katletti. 

Buna ilaveten 51 nci maddede, «Tek başımıza 
veya müştereken birbirimizi müdafaa edeceğimizi 
söyledik» diyor. Buradan bir tek ders almak lazım. 
Demek ki, bu Ruslarla anlaşma yaparken çok dik
katli olacaksınız. İnsan bu maddeyi gördüğü zaman, 
yani dışarıdan gelen bir tecavüze elbirliğiyle karşı 
koyacağız manasını anlar normal olarak. Meğer bu, 
«Ben elbirliğiyle müdafaa edeceğim diye işime gel
diği zaman seni yutarım» demek istiyormuş. 

Şimdi, bu maddeyi böylece tefsir etmeye kalk
malarından çıkacak tek mana budur Bu sebepten 
dolayıdır ki, Afganistan olayı üzerinde ve Rusya'nın 
emperyalist emelleri üzerinde son derece hassas ol
maya mecburuz. Afganistan'a yapılan tecavüzü, mut
laka defetmeliyiz. Rusya, Türkistan'daki kargaşa
lıklardan dolayı Afganistan'a bu tecavüzü yapmıştır; 
bu kanaat kuvvetlidir. Eğer bugün İslam alemi el
birliğiyle hareket edecek olursa, Afganistan'a yapıl
mış olan bu tecavüzü kurtardığı gibi, tecavüz yapan
lara ,da gereken dersi verebilir. 

Bu sebepten dolayıdır ki, hemen ertesi günü, «İs
lam Konferansını toplantıya çağıralım, bütün Müslü
man ülkeler elbirliğiyle bu tecavüzü defedelim. Ma
demki, halk yönetimi kendisi tayin edecek, Müslü
man ülkeler, gözlemcileri, İslam Konferansı gözlem
cileri önünde, millet hangi yönetimi istiyorsa seçsin. 
Eğer iddia bu ise bunun tatbik edilmesi lazım gelen 
şekil budur» diye ilan ettik; fakat maalesef bugün
kü Hükümet, bu hadiseler karşısında fevkalade za
yıf bir ses içerisinde kalmıştır. Afganistan hakkın
da söylenen sözleri sadece şu üç tane cümle ile hü
lasa edersem, Hükümetin tutumunu, kendi ifadeleri
ne göre ifade etmiş olurum. 

«Afganistan olayları üzerine müttefiklerimiz ve 
dostlarımız ile istişareler yapılmıştır» Ne demek bu? 
Ne demek? 

i ŞENER BATTAL (Konya Milletvekili) —Ame
rika müsaade ettiği kadar. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — İstişa
re çok faydalı; ama temeli bu teşkil ediyor. Sonra: 
«Afganistan'daki bu yabancı kuvvetlerin biran önce 
çekilmesi en içten dileğimizdir. Bu suretle bölgede 
olduğu kadar, dünyada da sarsılan güvenin ihya edi
leceğine inanıyoruz. Bölge ülkelerinin ve bu arada 

; dost ve kardeş Pakistan'ın, Afgan olayları karşısın
da duymuş olabilecekleri endişeleri tamamen payla
şıyoruz.» 

| Muhterem parlamenterler; bu, ne kadar hafif, ne 
kadar alakasız bir tutumdur. Bu Afganistan ki, yıl
larca subaylarını biz okuttuk, şu Parlamentoda bulu-

| nan arkadaşlarımın lisedeki hocalarının pek çokları 
j Afganistan'da öğretmenlik yapmıştır. Bütün tarihle 

her şeyiyle birbirimize bağlıyız. Bugün Afganistan'ın 
; en yakın dostu, 179 ülke içerisinde biziz. Afganis

tan'ın meselesine en yakından sahip çıkması lazım 
gelen biziz. Böyle, «Üzüldük, vah vah, dışarı çıksın-

j lar» Bu kadarcık bir sözle yetinmek mümkün mü-
| dür? 

Muhterem arkadaşlarım; ne yapmak lazım he
men söylüyorum: 

Afganistan meselesinde gayet açık dört tane tek
lif ve talebimiz var. Bir tanesi: Şimdi İslam Konfe
ransını çağırmaK bize düşerdi. Çünkü bizim en ya
kın kardeşimizdir. Bu fırsatı kaçırdınız; ama Genel 
Sekreter çağırdı, gene de önünüzdedir. Buraya giidi-
niz ve lütfen Müslüman ülkelerin biran evvel kendi 
müşterek müdafaa sistemleri kurmalarını teklif edi
niz. 43 tane Müslüman ülke içerisinde bu teklifi yap
mak bize düşer. Afganistan'daki tecavüzü elbirliği 
ile defedeceğimizi teklif ediniz. Afganistan'a hep 
beraber asker göndereceğimizi teklif ediniz. Kore'ye 
bu Meclis asker gönderdi de, neden Afganistan'ı kur
tarmak için asker göndermek burada konuşulmuyor? 
Bugün Müslüman ülkeler bu celaleti gösterseler, ya-

j rın arkadan gelecek pek çok şeyi bugünden önlemek 
I mümkün. 

Bu sebepten dolayıdır ki, milletimıizin de Afganlı 
mültecilere biran evvel yardım etmesi için, hem. mil
letin, hem de Hükümetin el ele büyük bir gayret 
içinde olunması; diğer Müslüman ülkelerin de aynı 
şekilde kendilerine yardıma çağırılması... İşte dört 
tane teklifimi böyle önemli bir günde huzurlarınıza 
getiriyorum ve hepinizden rica ediyorum, bu teklif
leri getirme fırsatını, o konferansı toplantıya çağır-

I ma fırsatını kaçırdığınız gibi kaçırırsanız, bari başka 
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bir Müslüman ülke getirdiği zaman candan destekle
yiniz. Asgari talebimiz budur. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, görüşme sürenizin 
bitmesine 5 dakikanız kaldı. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım, konularımızı, Sayın 
Başkanın da ifade ettiği gibi, dilediğimiz genişlikte 
konuşmak imkânına sahip değiliz. O itibarla, şimdi 
son iki nokta üzerinde daha kısaca durup sözlerimi 
tamamlamak istiyorum. 

Muhterem parlamenterler, son olarak üzerimde 
duracağım konulardan bir tanesi, Amerika Birleşik 
Devletleri ile Savunma İşbirliği Anlaşması hadisesi
dir. Bunun tarihçesine girecek değilim. Bildiğiniz gi
bi NATO Anlaşmalarından sonra, ortada bir statü
sü dahi olmadan, yıllarca bu memlekette Amerikalı
lar gelip üs açmışlardır. Neticede, 1969 senesinde bu 
üsler için bir statü tespit edilmiştir. Bu statü, bildi
ğiniz gibi, Milli Selâmet Partisi olarak, silah am
bargosu konduğu zaman, biz de öyleyse şahsiyetli 
bir dış politikanın tabii gereği olarak bu üsleri kapa
tırız ve bunları Türk Ordusunun kumandanlarına 
teslim ederiz dedik ve bunu da yaptık. Şimdi arka
dan, maalesef Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 
zamanında tekrar bir fırsat bulundu, ambargo kalk
mış gibi şeklen gösterildi. Ambargo kalktı, bizim 
ordumuzun ihtiyaçları karşılanıyor da, neden ordu
muz uzun zamandan beri hâlâ ihtiyaçtan bahsediyor? 
Ambargo kalkmış gibi gösterilerek bu üsler açılmış
tır. Bir senelik bir muvakkat şeyle açıldı dendi; Sa
yın Bakan demin teferruatına girdi, ben teferruatına 
girmiyorum; şu anda bir kritik noktaya gelinmiştir. 
Bugünkü Hükümet, Amerikalı temsilcilerle oturmuş 
bir anlaşma yapmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 65 nci mad
desi buradadır, ve yine 244 sayılı Kanunun hüküm
leri de buradadır. Bu kadar önemli bir anlaşmanın 
mutlaka Yüce Meclisten geçirilmesi lazım gelir. Kal
dı ki, bu anlaşmanın içerisinde «bu anlaşmaya ait 

| uygulamalar ayrıca hazırlanacaktır» deniyor. Yani 
bu anlaşmanın kendisi bir uygulama anlaşması de
ğildir, bizzat anlaşmanın içindeki hukuki ifadelerde 
de gözüktüğü gibi. Bu sebepten dolayı, bu kadar bü
yük ehemmiyeti haiz olan bir anlaşmanın, şöyle kri
tik bir dönemde Yüce Meclislere sorulmadan yapıl
ması ne Anayasaya göre, ne 244 sayılı Kanuna göre 
mümkün değildir. Sayın Bakanın burada verdikleri 
izahatta bu anlaşmayı Meclise getireceklerine dair 

j tek kelime sarf etmemiş olmalarını endişe ile karşı-
| lıyorum ve huzurlarınızda temennimi ve bu nokta

nın ehemmiyetini bildiriyorum ki, bu anlaşma mut
laka Yüce Meclisten geçmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu anlaşma münasebe
tiyle, «Şimdi yeni ekler koyduk, savunma desteği ya
pılacak, dolarla tespit etmedik, ihtiyacımız neyse 
karşılanacak, her beş senelik ihtiyacımız karşılana
cak» deniyor. Eğer bu ifade doğru ise, bizim ayrıca 
burada REMO diye bir projeyi geliştirmemize lü
zum yok; mademki Amerikalılar bütün bu ihtiyaçla
rı karşılıyor. 

İkinci bir konu : Ortak savunma sanayii kuraca
ğız deniyor. Yüce Meclisin huzurunda dikkatleri çe
kiyorum; muhterem arkadaşlarım, niçin kendi savun
ma sanayiimizi biz kendimiz kurmuyoruz? Bu CEN-
TO'ya benzer CENTO'ya. Şimdi Türkiye öyle bir 
noktaya geldi kî, kendi harp sanayiini kurabilecek; 
geliyorlar, bu harp sanayiini sizinle beraber kuralım 
diyorlar. E, bugüne kadar beraber kuralım denilen 
şeylerin pek çoğunda, bir de baktık ki, o işin yapıl
ması lazım gelirken yapılmaması orta yere çıkmış
tır. İşte OECD, işte CENTO... Bunlar hakikisi ku
rulmasın diye kurulmuş kuruluşlardır. Nitekim İran 
ve Pakistan kendi şuuruna geldiği zaman, biz böyle 
aldatmacaya tabi olmayız dediler. Şimdi biz anlaş
manın metninde neler var bilmiyoruz. Ben sadece 
dikkat çekiyorum ve ifade ediyorum ki, bizim kendi 
harp sanayiimizi kurmamız bu anlaşmaların metin
lerinin içerisine sıkıştırılacak kadar basit bir mesele 
değildir. Harp sanayiini kurmak hususunda işte Halk 
Partisi, işte Adalet Partisi, yıllarca bu memleketi 
idare eden, söz sahibi olan partiler olarak en büyük 
kusurunuz budur. Bir gün gelir bu millet size otuz 
seneden beri harp sanayiinde neden adım atmadınız 
diye suali sorar, hatırlatıyorum. 

Bir milletin kendi savunması, kendi harp sanayii 
başka ülkelerle beraber planlanacak bir konu de
ğildir. Bir millet kendi milli harp sanayiini planlar, 
o harp sanayiinin kendi planının gerektiği bir hu
susta da başkalarından istifade eder. Biz Batı ile 
ticari münasebetlerin gelişmesinden yanayız. Harp 
sanayiimizin ve sanayiimizin kurulması için kendile
riyle şahsiyetli, eşit dengeler içerisinde karşılıklı 
menfaatleri koruyan işbirliğinden, gelişmesinden ya
nayız. Ancak milli harp sanayii gibi fevkalade ha
yati bir meselede bugüne kadar ne Hükümet, ne 
plan, ne bütçesinde bir şey görmediğimiz halde Ame
rika ile yapılan anlaşmanın bir maddesi olarak bu 
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önümüze gelirse, elbette bu anlaşmayı bu endişele
rimizi izhar etmek bizim için bir milli vazifedir. 

Burada . bakınız harp sanayiini kurduğumuz za
man ürettiklerimizi işte şu kadar Müslüman ülke 
(NATO'ya satacağız, keşke NATO'ya da satsak), 
bu kadar Müslüman ülkeye bunları sattığımız zaman, 
aynı zamanda ekonomimiz için de en büyük katkıyı 
temin etmek mümkündür. Onun için bu işin bir cid
di planla vakit geçirmeden ele alınması lazım gelir. 
Amerika'da bugün başka ülkelere uçak imalatı için 
çalışan işçi sayısı 700 bin, kendi ordusu için uçak 
imalatında çalışan işçi sayısı sadece 400 bindir. Bir 
Suudi Arabistan'ın bir defada Amerika'ya vermiş ol
duğu uçak siparişi 6 milyar dolardır. 

Söz buraya gelmişken, bir plan içerisinde bu mil
letin kendi harp sanayiinde çok büyük işler yapabi
leceğini bir kere daha huzurlarınızda ifade ediyorum. 
Ben bu planı değiştireceğim diyen Hükümetten de 
biran evvel şu milli harp sanayiine ait planınızı orta 
yere koyunuz diye ricada bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, muhterem parlamenter
ler, burada Yüce Meclisin huzurunda bir hususu Sa
yın Başbakana hatırlatmak isterim. 1977 senesinin 
Ekim günü Türkiye'de uçak sanayiini mutlaka baş
latacağız, bu Sanayi Bakanlığının görevidir dediğim 
zaman, «Hoca bana bir hafta müsaade et, ben bu 
işi tanzim edeceğim, arkasından bu temeli atacağız 
hep beraber» demiş idi. Şimdi kendisine soruyorum; 
tam üç sene geçti, bir hafta kaç seneye patladı görü
yor musun Sayın Başbakan? (Gülüşmeler) Görüyor 
musunuz, neden biz o gün Konya'da ve Türkiye'nin 
diğer dört tane ilinde bu harp sanayii başlayacaktır 
diye- greyderleri arazileri düzeltmek üzere araziye 
sürdük, şimdi bizi anlıyor musunuz? 

Ne acıklıdır ki, biz uçaklarımızı yapacağız diye o 
güzel projeye bir an evvel başladığımız zaman, daha 
Yunanlılar uçak projesine başlamamıştı. Şimdi biz
deki zihniyete bakın, bu zihniyet bu sanayiyi gecik
tirdi, Yunanlılar ara yerde bizim yapacağımız proje
nin benzerini yaptılar, çıktılar. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, süreniz doldu efen
dim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Te
şekkür ederim. 

Sayın Başkan, şimdi bütün bu konuştuklarımızı, 
mademki sürem doldu, hemen topluyorum. 

En son bir cümle ile bu gizli CENTO'nun üze
rinde durmak istiyorum. 

Muhterem parlamenterler, gizli CENTO var yok, 
diye birtakım sözler söyleniyor. Bu sözlerin içe
risinde Hükümetten şu hususta açıklama rica ediyo
rum: Bu Türkiye'ye gelip, gizli birtakım temaslar 
yapıyor, özel temaslar yapıyor dediğiniz Arie Lavin 
kimdir? Moshad'ın üyesi burada birçok devlet yet
kilileriyle görüşme yapıyor. İsrail Orta Doğu Dairesi 
Başkanı, şu anda Türkiye'dedir. «Kimdir o.» Önce 
kimdir dememeniz, bunun Türkiye'de olduğunu bil
meniz lazım. Bu ne temaslar yapıyor ve niçin Tür
kiye'de bu temasları yapıyor? Bu hususta zatıaliniz-
den açıklama rica ediyorum. Arie Levin ve delegas
yonu, ne arıyor şimdi Türkiye'de? Şu anda Türki
ye'de ne arıyor, eski bir asker, Moshad'ın mesul bir 
şahsı, Begin'in terörist grubundan İsrail Orta Doğu 
Dairesi Başkanı. Daha fazla malumat isterseniz, vak
tim dolduğu için sonra takdir ederim. (Gülüşmeler) 

Bir yandan gizli CENTO yok deniliyor, bir yan
dan dış güçlerin Türkiye'yi İsrail ve Mısır'la bir 
araya getiripde İslam âlemi arasındaki birleşmeyi 
önlemek için tatbik ettikleri planlara, kıyısından kö
şesinden, kapalı odaların içinde ne olduğunu bilmi
yoruz, ama işte dışarılara böyle birtakım haberler 
sızıyor; böyle tarihi bir günde bunu da bildirmeyi va
zife saydım. 

Sözümü kapatıyorum. 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler, muhte

rem milletvekilleri; 
Bir kere daha ifade ediyorum ki, iç ve dış olay

ların en önemli bir noktasındayız. Dış politika ko
nuları ülkemizin en mühim konularıdır. Huzurları
nızda zamanın müsaadesi nispetinde arz ettiğim hu
suslar, iyi niyetle arz edilmiş olan hususlardır. Bü
tün arkadaşlarımızın bunlardan yararlanmasını te
menni ederim. Daha doğruyu, bu ülkenin şahsiyetli, 
kendi gücüyle kalkınan, güçlü bir ülke olmasını iste
yen ifadelerdir. Bu şekilde dinlenip bu şekilde kıy-
metlendirileceğinden eminim. 

Burada, başlangıçta da ifade ettiğim gibi, körü-
körüne Batıya bağlılık, sömürü ve tahakküm zinci
rini bu millet ve bu Parlamento yıkacak, milli poli
tika, kendi gücüyle kalkınma ve insan haklarına say
gıyı bu Parlamento ve bu millet bu vatanda hâkim 
kılacaktır. 

Deminden beri yapmış olduğum konuşmalardan, 
on tane müşahhas teklifi madde madde sıralayarak 
sözümü bitiriyorum: 

1. Dış politika konularını konuşmak için bu Par
lamentoda daha çok zaman ayırmaya mecburuz. 
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2. AET ile ilgili temel meseleler, onlarla görü
şülmeden önce Parlamentoda görüşülmelidir, 

3. AET konusunda temel kararı ancak milletimiz 
verir.' Ticari münasebetler geliştirilebilir; fakat bir 
siyasi birleşme mümkün değildir. Referandum hak
kını getirelim ve bunu milletimize soralım. 

4. Kıbrıs'ta bağımsızlığın ilanından başka çözüm 
yoktur. 

5. Trakyadaki kardeşlerimize Yunanlılar tara
fından yapılan zulmü Birleşmiş Milletlere gidip şikâ
yet edelim. 

6. İran ve Pakistan ile yeni ve yakın bir işbirliği 
kuralım. 

7. Gizli CENTO'ya hayır. 

8. İslam Konferansında, İslam Askeri Müşterek 
Teşkilatının beraberce Afganistan'a yapılan tecavüzün 
defedilmesinin ve elbirliğiyle Afganistan'a asker gön
derilmesinin ve Afganistan ve Pakistan'daki mülteci
lere bütün Müslüman ülkelerin elbirliğiyle yardım et
mesinin temini hususunda 26 Ocak'taki toplantıdan 
yararlanalım. 

9. Bundan başka, daha önce gazetelerde çıkan 
bir haber dolayısıyla, Sayın ÇağlayangiFe atfen ve
rilen bir haber dolayısıyla; bizim MİT'imiz CIA ile, 
İsrail Ajansıyla beraber çalışır. Bu husulardan do
layı milli politikaya dönerken, (MİT'mizdeki iyi 
niyetli insanlarımızın hepsinin ne gayretle çalıştığım 
biliyoruz.) Yetkililere sesleniyorum: Bizim Milli 
İstibaratımız İsrail'le, Şah'ın SAVAK'ıyla, CIA ile 
çalışan bir istihbarat olamaz. Bu noktaya dikkatinizi 
çekiyorum. Milli politikamızda bunun ehemmiyeti 
büyüktür.... 

O kabil haberlere dayanarak, kendi milli menfa
atlerimizi korumamız mümkün değildir. 

10. Bütün bunların içerisinde en önemlisi, milli 
harp sanayiinin artık geciktirilmeden bir plana bağ
lanması zaruretine bir kere daha işaret ederek sözle
rimi kapatıyorum. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu Yüce Parlamentonun ve aziz milletimizin mut

laka milli bir politikayı yürüteceğinden, ülkenin iç ve 
dış meselelerini en kısa zaamnda çözeceğinden, yeni
den büyük Türkiye'nin gayretlerinizle kurulacağından 
emin olarak hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. 
(MSP ve CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Milli Birlik Grubu adına Sayın Suphi Gürsoytrak. 
Sayın Gürsoytrak, konuşma süreniz bir saattir 

efendim, buyurunuz. 

MBG ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK (C. Se
natosu Tao'u Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük M'Aiiet Meclisinin değeıvı üyeleri; 

Tüınaye Büyük Mılıet Meckstımn temelinde, Kur
tuluş Savaşında İnönü'de, Eskişehir'de, Sakarya'da 
savaş devam ederken ve hatta Ankara'da top sesleri 
duyulurken bile burada, bu Mecliste utlusun bütün 
sorunları tartış ılıyor, böylece ulus yararına ve de 
ulusal bağımsızlık doğrultusunda, haıkıa bütünleşmiş 
en sağlıklı ve isabetli kararlar alınabiliyordu. Bu ne
denledir ki, M ediş Başkanı Gazi Mustafa Kemal'in 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün programla
rında umdesi şu iki esastır: 

«istiklali tam ve kayıtsız şartsız hâkimiyeti milli
ye» diye temel iki ilkeyi ortaya koymuştur. Dış po
litika konusunda doğruluğu ve isabeti her geçen 
gün biraz daha ortaya çıkan Ataitüıkçü politikanın 
diğer bir temel ilkesi olan ve Anayasamızın başlan
gıcında da yer aûan «Yurtta barış ve dünyada barış» 
ilkesi, iç ve dış politika konularının değerlendiril
mesinde Grubumuzun daima hareket noktası olmuş
tur. Bu anlayışla, Hükümetin dış politika hakkında 
Türkiye Büyük Millet Meciasine sunduğu konular 
üzerinde Grubumuzun görüşlerini sunmaya çalışaca
ğım. 

Hükümetin uzun bir tereddütten sonra da olsa 
ülkemizi çok yakından ilgilendiren konuları Mecli
se getirmelerini olumlu ve doğru bir davranış ola
rak niteliyoruz. Keşke Hükümet, ilgili bakanlar Brük
sel'deki toplantıya gitmeden ve de üslerie ilgili anılaş
maları parafe etmeden, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin görüş ve temennilerini de vaktinde saptamış 
olsaydı. 

Sayin üyeler; O zaman, tutum ve davranışların
da daha güçlü ve de daha isabetli hareket hattı ta
kip etmiş olurdu. 

Bilindiği gibi, dün olduğu gibi bugün de süper 
devletler etki alanlarını genişletmek için yoğun bir 
mücadele sürdürmektedirler. Nükleer dengeden do
layı birbirlerine karşı harekete geçemeyen süper dev
letler, aralarındaki mücadeleyi daha çok çeşitli böl
gelerde bunalımlar yaratmak, bölgesel savaşlar çı
kartmak şeklinde sürdürmektedir. 

Bu bunalım ve sınırlı savaşların yaratılmasının 
bir diğer nedeni de savaş sanayilerine yeni pazarlar 
bulmak zorunluluğudur. Bu sınırlı savaşlar kendini 
değişik şekillerde göstermektedir. Bazen iki ülke 
arasında yöresel bir savaş bazen bir iç savaş şeklinde 
olabilmektedir 
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Genellikle iki blok ülkelerinin sınır veya güvenlik 
şeridindeki ülkeler, bu tip olaylara karşı çolk duyar
lıdır. İki bloğun sürtüşme kuşağında bulunan Türki
ye, bu duyarlı jeopolitik durum nedenliyle çok dik
katli olmak zorundadır. Bilindiği gibi, Türkiye 
şimdiye deık ulusal güvenliğini NATO Antlaşması 
vo Türk - Amerikan ikili işbirliği çerçevesinde yü
rütmeye çalışmıştır. Ancak, 1950 yıllarında oluşturu
lan bu Ulusal güvenlik kavramı ve doğal olarak 
askeri örgütlenme modeli, özeuiükle İran ve Afgan
istan olaylarından sonra, Orta ve Yakın Doğuda 
oluşan siyasa:! bunalımlar sonucu, Ülkemizi çok du
yarlı bir noktaya getirmiştir. 

Bilhassa müttefikimiz Amerika Birleşik Devletle
rinin komşumuz İran'daki rehineleri kurtarmak için 
bir askeri müdahaleyi düşünmüş olması ve de eko
nomik yaptırım planlaması ve bu amaçlarla Ülke
mizdeki Amerikan ve NATO üslerinden yararlan
mak istemesi, Ülkemizi kendi arzusu aksine, istese 
de istemese de kendi ulusal dış politikası gerekleri 
dışında bir eylemler karmaşasıyla karşı karşıya 
getirmiştir. Bu durum, Türk Halkının istekleri doğ
rultusunda büyük bir dikkatle sınır komşuları ve or
ta Doğu ülkeleriyle oluşturduğu iyi ilişkileri bir 
çırpıda tehlikeli bir noktaya getirmiş bulurun aktadır. 

Oysa, Türk Halkı komşularıyla iyi ve dostane 
ilişkilerin bozulmasını istemektedir. Görülüyor ki, 
bu olayda olduğu gibi, bölgemizdeki Amerikan çı
karlarıyla ulusal çıkarlarımız bu noktada birbiriyle 
çelişmektedir. 

O halde, Hükümet olarak, Meclis oîaraık bu hu
susa bir tedbir bulmak zorundayız. Üslerle ilgili Sa
vunma İşbirliği Anlaşmasını parafe etmek için An
kara'ya gelen Amerikan Dışişleri Bakan Müşaviri 
Nimetz ile, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Sie-
na'nın; bu üs ve tesislerden NATO faaliyetleri dı
şında da yararlanmak istedikleri ve bu konuda ısrar 
ettikleri basına yansımıştır. Bu konuda da son duru
mun ne olduğunu bilmiyoruz. 

Görüldüğü gibi, bu konuda da Amerikan istek
leriyle, Ulusal çıkarlarımız çatışmaktadır. Ayrıca son 
günlerde NATO savunma bölgesıinin özellikle Orta
doğu'da sınırları genişletilmek istenmektedir. Bu ko
nuda da çıkarlarımız arasında çelişki kendini göster
mektedir. Keza Mısır ve İsrail'i içine alan yeni bir 
CENTO PAKTI oluşturulmak istendiği ısrarla söy
lenmektedir. Böyle bir şeyi düşünmek, geçmişteki 
vo pratik hiçbir sonuç vermeyen Bağdat Paktı, CEN
TO gibi ölü doğan paktları anımsatmaktadır. 

Bu örneklerden anlaşılacağı gibi, bölgemizdeki 
Amerikan çıkarlarıyla, ulusal çıkarlarımız bir ölçü
de de olsa çatışma halindedir. Bu konularda Hükü
met ne düşünmektedir, bilmek zorundayız. İran, inak, 
Libya, Suudi Arabistan ve Sovyetler Birliğinden 
olumlu koşullarla ham petrol ve yan ürünlerini al
mamıza rağmen, vatandaşlarımızın büyük bir ço
ğunluğu okul, hastane ve resmi daireler yakıt bula
mamaktan soğuk bir kış geçirmekte; keza bu nedenle 
üretimini durduran veya kısan fabrikalarımız kar
şısında bölgemizdeki bu ilerici dost ülkelerle ilişki
lerimiz bozulursa durumun ne olabileceğini yüksek 
takdirlerinize sunmak istiyorum. 

Sayın üyeler, İran olayları nedeniyle Amerikay'la 
ilişkilerimiz bu şekilde devam ederken, Sovyetler Bir-
liği'nin dost Afganistan'a ister yardım, ister müdaha
le şeklinde olsun iç işlerine karışmış olması veya ka
rıştırılması ülkemizi daha da karmaşık bir durumla 
karşı karşıya getirmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği-' 
niıı İran'da ve Afganistan'da, Hint Okyanusunda kar
şılıklı tavır almaları, bölgedeki silahlı kuvvetlerini 
yoğunlaştırmaları, uluslararası ilişkileri birdenbire so
ğuk savaş yıllarını anımsatan bir düzeye getirdiği gö
rülmektedir. Böylece geçen Eylül ayında Orta Ameri
ka ve Küba üzerine kaymış bulunan siyasi gerginlik, 
önce yeni nükleer silahlar yerleştirmek istemi üze
rine Avrupa'ya kaymış, şimdi de görüldüğü gibi Af
ganistan ve İran bölgesi üzerinde bulunmaktadır. 

Görüldüğü gibi, siyasi gerginlik ve genellikle sü
per güçleri kucaklayan sınır kuşağı üzerinde bir ile
ri, bir geri oynayıp durmaktadır. Ülkemizin bu has
sas kuşak üzerinde bulunması ve olay, yoğun bölge
ye çok yakın olması son derece serinkanlı ve itidalle 
hareket etmek ve de gerçekçi olmamızı gerektirdiği 
kanısındayız. 

Türkiye'nin komşularıyla dostane ve iyi ilişkileri
ni sürdürmeye ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye 
çaba göstermesi gerektiği kanısındayız. Keza uluslar
arası platformlarda ilişkilerin yumuşatılmasına, de
tantın desteklenmesine gayret sarf edilmelidir. An
cak hemen üzülerek belirtelim ki, başta TRT olmak 
üzere, bazı basın mensuplarının kraldan çok kralcı 
bir üslupla kamuoyunu yanıltıcı ve yönlendirici bir 
çabanın içinde oldukları görülmektedir. TRT'nin böy
le bir eylem içinde olması cidden düşündürücüdür. 
Kaldı ki, TRT'nin bu tutumu Hükümetçe açıklanan 
bilgilerle bile tutarlı değildir. Oysa ki, birçok ülke
ler siyasi gerilimi yumuşatma çabası içinde bulunmak
tadırlar. Nitekim, Federal Almanya Başbakanı Hel-
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mut Sohmidt 21 Ocak 1980 günü yaptığı açıklamada, J 
detant politikasının ve Sosyal Demikrat Partisinin 
10 yıldan beni izlemekte olduğu Sovyetler Birliği ile 
ilişkileri düzeltme politikasından vazgeçmeyeceğini 
özellikle belirtmiştir. I 

Başbakan Sehmidt gerek Afganistan, gerekse İran j 
konusunda zorlama, ya da cezalandırma niteliğinde J 
herhangi bir özel önlem düşünmediklerini, özellikle 
Hıristiyan demokratların Sovyetler -Birliği karşısında 
sert bir politika izlemesi yolundaki taleplerine de ce
vap olarak sinirliliğe, savaş çığlıklarına, heyecanlı, 
ta'hrik edioi konuşmalara ihtiyaç olmadığını açıkla
mıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin istemine karşın Av
rupa Ekonomik Topluluğuna üye dokuz ülke siyasi i 
gerilimi artırmamak için Sovyetler Birliğine karşı 
ekonomik yaptırımlar uygulanmasından yana olma
dığını, ilişkilerin aynen sürdürülmesi kararında oldu
ğunu açıklamaktadırlar. Buna karşı Amerikan Dışiş
leri Bakan Yardımcısı Christopher'in başvurusu üze
rine NATO üyesi ülkelerin ittifak nezdindeki temsil
cileri Sovyetler Birliği ile ticaretin azaltılması yolun
da geçici bir karar almışlardır. Geçenlerde TRT'de 
Amerikan kaynaklı Afganistan'ı tanıtan bir yayın ya- j 
pılmıştı. Bu yayında Afgan Halkının yoksulluğu ser
gilenirken, diğer'taraftan gerek Amerika Birleşik Dev
letlerinin, gerekse Sovyetler Birliğinin ülkede 12 bü
yük meydanı inşa ettiklerini, bazılarının uluslararası 
standartlar boyutunda olduğunu, karayollarının, uçak
ların inebileceği genişlikte yapıldığını, Hindikuş dağ
larının altında 20 kilometre uzunlukta tüneller yapıl
dığını açıklıyordu. Bütün bunlar, Afganistan*da stra
tejik köşe kapmacanın yıllarca önce başladığının ti
pik emarelerini teşkil etmektedir. 

Sayın üyeler; 
Bilindiği gibi Afganistan'da iktidar değişikliği Ni

san 1979Ma oldu. Eylül ayında Birleşmiş Milletler 
Toplantısında Afganistan olayları anımsanmayacak 
kadar silik geçti. O tarihte Küba olayları her şeyi 
bastırıyordu. Arkadan Kıbrıs, îran, Filistin, Zim-
bapwe, Naoibya, Rodezya sorunları, SALT - 2'nin 
onaylanması izliyordu. Taraki rejimi sırasında, Sov
yetler Birliği ile bir dostluk ve iyi komşuluk ve iş
birliği andlaşması imzaladığını açıklamalardan öğ
reniyoruz. Karmal Hükümeti bu antlaşma gereğince, 
Sovyetler Birliği rejimini iç ve dış tehlikelerine karşı ; 
korumak için ülkesine davet ettiğini açıklamaktadır. | 
Sovyet askeri birliklerinin Afganistan'a girişiyle bir- j 
likte Karmal Hükümetinin işbaşına gelmiş olması, bü
tün dünyada büyük bir yankı uyandırmıştır. | 
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Bizim ulusal bağımsızlık ve egemenlik anlayışımı
za göre, yabancı bir devletin, diğer bir devletin içiş
lerine müdahale etmesinin; isterse bu bir anlaşmaya 
dayansın, onaylamaya imkân yoktur. Nitekim, bu 
inancımızdan dolayıdır ki, ülkemiz ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında 5 Mart 1959 tarihinde im
zalanmış bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında İş
birliği Anlaşmasının teshini istiyoruz. Bu anlaşma 
halk tarafından «Dolaylı Saldırı Anlaşması» olarak 
bilinmektedir. Bu anlaşmaya göre, Türkiye doğrudan 
doğruya veya dolaylı saldın halinde, Amerika Birle
şik Devletlerinin Hükümetin istemi karşısında Türki
ye'ye müdahale edebileceği ifade edilmektedir. Bu 
hüküm ile bu anlaşma, Türkiye'nin daha önce Ame
rika Birleşik Devletleriyle imzaladığı Eisenhoower 
Doktrini ve Birleşmiş Milletler Anayasasının 51 nci 
maddesi kapsam dışına çıkmaktadır. Zira bu belge
lerdeki ve NATO Andlaşmasındaki bahis . konusu 
şaldın, silahlı saldırı iken, bu anlaşmada sadece sal
dırı şekline dönüşmüş ve geniş bir kapsam kazandı
ğı görülmektedir. Bunun neden bu şekilde genişletil-
diği ve özellikle dolaylı saldırıdan ne kastedildiği so
rulduğunda, zamanın Dışişleri Bakanının kesinlikle 
yanıtlayamadığı bilinmektedir. 

Değerli üyeler;! 
Bilindiği gibi anlaşmadaki bu ifade içişlerimize 

karışma yetkisi veren bir ifade tarzıdır. Buna ben
zer bir uygulamanın 1958 yılında Lübnan Cumhur
başkanı Şamun'un Başkanlık seçimlerinde muhalifle
rini bertaraf etmek için, Amerikan Silahlı Kuvvetleri
ni Lübnan'ın içişlerine müdahale için çağırdığını ve 
de İncirlik Hava Üssünün Amerikan kuvvetleri tara
fından Türk Hükümetinin bilgisi dışında kullanıldığı 
bilinmektedir. Bu noktada da bir belge sunmak isti
yorum. 

Bilindiği gibi Japonya, İkinci Dünya Savaşı so
nunda kayıtsız şartsız Amerika Birleşik Devletlerine 
teslim olmuştu. Amerika ile Japonya arasında 8 Eylül 
1951 tarihinde imzalanan Güvenlik Anlaşmasının baş-
kısmında, doğrudan ve dolaylı saldırıdan bahsedilmek
te ve 1 nci madde de «Bir dış kuvvetin veya kuvvet
lerin tahriki veya müdahalesi sonucu iç karışıklıklar 
ve isyanlar çıktığı takdirde, Japon Hükümetinin ta
lebi üzerine bunları bastırmaya yardım edecektir» 
demektedir. 

9 yıl sonra Japon Hükümetinin başvurusu üzeri
ne, 19 Ocak 1960 yılında Amerika ile imzalanan Kar
şılıklı İşbirliği ve Güvenlik Anlaşmasında, Japonya' 
nın ulusal bağımsızlık ve egemenlik haklarıyla bağ-
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daşmadığı ve de içişlerine bir müdahale saydığı bu 
- ve benzeri hükümleri, yeni anlaşma metnine koy-

durtmadığı gibi; yapılan anlaşmanın her iki tarafın 
Anayasasına göre işlem göreceğini, ki bu evvelki an
laşmada yoktu ve de Japonya'da bulunan Amerikan 
kuvvetlerinin adet, yer, silah, yararlandıkları üs ve 
tesislerde bir değişiklik isteminin muhakkak Japon 
Hükümetinin onayına bağlı olduğu hükme bağlan
mıştır. 

Japonya kayıtsız şartsız teslim olmuş bir ülke ol
masına karşın, bağımsızlık ve egemenlik haklarıyla 
bağdaştıramadığı hükümleri galip devlete değiştirir
ken; hemen hemen aynı tarihlerde Türkiye'nin kendi 
rızasıyla Amerika Birleşik Devletlerinin-içişlerine mü
dahale edebileceği bir anlaşmayı imzalamış olması 
çok üzücü ve düşündürücü tarihi bir çelişkidir. ~ 

Ulusal bağımsızlık ve de egemenlik anlayışıyla 
bağdaşmayan bu anlaşmanın feshini Hükümetten 
önemle istiyoruz. 

Sayın üyeler, bilindiği gibi Amerika Birleşik Dev
letleri Kongresinin silah ambargosunun devamına 
karar verdiği 24 Temmuz 1975 gününü takiben, Sa
yın Demirel Hükümeti 25 Temmuz 1975 günü Tür
kiye'deki Amerikan üslerinin kapatılması kararını 
almıştır. Bu kararın 1 nci maddesinde «Türkiye ile 
Amerika Birleşik Devletleri arasında ortak savunma 
işbirliğini düzenleyen 3 Temmuz 1969 tarihli Savun
ma İşbirliği Anlaşmasıyla, bununla ilgili diğer anlaş
malar hukuken geçerliliklerini kaybetmişlerdir. İkinci 
maddede de Türkiye'deki bütün ortak savunma tesis
lerinin faaliyetleri İncirlik ortak savunma tesisinin 
münhasıran NATO görevi mahfuz kalmak şartıyla 
yarından, 26 Temmuzdan itibaren durdurulmuştur» 
diye açıklanmıştır. 

Ayrıca o tarihte Dışişleri Bakanı olan Sayın Çağ-
layangil, 1976 yılı Millet Meclisinde Dışişleri Bütçesi 
görüşülürken «Ambargo hasmane bir hareket olmak
la beraber bize yeni bir imkân hazırladı. Amerika' 
nm taahhütlerini tek taraflı olarak ihlal etmesi bize 
feshi için, vazgeçilmesi için, birçok kayıtlara bağ
layan bu anlaşmalardan bir kalemde bunları hüküm
süz, geçersiz addetmek imkânını verdi, onu kullandık. 
Bugün ikili anlaşmalar yok. O 54 anlaşma tarihe ka
rışmış, ona can ve hayat veren esas kaideler de yok. 
Bugün artık kendimiz hürüz» şeklinde bu konudaki 
görüşlerini açıklamıştır. 

Demek ki, 3 Temmuz 1969 tarihli Savunma İşbir
liği Anlaşmasının - ki, 244 sayılı Yasanın 6 ncı mad
desi gereğince Bakanlar Kurulunca onaylanmıştır - bu 
en yetkili Bakanın ağzından ne derece kusurlarla 
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dolu olduğunu ve de özgürlüğümüzü zedeleyen hü
kümler ihtiva ettiğini böylece öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

Biz bu nedenle de yeni yapılan Savunma İşbirliği 
Anlaşmasının mutlaka Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin onayına sunulmasından yanayız. Sayın Demirel 
Hükümetinin 244 sayılı Yasaya sığınarak bu anlaş
mayı Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sun
maktan kaçınacağını zannetmiyoruz. 

Nitekim, Sayın Demirel'in 9 Ekim 1978 günü ba
sına yaptığı bir açıklamada; «Devlette devamlılık 
asıldır. 25 Temmuz İ975'te bu tesisleri kapatmıştır. 
Bunlarla ilgili Anlaşmayı ortadan kaldırmıştır. Or
tak savunma tesislerinin yeniden çalışmaya açılması, 
hukuki mesnetten mahıumdur, çünkü bunların çalış
malarını düzenleyen anlaşmalar Cumhuriyet Hüküme
ti tarafından yok sayılmıştır» demiştir. Ne zaman di
yor bunu Sayın Demirel?... Sayın Ecevit Hükümeti
nin 244 sayılı Yasaya dayanarak üsleri geçici bir 
statü ile açtığı zaman. Demek ki Sayın Demirel'e gö
re, 244 sayılı Yasaya göre, bu üsleri açmak ve çalış
tırmak mümkün değildir. Biz de bu görüşe katılıyor 
ve bu nedenle de yeni yapılan antlaşma ve eklerinin 
bir bütün olarak Anayasamızın 65 nci, 66 ncı ve 
4 ncü maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayına sunulması gerektiğine önemle işa
ret ediyoruz. 

Sayın üyeler, Hükümet 10 Ocak 1980 günü uzun 
süre üzerinde çalışılan üslerle ilgili antlaşmayı parafe 
etmiştir. Bazı uygulama anlaşmalarının bilahara, 45 
gün sonra düzenleneceği, Amerikan Anayasası gere
ğince işleme tabi tutulacağı, Türk tarafının ise, 244 
sayılı Yasanın 6 ncı maddesine dayandırılarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulmak is
tenmediği anlaşılmaktadır., 

Nitekim, 1969 yılında imzalanan Ortak Savunma 
İşbirliği Antlaşması da Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulmadan onaylanmıştır. Ortaik Savunma İş
birliği Antlaşmasına temel olan antlaşmaların büyük 
bölümü Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına 
sunulmamış bulunan 23 Haziran 1954 tarihli Askeri Ko
laylıklar Antlaşmasıdır. Bu* antlaşmanın, milli kanun
larımız bakımından tam olarak tekemmül edip 
etmediği konusu ise, meçhuldür. Gerçi Askeri Kolay
lıklar Antlaşmasının, 5886 sayılı Yasa ile onaylanan 
NATO Antlaşmasının 3 ncü maddesinin uygulanma
sı ile ilgili olarak ve Bakanlar Kurulunun 27 Ağus
tos 1953 gün ve 4/1363 sayılı Kararnamesinin verdi
ği yetki ile imzalanmış olduğu söyleniyorsa da, son
radan Bakanlar Kuruluna tasdik ettirilmemiştir. 
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Esasen gerek NATO Antlaşmasında, gerekse Tür
kiye ile Yunanistan'ın NATO giriş ek ve protokol
lerinde, Türkiye Hükümetlerine uygulama antlaşmala
rı yetkileri veren açık hükümler de yoktur. Nitekim 
bu hükümlerin olmadığının en iyi kanıtı, Türk hükü
metlerinin de aynı gereksinmeyi duyup, kendilerine 
uygulama antlaşması yetkisi verebilecek bir yeni ya
sa çıkartmak yolunu seçmiş olmalarıdır. 31 Mayıs 
1963 gün ve 244 sayılı Yasa bu gereksinme sonucu 
çıkarılmıştır. 

244 sayılı Yasanın varlığına rağmen de Türkiye 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanması 
düşünülen üsler Antlaşmasının Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin onayına sunulması gerekmektedir. 
Anayasanın 65 nci maddesi antlaşmaların onaylanma
sına açık ve kesin bir hüküm zaten getirmektedir. 
Buna göre, «Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı 
devletlerle ve milletlerarası kurullarla yapılacak ant
laşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına 
bağlıdır » demektedir. 

Hemen arkasından Anayasa istisnalar getirmek
tedir. İstisnalar genel olarak süresi bir yılı aşmayan, 
iktisadi, ticari, teknik ya da idari konularda özel kişi 
haklarına dokunmayan ve kamu maliyesine yük ge
tirmeyen antlaşmaları onaylamayı hükümete bırak
maktadır, ama bu istisnaların temel amacı, çağımızın 
karmaşık, yoğun ve devamlı uluslararası ilişkilerinde 
Büyük Millet Meclisi üyelerini gereksiz teferruata 
boğmamak ve hükümetlere konunun getirdiği ve ge
rektirdiği esneklik ve çabuklukla görev yapma imkâ
nını tanımaktır. 

Bu açıdan şu söylenebilir; buma rağmen Anayasa 
bu antlaşmaların, yayırüanmasından başlayarak en 
geç (2) ay idinde Türkiye Büyük Müllct Meclisinin; 
bilgisine sunulması yükümlülüğünü die getirmişltir. Üs
ler Anlaşmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinim, içinde boğulmaiması gereken basilt, teknik 
veya Mani teferruat saymak kesinlikle mümkün de
ğildir. 

Bu anlaşma Türkiye Cumhuriyetinin bugünü ve 
geleceği açısından, uluslararası toplum içindeki ko
numu açısından ve sltraltejük, siyasal hatta ekonorriik 
ilişkileri açısından çok temel ve önemli bir anlaşma
dır. Dolayısıyla bu konuda teferruatlarla ilgili istis
naların işlemesi elbette ki düşünülemez. Bir başka 
deyişle, 'burada Anayasanın ana'lkesi, yani anılaşma
nın bir kanunla Türkiye Büyük Millet Meciisbee 
uygun bulunması gerekmektedir. Ayrıca bu konuda 

I bir belirsizlik, kuşku veya anlaşmazlık varsa, ki, ge-
I rek Türk kamuoyunda, gerek Türkiye Büyük Mület 
I Meclisi üyeleri arasında bu vardır, en kolay, en ger-
I çekçi, Anayasanın ruhuna en uygun yol, frstisnalar 
I yerine anaülkeyi fişletmek olmalıdır. 
I Sayın üyeler, 10 ocak 1980'de parafe edilen Sa-
I yunma Işjbürliği Antlaşması ve ekleri hakkında, me-
I tinleri açıklanmadığı için, deıüaylı görüşlerimtei sonra-
I dan açıklam'ak üzere, şimdilik öniemili gördüğümüz 
I genel İlkeler üzerinde durmaya çalışacağız. 

I Hükümet, yaptığı açıklamalarda, geçmiş olaylar-
I dan yararlanmak süratiyle başarılı çalışmalar yaptı-
I ğını bildirml'şitir. Bunun böyle olmasını gönülden di-
I leriz. Ümit ve temenni ederiz ki 3 Temmuz 1969 ta-
I nlhîi Antlaşmanın kusurları, bu anıtlaşmada yer al-
j mamış olsun. 

j Sayın üyeler, parafe edilen bu antlaşma ve ekleri 
I ve hazırlanacak olan uygulama anıtlaşmaları hüküm-
I leri, ulusal bağımsızlık anlayışıyla çelî imiameli, ko-
I nuşmamızın giriş bölümünde işaret etmeye çalıştığı-
I mız çelişkileri gidermıiış olmalı. Yaınli, sadece ülkemi-
I zin savunmasına kalJkıda 'bulunacak nitelikte ve de 
I bu amaçla kullanılmakla sınıflandırılmış olmalı, kom-

şukrınuzla fiyii ilişikli ve güven ortamını sarsacak veya 
I böyle bir etki yaraitaeak olanaklar taşımamalı. Mev-
I ouıt iis ve tesisler, • silah ve birlikler tamamen Türk 
I Genel Kurmlay Başkanlığı ve her açıdan Türk komu-
I tanlarım emrinde bulunmalı. Mevcut üs ve ıSesisler, 
I silah Ve birlikler Türkiye'yi Türkiye Büyük Millet 
I Meclisi iradesi dışında bir savaşa sürüklememeli. Ke-
I za, mevcut üs ve tesisler, silah ve birlikler Türkiye'yi 
I bir .nükleer savaşa sürüklememeli. Bu üs ve teslisler, 
I yabancı »birilik ve karargâhlar - Jusmmat dahil - Türki-
I yePriln gerçek kereköinmesi düzeyinde azıtılmış ve 
I NATO görevleriyle de sınırlandırılmış bu'urtmalı. 
I Askeri yardım adı alktoda verilen krediler, bir boırç-
I lanma olduğu düşünülerek, demode ©ilah, araç ve 
I gereç Maırrieüi veya akmı yerine, savaş sanayi'iniı sü-
I ratle harekelte getirmede 'kullanılmalı. 
I Ayrıca şu soruların yanıtlanmasında yarar gör-
I inekteyiz : Biilmdiği gibi Amerikan yardım faslından 
I verilen silah, araç ve gerıeçleri'n veriliş gayesi! dışında 
I kullanılamayacağı 'antlaşma muinlerinde belin*lmiş-
I tir. Nitekim ambargo bu hükme dayanarak Türkiye' 
I Ve karşı uygulanmıştır. Şimdi yeni yapılan Savunma 
I tşbirljği Antlaşmasında bu statüyü değirecek her-
I naniği bir hüküm getirilmiş miıdir? GeVrillm'-fmf&se, 
I Kıbrıs'ta veya Ege'de ihtiyarımız dışımda doğabilecek 
| bir çatışma halinde durum ne olacaktır? Ne gibi gü-
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venceler sağlanımışltır, Ayrıca sağlanacak destek yar
dımlarının ve kredi olacaklarının yazılı güvencesi ne
dir? Antlaşma hükümleri karşı tarafça yerine getıi-
rilemediği takdirde Türik tarafı ne yapabilecektir? 
Şimdiye kadar askeri yardım şeklinde verilen ve de 
FMS kredisü 'denen 'kredilerden, çoğunun geri öde
me koşulu 12 yıl kadardır; 700 milyon dolar düze
yine eriştliği daha önce basına açıklaınmış'tı. Bu bor
cun durumu ne oldu? Bu yö'nde yeni borçlanmalar 
da yapılacağına göre, bunların ödelnlmesi hükümetçe 
nasıl düşünıülmekltediir? Herhangi bir anlaşmazlık 
halinde, antlaşma eklerimin iptal ediilmes!i veya dur
durulmasına kısa sürede olanak verecek nedenler ant
laşmada yer almış mıdır? 

Biliyorsunuz, 3 Temmuz 1969 Anıtlaşmasında bu 
süre 4,5 yıla kadar uzamakltiaydı. 

Cruise ve PershJng 2 füzelerinim yapım projesine 
katıldığımıza göre, bu füzelerin Türkiye'ye yerleşti
rilmesine; yanü, TürkOye'n/'ın nükleer bir savaşa taraf 
olmasına olanak verecek bir hüküm, bu antlaşmada 
ve eklerinde vs de uygulama anıtlaşmalarında mevcut 
mudur? 

Sayın üyeler, Kıbrıs sorunu, Ege Denlizi ve hava 
sahası anlaşmazlığı, adaların Lozan Antlaşmasına 
aykırı olarak silahlandırılması ve tahkimat sorumları, 
olduğu gilbıi durmaktadır. Yunanistan ve Kıibrıs Rum 
tarafı, her türlü uluslararası fırsalt ve platformları 
Türıki'ye ve Kıbrıs Türk toplumu aleyhine sürekli 
olarak kullanmakta ve de bu tutumda fayda gör
mektedirler. Karşı tarafın bu tutumu karşısında, 
Hükümet, «dbapler ne olursa olsun, Türkiye'nin ve 
Kıbrıs Türik Federe Devletinin, Garbi Trakya'daki 
soydaşlarımızın ve Lozan Anıtlaşmasının uyguiatılma'sı 
konusunda kararlı 'tutumunda devam etmesi halinde 
bütün Ulusumuzu arkasında bulacağından emin olma
lıdır. 

Orbak Pazar'la olan ilişkilerimizin, çdk detaylı bir 
Sorun olduğu için, yalnız bu konuda yapılacak ayrı 
bir oturumda ele alınması halinde, tutarlı bir değerlen
dirme yapılmasının mümkün olabileceği görüşünde
yiz. Bu amaçla, bir gündem yapılmasını Hükümete 
önermekteyiz. 

Sayın üyeler, konuşmamı bağlarken, şunu da be
lirteyim ki, halen süper devletler dünya görüşlerinin 
üstünlüğü için mevcut dengeyi kendi yönlerine de
ğiştirmek için çeşitli girişimlerde bulunmakta ve so
nuç almak istedikleri bölgelerdeki ülkeleri kendi 
amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışmaktadırlar. 
Türkiye, Jeopolitik konumunu dik'katte tutarak, tam 
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» bağımsızlık anlayışı içinde, «Yuröfca barış, dünyada 
barış» ilkesi doğrultusunda bir Balkan devleti, bir Or-

I tadoğu üllksd ve de bir Akdeniz devleti olduğu bilin
cinde olarak ulusal çıkarlarını korumak zorundadır. 

I Üçüncü Dünya Savaşını göze alamayan süper dev
letlerin ve blokların, bölgemizdeki çıkarlarını sağla-

I mak ve korumak için, ülkemizi kullanmaya fırsat 
I ve olanak verecek bir politikadan özenle kaçınmalıyız. 
I Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve sos

yal durumu da dikkate alarak, her türlü aşırılık ve 
I dış olaylara karışmak heveslerine hep birilikte karşı 

durmalıyız. 
I Türkiye, gerek bölgemizdeki ülkeler, gerek blok-

lararaSında sıcak bir savaşa neden olacak tahriklerden 
özenle kaçınmalı, aksine bölge ve dünya barışını sür-

I dünmede yapıcı görev yapmaya çalışmalıdır. 
I Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi ve Grubum 
I adına saygılarımı sunuyorum. (GHP sıralarından al-
I 'kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoytrak. 
I Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler Grubu adına 

Sayın Metin Toker. 
Sayın Toker, görüşme süreniz bir saaiStüır; buyuru-

I nuz efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER 
GRUBU ADINA METİN TOKER (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında 
uzun süreden beri, çok uzun süreden beri böyle geniş 

I bir dış politika görüşmesine âdeta hasrettik. Sanıyo
rum en son; fakat kısıtlı süreler içerisinde Sayın Ece-
vit'in Brüksel ve Washington seyahatlerinden sonra 
'burada bir görüşme olmuştu. 

Her ne kadar görüşmenin gene kısıtlı tarafları var
sa da mesela, Sayın Dışişleri Bakanımız burada yapı
lan konuşmalardan sonra cevap vermek veyahut çı
kıp fikrini söylemek imkânına sahip değilse de bu 
gene de bir kazançtır. Bu bakımdan Cumhurbaşkanınca 

| Seçilen Üyeler Grubumuz adına bu işe raızı olan 
hükümete ve önayak oîain parti gruplarına, liderlerine 
şükranlarımızı sunmak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, parlamentolarda dış politi-
j kanın görüşülmesinin başlıca 2 büyük yararı vardır. 
I Bir defa, Parlamento ve Parlamento aracılığıyla ka

muoyu bilgi sahibi olur. Üzerinde bilgi sahibi olma-
j dan konuşulması son derece güç olan konulardan bir 

tanesi dış politikadır. Dış politika üzerinde konuşmak 
j bilgiye ihtiyaç gösterir. Biugi ise esaslı surette hükü-
j mettedir. Çünkü, ancaik hükümet dışarıda temsilci 
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bulundurur ve o temsilcilerimin siyasi temaslarından 
haberdar olur; dışarıda yabancı devlet adamlarıyla, 
içeride yabancı devlet adamlarıyla o temas eder, bilgi 
sahibi olur. Bu bilgilerin Türkiye Büyük Millet Mec
lisine aktarılması sağlıklı düşüncenin başını teşlkil eder; 
fakat bunun yanında, belci bundan daha mühim ola
rak, bu nevıi görüşmeler parlamentolarda partiler ara
sında bazı ortaik görüşlerin, ortak tutumların, bir ge
nel çizginin belirlenmesine sebep olabilir. Konuşma
larda, fikirlerde görülür ki, bazı muayyen noktalarda 
!bir aisgari müşterek doğması mümkündür. Bu, son 
derece mühimdir. Çünlkü, bilhassa kriz anlarında bir 
ülkenin birlik ve beraberlik içinde; ama belirli fikirler 
ve belirli tutum, politilka etrafında birlik, beraberlik 
halinde olrnıaısrnin büyûlk faydası vardır. Böyle ülke 
•İlere, bu durum kuvvet kazandırır. 

Bugün dünya bir krizlin içinden geçiyor ve krizin 
düğümlendıiği noikta çevremiz. Doğulu liderler, Ça-
vuşesku'lar, Enver Hoca'lar, Batılı liderler Giscard'lar 
Sdırmdt'ler, Carter'ler ittifak halindedirler. NÇt-dlciım 
ikinci Dünya Savaşından bu yana milletlerarası durum 
hiçbir zaman bu kadar gergin olmadı. Silah sesleri, si 
ılıaih şaikırtıları kulalkları dolduruyor. 

Aramızda 1939 yazını yaşamış ve hatırlamış olan
lar bugünlerin bu gürültülerini mutlalka 1939 yazının 
benzer gürültülerine, hazırlılklarına 'benzeteceklerdir. 

Türkiye için krizin mevcudiyetine ve krizin böl
gemizde mevcudiyetine rağmen bir paniğe kapılması
nın alemi yoktur; ama Türlkiye belki herikerJten daha 
fazla durumu doğru değerlendirmeye, tedbirlerini ona 
göre almaya mecburdur. Birlilk ve beraberlik bunu 
kuvvetlendirecektir. 

Birlik ve beraberlik dertken 2 nokta üzerinde dur
mak istiyorum. 

^Birincisi, bu birlik ve beraberliği eğer bir mektu
bun gereklerinin ifası, bazı önlem palketlerinin geçiri'l-
mesinde kolaiyl'Jk, şu vayalhut bu uygulamayı kolaylaş-
ıtırmaJk için bir fırsat diye kullanmak isteyen var ise, 
hata ediyor demektir. 

Aynı şdkilde, eğer bu birlilk ve beraberliği «Canım, 
buna ne lüzum var, bunun için istiyorlar, böyle bir 
durum ydk» diye alınması gereken tedbirleri önlemek 
İsteyenler varsa, onlar da başarıya ulaşamayacaklar
dır. Çün'ki krizin, durumunun ve tehlikenin vahameti, 
ağırlığı bu gayretleri kendiliğinden ezecektir. Bu gö
rüşmelerle belki belMenebileöe'k aynı fikirlerin, ortaik 
çizgilerin, iç politikada istismarına ve kullanılmasına 
tahammülü ydktur. Durumun Ciddiyeti başta bunun 
engeli sayılmalıdır. Bunlar iç politika malzemesi ola-
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mazlar, hele böyle bir durumda hiç iç politika da kul
lanılamazlar. 

Şimdi, bir savaş patlar mı? Bugün savaş o kadar 
tehlikeli, o kadar büyük boyutları olan ve dünyanın 
tamamını belki yolk etmdk tehlikesini doğuran bir 
olay haline gelmiştir 'ki, kolay kolay bunun patlatıla
cağı isteyerek çıkarılacağı kolay kolay düşünülemez. 
Çünkü bu bir nevi nükleer kıyamet, belki de insanlığın 
büyük bir kısmının sonu olacaktır; ama değeri arka
daşlar, tarih şahittir ki savaşlar her zaman rasyoneli 
olaylar değildir. «Patlamaz, patlamaz» denilir, bir adım, 
bir adım daha atılır ve birden hayrdtler içinde görülür 
ki o korkulan, istenlilmeyen savaş patlamıştır. Unutma
mak lazımdır 'ki, İkinci Dünya Savaşına bir açıdan böy
le adım adım yaklaşılmış ve gelinmiştir. Bir kıvıl-
-'mın ateşi parlatmaya yettiği devirlerde, böyle an--, 
larda milletler ve ülkeler kendilerini bundan koru
nanın çarelerini aramak ve bulmak göreviyle karşı 
karşıyadırlar. 

Arkadaşlarım, böyle durumlarda işe bulaşmamak 
o kadar kolay değildir. îstenİlmediği halde işin içinde 
kendini bulmalk zaman zaman görülen bir olaydır. 
Dostlarınız ve müttefikleriniz sizi bulaştırmak ister
ler, hasımlarınız slize bulaşırlar. Bir de bakmışsınız 
'ki istemeye istemöye, bulaşmak istemediğiniz sıeaik 
durumun içinddsin'izdir. Demde ki kendi'miz'i hasım
larımızın hışmından kemma'k yetmiyor, dost ve müt-
tefikka'imizin de hesaplarından Ikollamamız lazımdır. 
Türkiye İkinci Dünya Savaşında buria benzeyen bir 
hal içinde, yani müttefMerinin ve dostlarının kendisimi 
bulaştırmalk istemesi, karşıda'ki tarafın, «Acaba buraya 
gideyim mi gitmeyeyim mi» tereddütleri içinde bulundu
ğu bir devirde, aıkıl, uyanıklık, ba'Siret, i'hi'Jİyaıt itteyen, 
maharet ve soğukkanlılık kteysn, buna karşı kimseye 
'kışkırtıcılık istemeyen 5 dramatik yıl getirmiştir.-Bu 
5 yıl içinde birlilk ve beraberliğin bu fikirler ve bu ga
ye etrafında sağlanabilmiş olmadı Tütkiye'yi ateşten 
uzalk kılabilmiş tir. Bizim Cumlhuriyetüen beri büyük 
prensibimiz «Yurtta sulh cihanda sulh» olmuştur. 
Yurtta sulhu korumak nihayet bizim elimizde, bizdim 
'Imıkânilarımız dahilindedir; fakat, cihanda sulhu' ko-
uyabilmemiz ve muhafaza edebilmemiz elbette ki bi
zim imkânlarımızın üstündedir. Ondan dolayıdır ki, 
«Yurtta Sulh Cihanda Sulh» prensibi, hazır ol cen
ge istersen sulh-u salah» gibi bir başka prensiple, bir 
başka ihtiyatlı!ık tedbiriyle desfcdklendiği zaman mu
vaffak olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu yazın başırJda bugünkü 
durum dünyada beklenilmiyordu. Hatita tamamen ak-
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sine, detant sürüyordu; SALT - 2'rtim imzalanması, 
(2) büyük gücün bu noktada birleşmiş olmaları, an
laşmaya varmaları umutlar uyandırmıştı. SALT için 
Senatonun düşüncesi bunun kontrolünün nasıl sağla
nacağı idi. Hslsünlk'i'die varılan anlaşmaların yeni bir 
kontrolü ve 'tatbikatınım gaziden geçirilmesi Madrit'te 
yapılacaktı; Viyana'da karişrliMı ve dengeli kuvvet in
dirimi görüşmeleri devam ediyordu. Ortaklık elbette 
ki tozpembe değildi; ama bu kadar karanlic, kapka
ranlık değildi. 

Gelişme nasıl oldu, kriz, bu ani kriz nasıl patladı? 
Birden İran'da, alışılmamış, devletlerarası, milietler-
arası usullerle bağdaşmayan bir olay ilk heyecanı ya
rattı, ilk şüphe ve endişeleri doğurdu. Sorumsuz kim
seler Tahran'dakl Am'erika Büyükelçiliğini baistılar ve 
masum birtakım 'kimseleri rdhin aldılar. Amienika 
şartları kabul etmezse bunları öldüreceklerdi. 

Değerli arkadaşlarını, İran olayı Şaih'm iktidardan 
ayrılması ve yerine yeni biır iktidarın gelmesi değiliir. 
Bu beklenen bir olayidı. Bu herkesin hazır bulunduğu 
bir olaydı. Şah'm alternatifi ne olacaktı, o belü de
ğildi; am'a muhtelif imkânlar arasında variyetin nasıl 
geliştiği görülecek ve onun icabı yapılacaktı. 

İran olayı bu elçilik basma olayı ile yeni v'a baş
ka bir boyut kazandı. Elçilik basma, uçak kaçırma, 
reh'in alma bugün dünyada çok görülen olaylardır, 
Yalnız İran'da bunların bir özelliği oldu. İlk defa, 
relinin alınan kimselerin, güvenliği kendisine emanet 
edıilmiış olan devlet yahut onun temsilcisi sayılan 
otorite, güç, baskıncılara .arka çıktı. Bu pek çok nor
mun, milletlerarası hayatın, devletlerarası hayatin kai
delerine aykırı bir davranış idi, dediğim gib'i birtakımı 
normların alt üst edilmesi idi. 

Kim haklı, 'kim haksız? Meoeb burada değil. El
bette ki Şam'ından ve Şah'ı tutan büyük güçlerden 
çak çekmiş olan İran halikınım tepkiler göçtürmesi 
normaldi. Buna mukabil rehin alma olayından sonra. 
Şah'ın muhakeme edilebilmesinin hüku'k'i yolları, ka
çırdığı servetin, haksız servetinin nasıl geri alınabile
ceğinin hukuki yollarının düşümıüîmdsine başlanmış
tı. Yani İranlıların gösterdiği teplkiyi dünya kamuoyu 
da anlamaya başlıyordu; ama olay şöyle gelişti: İran' 
da ipler kimlin elinde idi, o belli değildi. Huımeyni gö
züküyordu; ama o muydu? Bir anlaşmaya Varılsa da 
İranlılar, İranlılar adına konuşabilecek Humeynii re
hinelerin serbest bırakılması kararını vermeydi, acaba 
rehineleri oradaki öğrenciler serbest bırakacaklar mıy
dı', yoksa öldürecekler miydi? Bunlar bilinmeyen du

rumlardı ve bilinmeyen her durum gibi ilik önce Or
tadoğu'da İran olayları krizi başlattı, tehlikeyi gös
terdi ve civa yukarı doğru cılktı. 

Şimdi bir büyük devlet iki duvara sıkıştırılmış, ne 
yapacağı bilinmiyor. Ne kadar duvar kenarında sıkı
şık kalacak? Düşünmek lazımdır ki bu büyük güç
ler kendilerini kaplan sanırlar, halbuki duvar kena
rına bir kediyi sıkıştırırsanız ne reaksiyon, gösterecek 
belli değil. Humeyni'nin, Amerika'nın müstakbel dav
ranışları, muhtemel davranışları konuisurJda koyduğu 
teşhis doğru olmaktan uzaktır. Humeyni'nin teşhisi. 
Amerikan kamuoyu, dolayısıyla Amerika'nın feh'i-
nelerin hayatını tehlikeye sokacak bir vaziyet alama
yacağı merkezinde idi ve kamuoyunun tırmanışının 
farkımda değildi. îMlbıuki rehineler olayımdan boru 
Amerika'da kamuoyu, Hükümetin bir müdahale yap-
.iması, kuvvetlini göstermesi, pısırık şekilde sinmeme
si ve büyük güç rolünü oynamasını istiyordu. Nasıl 
'öyna1ml:.ı>ı? «O bükümetin bileceği iştir» diyordu; ama 
kamuoyunun istikameti bu tırmanış içinde idi. 

• İkindisi; İslâm âlemimin İran'a bir müdahaleyi 
imkânsız kılacağı idi, bunun hayal olduğunu Afganis
tan olayları gösterdi. Ne bağlantısız olimaik, ne İslâm 
âleminin bir mensubu olmak Afganistan'ı müdahale
den kurtardı. Demek ki İran'da Amerika'nın ne ya
pacağı, hangi müeyyideleri uygulayacağı, asker kul
lanıp kullanmayacağı veyahut uygulayacağı müeyyi
delerin petrol böl ged körfezde nasıl tepkilere, geliş
melere yol açacağı, helkesin endişe ile takip etmekte 
olduğu bir durum halini aldı. 

Tansiyon artıyor, tıdhdiibler çoğalıyordu, AmerCka 
içrm müeyyide uıyguCamııaık, hiç oknıazisa harcıkieiae geç
mek biır medburliyet halime geliyordu. Çünkü kapûan-
llarıin canlı kaplan değil, kâğıttan kaplan oldukları biır 
defa kanıtlanırsa, artık kükiiiEdiık/jeriimde, omlara ıkl'ımsis-
rijn ehemımiiyet veırmemııeisl 'mukadderdir. Aimerûkia 
böyle bir kadere razı olacak mıydı?. 

iİran, böyle bir kaygı ve endişe koınusuıykiera, Sov
yetler Binliği Kızıl Orduyu '217 Analıkltıa resıman ve her
kesim gözü önlünde tıam biir fütursuzlukla gene bi
zim bölgemizde bir bağlantısız ülkeye soktu, onu 
adkeri yoldan işgal etti. Bu Afganistan'dı. 

Moskava'ya'kalırsa, bu ımüdahalanıimı sieıbubli şudur: 
Afgan halkı deıvniımıimi yapmıştır; iaklat emperyalist 
tgüçler ve karşı devrimciler buna vaziyet almışlardır:. 
Afganistan Hüikümıetiin'im, Afgan devrümini korumak 
içlim yardıma ihtiyacı varıdır Sovyeılfer iBiiırl'si Ikıeııı'dıiai-
ınıe böyle hür vaatte bulunmuştur; araılarında amlaışıma 
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"Viaındıır, mürıacaaıt gelince, dostluğunun eseni olarak 
Sovydtler Birliği Alfgahfetan'a aslkerleırimi gömder-
mlştıir. 

Eğer bu 25 yıl içinjdie 3 mdü defa tekrar edilmesey
di ıvfe gene 3 ncü defa denme'seydi ıkıj« Eımjperyalisıt 
ıgülçılıeırüın tehdidi »ve 'karşı ddvniımicileriin gayretleri ber-
tıamaıf olununca Kızıl1 Ordu mlemleıketten derhal çe-
iküleaökjtiir» bielkli inanmak kalbi:! olabilirdi; ama bu hü-
kjâya ıMacaıfetaın'da dinlenildi, Çekoslovakya'da dinie-
njildi, 3 rudüi baskısı Afganistan'da ıtekrarlaimyiordu. 

Sonra, Ibu ması! devrimdir ıkii, ıkfarşı devrim; Ma-
üari'sitian'da 1956'dan bu yanla 24 senedir, Çekıosla-
yakya'dan 1968'dem 'bu yanla 12 (senedir dünyamın en. 
biüyük güçlerimden (Kızıl Ordu'nun yardımına rağmen, 
Ibiır (tıürüü ıbasltalaımııyor?.. Demjdk iki, dievırüm denilen 
şieytdıe mliltetkı arzusuna uymayan 'bir durum var. 

iBunlıar ^açnnıtoaz miatiüeler. Bunları ıbaşika türlü 
yorulmlIiaım)a!k son derece güç, eğer taraf tutmak üste-
•nlimrjyoırsa. 

Sonra, bıir başka ortaklık var 3 ncü hamelk|eıt ana
sında: Davet eden, davıeit edilen tarafından hemen ya 
ikjaUedüliyor, ya taaletdlilıiyor. Macaristan'da Nagy, Af
ganistan'da Amıiın öldürüldüler, Dulbçek azledildi'. 

İDeğaıilıi arkadaşlarım, işin gerçek değerlendirmesi, 
Ibu operasyonum, Sovyetler Biırlği'mim kendi uyduları 
MaıoaırtiiSitain'a Ve Çekoislaivaikya'ya müdahale etmesi
nin üsîtdüzeyimdie biir yeni aşama, bir yemi tırmıamma 
ıteşkjiil ediyor. 

(Şimdi, büıtlüın arkadaşlarım hatırlayacaklardır; 
Solvyetler Birlıiğii'nıin büylük i'Mihar vesilesi; Soivyeitler 
Birliği hüduıtliarımıın dışımda hiç !bir 'Rus askerinim sa-
vıaştmiamıasıydı. ıBundan Sovyetler, ©iriliği'niin pıropa-
garıdaîsi: Vietnam'da savaşan Amerikalılar m emperya-
illislt oldukları, Siolvyeıtlier Bürüği hudutlarınım dışınia çık-
mıayaın. Rus askeri gönderımeyen Sovyetler Badiğinin, 
'barışçı oldulkjtar.ıınım en büyülk delili ve Sovyetler Bir
liği 'nlın iiMhıar -vıe'sliesiydjiv 

ıŞiimidli Afgianli'sıtam, (biir kriz, anında ıbu tozunu kır
mayı kararlaşltırdii. Artılk 'hiç Ikimıse, Sovyetler: Birliği 
adıınıa Ruis askeflerimlim, bağlantısız bir (Müslüman 
imlernlleık'eltte, lk)end)i sıelvdliıkleri deyimle biir mazlum 
mlillelte kfarşı savaştığımı, öldüğümü ve öldürdüğünü 
ıiın|k|âr eıdemlez;, Üstelik, - 'Sovyetler Bİİırliği'rfm, hele 
Şjalh iran'dan ayrıldıktan sonra, Davut Han'ın Alfgja-
ıniıstan'ınldaın da emdıişe edeadk biir durumu yoktu, bir 
mhdbi lyiolkjtu. Gençteki şu ık|i, HMer'im Almanya'nın b;r 
parçası olaın Ruhr'a-iasikeriınji soktuktan sonra, şansl
ına, Avusturya ıvıe Çdkoısılavakıya'yı işigaü de dememesi; 
amia Polonya'da, Fransa'mın ve İngiltere'nin garantisi

ne sahip Polonya'da belki listemıayerek (herhalde asıte-
rmeyeıieik;) hatibim ^altlamasınla sebep olması, bu duru
ma gelmemin, ıselbepilerii arasımda 'göısıterieblilir. 

iŞiımdi, Afganistan'a peki niçin geldfiar ıbıuınlar?. 
ıEş)k|iyali!k| ive gerilla, bu dağlık mıemlekdtlte merkezi 
ıhüjkümeıti tanımayıp, başkaldıramlar, haraç alanlar, 
yol kesenler hep liç içe. Eğer, ibıöyle bir (ülkeyi bas-
ıtMimjak Iiçlinjsıe, 85 bin aslker ıaz, 25Q - 3üj0| biın asker ge-
tiirmıök lazımı vıe devamlı orada harp haliındie kalmak 
lâzım. Yok, KlalbiıPde bir darbe yapılacaksa o ttakdkı-
de de 85 bin asker çok, zaten Kabil Sovyet'lerimi elim
de. 

ıBir yorumı, ıSoıvyetler IBMiği, ıhudutları içimdeki 
Müslümanların Huimieynli hareketi vıe '«İslâm'ın Uya-
mışı» adı verilen cereyanlardan etkilenmesi tdhlıikesii-
me karşı, ıkomlümlisıt 'bir rejim altında touıluınain biir Müs
lüman memlekdtte Ibaşlkaldurmıış gerillalari sündirmıek 
ısuretiyle kendi Müslümanllannia gözdağı vierimıdk. Amia 
Ibaşika bir yorumı daha var. Çarlıık Rusya günlerinden 
Iberti Rus'laırım rüyasının sıoalk denizler olduğunu hepi-
mliz biliyoruz. Aciajba, Sovyetler iBiirHiği Afganistan'ı 
ıbir 'tnarniplien olarak, Mllamırııak, ve oradan sıcak, de
nize, kjörfeze ıveyaihuıt Umman Denizine geçımek mi 
'Isıtamdkt'edir? 

Gelen haberlere göre Aflgjanlistan'daki ısıiıyıaisli ope-
rasyonfarda Kıziiıl Ordu; daha zliyade İran yönüne git-
ımıektedıiır. 'Oumıhıurbaşıkanı adaylarımdan Bıenii Sadır ve 
Dıişlişiari Bıakanı iKutiblizade tıelhilliık|e söyleyen, endişe 
isöyleyem demeçler vererek R^ıs Ibirlikleriinim İran hu
duduma 3Q kjillomietreye kadar yaklaşimuş olduiklarıını 
saylemjekte ve dikkaltleni çökmekte, lalarmam demleç-' 
l'er 'vermektedirler... 

Afiganiisitan ile İran hududuna Sovyetler Biıdiği'mıin 
memldk)et!i sü)kûn|et altımda tutmak üçün hardkat yap-
ımıaik, mıedburıiydtıiıni söyleımieleni imkânı ve bahanesi 
vardır, Çünıkjü, ılran'un A%an sınırımdaikıi 550ı blin Sün
ni Müslürriam Beluci'mim liderli Mevlevi Abdiilaziiız 
Moillazıade ve partisi İddihat-ı Müslüman .Beluidi gie-
ırillalîarımım iBeluoistan'dan 've Seyiştan'dan yardımcı-
sııdır. Bunu herkıes bûlliyor, isaMairmyorlar. Gerillaları, 
Sovyâtl'er iran ;hudu'dunu geçerek talkip edaoeikler mıi-
dır? 'Savaşan, üç savaş yaıpam grupilarun 'bir sınırı ıgeç-
ıtlikten sonra ıtakjip edilip oralarda birçok yerin İşgal 
edlilmesli veyahut ıbomlbıalanması veyahut (tahrip edil
mesi, maalesef 'günümüzde geçerliiği olan bir orman 
ıkanıunu. İBumu W!İeıtlkonglar içim \Yfiıetnam,'da yapıtlar, 
Filistimilier içlin Oibınjan'da ve İsrail'in diğer hudut
larımda yapıyorlar, 
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O Ifcakdlkde, bu bahane ;ile 3Q kilometreyi aşıp 
inan ısınınım geçecek ©tan Sovyetler Biriliği, Bender 
lAbb'as'ıa kadar giderse Hürmüz Boğazını koınifcnoi al-
turna alacak, 'bir kıyi'sıına yerleşmiş olacaktır, yanli Hür-
imjüiz ıBoğazı'iniım Celbelıi Tarık'ı ©ender Abbas'ın, bir kı
yısı Sioıvyeıtiler Biriıiği'inlin ieliim|e geçecektik. 

'Ne olacak, nasıl gelişecek? Irıan'dıan sorara. .bu'yenil 
ibik Ikaygı ve 'tehlike çiaılıajikıeını 87 yaşınidalkji Tito: Yu-
gösllavya'ıda ağır iblin ajmfâlliyet geçirımıek ımıedbuırliŷ öiin-
ıdle Ifcaldı ive hayatınım dövaımı hakkında (büyük tehli-
ıkıeflan ibefkıdıJ 

İDeğerli laırikfadaişilıarım, Tiıto sonrası, ıbulgün ortaya 
çılkimıış ıdûşiünülllrnıeıye (bulgun Ibaşlanimjnş bir diunum de
ğildik. Tiıto sonrası, uıaun yıllardan 'beri Washlinlg!ton' 
Idla, iMosfcovia'dla ive Bırüfcsıell'dıe düşlüiniüıîıen fc husus-
ıtur. Haltta, Ihalturllıayıaaalk'sınızi bundan birkaç siene /ev
vel Wk Alm'erliklan yıetlkliisli «Tıiıto'dan sonra Ameri-
kam'ıın Yulgostavya'ıda Ibk hareikıetıe geçirmeye niyetli ©1-
nıaıdığV yollunda ıblir beyanjat verdiğinde hem) Amerti-
klalda heım Avrupa'da 'düinya kıarıışımüiştı. 

(Bunun ısıöbehli, Yugoslavya denıiılenı ülkeyi, Tiıto'nura 
şahsıınnn 'iultımalkta bruilıuınimia'sı. Yuıgoislaıvya, 6 hiribitriin'e 
z;ııt, hlirlbkinli sıavmieyan, âddtla biMlblkinie düışımfaın in-
sianların, milletlerin teşkil ettiği cumhuriyetlerden te
şekkür ediyor, Skblisıtan, Hırvatistan, Slioiveınıya, Mon-
/tinidgrie, (Yani Karadağ), IMıalkedioınıya, (Bosna, Hersek. 

ilki öz'erk eyaliet federasyonu tamaımılıyoaı. Sıcıbıis-
(taınldla VoyModinla'da 50|0j bin Ikjişi, IMİaöar hududunda, 
Macarca koimuşuıyor ve Koslova. 

Tito sonrası sadece Washington, Brüksel ve 
Moskova'yı ilgilendirmiyordu; sadece hazırlıklar ve
yahut boşluğun, nasıl doldurulacağı sorusunun ce
vapları, Roma'da, Viyana'da, Budapeşte'de, Bük
reş'te, Sofya'da, Atina'da ve Tirans'da da düşünü
lüyordu. Çünkü Yugoslavya'nın bütün bu ülkelerle 
sınırları var ve bütün sınırlarda Yugoslavya'nın bu 
ülkelerle meseleleri var, toprak meseleleri var, azın
lık meseleleri var. Tito bunlara çare olarak, Yugos
lavya'nın birliğini ve bütünlüğünü devam ettirmek 
içiin, kolekyaıl bir yönetim (kurmuş; ama henüz bu
nun tatbikatı yok. Her ıbk eyalet ve cumhuriyetten 
bir kişi, 8 yıl, birer seneden, devlet başkanlığı ve 
komünist partisi başkanlığı, yani komünistlik baş
kanlığı yapacak; ama 'bugüne kadar hiçbiri yapma
mış. Neden yapmamış? Çünkü Tito Devlet Başkanlı
ğını ve Komiiniiıslt Partisi Başkanlığını şahsında muha-
fazıa ©tmıiş. Bunlaırıın her blini Ibıaışlkan yardımcısı ol
muş, devlet'te ve Komlünisıt parBidie. Başkan 
yardımcısı sıfatıyla kendisine eş değerde bir 

başkanın emirlerini dinlemiş değil, Tito'nun em
rini dinlemiş. Hiçbir zaman, eş kudrette, eş seviyede 
kendini hisseden bu adamlar, birbirleriyle anlaşıp 
memleketi yönetmemişler. Şimdi bunlar başlarından 
Tito şapkası kalktığı zaman biribirlerini kabul ede
cekler mi, yoksa bağımsız kalmayı tercih edip, ba
ğımsızlıkları için başka güçlerden yardım isteyecek
ler mi? Hiç kimsenin o konuda da bir fikri yok. 

Arkadaşlarım., •, gülüşmelerimizi dünyanın böyle 
bir konjonktüründe yapıyoruz. Hiç kimsenin yeni 
adımının ne olacağını bilmiyoruz; Amerika ne yapa
cak, Rusya ne yapacak? Bilmiyoruz. Olimpiyatları 
boykot ve İran'a yaptırım gibi, nihayet plötonik 
eylemlerle Amerika yetinecek mi, yetinebilecek mi? 
Bilmiyoruz Sovyet operasyonu Afganistan'da nasıl, 
hangi yönde, hangi amaçla gelişecek? Bilmiyoruz. 
Tito'nun yaşayıp yaşamayacağı, yönetimde kalıp 
kalmayacağı, Tito'dan sonra Yugoslavya'nın bu ha
lini muhafaza edip edemeyeceğini bilmiyoruz. 

Savaş havası ve savaş sözleri, savaşla, tehlikeyle 
ilgili basın başlıkları, radyolardaki, televizyonlardaki 
haberler bundan dolayı şişirme değil arkadaşlar. 
Bunlar esaslı sebeplere dayanıyor. Bu tehlikenin, bu 
krizin sebepleri var. Bunları silah sanayii, silah tacir
leriyle, Batının petrol fiyatlarının yükselmesi dolayı
sıyla, tüm sanayiin çıkmaza girmesi yüzünden, silah 
sanayiini kışkırtmak için bu nevi işleri yaptığı... 

Bunlar gerçeklerin bir yüzü, bunların doğru ta
rafları var;' ama, bütün olayı bununla ifade etmeye 
kalkmak, bazı kimselerin bizim basınımızda bile 
yaptıkları gibi, Afganistan operasyonunu Kremiin'de-
ki CIA ajanlarının tertiplediği, yolundaki yorumların 
gülünçlüğünün altında kalmaz, üstüne çıkar. Hava-
na'daki adamımız, «Hong Kong'daki Adamımız» gi
bi, «Kremlin'deki Adamımız», bir film konusu ola
bilir; ama, işleri bu kadar basite irca etmek ve teh
like üzerinde düşünmeyi engellemeye kalkışmak, 
doğru bir davranış değildir. Dediğim gibi, 1900 ya
zını yaşıyanlar, 1939 yazını, bu sıralarda hatırla
madan edemiyorlar. 

Üstelik, ,dürum, sadece savaş çığlıklarının sonu
cu değil. Kuvvet kaydırmaları var, silahlanma ve 
hazırlık var. Hint Okyonusunda İran ve Afganis
tan olaylarından beri, 25 Sovyet harp gemisi mev
cut. Uzak Doğu Filosundan 5 tanesi de japon Deni
zini geçti, geliyor. Bir tanesi füze atan kruvazör. 
Amerika'nın da 25 gemisi, 3 uçak gemisinin etrafın
da aynı bölgede: Nimitz, Kity Hawk ve Midvvey; 
200 uçak havalandırabiliyorlar. İngilizler 6 ncı Filo
ya yardım için. Akdeniz'e gemi gönderdiler. 
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Demek ki, krizin dile tutulur belirtileri mevcut. 
sınırlarda yığınaiklardan bahsediliyor. Amerikayla 
bu halde bulunan îran tedbir alıyor ve Ziya - Ül-
Hak'a diyor ki; «Bu Amerikan yardımını fazla naz
lanmadan kabul et, durum hepimiz için tehlikeli. 
Hiç olmazsa, sana karşı bir tecavüzde caydırıcılık 
sağlansın.»1 

Detant Sovyetler Birliği'nin sevgili çocuğu iken 
ye Brejnev bunun şampiyonluğunu yaparken, yazın 
Doğu Almanya'dan bin tank ve 20 bin asker çekil
diği, çekileceği bildirilirken, -kışın Sovyetler Birliği, 
asker ve tankları ile Afganistan'la neden girmek lü
zumunu hissettiler? Bunun askeri mütehassıslarca 
izah edilen bir sebebi var. Bugün, 1980'lerin ba
şında, Sovyetler Birliği, bütün silahlananlar gibi, 
halkının refahından keserek, tereyağ yerine top ter
cihini kullanarak geliştirdiği askeri gücünün doru
ğunda bulunuyor. Bu üstünlüğünü 1980'lerin orta
larına kadar muhafaza edecek; çünkü kendi memle
ketine, Avrupa şehirli erini tehdit öden 4 500 kilomet
re mesafeli FF-20 ve 5 700 kilometre mesafeli 
Back-Fire'ları yerleştirmiş. NATO Pershing - 2'leri-
nin 1 800 kilometre mesafesi var ve Craise'leri 2 400 
kilometre; ama 50 metreden ses hızından fazla sü
ratle uçuyor ve radarları geçersiz kılıyor; daha yeni 
yerleştirme kararı almış. Durum, askeri mütehassıs
ların iziaMarına göre ancak 1980'lerde denkleşecek 
ve ondan sonra Sovyetler Birliği aşağıya kayacak. 

O zaman akla gelen; 1980'lerin ortasına doğru 
Sovyetler Birliği'nin stratejik açıdan avantajlı bir du
rumla girmek istemesi bugünkü hareketlerinin bir 
sebebimi teşkil edebilir; ama buna karşı Amerika 
ve Batı hiç mi tepkisiz kalacaktır? Yoksa bu, Ameri
ka'nın ve Batı'nın petrol âleminden bıkıp, petrol böl
gesine bir müdahale ihtimaline karşı Sovyetlerin 
«ben de varım»! diye ortaya çıkmaları mıdır? Ve 
nihayet petrol kaynakları Sovyetler Birliğinde de 
sınırsız değildir ve petrol sıkıntısı Sovyetler Birliğin
de ve beslediği peyklerinde şimdiden güçlüklerini 
belli etmeye başlamıştır. 

Giscard O'Estaing geçenlerde «Barış, birtakım 
adamların, yöneticilerin akıllarını başlarında serin 
tutmalarına bağlı» dedi. Ya tutmazlarsa, ya tutamaz-
larsa, ya iyi niyetle yaptıkları, doğru zannettikleri 
hareketler ters tepkiler yaratırsa? Sonra bu adamlar 
kim? Brejnev hâlâ iş başında mı? Yoksia Brejnev 
sonrası devir fiilen Kremlin'de başladı, yeni bir ekip 
işbaşı yaptı mı? Bunların eğilimleri bilinmiyor çün
kü. Brejnev biliniyor, Kosigin de biliniyor, seneler

den beri Batılılar tanıyorlar; ama kimlikleri bilin
meyenlerin eğilimleri nasıl bilinebilir? 

Durumun en azından 'kritik olduğunu, bir krizin 
içinde bulunduğunu kabul etme imkânı yok. 

Değerli arkadaşlarım, d'emüh beyan etmeye çalış-
»tım, herkes bilmelidir ki, biz kendiliğimizden bölge
mizdeki sıcak duruma bulaşmayız; çünkü çıkarımız 
yok, çünkü yararımız yok, yüklenmiş olduğumuz bir 
sorumluluğumuz yok, arzumuz yıok ve en mühimi 
imkânımız yok. Bu bakımdan, yok Köre gibi Afga-
nisitan'a asker gönderip cihadı başlatmak, bütün dün
ya Müslümanlarının haımM olduğumuzu İsp altlama
mız, yok Irak'tan Kerkük bölgesıimii, Sovyetler'den 
Türkistan'ı, Azerbeycan'ı alıvermieımiz, 'bütün dünya 
TürMerînin, Müslümanlığın kurtarıcısı, lideri rolümü 
benıimsememiz; bunlar, 'aslıinida üzeninde durulması 
bile gerekmeyen fantazilerdir. Ancak bunların, Tür
kiye'de asla benimsenmeyen, ciddiye alınmayan, ki
şiye özel poldtika olduğunu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde belirtmenin, böyle fantezilerim dışarıda 
isltismarını ve Türkiye Cumhuriyetine asla sahip ol
madığı, sağlıksız niyetlerin yakıştırılın aya kalkışıl
mışını sanırım önleyecektir. 

JBiz, İkinci Cihan Harbinde Türkiye'nin içinde de 
birtakımı sakat heves ve temayüllerin geliştiğine şahilt 
olduk. Bunlara i-M'fat eltanödiğimiz içindir kli, o ba
direden yarasız, beresiz kurtulalbi'ldik. Biz kenrilüğİ-
mizdeln bulaşmayız; ama İkinci Dünya Savaşı yılla
rında - dediğim gibi - müttefiklerimizin, dost ve müt-
tz^Merimizin bizi bulaştırmaya çalıştırdıklarını gör
müşüzdür. Ben ChurchiH ile Adana ve Roosevelt ve 
Churdhiiri'e Kahire Konferansının hikâyesimii tsmeft 
Paşa'dan dinlemülşlİmdir. Dosıttiain, düşmandan illa 
Türkiye'nıiln bulaşması için »tazyik geliyor. 

Değerli arkadaşlarım, 'bizimi görüşümüzce, biz 
Batı Ibloku içimde, Battı bölgesinde NATO sorumlu
lukları İle bağlıyız; ama biz başka bölgelerde, bize 
çok yakın olsa Batının jandarması değiliz, olmama
mız lazım, sanırım olmayacağız. Buna dünkü hükü
met gibi bugünkü Hükümetin de açık vaziyet alması, 
bunda bir konsensüsün, bir mutabakatın bulunması 
sevindiricidir. 

NATO bizim çok yönlü, çok boyutlu dış polİtika-
mız-n sadece yönlerinden, boyutlarımdan biridir. Bu, 
biz sadece NATO üyesi Türkiye'yiz demek değildir; 
çünkü zaten hiçbir NATO üyesi, biz sadece NATO 
üyesiyiz dememektedir, böyle bir kural da yoktur. 

Avrupa Ekonomıik Topluluğu ile iliikİlerJmiz de 
öyle. AET artık, Avrupa Ekonomik Topluluğu diye 
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anılıyor. Siyasal tarafı kuvvetlendi, ağırlık kazandı. 
Arkadaşlar biz bunun dışımda kalamayız, bunu ka
bul ötmemiz 'lazım. Sonunda buraya geleceğiz. AET 
sorununu, AET'ye yaklaşımı, geçmişin baltıl, Haçlı 
zihniyeti, dün ayrılıkları İle üzah etmeye kalkışmak, 
insanlara, dinleyicilerine neşeli anlar geçirebilir; ama 
clildldîyeiti de fazla değildir. 

Ankara Anlaşmasıın'ı CHP (imzalamıştır, Katma 
Protolkolü ise AP imzalaım'iştır. Demek ki Türkiye'de 
AET konusunda eksik ol'ato şey şudur : 

'Biz, devletlerin devamlılığını, AET'ye yaklaşımı
mızda da bir devamlılık halin© getirmeliyiz. Biileliim, 
girecek miyiz girmeyecek miyiz? Münasebetlerimiz 
şöyle mî olacak, böyle mi olacak? Biz doindurulma 
kararının k'aldirılmlasını doğru buluyoruz; ama bu 
dondurulma kararını iilk veren hükümet sanırım Sa
yın Deımirel'in başkanlığındaki bir hükürnetki; her 
sene, yıl yıl donduruyorlardı. Ecevilt Hükümeti geldi
ğinde «5 sene için donduralım biltsim» dedi. Bunun 
bugün kaldırılması ve müzakere yolunun tekrar açıl
ması faydalıdır. 

Yunanistan'ın vetosu yakında geçerlikli olacaktır. 
«Efendim, Yunanistan'ın vetosunun Türkıiye'ye kiarşı 
ıkullanılm'asını engelleriz» gibi lafların da ciddiyetle 
bağdaşacak tarafı yoktur. Çünkü Roma Anlaşmasına 
göre bumun imkânı yoktur, 'hiç kimse buWa muktedir 
deği'ldir. 

O hailde, görüşmelerde, bilhassa bizim tarım ve 
tekstil alanlarındaki ihtiyaçlarımız çok kuvvetle dik
kate alınarak mütehassıslardan kurulu bir heyetin, 
hatta partilerarası bir heyetin «ne yapacağız, yaklaşı
mımız nedir, nasıl bunu devam ettireceğiz» kararına 
varmasından sonra - bunun yeri elbette ki, bu Parla
mento değildir, bu kapalı kapılar arkasında yapıla
cak bir yeni anlaşmaya varma görüşmeleridir - AET' 
nin karşısına bu şekilde çıkmakta yarar görüyoruz. 
Ama dış ilişkilerimizin, politikamızın bir başka yö
nü ve boyutu da, komşularımızla iyi münasebetleri-
mizdir. Yunanistan hariç bizim kimse ile ihtilafımız 
yok. Suriye'nin bizimle var mı bilmiyorum? Her hal
de onunla bizim yok. 

Demek ki, bu iyi komşuluk münasebetleri, ki, 
bütün, hükümetlerce sürdürülmüştür, bunun devamı
nı istemek, kuvvetlendirilmesini istemek her halde 
aklın icabından başka bir şey değildir. 

Yunanistan'la Kıbrıs, Ege ve kıta sahanlığı konu
larında doruklaşan, fakat aslında karşılıklı güven
sizlikten temelini alan anlaşmazlıklar var. 

Bir gerçek var arkadaşlar, biz Yunanistan'la düş
man halinde yaşadığımız zaman, hem Yunanistan 
kaybeder, hem biz kaybederiz. Kıbrıs hem onlara 
bir kambur hem bize bir kambur. Geçimsiz 2 komşu 
görüntüsü hem onlar için bir ayıp, dış ilişkilerde ve 
dış alemlerde, hem bizim için. Yunanlıyı gördüğü za
man elin adamı soruyor, «canım bu Türklerle mese
leni ne yapacaksın? Türk'ü gördüğü zaman soruyor, 
Ee, iyi dedin, ama şu Yunanlılarla meseleni ne ya
pacaksın?» Ayıp bir şey, çocukça bir şey. 

Zannederim Türkiye ve Yunanistan, Kıbrıs ko
nusu dahil bütün sorunlarını kesin çözüme ulaştır
mak için ve kesin çözüme ulaştırmadan kalkmamak 
kararıyla bir masanın başına oturmalı ve bu işlenin 
artık sonunu getirmelidir. Maalesef arzular her za
man gerçeklerle bağdaşmıyor. Bunun bugün için çe
şitli sebeplerden dolayı; Türkiye'nin içindeki sebep
lerden, Türkiye'nin dışındaki sebeplerden mümkün 
olduğunu tahmin etmiyorum. 

Başka bir boyut, bizim bağlantısızlarla, Müslü
man ülkelerle ilişkilerimiz, onlara doğru açılmamız. 
Bunlarla birtakım ortaklıklardan doğan ilişkilerimiz 
var, tarihten geliyor. Bunların sürdürülmesi elbette 
ki, iyi şeyler. 

Bu ilişkilerde bize şartlar koşmaya kalkışanlar 
oluyor; fakat bunu onların hafifliklerine vermek ve 
devletlerarası kuralları bilmedikleri şeklinde izah et
mek daha doğru olacak. 

Biz bağımsız, kendi politikasını kendi tayin eden 
bir devletiz ve asırlardan beri böyle devletiz. Her 
halde dünün devletlerinden bu konuda alacak dersi
miz yoktur ve almayacağız da. 

Biz bu dünyanın başına geçip tek yönlü, tek 
boyutlu bir politikayı oluşturmayı da hem anlamsız, 
hem akılsız, hem imkânsız bir heves sayarız. Böyle 
olduğu zaman bütün Müslüman alemin bütün petrol 
kaynaklarını ve zenginliklerini bize devredip, bize 
açıp, «Hadi bakalım geç başımıza, şu hamleleri ya
palım» diyeceği ancak rüyalarda görülebilen bir im
kândır. 

Bu arada izin verirseniz CHP ile AP arasında de
vam eden tatlı bir tartışmaya değinmek istiyorum. 

Bu 2 büyük partimiz ikisi de birbirlerini durur 
dururlar «İşte komşularla iyi münasebetleri ben kur
dum», «Hayır sen kurdun» «Bağımsızlara ben açıl
mayı başlattım», «Hayır sen başlattın», «Bağlantısız
larla benim aram düzelmeye başladı, sosyalist kom
şularla ben ziyaretleri başlattım, Sovyetlerle ben baş
lattım», «Hayır, sen başlatmadın, ben başlattım.» 
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Bu «Tatlı tartışma» dememin sebebi, bu tartış
ma gösteriyor ki, 2 büyük partinin ikisi de bu konu
da; yani komşularımızla ilişkilerimizde, Arap ve Müs
lüman alemiyle ilişkilerimizde Sovyetler Birliği ve 
sosyalist komşularla ilişkilerimizde, NATO ile AET 
ile İlişkilerimizde hiç olmazsa temelde bir aynı gö
rüşe, bir aynı niyete sahipler. 

Amerika ile bir kısmını parafe ettiğimiz, bir kıs
mını imzalayacağımız Ortak Savunma işbirliği Ant
laşması bizi rızamız dışında NATO bölgesi dışında
ki olaylara bulaştıracak bir mahiyet taşımakta mıdır? 
NATO dışı ilişkilerimizi zedeler mi? 

Bugün bunlar hakkında esaslı ve kesin bir hük
me varmayı sonuçlandıracak bir tartışmanın eleman
ları, bilgileri henüz Hükümet tarafından verilmiş de
ğil. 

Sayın Dışişleri Bakanının burada yaptığı konuş
madan bir husus bizi memnun etmiştir. Kesinlikle 
beyan etmiştir ki, «Bu üslerin kullanılışı NATO 
amaçlarıyla sınırlıdır.» Yani her hangi bir yoruma 
dahi müsaade etmeyecek şekilde kesin ve somut 
«NATO amaçlarıyla sinirlidir» tabirini kullanmıştır. 
Bu rahatlık veren bir husustur. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye'de Amerikan üsle
rinin bulunması dolayısıyla Türkiye'nin bir nükleer 
harbe hedef olacağı endişesi benim için bir endişe 
değildir, teskin edici bir ihtimaldir. Eğer, Türkiye 
için tehlike, tecavüz ihtimali - sadece iş nükleer har
be, savaşa dayandığında gerçekleşebilecek bir hu
sus olsa, ben her akşam rahat uyurum. Zannederim 
hükümetlerimizin başına gelip giden devlet adamla
rımız da rahat uyurlar. Türkiye çapı çok daha ufak, 
ama bizim için tehlikesi çok daha büyük bambaşka 
tehlikelerle karşı karşıyadır. Bunlara karşı bizim 
uyanık olmamız, tedbirli olmamız lazımdır. Yoksa, 
eğer bir nükleer harp çıkarsa Türkiye tecavüze uğ
rar; onu düşünmek için sanırım vakit henüz erken. 
Bu üsler, hatta eski statülerinde nükleer silahları da 
bulundurmak yıllardan beri Türkiye'de mevcuttu. Ne 
nükleer harp çıktı, ne Türkiye bir taarruza, tecavüze 
uğradı. Aksine bu üslerden pek çoğu dinleme ve 
gözetleme işinde kullanılmaktadır. Yani, Afganistan' 
in başına gelenlerin bizim başımıza gelmesini güçleş
tiriri, önleyici bir görev yapmaktadırlar. 

Sanırım sadece İncirlik üssünün tecavüz emelle
riyle kullanılabilmesi ihtimali vardır. Sayın Dışişleri 
Bakanının ve Hükümetin verdiği teminata göre, o 
üssün de NATO amaçları dışında kullanılması bahis 
mevzuu değildir ve zaten, bütün üslerde, hiç olmazsa 

komuta yetkisi hukuken Türk komutanlarına aittir, 
ait kalacaktır. 

Peki, biz kendimiz bulaşmadık, dostlarımızın ve 
müttefiklerimizin bizi bulaştırma gayretlerini de tıp
kı ikinci Dünya Savaşında olduğu gibi akıllı, basi
retli, ihtiyatlı bir tutum ve politika ile geçiştirdik, 
bir hasım güç bize nasıl bulaşmaz, niçin bulaşmaz? 

Bunu da İkinci Dünya Savaşından bir örnekle 
gözler önüne sermek kabil. Şimdi 1941 ilkbaharını 
göz önüne getiriniz; Almanya Sovyetler Birliğine 
taarruz etmek kararını vermiş, Balkanlara kadar in
miş, Türkiye hududunda durmuş. Amatör bir stratej 
bile pekâlâ haritaya bakmakla görebilir ki, Sovyetler 
Birliğine taarruz edecek olan bir Almanya'nın Tür
kiye üzerinden geçerek, Kafkaslafa kadar da gelme
si ve hareketi başlattığı zaman Sovyetler Birliğini kıs
kaç içine alması en büyük avantajıdır. Alman Ordu
su gibi bilgili bir ordunun kumandanları bu lüzu
mu Hitier'e söylememiş olabilirler mi? Ama ne var
dır : Hitler ve Alman Ordusu görmüştür ki, Türki
ye'yi bugün Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı aldığı 
gibi öyle 3 günde, 5 günde almak, oradaki mukave
meti 3 günde, 5 günde kırmak bahis mevzuu değil
dir. Kararlı bir millet, birlik ve beraberlik halinde 
bir millet, kuvvetli ve vuruşkan bir ordu, Türkiye'de 
Almanya'nın Sovyetler Birliğine taarruzunu kolay
laştırıcı değil, güçleştiriri unsurları olacaktır. Onun 
için bu hevesten vazgeçip, Trakya hududunda Al
man orduları durdurulmuş ve ondan sonra Sovyet 
sınırından içeri sokulmuştur. 

NATO şemsiyesi bizim için elbette bir caydırıcı
lıktır. Ama ne kadar işler, işler mi, belli değil. Şim
diye kadar işlememiş, tecrübesi yok. Kimse bir şey 
söyleyemez. Ama elbette ki, bir caydırıcılığı var. Ha
sım, Türkiye gibi bir NATO ülkesine taarruz etme
den evvel düşünecek; «ya işlerse» diye. Asıl caydırı
cılık, ülke belirli bir süre dayanırsa, bu şemsiyenin 
işlemesi ihtimalini her geçen gün biraz daha kuvvet
leneceğidir. Eğer bir hasım bir ülkeye saldırmayı, 
arı kovanına yumruk sokmak gibi bir şey olarak 
görürse - an kovanına vurursun yumruğunu girer, 
ama o arılar o eli bir şişirirler ki, bir daha çıkara
mazsın dışarı - eğer böyle bir olasılık, böyle bir en
dişe hasımda var ise, o hasmın sana bulaşması pek 
az muhtemel hale gelir. 

Demek ki, en büyük caydırıcılık, bir milletin ked-
ni kuvveüyle, mümkün olduğu kadar fazla dayan
maktadır. Elbette ki, bugünkü kuvvet dengesinde ve 
süper güçlerin ulaştıkları askeri imkânlarda ilelebet 
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başka yardım ve müdahale olmazsa dayanmak son 
derece güçtür. Nihayet kısmi şekilde dayanırsınız. 
Böyle bir dayanışma ve böyle bir mukavemet ihtima
lini gözlerinin önüne, dünyanın önünde serersiniz, 
işte o zaman ne kendiliğinizden bulaşırsınız, ne sizi 
dost ve müttefikleriniz bulaştırırlar, ne de size bula
şan çıkar. Hiç olmazsa bunların hepsi az muhtemel 
tehlikeler haline gelir. 

Bu nasıl sağlanır, bunu kim sağlar? 
Değerli arkadaşlarım, bunu evvela birlik ve be

raberlik halinde bir millet sağlar. Vurgulamak iste
diğim nokta, birlik ve beraberliğin söylemek istedi
ğim önemi bu. Birlik ve beraberlik halinde olmayan, 
bölgelerinde çatışmalar çıkmış olan, hatta çatışma 
çıkmasa bile başka heves ve değerlerin peşinde ko
şan insanların yaşadığı bölgelerin, muhtemel teca
vüzlere karşı mukavemetleri çok değildir. 

Beyan ettim, Yugoslavya gibi barış içinde tutu
lan bir memlekette Tito'dan sonra hangi eğilimlerin 
birbirleriyle karşılıklı hale gelmeyeceği bugün için 
meçhuldür. 

Demek ki, birlik ve beraberlik halinde bir mil
let, sonuna kadar vuruşmak azminde bir halk, bu az
min başlıca uygulayıcısı disiplinli, esas görevinin ba
şında ve bu esas görevini müdrik, iyi eğitilmiş ordu. 
Bir de bu ordu eliyle savaşmayacak. Bu ordu, silah 
çağı olan bugün en mükemmel şekilde teçhiz edilir
se, en iyi silahları alabilirse, hedefe daha rahat va
rılmış olur, memleketin uzaktan görüntüsü daha bir 
kuvvet kazanmış olur. 

Değerli arkadaşlarım, bizim müttefiklerimizin, 
bizim bölgemizde, bizimle ilgili olarak gerçek yarar 
ve çıkarlarım iyi hesaplamalarını isterim. Müttefik
lerimizin ve dostlarımızın en büyük çıkarı, Sovyetler 
Birliği ile petrol bölgesi arasında kaya gibi kuvvetli, 
sağlam, dayanıklı, bağımsızlığına düşkün ve bunu 
korumaya muktedir bir Türkiye'dir. Bundan dolayı 
bütün başka mülahazalar bırakılıp, Türk Silahlı Kuv
vetleri süratle güçlendirilmelidir. 

Sovyetler Birliğinin askeri operasyon gücünün 
ne olduğunu, Kabil'e Aeroflot'un bir uçağıyla turist 
nakleder gibi, seması boş, hudutları boş, ordusu ol
mayan bir memlekete asker indirmek göstermez. Ba
kalım oradaki mukavemet ne olacak ve o mukave
mete karşı çıkmada Sovyetlerin gücü ne olacak? 
Ama her halde Afganistan gibi bir ülke olmadığının 
herkese Türkiye tarafından gösterilmesi lazımdır. 
Bugün fantomlara Türk göklerinin Amerikan men
faatleri ıiçin, Amerikan göklerinden daha fazla ihti
yacı var. 

I Almanların Panzer tümenleri var. Amerikan as-
I kerlerini, mütehassıslarını çağırıp manevralarında 
I bulundurmuşlar. Çekoslovak hududu civarındaki bir 
I manevrayı seyretmiş Amerikan albayının izlenimi 
I şu : «Bizim elimizdeki araçlar, tank ve antitanklar 
I Ford üse bunlarınki Cadillac.» Ve Almanların hoşlan-
I dıkları bir laf da, Sovyetler Birliğinde askere alınan 
I herkesin evvela şu bizim panzer tümenlerini görmesi. 

Bu panzer tümenleri bugün tanklat ve antitanklar 
I Almanya'nın güvenliği içinde. Bugün Türkiye'ye, Al

manya'ya olduğu kadar lazım. 
I Kıyılarımız Hint Okyanusu kadar önemli. Kimin 

için? Dostlarımız ve müttefiklerimiz için; ama bizim 
için de. Çünkü biz kendi vatanımızı her ne pahasına 
olursa olsun kullanacağız. 

Arkadaşlarım, 1946'da Sovyetler bizden boğazlar
da üs istedikleri zaman, bizim cevabımız, Amerikalı
lara şu sözü söyledikten sonra Ruslara verildi: «Bize 
yardım ederseniz daha kolay karşı koyarız, bize yar
dım etmezseniz biz gene karşı koyarız. Biz her teca
vüze karşı koyarız; ama bugün bizim müttefikleri
mizin ve dostlarımızın menfaati bize bu yardımın 
yapılmasını gerektiriyor.» 

Değerli arkadaşlarım, biz birkaç seneden beri 
hem onların kabahati, hem bizim kabahatimiz yü
zünden altın yıllar kaybettik. Onlar zannettiler ki, 
bizim üzerimizde siyasal baskı yapmak için bizim 
savunma gücümüzü azaltmak yararlı bir yoldur. Gö
rüldü ki, değildir. 

Ambargo kalktıktan sonra biz, yüzde yüz doğru, 
herkesin şüphesiz mutabık olduğu ekonomi ile sa
vunmanın ayrılmazlığı genel prensibini, maalesef 
ekonomik yardım görüşmesiyle askeri yardım görüş
mesini birbirine bağlamak suretiyle bu prensibe ria
yetkar olabiliriz hatasını yaptık. Bundan dolayı 22 
aydan beri ne ekonomik yardım geldi, ne askeri yar
dım geldi. Ve Türk Ordusunun, hele ambargodan 
sonra o kadar çok ihtiyacı olan silahlar gecikti. 

Demek ki, biz Batı'dan ekonomik yardımımızı 
isteyelim. Bunun için pençe pençe mücadele edelim; 
ama bunun forumunun neresi olduğunu bilelim, 
Guadeloup'tan sonra anlaşıldı ki, bu OECD'dir. Bu 
NATO değildir, bu AET değildir, hatta bu yalnız 
Amerika değildir; ama Amerika'nın ve Almanya'nın 
savunma - ekonomi ayrılmazlığının geniş prensiple
ri içinde Türkiye'ye geniş ekonomi yardımı sağlama
sının bütün ısrarlı müzakerecisi ve takipçisi olalım; 

I ama bunun Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugünkü dün-
I ya konjonktürü içinde en acil ihtiyacı olan en son 
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en sofistike silahlarının gelmesini, sağlanmasını ge
ciktirmeyelim. 

Arkadaşlar; kriz suni değildir, tehlike büyütül
müş, şişirilmiş değildir. Savaşı, bazen savaş çığlıkları, 
endişeleri çabuklaştırır. Böyle bir hava, ihtiyatsızlık
ları, istenmediği halde kolaylaştırır. Böyle hallerde 
küçük hesap hataları büyük ve vahim sonuçlar ve
rir. 

Bizim prensibimiz şu olmalıdır : «Maceraya ha
yır, güvenliğe evet.» Bu ortak yaklaşım üzerinde bir
lik ve beraberliğe ihtiyacımız var. 

Arkadaşlarım, geçen haftanın sonlarında böyle 
bir toplantıyı Alman Parlamentosu yaptı. Hristiyan 
Demokrat Partinin lideri Kohl çıktı, dedi ki, «Bu 
konjonktür, bu ortam içinde biz, bilhassa Atlantik 
Paktının kuvvetlendirilmesi için, Hükümete destek 
olmaya hazırız;.» Dışişleri Bakanı Liberal Gencsher 
hemen atladı teklif üzerine, dedi ki: «Bu bizi ancak 
memnun eder.» Bunun üzerine büyük sürpriz Bav-
yeralı Muhafazakâr ve Başbakan adayı (muhalefetin 
adayı) Strauss çıktı, «Biz desteğin ötesinde Hükü
metle bu konuda işbirliği, bu krizin sonuna kadar 
işbirliği yapmaya hazırız» dedi. Sosyalist Başbakan 
Schmitd kürsüye geldi ve dedi ki: «Efendiler, ma
demki böyle; 24 Ocak Perşembe günü sizleri bekli
yorum. Bunun mutabakatını sağlayacağız.» 

E, şimdi Türkiye Almanya'dan daha az kritik 
durumda değil, biz bölgeye daha yaklaşığız ve bizim 
dört bir tarafımızdan tehlikeler var. Almanya üze
rindeki tehlike evvela bizden geçecek. E, Almanya 
her halde demokratik usulleri uygulama bakımın
dan bizden daha az demokratik sayılmaz. 

Demek ki, bu görüşmelerin sonunda Türk Parla
mentosunun başta 2 büyük siyasal partimiz, bütün 
siyasal partileri, grupları ve tüm üyeleriyle Türkiye' 
ye dünya önünde böyle bir görünüm kazandırma
ları, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubumuzun 
en halisane, en içten dileğidir. Bunun sağlanmasında 
grubumuz her türlü katkıya açıktır, hazırdır. 

Sayın Başkan, değerli parlamenterler; şahsım ve 
grubum adına hepinize saygılar sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toker. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Agâh Oktay Güner. 

İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) — Sa
yın Başkan, müsaadenizle bir teklifimiz var. Eğer sa
at 19.00'da ara verecekseniz, konuşmacımızın konuş
masının bölünmemesi için, daha sonra konuşmasını 
istirham edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, Genel Kurul bir 
Danışma Kurulu önerisini kabul ederek, görüşmele
rin sonuna dek devamı kararı almıştır. Devam ede
ceğiz efendim. 

Sayın Güner, görüşme süreniz 1 saattir efendim, 
buyurunuz. 

MHP GRUBU ADINA AGÂH OKTAY GÜ
NER (Konya Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; Milliyetçi 
Hareket Partisi Grubu ve şahsım adına muhterem 
heyetinizi saygıyla selamlıyorum, 

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı al
tında Türkiye'mizin dış politika meselelerini ele al
mak ve bu meseleleri, milli menfaat çizgisinde, kar
şılıklı işbirliği havası içerisinde görüşmek için top
lanmış bulunuyoruz. Bilindiği gibi, dış politika, bir 
milletin yabancılarla, yabancı devletlerle olan müna
sebetlerinde azami ölçüde milli menfaat sağlayacak 
şekilde ilişkilerini düzenlemesi ve yürütmesi faaliyet
leri demektir. Devletler, milli tarih, coğrafya ve milli 
fayda esasına göre dış politikayı tespit ve uygulamak 
mevkiindedirler. 

Bugün, bu kürsüde ifade edilen çok değerli gö
rüşler arasında, Batı'ya körü körüne bağlılık kavra
mı ûfade edildi. Biz, herhangi bir fikre veya herhan
gi bir siyasi tercihe körü körüne bağlılığa karşıyız; 
ama, Batı'ya körü körüne bağlı olmaya karşı çıkan 
düşüncenin Doğu'ya da körü körüne bağlı kalmasın
dan memleket ve millet aleyhine gelişmeler gördüğü
müzü ifade etmek istiyoruz ve körü körüne Doğu'ya 
bağlılığın en acı, en onulmaz yarasını alan Afganis
tan örneğinin de hâlâ, gerektiği ölçü ve ağırlıkta de-
ğerlendirilmemesini, ülke meselelerine bakanlar, o 
gözlükle bakanlar açısından bir talihsizlik saydığımı
zı huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 

Sayın parlamenterler, körü körüne Doğu'ya bağ
lılık, çalışma hürriyeti olmayan, basın hürriyeti ol
mayan, mülkiyet hürriyeti olmayan, iman hürriyeti 
olmayan bir ideolojinin insanlığa verdiği zararları 
görmemek, aynen Afganistan'da olduğu gibi, mille
tin hürriyetine, bağımsızlığına ve topyekun manevi 
değerlerine . gelebilecek bir faciaya hoş görünmek 
gayretinden öte bir mana taşımaz. 

Biz, dış politikayı devlet idaresi sanatının en ince 
dallarından birisi olarak görüyoruz. Dış politika, bil
gi, milli kültür, manevi ölçü ve uyanıklıkla ancak 
başarılı bir hiçimde yürütülebilir. Dış politika konu
sunda, milletlerin ve o milletleri temsil eden parla
mentonun kesin tercihini yaptıktan sonra hükümet-
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lere düşen, asla korkaklığa ve çekingenliğe yer ver
meden bu dış politika çizgisinde milli iradeye uygun 
bir biçimde icraatta bulunmaktır. 

Biz, Türk tarihine bin yıllık değil, 5 bin yıllık 
geçmişin açısından bakıyor ve dış politikamızın bu 
tarihi mirası isabetle değerlendirmesini milletimizin 
geleceği açısından elzem görüyoruz. Biz, emperyaliz
min kapitalist yüzüne ne kadar karşı isek, en az 
onun kadar komünist yüzüne de karşıyız ve biz, 20 
nci Asrın son çeyreğinde masum bir milletin kendi 
sınırlan içerisinde, hür ve bağımsız Afganistan'ın, 
işgalini insanlığın yüz karası olarak görüyoruz. 

Milli menfaatlara göre bir devletin politikası tes
pit edildikten sonra, bunun 2 ayrı faaliyet halinde 
yürütülmesi gerekir : 

Birisi, belli bir felsefeye, milli menfaat felsefe
sine dayanan ve bu felsefenin ışığında 50 yılı, 100 
yılı aşan, 200 yıla kadar milli hedefleri tespit eden 
politikadır. Bu politika, nesillerden nesillere bir mil
li emanet şeklinde intikal ettirilir ve ettirilmelidir. 

İkincisi, günlük dış politikadır. Belli bir politika 
felsefesi olmayan ve belli bir milli menfaat strateji
sini, nesiller arasında zincirleme uygulamayan dev
letler, aynen tedbirsiz ve her türlü gelişmeye karşı 
çaresiz insanların haline düşerler, büyük ve çok acı 
felaketlerle karşılaşabilirler. Bugün açık ve kesin bir 
biçimde Türkiye meselelerine bakışımızı ve Hükü
metin dış politika ile ilgili almış olduğu kararlarda 
görüşümüzü ifadenin elzem olduğu inancındayım. 

Biz, milliyetçilik ideolojisine mensubuz. Türk 
Milletinin ancak kendi kaynaklarıyla, kendi imkânla
rıyla, kendi insanıyla kurtulabileceğine inanıyoruz 
ve biz, Türkiye'min, hiç kimsenin gücüne güvenme
den, kendi kaynaklarıyla ayakta durmasının çareleri
ni aramasının şart olduğuna inanıyoruz. Ancak, bu 
büyük potansiyel ayağa kaldırılıncaya kadar, gerçekçi 
bir biçimde kendi coğrafyamızı ve bu coğrafyanın içe
risinde bulunduğu Ortadoğu ve dünya şartlarını akli 
bir biçimde ele almanın her birimiz için ve her Türk 
münevveri için tarihi bir mesuliyet olduğu inancın
dayız. Bu büyük tarihi ve şerefli mesuliyeti hep bir
likte canevimüzde duymaya, kaybettiğimiz değerleri
mizi, kültür emperyalizmine kurban ettiğimiz insan
larımızı ve kaynaklarımızı kurtarmaya mecburuz. 
Öyleyse, dış politika planlarında daima potansiyeli 
ve aktüel, kuvvet hesaplarını dikkatli bir biçimde 
gözden uzak tutmamak lazımdır. 

Sayın üyeler, bugün görüştüğümüz dış politika 
konularının neden bu çizgiye geldiğini ve Türkiye'nin 

neden bir NATO ve üsler konusuyla karşı karşıya 
bulunduğunu, biraz yakın geçmişe bakarak tespit 
etmekte büyük faydalar vardır. 

Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğun
dan beri barışçı ve dengeli bir dış politikanın uygu
layıcısı olmuştur. Uzun süren savaş yıllarının yarala
rını sarmak ve Cumhuriyete, Cumhuriyet Hükümeti
ne hizmet imkânını sağlayabilmek için, Atatürk'ün, 
«Yurtta barış, cihanda barış» prensibi, Cumhuriyeti
mizin dış politikasını teşkil etmiştir. 

Milli mücadele yıllarını takiben Cumhuriyet hü
kümetlerinin öncelikle komşularıyla ve özellikle Sov
yetler Birliği ile karşılıklı dostluğa dayanan iyi mü
nasebetler içinde bulunmayı, değişmez bir politika 
olarak kabul ettiklerini görüyoruz. Cumhuriyet Hü
kümetleri, Ortadoğudaki komşularımızla, Müslüman 
devletlerle münasebetlerini de kardeşçe bir yaklaşım 
içerisinde ele almışlar ve bunu çok önemli bir dış 
politika prensibi olarak benimsemişlerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti, dünya üzerinde yaşayan 
bütün milletlerin ve devletlerin haklarına saygılı ve 
onlarla barışçı dostluğa dayalı münasebetler içinde 
olmayı kendisi için şerefli bir yol kabul etmiştir. 
Cumhuriyetin kuruluşundan beri Atatürk'ün işaret 
buyurduğu, Batı demokrasileriyle yakın, samimi mü
nasebetlerle geliştirilmesi çok faydalı bir prensip 
olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye, 29 yıldan beri NATO ittifakına üye 
bulunmaktadır. NATO ittifakı, bir savunma ittifakı
dır; saldırganlık karşısında savunmayı temel almış 
bir ortak güvenlik teşkilatıdır. NATO, bu felsefe
siyle, yukarıdan beri işaret etmek gayreti içerisinde 
olduğumuz, Türkiye'nin barışçı, saldırgan olmayan 
dış politika prensiplerine uygun bir milletlerarası teş
kilattır. 

Bilindiği gibi, 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Sovyetler Birliği Hükümeti arasında 20 
yıl süreli bir anlaşma imzalanmıştı. 1945 yılına gel
diği zaman, bizim Dışişleri Bakanımız o günkü Hü
kümet tarafından Moskova'ya gönderilmiş ve anlaş
manın yenilenmesi istenilmişti. Sovyetler Birliği, an
laşmanın yenilenmesi talebi karşısında; Doğu Ana
dolu'daki Ardahan, Kars ve Artvin vilayetlerini iste
miş; boğazlarda (İstanbul ve Çanakkale Boğazların
da) Sovyetler Birliği ordularına üs verilerek ortak 
savunma yapılmasını teklif etmiş ve tıpkı Roman
ya, Macaristan, Bulgaristan, Polonya'da olduğu gibi 
Ankara'da da Sovyetler Birliğine dost hükümetlerin 
bulunması telkinini öne sürmüştü. Hiç şüphesiz ki, 
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bu talepler o günün hükümeti tarafından kabul edi
lemezdi, edilmedi de. 

Bunun üzerine ne görüyoruz : Sovyetler Birliği, 
20 yıldan beri dostane münasebetler içerisinde bulu
nan Türkiye'nin kendisine boğazlarda üs vermeme
sini, kendisiyle birlikte boğazların savunulması tale
binin kabul edilmemesini, «Artvin'i, Kars'ı, Arda
han'ı gerekirse kanımızla koruruz» cevabını alması 
karşısında derhal Doğu sınırlarımıza büyük yığınak 
yaptı ve iki devlet arasında soğuk savaş başlamış ol
du. 

Türkiye'nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne 
yönelen bu açık tehditler karşısında hürriyetimizi, 
bağımsızlığımızı savunabilmek için müttefikler ara
mak mecburiyetindeydik; nitekim Cumhuriyet hükü
metleri bunu yaptılar. 

Yakın tarihin bu çok önemli gelişmesini kendi 
gerçeği içerisinde tespit etmeyi ve Türkiye'nin 1945' 
lerden sonraki dış politika gelişmelerinin tam bir 
aydınlığa kavuşturulabilmesi için konunun nereden 
kaynaklandığının gün ışığına çıkarılmasını milli men
faatlerimiz açısından elzem görmekteyiz. 

O yıllarda Türkiye'ye hemen yardım edebilecek 
ülkeler hazır değildi; NATO henüz kurulmamıştı; 
Avrupa devletleri ise bir ortak savunma ittifakı kur
muşlardı. Hükümetin, Avrupa ortak savunma siste
mine girme yolundaki talebi, sonra NATO'ya kabul 
edilmemiz yolundaki talepler, «Hayır, siz bir Av
rupalı devlet değilsiniz. Siz, çok partili demokrasiye 
dayanan birleşim içerisinde değilsiniz. Binaenaleyh, 
siz bu ittifaklar manzumesine alınamazsınız» olmuş
tur; ta ki, 1950'li yıllara, Kore Savaşının başlaması
na kadar. 

Bilindiği gibi, o günün hükümeti Kore'ye bir tu
gay göndermiş ve bu tugayımız da - ki, şu anda 
dünyayı terk etmiş olanlarını minnetle ve rahmetle, 
kalan gazilerimizi saygıyla yad ettiğimiz isimsiz kah
ramanları - dünya çapında, milletimizin lehine, or
dumuzun gücünün lehine bir hava sağlamayı başar
dıkları için, Amerika Birleşik Devletlerinin telkini 
ve davetiyle Türkiye ve Yunanistan 1951'de NATO' 
nun savunma ittifakına tam haklara sahip üyeler 
olarak alındılar. 

Sayın parlamenterler, NATO ittifakı her türlü sal
dırıya karşı caydırıcı kollektif bir savunma ittifakı
dır. Herhangi bir bloka veya herhangi bir devlete 
karşı saldırma gayesine sahip değildir. Türkiye'de 
kendisini emniyete almak, tehditlere karşı kendisini 
korumak için bu güvenlik şemsiyesinin altına girmiş-

I tir. Çünkü, gerçekleri olduğu gibi görmek ve gerçek-
I teri olduğu giibi ifade etmek vatanperverliğin ilk şart-

I Bugün de Türkiye'nin, içerisinde bulunduğumuz 
I şartlarda Sovyet blokunun saldırılarına karşı kendini 

tek başına korumaya yeterli güce henüz sahip olama
dığını ifade etmek gerçeğin ta kendisidir. Deve ka-

I farlarıyla çekilen askeri birlikler, mandalarla çekilen 
toplar, yetersiz silahlar, NATO ittifakına girdiğimiz 

I zaman ordumuzun elindeki teknolojik imkânın tablo
su idi. 

Bilindiği gibi, NATO ittifakı anlaşmasının 5 nci 
I madesine göre, NATO'ya üye bir devlete veya bir

den fazla devlete yapılacak saldırı, bütün NATO üye-
I si devletlere yapılmış sayılacak ve kendileri saldırı-
I ya uğramışlar,, gibi, diğer 'bütün üyeler ellerindeki her 

türlü imkânı kullanarak, saldırıya uğrayanın yardı-
I mına koşacaklardır. 

Şimdi, NATO ittifakına üye olmak Türkiye'ye 
I ne getirmiştir, ne götürmüştür? Bu meseleyi yine ken-
I di gerçeği içerisinde soğukkanlılıkla görmekte fayda 
I vardır. , ^ A ^ I J 
I Türkiye, bu kollektif güvenlik şemsiyesi altında 
I tehdit ve saldırılara karşı korunmuştur; modern silah 
I araç ve gereç elde etme imkânı bulunmuştur; müt-
I tefiklerimizden siyasi, iktisadi, askeri yardım sağ-
I lanmıştır. Bunların hepsi doğrudur; ancak, ittifaklar 

mutlaka müşterek ve dengeli menfaate dayanmalıdır. 
I İttifaka üye olan devletler menfaat alışverişinde kar-
I şılıklı olarak kendi haklarını dikkatle korumalıdırlar; 

ne aldığını ve ne verdiğini ince bir dikkat ve has-
I sasiyetle gözönünde bulundurmalıdırlar. Bu konularda 

gerçekleri saptırma maksadıyla yoğun bir propagan
danın yapıldığı her zaman müşahede edilmiştir. 

I NATO'ya girme, prensipte son derece isabetli, 
günün şartları içerisinde alınabilecek en akıllı ve en 
tutarlı politika kararı idi. Bu politika kararının uy
gulanmasında zaman zaman aleyhimize, ülkemizin 
milli menfaatlerinin kaybına durumlar doğmuş ise, 
bunu bu prensip kararında değil, bu anlaşmayı ülke 

I menfaatleri açısından uygulama sorumluluğunu taşı
yan devlet adamlarımızın kusurlarında aramamız ge
rekir. 

Türkiye'de kurulmuş olan üsler ve tesisler ko
nusuna gelince: Bunlar, Sovyetler Birliğinin girişe
cekleri herhangi bir saldırganlık politikasına karşı her 
çeşit saldırıyı zamanında öğrenerek haber alabilmek 
ve karşı tedbirleri de vakit kaybetmeksizin uygula-

I maya koyabilmek amacıyla kurulmuş müşterek tesis-
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lerdir. Bu tesislerden Amerika Birleşik Devletleri ve 
diğer NATO üyesi memleketler faydalanabildiği gibi, 
bu tesislerin bulunduğu vatan coğrafyasının sahibi 
olan Türkiye, öncelikle faydalanabilir ve faydalan
maktadır. Tesisler, devlet içerisinde bir başka dev
let mahiyetinde imtiyaz taşımamalıdır; Türk komutan
larının emrinde olmalı, Tüıik Devletinin kontrolünde 
bulunmalı ve Türkiye'nin dış politikasına aykırı mak
satlarla kullanılmalarına asla müsaade edilmemeli
dir. 

Şimdi burada, TürkiyeMe belli merkezlerin ısrar
lı bir biçimde öne sürdüğü bazı iddiaları ele almak 
istiyoruz. Bu iddiaların derinliğine girdiğiniz zaman 
bu propagandanın hakikaten ne ölçüde nasipsiz ol
duğu 'kendiliğinden anlaşılacaktır. Bu propaganda sa
hipleri, Türkiye'nin kendi imkânlarıyla yetinmeyerek 
NATO ittifakına girmiş olmasını büyük bir hata ola
rak göstermekte ve Devletimizin her çeşit ittifakların 
dışında kalması gerektiğini öne sürmektedirler. 

Bu iddia sahiplerine sormak gerekir, başta Sov
yetler Birliği olmak üzere, komünist memleketlerin 
çoğunluğu Varşova Paktı üyesidir. Komünist ülkele
rin, kapitalist ülkelerin kendi güvenliklerini kendi sis
temleri içerisinde arama yarışına girdikleri bir dün
yada, Türkiye'nin yalnız başına kalmasını telkin et
mek ve Türkiye'yi her türlü ittifak bağlarından çö
zecek propagandayı yaymak, Türkiye'nin menfaatla-
rıyla bağdaşmayan davranışlardır. 

Bağlantısız blok üyesi olunması yolundaki pro
paganda ve gayretlerin gerçeklerden ne ölçüde nasip
siz olduğunun delili Afganistan'ın işgali olayıdır. Af
ganistan'da cereyan eden olaylar, günümüzde güçlü 
olmanın, güçlü ittifaklarla savunma sistemi kurmanın 
ve her şeyin ötesinde kendi ordusuna, kendi tekno
lojisine, kendi ekonomisine sahip bulunmanın ne öl
çüde şart olduğunu gözler önüne sermitşir. Bugün Af
ganistan olayı, dünya üzerinde bütün ülkeleri savunma 
konusunda, ittifaklar konusunda objektiif bir biçimde 
gerçekleri görme imkânına kavuşturmuştur. Afga
nistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgalini hiçbir 
suret ve şekilde hoş görmek, terviç etmek mümkün 
değildir. 

Bu kürsüye gelip, «Vietnam'ın işgaline ses çıkar
madınız» diye Afganistan'ın işgalini haklı gösterme
ye çalışanlar, ideolojik bir saplantı içerisinde, düşün
me yeteneklerini doktrinin emrine vermiş kişilerdir. 
Biz ne Vietnam'ın işgalini hoş gören ve ne de Afga
nistan'ın işgaline, Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk 
münasebetleri uğruna göz yuman bir felsefenin sahi
biyiz;. 
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Sayın parlamenterler, Mustafa Kemal Paşaya ilk 
gelen hediye Afganistan'dandır, ilk maddi yardım Af
ganistan'dandır, ilk açılan - o günün fakir; fakat 
imanlı, cevherli Ankara'sındakİ - sefaret Afganistan' 
indir ve Mustafa Kemal Paşa öylesine memnun ol
muştur ki, bayrağı bizzat kendi eliyle asmıştır. 

Biz Afganistan meselesinin akılla, ilimle ve ger
çekçilikle ele alınmasının ve bugün yürünmekte olan 
çizgide, milletlerarası kuruluşların potansiyelinin ha
rekete geçirilmesini ve bu meseleye Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyinde ve Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulunda açıkça ifadesini 'bulan, tüm yabancı 
kuvvetlerin derhal ve şartsız olarak tamamen geri çe
kilmesini öngören kararın uygulamaya konulması yo
lunda, ortak bulunduğumuz bütün ittifak sistemleri
nin ve beynelmilel kuruluşların yetkili organlarının 
alarm e edilmesini, en tabii bir dostluk vecibesi ve 
insan haysiyetine duyulan saygının omuzlarımıza yük
lediği mesuliyet biliyoruz. 

Sovyetler Birliğinin Afganistan'a müdahalesi yal
nız bir işgal olayı değildir; o aym zamanda dünyanın 
stratejik dengesini ve bölge istikrarım çok tehlikeli 
gelişmelere götürecek niteliktedir. Afganistan'ı çev
releyen komşularında, Pakistan'da ve daha uzak kom
şusu Hindistan'da cereyan eden olaylar, İran'da cere
yan eden olaylar, Sayın Bakan ve bizden önceki sa
yın sözcüler tarafından burada ifade edildi. Bu konu
lara girmeyeceğim; ama özellikle, bu millet kürsüsün
den muhterem huzurunuzda bu vesile ile bir kesin 
gerçeği bir kere daha ifade etmeyi görev anlayışımın 
icabı biliyorum.; 

Afganistan olayı Türk politikacılarına neyi göster
miştir? Zannediyorum, Afganistan olayı Türk politi
kacılarına ve sorumlu kadrolarına, dış politika konu
larının çok ciddi, dengeli ve siyasi tecrübeli şuurlu 
bir biçimde (değerlendiren devlet adamlarının elinde, 
milletlerinin hayrına çözüme ulaşabileceğini göster
miştir. 

Özellikle geçen hükümet döneminde bu konuda 
büyük yanlışlıklar yapılmış olduğunu söylemek, si
yasi bir tespitin ötesinde, o hükümet kadrolarında 
görev almış olan sayın parlamenterlerin, Afganistan 
olayı karşısında intibaha gelmeleri ve hatalarından, 
özellikle hatalı görüşlerinden dönemleri için tarihi 
bir fırsattır. 

Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ittifak düzeni 
içinde, geçen hükümet yapmış olduğu çeşitli beyan
lar, uygulamalar ve hiç lüzumsuz açıklamalarla, zi
hinlerde, '«Türkiye nereye gidiyor?» sorusunu doğur-
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muştur. «Duvarın öte yüzüne geçebiliriz» diyenler, 
uzun siyasi tecrübelerin sonunda tesis edilmiş bulu
nan siyasi ittifaklardan Devletimizi ayırmak isteyen
ler, «Bizim yerimiz Üçüncü Dünyadır» diyerek, dış 
politikadaki dengeleri altüst edebilenler ve ulusal 
savunma kavramı icatçıları, Afganistan gerçeğini çok 
iyi düşünmek zorundadırlar. 

Dost ve kardeş Afganistan'ın istiklalini koruma 
yolundaki haysiyetli mücadelesine bütün dünyanın 
deste'k olmasını diliyor ve zafer temenni ediyoruz. 

Bugün Türkiye NATO'nun şerefli ve sorumlu bir 
üyesidir.' Yine demin ifade ettiğim iddia sahipleri, bi
zim bu şerefli üyeliğimizin üzerine gölge düşürmek 
istercesine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli kuvvet 
olmadığı, NATO emrinde bulunduğu ve NATO Ku
mandanlığının müsaadesi olmadan kullanılamayacağı 
iddialarını öne sürerler. 

Bunların hepsi boş laflardan ibarettir. Türk Si
lahlı Kuvvetleri, Türk Genelkurmay Başkanlığının, 
Kuvvet komutanlıklarının ve emi küçülk birliğe kadar 
Türk komutanlarının emrindedir. Türkiye'nin mili 
menfaatlerinin gerektirdiği yerde, zamanda ve yönde 
her türlü görev verilebilir. Elverir ki, bunju yapabile
cek dirayette ve iradede devlet adamları sorumluluk 
taşılsın. 

ALEV COŞKUN (İzmir Milletvekili) — Kıbrıs'ta 
olduğu gibi. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Diğer 
NATO üyesi devletler, NATO dışı sahalarda NATO 
kuvvetlerini zaman zaman 'kullanmışlardır. Türkiye 
de lüzum gördüğü takdirde kuvvetlerinin bir kısmını 
veya hepsini NATOldan çekebilir. NATO » a k ı n ı 
değerlendirmede bu iddia sahiplerimin düştüğü çok 
önemli bir jeopolitik ve modern strateji kurallarının 
reddettiği yalan propaganda malzemelerinin l?ir i Sinden 
özellikle bahsetmek istiyorum. Bu, üçüncü bir cihan 
savaşında NATO üyesi olmamız seibebi ile hasım ta
rafların ilk hedefi olacağımızdır. 

Nükleer sjlalh teknolojisi ile uğraşanlar ve bu ko
nudaki beynelmilel askeri otoriteler, ilim adamları, 
üniversite kürsüleri şu kesin gerçeği insanlığa bildiri
yorlar: Rusya için ve Amerika için, doğması müimkÜmı 
bir cihan salvaşında ilk hedef her birinin nükleer silaih 
mevzileri ve nükleer sanayi merkezleridir. Eğer, Ame
rika, Rusya'dan önce davranırsa, o Rusya'nın silah 
mevzilerini ve nükleer silaih imal eden sanayi bölgele
rini imha edecek; Rusya, Amerika'dan önce davra
nırsa, aynı şekilde o da Amerika'nın nükleer silah mev
zilerini ve nükleer silah sanayiini yok etmeyi amaçla
yacaktır, 
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Günümüzde teknoloji Ay'a ve Venüs'e füzeler 
gönderilmektedir. Artık coğrafi yakınlık, teknolojik 
gelişmenin yanında çok güçsüz kalmıştır. NATO'ya 
dahil bir üye olduğu için Türkiye'nin üçüncü bir ci
han harbinde Sovyetlerin ilk taarruz hedefi olması 
gerçeklere uygun değildir; bir propaganda malzeme
sidir. So'Vyetlerin, Amerika'yı saf dışı bırakmak gay
retlerini zayıflatacak bir hareketi makul ve akli ka-
ibuî etmek düşünülemez. Sovyetler Birliği için ana 
stratejik kaide, bütün imkânları ile Amerika'nın üstü
ne yüklenerek onu süratle saf dışı etmektir. Amerika 
saf dışı olduktan sonra, bugünkü atam silahlarına sa
hip olma derecemize göre Türkiye veya her hanıgi 
!başka bir devletin atom silahları ile mücehhez bir 
büyük ülkeye karşı durması düşünülebilir mi?.. Öyle 
ise, üçüncü dünya savaşında NATO'ya üye olduğu
muz için halimizin çok perişen olacağı yolundaki tef
sirler, Türkiye'yi Batı savunma sisteminden koparmak; 
Türkiye'yi, eğer hain değilseler gafletleri icabı, bir 
Afganistan haline getirebilecek çok tehlikeli bir yolda1 

yalnız bırakmak isteyenlerini siyasi aldanışlarıdır. 
NATO, Türkiye için faydalı olmuştur. Eğer, dev

let adamlarımız daha dikkatli ve uyanık bulumSsalârdı, 
'bugün mahzur diye sayılan birçok durumlar meydana 
gelmez ve NATO, Türkiye için çok daha ileri ölçü
lerde fayda sağlayabilirdi. 

NATO ile iglili ikili anlaşmalar, Hükümetin ba
şında liyakatli, me'suliyetli devlet adamları buamdüğtı 
takdirde kısıtlayıcı olalmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri 
her zaman için Türkiye'nin milli kuvvetleridir. Üstö 
tarafı, kendi gizli maksatlarına hizmet eden ve bu 
maksatları gizlemek için birtakım kişilerin ortaya at
tığı hikâyelerden ibarettir. 

İkili anlaşmalar, bize göre, gelişen ve değişen şart
larda Türkiye'nin milli menfaatlerine ve milli hay
siyet hassasiyetine göre düzenlenmelidir. Biz, Milli
yetçi Hareket Pariti'si olarak Türkiye'nin, daima uzağı 
gören, çok taraflı, enerjik ve esnek bir milli politika 
izlemesini savunuyoruz. 

İçerisinde yaşaldiğımız dünya gerçekleri, Türkiye' 
nin imkânları ile imkânsızlıkları gözden kaçırılmama
lıdır. Özellikle komünist tahrikleri ile memleketimizde 
körüklenen Batı düşmanlığı politikası, memleketimiz 
için çok tehlikeli ve zararlı sonuçlara .ulaşabilir. Batı 
ile münasebetlerimizlde, Doğu ile münasdbetlerimizdie 
ne üstünlük, ne de aşağılık duygusuna kapılmaksızın, 
gerçekçi olarak olayları incelemeli ve uzağı gören, 
planlı, uzun vadeli bir dış politika anlayışı ve ölçü
süyle milli menfaatimizin tespit ettiği çizgide durma
sını bilmeliyiz. 
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Bize göre, Türkiye'nin dış politikası, Batı dünya
sıyla olan ittifaklaklarımızı sadakatle devam ettirmek
le beraber, komşularıımızla samimi bir dostluk ve iyi 
komşuluk münasebetleri eSalsına dayandirılmalıdır. 

Müslüman memleketlerle sıkı kültür, ekonomi ve 
siyasi münasebetler içerisinde bulunarak yakın işbir
liğine geçme stratejisi ihmal edilmemelidir. Ayrıca, 
düğer Asya ve Afrika milletleriyle çok yakın ve sıkı 
münasebetlere geçilmelidir. 

Kısacası, Türk Milletli gibi büyük bir tarihin sa
hibi olan, büyük bir milletin politikası, daima olay
ların ilerisinde bulunan cihanşümul, çok taraflı, esnek, 
enerjik, uyanık, uzağı gören ve güvenilir bir dış poli
tika olmalıdır. 

Dış politikanın, imkânları ölçüsünde her milletin, 
her devletin, her toplumun sempatisini, iyi niyetini, 
dostluğunu kazanmak ve kendi milli menfaatlerimizin 
ikolaylıkla sağlanması yolunda bu dostluklardan, bu iyi 
niyetlerden faydalanmak olduğu gerçeğini gözden 
uzak tutmamalıyız. 

Türkiye maalesef uzsun yıllar bunu ihmal ettiği 
için Afrika'da, Asya'da yeni uyanan, bağımsızlıklarını 
alan, almaya çalışan Müslüman ve Müslüman olma
yan pek çok memleketin sömürgecilere karşı verdiği 
'savaşta, onların bekleldiği ilgiyi göstermenin ötesinde, 
onların aleybiride olabilecek birtakım kararlara iştirak 
edebilmiş ve sonunda da bunu diş politika hayatımızda 
çok pahalı ödemişizdiir. 

Milletlerarası toplantılarda, kongrelerde uğradığı
mız acı yalnızlığın sebebini bu konudaki kendi ihmal
lerimiz ve kendi gafletimizde aramalıyız. 

Bize göre, Türkiye'nin dış politikasında, Ortadoğu 
politikası ayrı bir önem taşımaktadır. Bölge, ticari, ik
tisadi, askeri, manevi bir bütün teşkil eder. Üç kıta 
arasındaki deniz, kara Ve halvayoiları bu bölgedien ge
çer ve eski dünyaya irtibat sağlar. Demir, kömür, 
pamuk, buğday ve petrol gibi, ekonomik ifadesiyle 
onlsuz olunmaz maddeler, bölgede kendine yetecek 
ve dünya piyalsalsını etkileyecek miktarda mevcut
tur, 

Türkiye ıdemdr, kömür ve diğer madenleriyle böl* 
genin ağır sanayi mamullerine, Irak ve Suriye buğday 
ile pamuğu, İran, Kuveyt, Bahreyn ve Suudi Ara
bistan petrolünü temin ederek bir iktisadi bütün teşkil 
etmektedir. 

Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Denizliyle 
çevrili olan bu saha milletlerarası siyasette bütün stra
tejik manevralara müdsSir ve kendisi üç kıtaya ve do
layısıyla dünya muvazene ve mücadelesinde ihmali 
mümkün olmayan bir ağırlık ifade etmektedir. 

Unutmayalım ki, bu bölgenin bütün insanları is
lam Dinindehdirler; 1400 senedir aynı Kıbie'ye yö
nelir, aynı Kitabı okur ve aynı duayı öderler. 400 se
ne aynı bayrağı taşıdılar, 400 sene Türk Bayrağı Ka
be'ye çekildi. Bunun meydana getirdiği manevi ve 
hissi birlik, her çeşit hesabın ötesinde bir kuvvettir; 
ama rakamları, coğrafyayı, dünyadaki gelişmiş ülkele
rin iptidai ma)dide kaynakları için yürüttüğü stratejik 
rekabeti görmeden, yalnızca hissi faktörlere dayana
rak bir birlik sağlanmasını düşünmaik hayalden öte 
bir netice vermez. Bu saydlığımız şartlar, Ortadoğu' 
daki devlet ve milletlerin birliği için vazgeçilmez ta
mamlayıcılar olarak açıkça gözler önündedir. 

Bu böîgedeki şuurlu bir işbirliği, sulh, sükûn ve re
fah amili olacaktır. Özellikte Ortadoğu bölgesindeki1 

Türk unsurların İran'da, Irak'ta ve Suriye'de içerisin-' 
de bulundukları şartların mütekabiliyet esasının, Dev
letler Hukukunun şaşimaz prensibi olduğu1 görüşlünden 
hareketle, bu hükümet sorumlularıyla yapılacak mü
zakerelerde, onların insan olarak salhip oldukları hak
ların korunması yolunda Devletimizin belli teşebbüs
lerde bulunmasını en tabii bir hak ve görev kabul et
tiğimizi huzurunuzda ifade ediyorum. 

Batı Trakya meselesi de kendi gerçeği içerisinde 
ele alınmalı ve dünya üzerinde bütün insanların 21 nci 
Asra girerken sahip oldukları haklar, Batı Trakya 

• Türklüğüne çok görülmemelidir. 

Biz, bütün İttifakların, bütün milletlerarası müna
sebetlerin ve bu münasebetlerde ağırlığımızı koyabil
men in temel şartının 'içeride huzur, sükûn, güç, denge 
ve ekonomik gelişmenin kendisini rahatça besleyebil
diği bir silahlı kuvvetlerin varlığına bağlıyoruz. Bu 
sebeple, Türk Milletinin bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da her türlü fedakârlığı yaparak, Dev
letimizin temel gücünü teşkil eden Silahlı Kuvvetleri
mizi teknolojik gelişmelerin şart kıldığı her türlü araç 
ve gerece kavuşturmasın* şart görüyoruz. Ayrıca, bu 
konuda teknolojinin iç politika tartışmalarından çok 
güçlü olduğu gerçeğidi daima kabul etmeliyiz. Fan-
tom uçakları tartışması, Türkiye'dle 'belli mili konu
ların iç politika malzemesi yapılmasının ne kadar za
rarlı ve aleyhte sonuçlar verebildiğini göstermiştir. 
Türkiye, kenJdİ varlığının korunması için daima güçlü) 
olmaya, güçlü olmanın yollarını îbulmaiya mecbur
dur. Bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri, çeşitli biçim
de caydırıcı, vazgeçirici bir vasfa, bir kuvvete, hatta 
üstünlüğe kesinlikle sahip olmalıdır. Devletimizi ida
re edenler, her an Silahlı Kuvvetleri harekete hazin 
bulundurmalıdırlar^ 
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Ayrıca, Türkiye için şaşmaz bir prensip, komşula
rımız arasında, Sovyet Rusya hariç, mutlaka askeri 
güç yönün!den ikinci sırayı kimseye bırakmaîrnak ol
malıdır. Elbette ki, bu gücün hedefi caydırıcı ve ko
ruyucu ağırlıkta olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün dünya üzerinde dış 
politika olayları öylesine girift bir hale gelmiştir ki, 
milletlerin her geçen gün biraz daha uyanan milliyet
çilik şuuru ruhu, devletlerin kendi halklarını mutlu kıl
ma yoluridaki gayret, komünizmin bütün ideolojik 
baskısına, kapitalizmin bütün tertiplerine rağmen, dip
diri yayılmakta ve yaşam aktaldıı. Komünist rejime 
salhip olmalarına rağmen, birçok komünist memleket, 
menfaat çatışması yüzümden birbiri ile nerede ise sa
vaş halindedir. Bilinldiği gibi ilk önce Yugoslavya ile 
Sovyetler Birliği arasında başgösiteren milli menfaat 
çatışmalarının sebep olduğu düşmanlık, daiha sonra 
Arnavutluk, Macaristan ve Çekoslovakya ile Sovyet
ler Birliği arasında meydana gelmiştir. Batılıların ya
kın desteğini sağlayan Yugoslavya, Sovyet tecavüzün
den kurtula'bil'diği gibi, Arnavutluk da coğrafya duru
munun sağladığı imkân dolayısıyla kendisini koruya-
Ibİlm'iştir; fakat Macaristan, kanlı.bir şekilde Ruls tank
ları tarafından ezilmiş ve daha sonra Çekoslovakya 
kuvvet .zoruyla işgale uğramıştır. Varşova Paktı üye
si olan ve fakat Varşova Paktı silalhli kuvvetlerinin 
topraklarında askeri manevra yapmasına müsaade et
meyen Romanya, Sovyetler Birliği ile ber an çıkması 
mümkün bir önemli ihtilâf düğümü içerisindbdir. 

<pin ve Sovyetler Bıidiiği, Marksist ideolojiye ımen-
sup olmalarına rağmen, milli menfaatlerinin çatısma-
isı yüzünden anaları aÇiiknış ve bilindiği g/ıbi, iki taraf 
arasında kanlı sıinır çarpışmaları meydana gelirmiş ve 
lanalaıriındalkii gerigjiınik, Afgariisitan olaylarından son-
rta dıalhıa ileri boyutlara ulaşmıştır. 'Buna karşılık, ka
pitalist blir üı'lkle olan. Amieriika BArleşüık Devletini ife 
Batı Avrupa devletleri ve yine kapitalist b'ir ü>2 
olan Japonya, gerek Komünist Çin ve gerek Sovyet
ler Birliği ile çok yakın 'münasebetlere, ticari anlaş
malara ve SALT anlaşmalarımda görüldüğü gibi, Mel-
:skı|kji Anlıaşmıasıımda görüldüğü gibi, beli bir uzlaş
maya girebilmişlerdir, 

'Roımıüniisıt Çin ile Sovyetler Birliği arasında büıyfâk 
'bir savaşın çıkjmiası ufukta gözlenen siyasi gaVşmıeler-
denidlirı. 

(Bütün ıbu gelişmeler bize millet gerçeğini ve bir 
ımliılletin ideolojik beyin yıikjamia faaliyeti ile dahi ken» 
ıdi Ikıyımiet hükümlerinden. uzaklaşmasının mümkün 
olamayacağını gösitermekltedir. Sovyetlerin İkinci 
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j Dünya SaVaşı sonunda fiilen işgal etmiş oldukları 
I milletiler, onun kendilerime emrettiği rejimi kaibulenı-

meik ve hegemonyasına girmek durıU'mıundaydılar. 

Hürriyetlerimi ve bağımsızlıklarımı korumak iste
yenler, Batı demokrasileri ise, komünist tehlikesi kar
şısında Ameriıkja Birleşik Devletleri etrafında toplan
mayı ımlilli memfaatleri'riin gereği saydılar; böylece 

j dünya ıik|i büyük blok 'halinde karşı 'karşıya gelmiş 
oldu. Bilindiği gibi, atom bombasını önce Batılılar 
Ibuâdular,. Sovyetlerin atom bombası imal etmeğe baş
ladıkları tarihe Ikadar iki blok arasında kılıç - kalkan 
sıtriatiejisi 'htükıüm sürdü. Bunla göre, kojmümist blok, 
sahip olduğu sayı üstünlüğüne dayanarak, komvan-
siyomel silalhlaria saldırıya geçerse, buna sayıca az; 
fakat dengeli NATO kıoinlvansiyoniel (kuvvetleri karşıla
yacak, savunimla yapacak, zaman kazanacak; bu sıra-

ı 'da Amierliıka Birleşik Devletleri, sahlip olduğu atom 
'Silahlarıyla duruma müdahale edecek ve Rusya'yı 
'büyük Ibir tahribata uğratarak zafer kazanıaöakıtM-. Kı-

j l.ıç i kialkan stratejisi, Sovyetler atoım, bombasına sa-
'hip olduktan sonra geçerliliğini kaybetti ve Amerika 
bazı yönlerden üstünlüğünü devam ettirrniekle bera-
tberi, kendi tiöpraikjları atom saldırısınla uğrama tenli -
Ifcesiiylie ikjarşı ıkıarşıya geldi. Böylece, Sovyetler Birli
ği, bloku ile IBa'tı 'bllolku arasımda dehşet dengesi mey
dana geldi. Bu dehşet demigesi atom silahlann-ın, bütün 
lirtsanlılk;, iiçin arz ettiği büyük tehlikeden kaynlalklan-
mıajktadır. Bu dehşet, yeryüzünde genel bir barışın 
ibellıi bir süre devamını sağladı; fakait iki taraf da, 
kendi menfaatlerimi sağlanması için sıcak savaş yeri
nle, kıorikpnç (bir propaganda savaşını ve soğuk savaşı 

I 'tercih ettiler. Yeraltı ve yer üstü karışıklıklar, savaş
lar, mevzii çaıtışimalar çıikararaik ideolojik isyanları, 
ayakHanmıaları besleyerek, politikalarını yürütmeye 
devam ettiler. Yutulmak ve baş eğdiriılirruek istemen 

I ırnemlekıetler halkına yönelik parçalayıcı kışkırtma-
I 1ar ustaca yapıldı. Bu kışkırtmalar din, mezhep, ırk 
I ve hölgecıillik kışkıırtmala'rı olarak yürütülmektedir.: 

iDünlya üzerinde milletler rekabeti kesintisiz bir 
I biçimde devam etmektedir. 'Bu rekabet davam ettiğine 
I ve bütün dünya ülkeleri kemdi milli faydalarını aradı-
I ğıına göre, Türkiye'ye düsen, siyasi pazariı'klar ve ge-
I lişmelerin hızla değişiği bliır, dünyada, sırtından oyum-
I 1ar oynıanımasıina asla müsaade etmemek, ve yeni plan-
I 1ar hazırlayarak,, çok 'taraflı çalışmalara girişmek ger-
I çeğini tahul letmıekttir. Türkiye, yabancı propaganda 
I smıerikezıleıriıni çok yakımdan takip etmeli ve bu mer-
I kıezjlerlıe saikı bağlantı kurmalıdır; bu merkezlenin Tür-
| k!iye*ye zıararlı olmayacak faaliyetler yönünde bulum-

79 — 



TBMM B : 2 

anialllajrjınj ısla$tam)aya çialışimjalıdır. Ayrıca, çok, dıiıpılom'a-
tük faiır çalışmıaya girişilımelidir. Gerek, müttefik ve 
ıkiomşu ımiemleketlede ve -gereiks'e paktlar dışındaki delv-
lleltjlanle yialkiinı diostiuJk;, işbirliği ve propaganda feîiiyet-
fflaıti yıüırjültüılımieJJidir;. ©aşta ibüıylülk bloklar o'lmıalk üzere 
iblülttin fmliDIıetterliın hükümetleri üzerimde etki ve baskısı; 
bulumıan iç 'yapı ve teşekküller hakkında bilgi topla-
ımjalk ive bunlardan faydalanimak yoluma ıgidıiknelıidir, 

Düş politikada başarılı olmak içim, Türküye'de dev
let Iklaltmida alınjması icap eden çok önemli tedbirleri 
vandür,; ©ütün Tüırjk; ^vatandaşlarının elbüdiğiıyle ve 
Türjk Milletimin tamlsilciisi olan Yüce Padaımıemltonuın, 
özelikle dış politika, konularında beli, açık ve miilleı-: 
•tin faydasına olan, hükümeıtlerlin telkliûeri yanında 
olmfaŞıını Türlkiyeb'im başarılı bir dış politika bayatlınla 
toavuışlmiaisı yomumdan elzem görüyoruz. Hiç şüphesiz ki, 
mıaddii (kalkınma, ımiaıddi 'bıaşarılar milletlerin refah 
seviyesinin: yükselmesi, omların yeni takinolojıik anaç 
ve gereçlere sıahlip olması imkânımı veriir; ama biç 
(uınuitımjayalım ki, manevi ive moral değerler ve telli 
ıkııymiet hükümlerimle sahip oilmalk, blir mı."Met içlim mıad
dii kaynaklar kadar ve hatıta onlardan dama 'ileni de
ğer taşır. 

!Riz, miiılİ güvenliği sağlayacak olan kuvvetim afc-
ıtiif (kısmımı modam silahlı kuvvetlere sahip olmakta 
gördüğümüzü 'ifade ettik. İyi eğitim görmüş, modann 
siialh ve araçlarla donatılmış, disiplinli, şuurlu, va-
ıtanısefver mil i şuurlu uyanık silahlı (kuvvetlere sahip ol
mak, aınicalk Türk Milletimle nasiip olabilecek faiir ba'h-
tiyarl;!ktır, Çünkü Tünk (Milleti «Ordu - , Miilîet^tir; 
dünya üzenimde lOrduısıundan kıopımam'iş, ordu millet 
hayatımı devamı öttüren tek topluluktur. 

(Kuvvetim ikinci unsuru, çok iyi lişleyen diplomatik 
/teşkilata ısa'hiiıp olmak ve bumu çöık 'fasidi, ç'oık yciniü 
propaganda teşkilatıyla dasteklamiekıtıir. Milli İısittilh-1 

faarat Teşikil'aıtının 'yalnız iç güvanıliık konusunda değiil, 
dış güVenlik (konusunda da çıoik ömıeımdü görevleri var
dır. ©iz fau tömemli kuruluşa gerelklıi imikân, kaynaik ve 
'h'ilgi bıtolilkimli ısağllamiariak, dünya lüızenimdıekü gaüşme-
ilerim dikkatle (taklip edilm'eıslini ıva'milletimizi İlgilendi
ren pelk çok iklomuda oldu biıttilerîe Ikjarşılaşımia duru-
muinidami kjur'tulmiamiiiZî içim şart görüyoruz. 

Ağırlaşan dünya .santiarımda, ağırlaşan ortadoğu 
buhranında Ihükjümetfeni bekliden, devleti bekleyen 
önemli ıhın hiizmfeît, slilvüil saivummia faizımetlaıGdir. Sivil 
'savununla faizımıetlarli, Türkiye'de maalesef (göstermelik 
hizmetler Ikademiasimdandiir, SMl (saivumjmıa. eğitimlinin, 
Ihiallkla öğrelbülmiş olmiası, sliMil savunmayla ilgili ted-
ibimleriin sialvaş zjaimamı gelmeden çolk evvel alınması 
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şantitır. ©alkımız, İıkimçli Oiton Harbindie Alımamiaır çok 
ıgüçlu Ibür isiMİ ısıalvuınımıa teşkülatı !k)urm(Lişlardı, 6,5 yıl 
ısavaş yapitıllar, ve detv/amlı 'hava basikıınlairına mıaruz 
Ikjaldiaaı, Oaıva taarruzları sebebiyle A'lmıaınıya'nunı 6,5 
yıldaki kiaıybı 5(J|Q bfo ıkıişidıir. Aynı süre iiçerüsinde hüç-
ibir tedbir almayam ve slivlil savuıruma hiẑ mıeltlerlimi ge-
r'okli ıteşikülalt ve uyamiiklığa kavuştuınmaıyaın Japonya 
is'ejmfaaılıe'sef LQ mlilyoinidaın, fa^lıa iimısain, ikayibetmişıtür. 
IDujgün içerisinde bıuılumduğurauz şehüdeşime, yloilları-
mız ve imar ve ümran durulmuımuız, bıizıiım - Allaıh-
Ikjoruişun - 'bir harp faalinde kjarşılaşalbllecıeğjmiiz; ibüyiüik 
feliaikistleri göistedr. 

Modern deniiz kuvivetlerii. modern dış ıtiicıaret fiilo-
suyla; bidiilkte gellişltiMılrnıölidiır.; Bu Ikfomıu, Tuınkıiye gilbii 
çolk uzun siaMî şeridii olam \bi\t ülkede maalesef yıllar 
yılı, ihmal edilımiiştlir, iBüiüün iiyli niiyatüıi gayretler, öz
lenen faedefe varamlaimıışltır. Dış ödemeler denlglemıizjiaı 
önıemtU açılklarıınıdan Ibiırjisi, tmialiuimuınueı (oildiuğu üzene, 
lyaibanjoii ibandralı gemilere ödaneln (taşımıia üeratlanidiır; 
lama ısiyasü ıtlariihimliiz ve pıelk çıolk ülkemin siiyaisfi tari'hi, 
'âlvenişli deniiz; liaşıimıiı siağltaniamadığı için çekilen çiile-
Isr va Ibüyüik ıkayıpılanm acı faaıtıralarnyia doludur. 

!Diş, polijıtükadıa, dış ekonioımrik ilüşkiiıleriim! ömemli yeri 
ığözîdein uızjaikj ıtuifcutaılalz;. (Biz;, Türkliıye'nüm; çok uluslu 
pazarlara girmesi mesiellesiınliın öımünde her türlü ter-
oifaten öltıe, tiemıel pirofalem)i, Türlkiye'niın ımlilli tıekıno-
ılojli üretimi ve milli tekiniolofi Ib'irlilbimiı meselesi 'olaınalk 
igörüyoruz- Gelişmiş, 'Saımayleşımliş, ıtekinoiloji lifaraç 
ledeni üllk'eleıriın üretıtıiğii seviyede tielknloiloji üreıtıiımliıme 
Igeçmied'en, kİmliınle odaıklığia girerseniiz glirlimiz, kade-
ıriimliz; yimıe tefcnolbjli satın alan Iblir ülıke olmaikltaın ötıe-
ys ©e'çmez. B'izje göre, Türîkiye'yi bekleyen, kj:ş:i ve-
ırim'liiİiinide, topınalk verimliliğinde, mialkiınıe veriırriilıi-
ğiımde ve ıtekmolojıi leğitiimlimdıe yirmlimıci asrla yol göste-
ıren 'telkj gerçeğin pnodiüktffivite, veriımjlilCik oldiuğu faaik:-
Ikatünii artık artlaimasıdır.' 

ıSayın ©aştan, ıslayın piarlatmenterler, Ibuigün içeri-
öiındie 'bıulluıniduğumuz ve ihu 'rejimim, iküruılmıasunda ıhıer 
emjeği geçıeni rafaımieltıle aınjmlaimutz genelken demoikraısi-
min blüyülk bir mpmetiınli, 'açıklığı ve sıamlimiyelti ıböllüşü-
^yoıruz. 'Demıoikraisii Ibliaa yialnızpia ıniiımet igetürmiyor, 
aynı zîamıamjda da ıbüylük (küllfetler ylülklüyor. Bu Ikıüifet-
ilertiin ibaşında, her 'vatandaşın ve her parlamemtıeırim, 
faanigi siyasi partiye miensulp olursa olsun, hangi filkre 
ve felsefeye siaıhiip olursa olsun, her şeyden önce. bu 
toprağım insanı ve bu ımeımleketiin ekmeği ile büyümüş 
yetişmiş ibiir fciışii olaınak, liçeriisimd'e bulumıdüğıumıuz 
çok ağır ve çok ikrlitiık şartlarda basıit siyasi çıkarları 
ve 'hesiapları bir tarafa bıraikamak, memıleketiın milli 
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fıaıyıdıa çizjgiısfadıa ciddi, tutarık vıe ıaki tedbirlerle Hiü,-
ıkiüımıefce ylaridıımıcı olmasını ©İzam gördüğümüzü iifad® 
öbmök işitiyorum. 

Hüklümleitler arasında devamlılık esastır. Hatırlar
sanız, yine txu ikjünsüden 1979 Yuh 'Biüıtçesü müzakere 
!edlinkjen, o gpnlüıni Hülk|üımıeitSıne, Milliyetçi Hareket 
FaırtM Gnulbu lotaask, kprt&rıcı gördüğümüz bütün 
ç'ajr'alerii iifaıde ettirmiş via o ıhJülkiüımetiterlin:, bu çar© vıe tıeık1--
llrUierii k'enıdii Caikdirleri içerisinde değerlendirmelerM 
Ihelkleidiiğıiımiizıi liıfade etmüş'tik. 

Her gün yenli hür gerigiimdik olayının ç-k'tığn dünya
mızda, ibağımsızlığıımırzı (korumam iz, hürriyetçi, de-
ımjolfcnaitiiık, parlaımıenterı rejim içerisiiinde ayakta kaikna1-
ıruz, yurt içerisinde biriliğimizi, benabfârîiiğimizii koru-
miaımııza 'bağlıdır-

Dış ıpöllMıkada, (Hükümet ve Meclis arasımda cok 
ısnkı Ibiıt Iblilgi aliişven'ışli kurülanalk;, özelikle bö'ügeımizii 
•sla'nan olaylarla kıanşı gerçekçi <Ve tmıtaırilı tedbirleri.!. 
ajlıramıaısını elzemi görmıeikteıyliz. 

Milliyetçi Harekat >Paırıtiilslİ! Gnulbu' ve şahsım a d in d 
teli dinlemek sıurdtûyle göstermiş olduğunuz toiüyülc 
ıniaaaıkiete şütonlaınımı arlz ediyor, Hülkpmiete vatan V.Î 
rnılllelt yolıuındalkli hayati çalışmalarında, başarılar dili 
yorum, (MHP ve AP Grubu sıralia/rından alkışlar) 

ıBAŞjRAN — Teşekkür ederim Sayın Güıner. 
, Adalet Pantiîsıi Gnulbu adına Sayım Celal Yardımcı. 

Sayın Yaındımjcı, görtrşm© ısünenliz biir saattir efen-
diım; büyününüz* 

AP GRUBU ADİNA CELAL YARDİMCİ (İs
tanbul Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhterem 
senatörler ve muhterem milletvekilleri; 

1980 Türkiye'sinde her buhranın karşısında ve 
özellikle dış politikada bütün siyasi partilerin elbirliği 
içinde bulunmaları ve bu ruh ve kararla Türkiye'nin 
dış politikasını desteklemeleri, tam bir fikir ve görüş 
tesanüdü içinde kalarak, dünyada bu imajı vererek, 
Türkiye'nin devletler manzumesi içinde haklı yerini 
almaları temennisi ile söze başlamak istiyorum. 

Bundan evvelki Türkiye'nin siyasi partilerinin dış 
politikada fikir birliği içinde kalarak, Türk Devletinin 
menfaatlerini bu birlikte kucakladıkları vaki olduğu 
gibi, sonraları türlü ihtilaf ve ihtiraslar yüzünden bu 
örnek davranışın yara aldığı da bir gerçektir. 

Türkiye'de bir zamanlar dış politikada neden bir
lik vardı, sonra bu neden bir saısıncı geçirdi? Çünkü 
o zaman Türkiye yalnız değildi ve yalnızlığa itilme-
mişti; çünkü, o zaman kuvvetli, sağlıklı istikrarlı 
hükümetler vardı; çünkü o zaman Türkiye'de Leni
nizm, Marksizm, komünizm, Maoizm kavgaları ve 

I istirmarları ve bu cereyanlara yeşil ışık yakan eller 
yoktu; çünkü; Türkiye'de bölücülük, yıkıcılık, anar
şi mevcut değildi; çünkü Türkiye'de, üyesi bulun
duğu NATO'ya «Hayır» diyen çıkışlar, sesler Tür-

I kiye'nin semalarında aksetmiyordu; çünkü Türki-
t 'yi Batı blokundan koparmak isteyenlerin yıkıcı 

I sesi ve sol yumruğu yoktu da, hür dünya safındaki 
bir milletin imanlı sesi ile hakkının tek yumruğu var-

I di. Özetle söyleyelim ki, üzülerek söyleyelim ki, 
*ıgün bu milli hazineler maalesef bir ölçüde rahne-

I dar olduğu içindir ki, Türkiye, iç politikasında ol
duğu gibi, dış politikasında da sarsıntılara maruz 

I kalmak talihsizliğine uğradı. Bu itibarla, bugün hu-
I zurunuzda her türlü polemikten uzak ve her türlü 

ardniyet yorumuna imkân vermeyecek bir kararlı-
I lıkla, ciddi ve acil konularla çözüm bekleyen mesele-
I lere toplu şekilde temas etmekle yetinecek ve bunları 
I bir temele oturtmaya çalışacağız. 
I Böyle bir mevzua girişimizin en büyük sebebi, 
I bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ahval ve şerait 
I ve Türkiye'yi çevreleyen muşların mensup olduğu 
I veya kaydıkları bloklar ve benimsedikleri rejimlerden 
I ileri gelmektedir. 

I Sayın Milli Selamet Partisi Genel Başkanı ve söz
cüsü burada konuşurken dış politikanın milliliğinden 

I bahsetti. Millilik hiç bir kimsenin inhisarında değil-
I dir. Türk Devletinde, Türk Devletinin sevk ve ida-
I resinin kaderini yüklenen bütün partilerin hakkıdır 
I ve vazifesidir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) Bu 
1 millilik vasfım, biz daha Necmettin Erbakan karde-
I simizin ileri sürmediği bir anda, yazımızı, konuş

mamızı hazırlarken huzurunuzda arz etmekte bir 
zaruret olduğunu idrak etmiştik. 

Evet, dış politikada ve iç politikada esas temel 
I millilik olmalıdır; nasyonel olmak gerek, enternas

yonal olmak değil. Bugün yeryüzünde hükümran 
I olan her vatanda, her devlette, ister süper olsun is-
I ter kalkınmış veya kalkınmamış bulunsun, hatta ka-
I vim, kabile ve aşiret hüviyetini aşamamış bir devlet 
I vasfında bulunsun, göze çarpan ilk unsur milliliktir. 
I Sovyet Rusya'yı İkinci Dünya Savaşında zafere ulaş

tıran ve sonra da süper devlet rakımına çıkaran kuv
vet ne komünizm, ne kominform, ne totaliter rejim, 

I ne de zamanın edebiyatıyla General Kirşh dedikleri, 
I ne iklim şartları, ne şu, ne de buydu. O. bu zaferi 

Rusluğa, Rus milliyetçiliğine, Moskofluğa ve henüz 
ortadan büsbütün kaldıramadığı dini inançlara borç-

j ludur. Şunu demek istiyoruz : 'Sovyetlerde bile Rus 
I milliyetçiliği her şeyden evvel korunmakta ve gelişti-
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rilmektedir. Çin de komünizmi tahakkuk ettirdi; ama 
Çinli her şeyden evvel Çinlidir; diliyle, inançlarıyla, 
ananeleriyle, kılık ve kiyafetleriyle sadece Çinlidir. 
Çinîilik onun tek mayasadır: bu hamura hiç bir şey 
bulaştırılmamış tır. Küba'da, diğer bütün komünist ve 
sosyalist devletlerde de hikâye aynıdır. Hâsılı, dünya
da hagi milleti sayarsanız sayınız, hangi rejimi ele aır-
sanız alınız, hepsinde de evvela millilik ruhu yaşar, 
hepsinde de evvela bunun tesirleri göze çarpar. Bun-
lart arzdan maksadım, Türkiye'de güdülecek politi
kanın, özellikle dış politikanın da milli bir politika 
olarak hudutları aşıp, bu espri ile Devletimize itibar 
kazandırmasının şart olduğunu hepimiz kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bu maruzatımın bir noktasının yanlış anlaşılma
masını rica ederim; milli olalım derken, enternasyonal1 

münasebetlerden kaçınalım manası çıkarılmamalıdır. 
Anoalk, enternasyonale girmek başka, enternasyonal 
'ile münasebet kurmak başkadır. Münasebet kurmada 
sakınca olmaz; ama girme, içte ve dışta türlü ihtilat-
lara sebebiyet verir; içte birtakım tercihlere yol açar 
ve bu tercihlere mütemayil olanlara fırsat verir. Dış
ta türlü rejimlere tabi devletlerin de tabi bulunduğu 
sosyalist bir enternasyonalden diğer üyelerin bünye
sine nelerin sızıp, sirayet edeceği kestirilemez veyahut 
da çok defa kestirilmiştir. Keza, Sosyalist Enternas
yonale girip de, ister muhalefette kalmış olsun, İster 
iktidarda bulunmuş bulunsun, siyasi bir teşekkülün 
ileride hangi istikamete yöneleceği endişesi hafızaları 
her zaman rahatsjz etmek durumundadır. Konuşma
mızın bu pasajının gerekçesini böyle mütalaa buyur
manızı rica edeceğim. 

Şimdi, dış politikanın diğer bir unsuruna geriyo
rum. Dış politika, partilerin değil muhterem arkadaş
lar, devletin politikası olmak gerekir. Dış politika dev
let politikası, olunca, devlet olarak yerimiz neresidir, 
nerede kalacağız, devlet olarak hangi dünyanın safın-
dayız, hangi dünya ile hayati yaklaşımımız olacak, 
menfaat ve taahhütlerimiz bulunacaktır? Devlet poli
tikası olunca, bu devletin bekasının başta gelen unsu
ru olan ordumuzun yeri neresidir? Bu gerçeklerin ışı
ğı atında şu tablo meydana çıkar : Dış politikamızda 
milliyiz ve milliyetçiyiz, dış politikamızda demokrat 
hür dünyanın safındayız. Dişi politikamızda komü
nizmin, faşizmin ve emperyalizmin karşısındayız. 
(AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Dış politikamızda, devlet olarak Birleşmiş Milletler 
Anayasasının hak ve vecibeleriyle mükellefiz. Dış po
litikamızda, NATO'nun üyesiyiz; milli savunma esa

sını mahfuz tutmak şartı ile kollekltif bir savunma sis
teminin içindeyiz. 

O halde, hangi parti iktidara gelirse gelsin, takip 
edeceği dış politikada bunlardan asla inhiraf edemez. 
Yok, bu gerçeği reddedersek o zaman dış politika 
devlet politikası olmaktan çıkar, iktidar partisinin po
litikası haline inkilap eder. O zaman bir parti gelir 
şu tandanstadır, devletin politikası odur; bir parti ge
lir - maazallah, memlekete Allah böylesini nasip et
mesin - komünist olur, devletin politikası komünist 
olur; bir parti gelir şeriatçı olur, devletin politikası 
şeriatçı olur. Halbuki, devlet politikası müstakardır, 
daimidir, millidir ve değişmez bir politikadır. 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara Milletvekili) — 
Faşist bir parti gelirse, o zaman ne olur?.. 

LÜTFİ GÖKTAŞ (Trabzon Miletvekili) — Ya 
Masoncu'îuk?.. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — O zaman 
devlet olarak kabul etmezsek, - devlet olarak komü
nizmin karşısmdasmız - eğer politikayı devlet politikası 
olarak kabul etmezseniz, o zaman devlet olarak ko
münizmin karşısındasınız; ama veriniz komünizme bir
kaç mavi boncuk ya da kırmızısını, o zaman devlet 
olarak anltiemperyal'ist veya antifaşfst olmanızın da 
manası kalmaz; onlara da mavi boncuk dağıtanlar 
bulunur. O zman dünyadaki safınızı da değiştirebilir-
simiz ve mesela NATO'ya yüz çevirir veya yabancı 
kalabilirsiniz ve o zaman devlet dış politikası yerine 
parti dış politikası hâkim olur ki, bu devleti şüpheler 
çerçevesi içinde ve muallakta bırakmaya mahkûm 
bırakır. Bunun için, dış politikanın devlet politikası ve 
devamlı devlet politikası olması düşüncesinde, niye
tinde ve kararında olduğumuzu, Adalet Partisihin 
felsefesinin iman ve ruhunun bu olduğunu huzurunuz
da ifade etmek isterim. 

Üçüncü bir unsura gelince : Dış politika üzerinde 
asgari müşterekte birleşmek, siyasi partiler arasında 
görüş ve fikir teatisinde bulunmak zaruretidir. Muh
terem arkadaşlar, Türkiye böyle mesut günler gördü 
ve yaşadı. 1950'den evvel Halk Partisi iktidarda idi. 
Demokrat Partinin Parlamentodaki sandalya sayısı
nın azlığına rağmen, hepinizin bildiği gibi, milletin 
büyük kitlelerinin itimadını almış bir parti olarak, dai
ma Halk Partisinin dış politikasını desteklemiş ve 
milletin de tasvibini almıştı. 1950'den sonra da, Cum
huriyet Halk Partisi içte çok hırçın, hoyrat ve öfkeli 
bir muhalefet sürdürmesine rağmen, dış politikada 
elbirliği içinde bulunmuştur, Demokrat Parti iktidarı 
ile, Kore hadisesi müstesna; orada da bir fark ile; 
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Kore hâdisesinde de, dış politikasında Halk Partisi 
Demokrat Partiyi desteklemişti; ancak bir fark ile. 

HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa Milletvekili) — 
Meclise danışmadan karar alındı. Meclisin müsaadesi 
şartıyla kabul ediyordu. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon Miletvekili) — Ko
re'ye asker gönderilmesi doğru muydu? 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Kore'ye asker gönderilmesine muhalefet 
etmiyordu, Meclisten muvafakat alınarak gönderil
mesi lüzumuna işaret ediyordu. Bunun dışında Halk 
Partü'sinin hırçın, o çetin iç politikasında, iktidarın dış 
politikasına karşı çıktığının örneğini hatırlamıyorum. 

Muhterem senatörler ve muhterem miletvekileri, 
simidi müsaade buyurursanız, son aylarda muhtelif 
ülkelerin dış politikasında ve askeri harekâtında mey
dana gelen hadiselerin bir icmalini yapmakta ve bu 
İcmalden bazı neticeler, hatta bazı dersler çıkarmak
ta fayda vardır. 

tran hadiseleri içte "devlet mefhumu, rejimin vas
fı, hükümet istikrarı görünümleri üzerinde tereddüt 
ler varatmış, komşu devletlerde yorumlara yol açmıs 

ve bölgedeki bazı ittifakların infisahına vasat hazır
lamış, böylece bölgede türlü rüzgârların açık bir hal
de esmesine vesile olmuştur. Kardeş İran'ın köklü bir 
devlet olarak bir an evvel istikrara kavuşmasını te
menni ediyoruz. 

Afganistan macerası, Doğu ve Batı blokları ara 
sında son senelerde belirmeye ve inkişaf etmeye baş
layan «Detant» denilen yumuşama, yaklaşma ve hatta 
hatta silahsızlanma politikasına, niyet ve kararlarına 
büyük gedikler açmıştır. Komşu ve dost bir devle* 
olan Sovyet Rusya'nın bu hadisede ve dünya barışı
na gölge düşüren bir davranışın içine girm esini üzün
tüyle karşıladığımızı ifade etmek istiyoruz; bunu sa
mimiyetle ifade ediyoruz. Dost ve komşu bir devlete 
dost ve komşu b;r devletin siyasi bir partisinin görü 
su olarak samirnivetle ifade etmek işitiyoruz; bu ifa 
dede sadece iyi niyet vardır. Bu iyi niyet, hem iyi n,;-
yet sahibi Türkive siyasi partisi için ve Türkive ic'p 
olduğu kadar, Sovyet Rusya'nın da ve tüm hür dün
ya milletlerinin de hayrına olarak ileri sürülen bir ni
yettir. Sovyet Rusya'nın daha evvel direkt olarak. 
harekâta giriştiği Macaristan, Çekoslovakya ve endi-
rekt davranışlarından sayılabilecek Etiopya vakaları 
yüzünden bu süper devletin emperyalist gayeler güt
tüğü. dürava ıharitasmı değiştirtmeye kalkıştığı yolun
daki türlü endişeler, kaygılar ve yorumlar henüz bü
tün tazeliğiyle hafızalarda yaşarken, bunların hepsin

den çok daha vahim bir örnek olarak Afganistan'da 
giriştiği askeri harekât, işgal ve istila, ümitleri sars
mış, endişeleri artırmıştır. 

Oysa, bu askeri harekâtı haklı gösterecek hiçbir 
sebep ve gerekçe mütalaa olunamaz. Bu dost ve kom
şu devletin imza koyduğu Birleşmiş Miletler Anaya
sasının amir hükümleri, Devletler Hukuku ve İnsan 
Haklarının temel hükümleri, Şelf Determination pren
sipleri, Helsinki Deklerasyonu muvacehesinde bu as
keri harekâta cevaz vermeye imkân yoktur. Özellikle 
Helsinki Deklerasyonunun - daha sıcağı üzerinde bu
ram buram kokmakta - 1975'te 35 devlet arasında 
Türkiye'nin de katıldığı konferansta, 1 Ağustos 1975'te 
Helsinki'de imza edilen deklerasyonda, Sovyet Sos
yalist Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Leonid 
^rejnev'in de imzası vardır. 

«Son senet» denilen bu belgenin, dikkate şayan 
bulacağınız başlıklarından bir iki tanesini, kısaca hu
zurlarınızda arz ötmek isterim : 

Sayfa 6 : «Ulusların eşitlik ve egemenlik üzerin
deki haklarına saygı.» Dikkat buyuruyor musunuz? 

Sayfa 6 : «Tehdide veya kuvvet kullanmaya baş-
vurtmairna.» 

Sayfa 7 : «Ulusal sınırların dokunulmazlığı.» 
'Başınızı ağrıtmamak ve vak'tilnüzi almamak için 

burada metinlerini olkuyamıyorum. 
Sayfa 7 : «Devletlerin ülke bütünliüğü.» 
Sayfa 7 : «Anlaşmazlicların barışçı yollarla çö

lümü.» 
iSayfa 8 : «içişlerine karışmama.» 
Bunlar Helsinki'de «Son Senet» diye belgelenen 

vs şurada Muıhlteretaı Brejnevln imzasını, İmza ola
rak sizli gösterdiğim şu imzanın müteahhidi; ama şlim-
ü Afgani'sltan faciasını, hadisenin cereyanı bakımın
dın bir devletin içişleri veya M devletin karşüMdı iç
l e r i diye mütalaaya imkân yokîtur. 

Son senelerin tarihinde, milletlerin hayatımda nice 
"Hinler, facialar ve kıitaJller ollmuşltur. Bunlara dış bir 
hvletin müdahalesi, hele öMidlkle askeri müdahale
ci olmadığı için, iç iş diye kabul edilmiş ve geçiş'tiril-
miışitiir. 

OoEit Pakistan bir zamanlar böyle hadiselere sahne 
oldu ki, 50 milyonu aşkın nüfuslu bir Benıgladeş'in Pa
kistan'dan kopmasına kad'aj- gJtiti; «İçişleri» demdi, 
kiımiss blir şey de demedi. 

Afganistan'da son birkaç yıl içinde dört hadise vu
kua geMli. Davut Han bir darbeyle Krallığı ele geçirdi; 
Kralı hudut dışı eJMi, «İç iş» dendi. Tarakİ, Davut Hanı' 
süî'aüe'stfyfle İmha etti, «İç iş» dendi. Hafızulah Amlin, 
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Taraki'yi yo:k etöti «tç Jş» denldii. Karmal, Bafızullah 
Atnünli astı, yabancı b'ir devletin askeri istıilası olma
saydı, bellkli buna da «tç iş» denilip geçiştirilebilıirdi; 
aıma hadise öyle olmadı. 

©ir Süper devlet, «Davet edildim, ihtiyaç görüldü
ğü için yardımla davet edildim» gerekçesiyle, evvela 
müstakil bir 'ülkeyi ackeri bir kuvvetle işgal ve istila 
eder ve omdan sonra kendi emıel ve arzusu 'ist'ikame-
tiinlde o üllkeyi yöneltecek birimi veya birfb'Merinıi, 
İkindi Dünya Savaşında büyük bir slogan halline ge
len bir QuİGİtîtin!g'i işbaşına getirirse, buna «Tç iş» de-
m'i'lelb'il'ir mü?. Bu hareket devletler arasımda hasreti çe
kilen detanttan eser bırakır mı?.. Özlenen, bütün dün
yanın özlediği yaklaşımı durdurmaz mı?.. End'işeyi 
yaralîimaz mı?.. Silahsızlanma fikrimi ortadan kaldur-
maz mı?.. Söyler ml'sin'iz lütfen?.. Elbette k'i, cevaibı-
nız «Evet, kaldırır» olacaktır. 

Eğer böyle bir hanekdt t'alsvip gördüğü takdirde, 
nioe süper devletlerin, dünyanın nüce ülkelerimde böy
le hadiseler yaratması, böyle daveltler yaptırması, böy
le operasyonlara girişimesii işiten b'iHe olmayacaktır. Ka
lır m'i küçük milletlerin, mütltafcil milletlerin hayat 
hürriyeti?... 

Onun içimdir 'ki, hür mÜlletler cam'ıası, Müliıüma-
nıyla, Hriıstiyanıyla, Büdfeti ve Brahmanıyla; beyazı, 
•Siyahı ve sarısıyla, barışı, milletlerin bağımsızlığını ve 
toprağının bütünlüğünü iyi niyetlerle korumakta ade
ta sef eriber oldular şu ik'i ha'fita iç'inide. 

Onun içindir kli, hür milieltfer caını'iası bültıün böl
gelerde endişe içindedir. Tito'mun sağlığının bozulma
sıyla bu ülkede belirecek ihtilafların yarattığı kor
ku, endişe ve halita alarm bundandır. İran'ın, içine 
düşltüğü üzücü çalkantıya rağrmıı büyük bir sıkıntı ve 
korkuya düşmesi bundandır; PaMlstan'ın, gözlünü 
'dört açarak, hudutlarına asker yığması bundandır; İs
lam Konferans in in toplantıya çağrılması bundandır; 
Amerika'nın, İngiltere'min ve Çin'in büyük bir teyak
kuz ve hassasiyet manzuımdsinidıe birleşmelleri bun-
damdır. 

Pdki, bu endişelere, üzümcülere, sıkıntılara, kor
kulara, alarmlara ve teyakkuzlara bigâne kalmamıza 
'imkân vaır mıdır?.. Valtamımızı çevreleyen devletlerin 
talbi oldukları bloklar ve yönısldiklıerli tandansilar yü
zümden Ülkemiz adına ve hür dünya adına bigâne 
kalmaya imkân var mıdır?.. Hal bu merkezideyken, 
1930 Türk'iye'slnlde her türlü kenldtlsşmıemin zarureti 
apaş'lfcâr olarak ortada durduğu bir sırada, bu meyilden 
faciaları tasvip edip, alkışlayanlar olursa - olursa di
yorum, kaydı Jhfâyat ile telakki buyurmanızı rica ©dj-

I yorum - onlara m'iîflet adına, memleket adına, Devlet 
aidına sesleniliyor ve diyorum ki, bu neviden temayül
lere Türk vatanımda yer yoktur, Türk vatanımda yer 
vermeyen büyük kudretler vardır; Parlamentosu var
dır (AP sıralarından alkışiîar), Parlamenter rejim var
dır, hür demokrasliye gönül veren imanlı sliyasii par
tilerin direnişi vardır; hür milılletler camliaısıyla yapıl
mış iöt'ifaklara sadakat Vardır ve her şeyin üstümde, her 
gücün üstlünde, her kuıdret'in üstünde, her fedakârlığın 
ve her feragatkârlığın üstümde Türk Silalhlı Kuvvet -

I 1eri varidır. (AP ve MHP sıralarımdan alkışlar). 
Harp tariihlimde ve dünya milletleri talihimde kâh 

hıaımasiide, kâh hamasimin timlsali, kâıh harp ve ateş ila
hı olarak Vilken diye tarif edilen bu kudrdti dünya 
çdk defa görmüş, demerriiş, anlamış ve anlaltmuştır. Mü
saade buyurursanız, bizim de Türk Silahlı Kuvvetleri 
hakkında, parti olarak ve parlamenter bir arkadaşımız 
olarak bir tariflimiz vardır; izin veririsienliz bir tarifti bu
rada sizle imtikal etltlireceğirn ve Türkiye Büyük Millete 

I Meclislimin zabıtlarına getireceğim. 

I Büz Türk Ordusunu şöyle tarif ediyoruz: Türk Or
dusu, bu Devletin bekası, bu vatanın bölümmealiği ve 

I bu m'illeilJin hürriyet Ve huzuru uğruna ölümle muka-
I vele aktdjmiş kahramanların, gazilerin ve şenliklerin 
I malhşeridir. (ıAP ve MHP sıralarımdan alkışlar) Htç-
I bir kuvvet, bir emiel, hiçbir entrika bu maihlşerü aşıp, 

atlayıp, Atatürk'ün çizdiği Mıfciakı MllUi hudutlarının 
I çdmlberihi kıraımaz ve idinle sızıp onu yanığın yerine 
I çevüremez. 
I Büitün bu izamlarım ve gerelkçelerin ışığı altında 
I Türkiye'min daihil bulunduğu NATO ittifakıınım daha 
I da nasıl bıir dhemrriiyeit, Türkiye ve hür mlilletlerin is-
I tlkbali aidına ne derece hayati bir değer kazandığını 
I b'ir kere daha öğremmiiş bulunuyoruz. 

I Özelikle son hadiselerin, Arnierika başita oltmak 
üzere, bütün üye devleltlerin şimdiye kadar Türkiye'ye 

I karşı vaki olan mazlaımmalarıma, kayıtsızlıklarına, ih-
I malilerime ve Türkiyelin hür dünyanın demgerindiefci 
I önemimi görmeımezlikten gelmelerime son verecekleri-
I rii ve NATO halkasınldaki Türlkiıye'nün her türlü im-
I ıkm ve vasıtalarla müdafaa güdünü canla başla destek

leyip, takviye edeceklerimi ümit etmek islıiyloruz. 
I Bu arada bir gerçeği herkesten evvel kalbul ede-
I rek süratle hareikeltie geçen, üye devleltleni uyaran ve 
I her türlü imlkânın içimde, hatta imkânsızlıklan zor-
I layarak Türkiye'ye s'ilah Ve maüi yardımda bulunulrna-
I sı zarureitini oritaya koyan Federal Almanya Başba-
I kanı -Sayın Sohîrriidlt ve Dışıişlerü Bakanı Sayın Genise-
j ber'e ve onların şahsında Almanya'ya mfült'eşiekkiriz. 
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Kaza, Birleşik Amerika Devleti Başkanı Sayın I 
Cafer'in ilki gün evvel türlü toplantılar vesilesiyle bu 
konuya temas eden müspet mliitalaal'armı bir intibah | 
telakki eder, memnuniyetle karşılarız. 

Şimdi, bu büyük ve çok hayati ittifakın çerçeve
sinde mütalaa edilmesi ve 9 Ocak 1980 tarihinden 
iıtilbaren 45 gün uzaitılan, Türkiye ile Amerika Birle-
ş'ik Devleitlerİ arasındaki Savunma İşbirliği Anlaşma
sına kısaca temas eîmeme müsaadenizi dileyeceğim.. 

'Bu anlaşmanın mahiyeti ve çerçevesi Sayın Dışiş
leri Balkanımız tarafından bütün yönleriyle Yüce He
yetinize arz edilmiş olduğu; bunları tekrara mahal gör
müyorum; ancak şunu ifade etmek isterim:: İki dev
let arasında, ikili giibÜ görünen bu ankşmalar, meit-
nıindelki sarahaltında belirtildiği 'gibi, esasında NATO I 
müdaifaa sistemiyle ilgilidir, onun işlerliği Ve verimli
liği adına yapılimıış'tır. Bu anlaşmanın meydana getirdi
ği, bir üs değ'l, bir savunma sıihfcsm'id'ir. tst-er üs, ister 
kavurma sfetlarrii; gayeli NATO'dur. NATO'nun ga-
yaai dışında bu üs veya sislteımlerin veyalhult da her- I 
hangi diğer enfrafczltrük'iür tesislerine bağlı sistemle- I 
rin NATO gayesi dışında hiçbir şakulde kuClaniılim'a'va- I 
cağını ve kullanılmasına Türk Hükümetinin ve Türi> 
Padamentoısunun müsaade eitmieyeceğinin b'ilinınKr.'irr 
arz ve rica ed'iiyorum, O halde, bu anlaşmayı NATO 
içinddki 15 milli devlettin milli savunmasının, bu 15 
devletin kollektif savunma ararnorfzasyonu çerçeve- I 
binide değerlendi'rımek ve buna ayrı bir şekil ve isti- I 
kamet Vermeimıîk isabetli bir göfüşltür. Şu noktayı açıik- I 
tıkla, kafiyede beliritımdk isterim; bu savunma anfeş-
ması; gerekse NATO ilStifakının çerçevesinde hiçb'r j 
davlâtin, NATO ittifakının armıonııaasyonumun dışın
da kkniîieye hliçbir halk tanımayacağını tekrar arz ve I 
teyit -dlimıek- isterim. I 

Muhiterem senatörler ve mufolterem milletvekilleri. 1 
NATO mevzuübalhis olunca, derhal şu gerçeği beîrt- I 
mdk isterÜm: NATO1 ya giriş tarihimize kadar hâlâ I 
zalbutlıan neşredüımeyen müzakerelerde türlü bahana- I 
ferle Türkiye'yi paktın dışında bırakanlar ve o zama- I 
nın Amerikan Genelkurmay Başkanı Bradky giibi* I 
«Türkiye, NATO hudutları içinde kabili: müdafaa de- I 
ğilldir ve Türkiye'nin NATO'ya kal'Jkisı olamaz» di
yenler yanılmış Ve üye devletler Türkiye'yi NATO'ya 
almakla şeref ve güç kazanimış'lardır. NATO olmasa I 
•idi hür milletlerin akibelti öe olurdu?.. Avrupa ve Af
rika coğrafyası nasıl bir dağınıklığa, bir değişikliğe uğ- I 
rayacakltı?.. NATO'nıun mevcut olmasıyla, dünya dev
letlerinin müşterek medeniyeti, mirası ve toprak bü- I 
tünilüğüniün ne meriUebe korunduğu ve mütecaviz dev- [ 
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idlerin NATO'nun mehabetini ensesinde ne ölçü
de hissettiğini?.. Bunların detaylarına girmeye ihtiyaç 
yoktur; çünkü, kemaliyle bilmektesiniz. Ancak, 
NATO hakkında içte ve dıışlta beliren bazı niyet ve ta
savvurlar sebebiyle konuya biraız daha genişlik ver
mek meciburiyetindeyim. 

Muhterem padanıenterler, NATO üzerinde oyun 
oynanmaz kanaatindeyim; hele bugün hiç oynanmaz; 
bilöf de yapılmiaz. Müşterek hak, yetki ve men
faatlere sahip bir üyesi sıfatıyla NATO'yu korumak, 
yurt ve dünyanın müşterek savunması, miras ve me
deniyeti için elzemdir, 'bizim için de ayrı bir değeri 
vardır kanaatini taşıyoruz. Tarihimiz boyunca gürdi-
ğmlz ittifakların en miüihİlmi, Kırım Harbinden sonra 
İngiltere ve Frartsa ile aktetitİğ'mtiz 1856 tarihli Pa
ris Muahedesi idi; bununla sadece Avrupa Konıseyii-
ri3 g'-rmiışl"ik. Oemanlı İmparatorluğunda bu girişim he
yecanı alkıslanırken, komşu devlıeltİn hükümdarı da 
kahrından ne yapacağını şaşırmış, eksi 30 derece so-
*ıiik altımda askerlerine geçit resimii yaptırarak teiselli 
buluyordu. NATO ile Avrupa Konseyine germekle kal-
"i^nvış, dünya manzumesi içinde şerefle ve müsavi hak 
*T va'fcilerle bel bağlanır bir devlet olarak yerimizi 
vVnş ve dünyaya Türkiye Çapanda bir pencere açmış 
'-nıj'un'u'voruz. Dalha evvel söyleıd!iğ:lm g|-|bi, NATO'nun 
'ünya barışına ve özellikle Varşova Paktının aiskeri 

<*ücü karşısında kendi üye devletlerine neler sağladığı 
mdumunuadur; fakat bizdeki ilk tezahürlerini bil-
msasiiniız; arz ledeyim: Biraz evvel Milli Harekat Par-
'tf.fi; sözcüsü Güner'in beyan ettiği gibi, Ataltürk'ün 
^Yur^tta sullh, cihanda süllh» felsefesi ile Sovyelt Rus
ya i'Iis giriştıiği doitluk muahedeısli bir an geldi, sdbep-
siz Ye gereksiz bir şekilde fasih edildi. Arkasından, hu
zurumuzda arz ettiğim, belki çoğunuzun veya bir kıs
mınızın bilmediği gerçeği anlaitacağım. Bü fasiihten 
sonra aynı komşu devletten Türkiye HülkümetÜne bir 
ruoita geldi. Bu noktada, Gürci'sitan ve Ermen'isltan Gum-
hur'iyeltîerinin tarihi, coğrafi, ırkli tetkikler sonumda el-
k etiükleri ilmi gerçeklere göre, doğu illerimizin şu 

ve şu toprak parçalarının bu cumhuriyetlere ailt bu
yurduğu İleri sürülüyor ve gereğinin ifası iyi komşu-
''ulk münaseibatkri balkımınidan talep ediliyordu. Cum-
huriyöt Halk Partisi zamanındaki hükümet milli bir 
Tolitika ile, vatanperverane bir davranışla bu rao'taya 
hak e'tJCiği cevabı vermişti; ama talep yerinde duru-
-lo-rdıu. Denken, NATO'ya girdik; çok kusa bir zaman 
Seçrnıaden aynı devlettin aynı Dıçiişlerli Bakanının im-
T:IGI ile şu pişm'anhlk, diğer adıyla ricat mo!tasu ulaşı-
yondu Türk Hükümetine. O da özelle şöyleydi : 
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«Gürcistan ve ErmönJsitan Cumhuriyetlerinin ev
velce vaki talepleri bir kere daiha gözden geçirilmiş ve 
ımJiI'İje!tlterfin- bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü adına bu 
taleplerden külliyen feragat edilmiş olduğunu Türki-
ye Cumhuriyeti; Hükümetine iblağ etmekle müibalh'i-
yiz.» 

Neyin coğrafi Ve tarihi tetkikin© ve neyin ırki bel
gesine daıyanıyordü eslkli nıoita? Hiç. Türkiye o zaman 
yalnızdı. Fırsat bu fırsat denip aslan payı koparılmak 
isteniyordu; ama Türkiye NATO'ya girince,, sayıcı 
14'e yükselen büyük kudrettin karişısında hakiki teslim 
namı diğerle sinmekle mübaihi olunımuştu. 

Mulhltereım arkadaşlar, dünün üzüntüyle karşılanan 
bu tarihi hadiselerini hatrrlaltmak'fca fayda mülalh'aza 
ettiğimiz kadar; bugün sovyet Rusya'yla aramızda baş
latılan iyi niyetleri, dostluk tezahürlerinin; kültür. 
ekonomi, sanayi ve ticaret alanlarındaki münasebeıt-
lieri memnuniyetle karşıladığımızı burada tekrar et
mek iıslteriz. 

(K'ezıa bugün biri Varşova Paktı'nın lideri, diğeri 
NATO'nun güçlü Ve şerefli bir üyesi olan bu iki dev-
lelt arasında başlayan ve gelişen iyi ilişkilerin pürüz
süz bir şekilde ve iyi bir şekilde devamımı samim'iyet
le arzu e'timeklteyiz. 

Bu halisane temennilere rağmen şunu belirtmek 
gerekir. Bugün Varşova Paktı devletleri Sovyet Rus
ya'nın liderliğinde alabildiğine tarihin en büyük aöke-
ri gücü balime gelmiş ve alabildiğine v'e daha da büyük 
azamete ulaşmak için harcadığı mali güce, meydana 
getirdiği binbir modern ve vurucu silahların azameti
ne hıiç kimısienıin birşıey demediği gibi; hiç kimsenin de 
NATO blokuna dahil devletlerin ve bu arada Tür-
k'iye'nl'n kendi emmıyelt ve müdafaası için gösterece
ği gayrette birşiay demeye halkikı yoktur. 

NATO üyesi devMler arasında tatsızlıklar, taah-
Ihlütlere sadakatsizlikler ve hatalar olabilir. Bunların 
•hepsi kabili ıslahtır. Bunlar vfesile edilerek «Anıtlaşma
nın şu kanadından çekiliriz, gerekirse başka dünya
larda da güvenlik anlaşmalarının yolları ve alternatif
leri vardır» gibi düşünce ve felsefenin Türkiye'de 
melce Ve İltifat bulacağına kani değiliz. 

'Kısaca, NATO'ya sahip çıkacak ve koruyacağız. 
Onu korumanın gerektirdiği kuvvet, vasıta ve kon-
vanlsiyonel silah ve teknik cihazları ısrarla ve hakkı-
ımıtz alarak Vakarla talep edeceğiz; kendi adımıza ta
lep edeceğiz, müttefiklerimiz adına ve dünya sulhu 
adına talep edeceğiz ve NATO'ya gedik açılmasının 
sorumluluğundan pay almayacağız. 

Muhterem arkadaşlar, diğer konulara geçmeden 
evvel, Mili Selamet Pariûsi sözcüsü Sayın Erbakan'ın 
alıştığımız ve şakacı üslubundan öteye geçmıeyen bir 
üslupla ileri sürdüğü bazı mütalaalara kısaca temas 
ettmıek isterim. 

Dikkat buyurulduysa, Sayın Erbakan'ın, dış po
litika konuşulurken nelerden, hangi maksatlarla, işi ne 
tarafa çektiğini gördünüz. Batı 1ya karşıdır, Amerika' 
ya karşıdır, AET'ye karşıdır, bu halliyle Birleşmiş Mil
letler Anayasasına karşıdır. Dolayısıyla NATO'ya 
karşıdır. Bu zihnlyatele TürkiyeVi hangi çizgide bı
rakmak işitiyor Sayın Erbakan? 

.Sayın Erbakan, içişlerini, dışişlerini birbirine ka
rıştırıp harman ederek; ihtilafı efkâr, teşevvüşü efkâr.. 
mahlut ve mağşuşu efkâr yarattığı bir hadisede bir 
mahsul çıkarmaya çalışıyor. Bu mahsulle Türküye ne
reye gider? (AP sıralarından alkışlar) Allah, böyle bir 
fikir mahsulüyle Türkiye'yi özlenen noktaya götür
mekten korusun, 

Bir de merak ediyorum, bu zlınıiyetle Türkiye'yi 
nereye bağlamak istiyor? Veya nerede bırakmak isti
yor? Tarafsız bloklar safına mı, yoksa Panislamizm 

-ittifakına mı? Bunun hangisi miümlklünıdür? Bu reali
teler burada siyasi hikâye anlatmaya benzemez muh
terem arkadaşlar. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar). 

Biz tslam âlemine bağlıyız.. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat Milleitfvekili) — Ney
le?.. 

CELAL YARDIMCI (Devamla) — Elhamdülil
lah Müslülmaniiz her şeyimizle, anlatacağım, bir daki
ka, dıialeyin, sabredin, hiç mıerak eitımeyin, hiçbir şeyi 
eksik bırakmayacağım. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgalt Milletvekili) — Ce-
zîayir için ne yaptığınızı anîalt. 

CELAL YARDIMCI (Davamla) — Biz islâm âle
mine sadece bugün dıeğil, Demokrat Parti İktidarı dev
rinden beri bağlıyız ve bağlı kaldığımızın örneklerini 
göstermişizdir. 

Mulhlteröm arkadaşlar, biz İslâm âlemine bağlı ol
masaydık. Bağdat Paktı kurulur muydu? İslâm âlemi
ne bağlı olmasaydık CENTO'ıya el atar mıydık?. 

Bilim'ediğlkiiz bir şeyi daha anlatayım; lıslâm âle
minle bağlı olarak gösterdiğimiz gayretlerin neticesi ne 
oldu?.. Ne oldu Bağdat Paktı'nın neticesi ve CEN-
TO?. Daha bir şey söyleyeyim; lıslâm âlemine o dere
ce bağlıidık ki, İslâm âlemi ile o derece kenetlenmek, 
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Ibir araya gelmek, fikir, davla ve menfaat biriliği yap
mak arzuısunıdaydılk 'ki, Arap âleminin en büyük dev
letli sayılabilecek bir devlerle, türlü münasebetler kur
maya çalıştık. 

Burada hatırasını rahmetle anmaya -mecburum, 
Başbakan Adnan Menlderds (AP sıralarından alkışlar) 
bu davayı tahakkuk ettirmek için, hatta bazen devlet
le - hükümet feragatkârlığını gösterdi; o arz ettiğimi 
ı(isminli vermeye mıahal yoktur) dövl'ötün başkanı ile 
Türkıiye'lde görüşmek istedi «Hayır» dedi. «©en ülke
ne geleyim» dedi, «Hayır dedi. Bir başka İslâm ül
kesinde buluşalım» dedi, cevaben «Hayır» dedi. Da
va ne idi biliyor muydunuz? Ortadoğu'da liderlik da
vası vardı da.. Türikftyenlin Ortadoğu'da hiçbir zaman, 
Wiçlbtk devlete tahakküm estirmek, liderlik etmek dava
sı yokltu; ama birtakım nasyonalüslt veyahut da birta-
ikım idealüzmıin pieşinde koşanlar ve o idealizmi ta
hakkuk ettirmek isteyenlerin, maalesef saplandıkları 
birtakım psûkozlar, Türkiye'yi o arz ettiğim ve hepini
zin bildiğiniz (Adını vermeye mahal görmediğim) dev
letle bir araya gelmesine manii oldu. tşfce bizim İslâm 
âleminıe bağlılığımız bu. 

Simidi bir garip mütalaa daha; Sayın Erbakan ev
vela «Afganistan'a asker gönderelim» diyor, arkasın
dan bir diğer senatör; Afganistan hadiseleri sebebiyle 
TRTiçte daha yumuşak konuşulması lüzumuna işaret 
«diyor. 

Yine Erbakan; «Üslerin...» ki üs yok.. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul Milletvekili) — Te-, 

sıis var. 
CELAL YARDIMCI (Devamla) — Müdafaa sis

temli var, tesis var.. 
Üslerin (onun tabiri ile) veya teslislerin İslâm âle-

mline karşı kullanılamayacağının teminatını işitiyor. Siz 
biç böylesine bir fikir ve teşevvüş ihtilâfı gördünüz 
mü muhterem arlkadaşiarım?.. Neyin islâm âlemine 
karşı kullanılması?.. 

ıBir kere daha tekrar edfeyiiim; üs yok, tesis vardır 
ve bu tesjisiler Türk Milli Savunmasının, Türk Genel
kurmayının, Türk komutanlarının nezaretinde ve 
murakabeslinldedİr ve sadece NATO felsefesi ve mü-
ıdafa sÜStemü dle ilgilidir. 

iMühıterem arkadaşlar; sabır ve müsamıahanıza gü-
Venerdk, Türk Devletini ve Türk Milletini yakından 
ilgiılendÜren bir iki konuya daha temas etmek isiterim. 
Bunların ilki Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilâf
lar zinciri ıteşUcül 'öder; başını da Kılbrııs ile Yunanistan çe
ker. öteki halkalar da; Ege kıltaısahanlığı, hava hü

kümranlık sahası, karasuları, FIR hattı ve 12 adanın 
muahedeler hilâfına silahlandırılması ve Trakya Türk
lerinin hukukudur. 

Kıbrıs olayı evvela ortaya çıktığı "zaman, Türki
ye, vaktiyle 12 adanın peşkeş çek)jlmasiyle işlemen ha
taya bir yenlisini ekleraemiek, mlüdafamızı güneyden 
de tehdit altınla sokmamak ve bir Türk Irkının ve 
Türk Cemaatının haklarını korumak için bu davaya 
sahip çıktı; Londra ve Zürilh ant'laşımalanyle haklı 
bir neticeye ulaştı. Ondan sonraki malum hadiseler, 
Türk Devlerini 1974 ahdi garantisini yerine getirmek 
medburi'yeiünde bıraktı. 

Teşdbbüsleriimizin birincisi, milletin bütünlüğü, dış 
politikadaki birlik ve beraberlik, ikincisi de, yinıe aynı 
birlik ve beraberlikle beraber Türk Ordusunun kah
ramanlığı sayesinde başarılı olmuştur. Ne var ki bi
rincisi Türkiye'deki buhranlar, ikincisi ise Cenevre 
Konferansının akamete uğraması yüzünden arzu edi
len neticeye erişemedi. Oysia Türk Devleti, tarihi bo
yunca ne elde etmişse içte kuvvetli olduğu zaman 
etmiş ve kahraman ordusunun sağladığı zaferlerin ba
rış masalarında nihai zaferlere erdirilmesiyle mümkün 
olmuştur. 

İstiklâl Harbinin askeri zaferi, Lozan'da diploma
si masasında barışa ve hukukiliğe kavuşlturutaaısıyla 
sbedilik kazandı. Ondan sonra, İstiklâli Harbinden 
"onra Türk ordularını, Türk kuvvetlerimi Kore'de ğör-
iıük. Kanlarıyla bu vatanın haritasını çizen ve tarihi
mi yazan 'kahramanların evlatları orada da ordular 
vurdular, siperler açtılar, mevziler zaptettifer ve mu
zaffer oldular. Nice kafilelerini ölümün beyaz kanat
ları baden ayrıldı, bu mûlleltin haysiyeti ve dünya ba
rışı uğruna göçtüler ve karargâhlarını öbür dünyada 
kurdular. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne Mülletve-
kliİi) — 5'er dolara. (CHP sıralarımdan alkışlar) 

CELAL YARDIMCI (Devamla) — Bize emanet 
ö îlkleri o zaferler de, bir bakıma bir diploması masa
sında taçlandırılarak NATO'ya girmeımize imkân ha-
zırladik. Bu neltioe, aynı zamanda isabetli ve siyasi 
istismara bulaştırılmayan bir dış politikanın b'irlekte 
desteklenerek bahtiyarca idrak edilmesinden doğdu. 

Kıbrıs Harekâtındaki Türk Ordusunun kahraman
lığı, biraz evvel verdiğimCz destanların bir bölümü ve. 
aynıdır; fakat itiraf etmek gerekirse, zamanın Hükü
metinin Kıbrıs içinde evvela mülMkantonal sisteme 
mütemayil görünmesi ve sonra da 1 Kasım 1974 tarih
li Birleşımüş Milletler Genel Kurulunun 116 üye (ile ve 
oybirliğiyle aldığı karara katılması gibi isabetsiz telakki 
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'dttüğım'iz tasarruflarına inzimam ©den Yunan lobisinin 
Birleşmiş M'illöt'lende ve bütün dünyada giriştiği ©at-
rifcal propaganda, Barış Harekâtının diplomasii masa
sında miitapet bir ndticeye ulaşmasına imkân verme
di Bu aksiyon, bir başka yönüyle de iç politikada is-
tisimara alet edildiği için sıemıeresüz kaldı. Peki ondan 
sonra ne oldu diyeodkıs'iniz, neden müspet sonuca va-
rılamiaıdı? Cevabı gayet basit. Bir dava bir kere medre
seye düşürüldü mü, bir illdt kronik hale sokuldu mu 
ondan sora çareıs'ini ve devasını bulmak kolay ollmaz 
da omdan. Buna munzam olarak, Amerika'nın ambar
go yoluyla Kııbrus davası üzerinde yarattığı menfi te-
ısiırlerin Yunanistan'a ve Rum topluluğuna verdiği' is-
'tılkıamdt ve cesaret, keza bazı devletlerin meseleyi ulus
lararası forumda mıüfialaa dtme yolunu açmaya çalış
maları, meselenin ilki toplum arasında değil de B'iriaş-
mıiış Milleltler sta'tüsü içlinde halledilmesi lıazıımıgelldiiğj 
yolundaki gayretleri, Kıbrıs davasımın bu noktaya gel-
m'esüne sebep olmuştur. 

Büfiün bunlara rağmen, 'biraz evvdl Dışişleri Ba-
kanlımız Sayın Hayretlbiın Eıktalan'iin verdiği izahattan 
anladığımıza göre, Hükümıeflin bu konuyu Türkiye'nin 
ve Yunanlistan'rn barışçı yollarla ve her ilkli federe 
devldCin, yani Türk cemaatinin ve Rumların hialk ve 
menfaatlarıyla bağdaşır bir şekillide halledeoeğ'inıe dair 
üımidimiizi muhafaza etmek işitiyoruz. 

Türkiye ile Yunanistan ara'sındaki, biraz evvel özet
lerimi verdiğim, FIR halttı, kıta sahanlığı ve benzeri 
ımieseldlere gelince, bu ihtilafların da çözülme ulaşması 
yolunda Türkiye'min gösterdiği gayrete ve iyi niyete 
hiç değilse bundan sonra Yunanıisltan'ın itidal ile yak
laşmasını ve hınç irilik gösterımemes'irii temenni ediyo
ruz. Bu, her iki devletin vie de dünya barışının ya
rarına olacağı 'kanaatindeyiz. 

Muhterem arkada şiarım,, sözlerimin sonuna he
men gelml'ş bulunuyorum. Şimdi duş poli'tilkamızın çer-
çievesli içlinde yer alması gereken mühim bir .konuya, 
AET ilişkilerine temas êîlmdk işitiyorum. Bu konunun 
'iyi takip ddillmıeısimde ve müspete doğru götürülmesin -
de fayda mülahaza ettiğimliz kanaatındayız, parti ola
rak ve parltinlin sözcüsü olarak. 

AET ilişkilerinin başlangıç tarihine göz atacak 
olursak, esas gayenin, Türkiye'nin AET'iye üye dev
let ölara'k gürmıes'iyidi. Bundan evvdlk'i tkt'idarıın bu üye 
devldt tezimi bir tarafa bıraktığı kanaattim deyiz. Ve şöy
lesine: Üye devldt olarak girmelk değil, fakat AET üye 
devletleriyle alışveriş yapıma prensibini kabul etmek. 
'Bu arada yanlış bir tasarrufa girdi; biz Türkiye'ye 
düşen taahhütleri donduranım, AET Ve üye diğer dev

letler de taahhütlerimi devam ettirsinler gibii yanlış 
bir istek atıldı ortaya. Nitekim bu istek revaç bulma
dı. AET üye devletleri, «Mademki siz taahhütlerinizi 
donduruyorsunuz, biz de donduruyoruz» deyip kesip 
attılar ve işlin içinden çıktılar. Silah geriye tepince, bu 
siefer bundan evvelki Hükümetimiz «Yapmayın, etme
yin, gelin bu işi yeniden görüşelim» diye kapıyı ara
lamaya çalıştı, ötekiler de işi alargaya, aldı ve mihaydt 
iktidar değişti. 

Şimdi memnuniyetle mlüşahdde ediyoruz ki, AP 
Hükümeti bu teklifi geriye çekmiş ve yeni mlünaıselbet 
yollarını açmıışiiır. îsalbetli bir kararıdır, başarıyla ulaş
masını parti olaraik temenni ddiyoruz. 

iDeğerli parlamenterler, sözîıerimlin sonuna ge.miiş 
bulunuyorum. Türkiye olarak Milsakı Milli hudutları 
içkide hür, müsltakll, mesut ve huzurlu b'ir milleit ola
raik yaşamaktan başka hiçbir emıelıiimiz, gayemiz, ihti
rasımız ve belle tentemiz bir millet olarak entrikamız 
yoktur. (AP sıralarından alkışlar) 

Tertemiz niyetlerle uzak, yakın, bütün rmildtleriin 
haklarına, mıenfaaltlerine, toprak bütünlüklerine, hür
riyetlerine, haysiyetlerine ve emniyetlerine ve devlet
ler manzumesinde şerefle yerlerini muhafaza dtme-
leriniö bürmıeikârız ve -taraftarız. 

Hiçbir devMüm emperyalist emellerle, ideolojik ga
yelerle başka devletleri tdhd'iit âtirmelerinİ, basıkla dev
letlere karşı zor kullanımalarını, başlka devldtlerin hu
dutlarına tecavüz dümelerin'i tasıviip etmiyoruz. 

'Birtakım iktidar entrikalarının, girişilecek darbe te-
şbbbüsleridin başarııya ulaşması yolunda isiter danıışık-
lı, isterse mecburi olarak yabancı bir devletin öz top
raklarına davdt ediltoes'ime, çekillmea'nıe ve sokulma
sına şiddetle karşıyız, reddederiz. (AP sıralarından al
kışlar),-

Biz ve bizim gibi devletler, bu nevi tahrik ve teş
viklerden münezzehtirler. İşte bizim sesimiz ve bizdim 
davetimiz budur. 

Türk Milletinin kaderinde söz sahibi olan, milyon
ların iisitimadına mazhar olmuş köklü bir paritii olarak 
millet ve devlet sorumluluğunu yüklenmiş bir iktidar 
olaralk ve de hayatını, milletinin - hepiniz gibi - hiz-
m'dtine vakfetmiş memleket evlatları olarak son sö-
lüımıüz, son nefesirnıiz ve son davetimiz budur ve bu 
olacaktır. (AP sıralarından alkışlar). 

Bendenizi lütuf ve sabırla dinlemek lütıfundla bulu
nan Büyük Heyetinize bunları arz eder, Hükümeti
mize 'bu husustaki düşüncelereimizi iletir, Hükıümetii-
mizin bu düşüncede ollduğuna kani olduğumuzu ifade 
eder, Yüce Parlamentonun, Bükülmedin ve Dışişleri 
Balkanımızın başarılarını halisane temenni ederiz, 
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iMtenısup olduğum Adalet Partisi ve şahsum adına 
Bü'yülk Meclse sunmakla şeref duyduğum hürımelt ve 
tazimlerimin kabulünü rica ederim. (AP ve MHP sı
ralarımdan alkışlar). 

iBAıŞIKlAN — Teşekkür ederim Sayın Yardımcı. 
Cumhuriyet Halik Partisi Grubu adına Sayın Ha

şlan Eısaıt Işık. (CHP sıralarından alkışlar). 
Sayın Işık, görüşme sürenliız bir saattir efendim. 

OHP GRUBU ADINA HASAN ESAT IŞIK (Bur
sa Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin sayım üyeleri; 

iParlamentomuzda dış politika konusunda bir gö
rüşme açılmasından duyulan memnuniyete Grubu
muz da içtenlikle katılmaktadır. 

IBenden evvel konuşan arkadaşlarım, böyle görüş
melerin yapılmasının lüzumunu, yararım çok veoiz 
ve ayrıntılarıyla ifade etmişlerdir. Bıem 'bunlara avdet 

"" ederek valktinizi almak istemiiyorum; falkat bununla 
beraiber bir konuya da değinmeden geçemeyeceğim. 

Hükümetler muhakkak iki, dış politikanın yürü
tülmesinde 'büyük sorumluluk taşıyan örgüttür ve 
Hükümetin bu alanda dikkatli olacağından kimsenin 
şüphe etmeye hakkı yoktur. Ancak, şurası da bilinen 
bir şeydir ki, insanlar ne kadar dikkatli olurlarsa ol
sunlar, ne kadar bilgili olurlarsa olsunlar, direkt, doğ
rudan bir sorumluluk taşıdıkları zaman karşılaştıkla
rı sorunlar karşısında sıkıntı içinde, iseler, bu sıkın
tıdan bir an evvel kurtulmak onlar için en başta ge
len bir dürtüdür. Böyle zamanlarda genel ilkeler için
de akla gelmiş olan çözümün ne derece tutarlı ol
duğu veyahut akla jgelmiş olan bu çözümün ne gibi 
yakında, ileride başka yan etkiler yapabileceğini dü
şünmek mümkün olmaz veya akla gelse bile bunları 
azımsamak eğilimi büyük olur, 

İşte onun içindir ki, 'bu kadar büyük ve ülkenin 
geleceği, çıkarı açısından önemli sorunlarla meşgul 
olan yöneticiler, kararlarını almadan evvel bunları 
yetkili organlarında görüşmek olanağım aramalıdırlar. 
Hatta benim kanımca, bunun için yasaların ille de 
kendilerini ıböyle 'bir yola dürtmesine zorunluk da 
yoktur. Kendileri için önem verdikleri bir alanda 
hata yapmamak için veyahut mümkün olan en iyi 
yolu bulabilmek için buna gitmelerinde yarar vardır 
ve tabii danışmadan yeterince yararlanabilmiek iç'in 
bu danışmanın yeterince sağlam ve sahih bilgilere 
dayanması lazımdır. 

'Bugünkü konuşmamın yararlı olduğu kanısında
yım ve bunu tertipleyenlere içten teşekkür ederim; 
fakat Sayın Dışişleri Balkanımız izlin verirlerse şunu 

söylemek isterim ki, bugünkü görüşmelerde Dışişleri 
Balkanımız, değindiği konuların daha çok bir hikâyeyi 
aal niteliğindeki izahatı yanında, bir de bunların çö
zümlenmesinde, bunların bir araya getirilip değerlen
dirilmesindeki Hükümet görüşünü ve Hükümetin bu 
konularda ilerisi için izlemeyi öngördüğü politikalar 
hakkında da bize bir bilgi verebilmiş olsalardı, ben 
eminim ki, her halde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
olarak bu görüşmeler sırasında katkımız daha etkin, 
daha somut olabilirdi; ama buna rağmen ben şuna 
kaniyim ki, iyi bir iş, iyi bir başlangıçtır. Bundan son
ra buna devam edileceğini de umuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; böyle konuların görüşül
mesi, tabiatiyle, gruplar adına bugün cömertçe dav-
ranıiimış olmasına rağmen, (Bundan dolayı da Tür-

j ikiye Büyük 'Millet 'Meclisi Başkanına şükranlarımı 
, arz etmek isıîerim) bunlar yetmez. Türkiye Büyük 
j Millet Meclisi, Parlamento, yalnız Genel Kurulu ile 
> çalışan bir örgüt değildir. Türkiye Büyük Millet Mec

lisi, Türkiye Parlamentosu, komisyonlarıyla da çalı
şan bir öıigüttür ve bu komisyonlardaki çalışmalar 
muhakkak ki, meselelerin, sorunların daha sağlıklı 
şekilde ele alınmasını sağlayabilecek örgütlerdir. 

ıBu nedenle ben temenni ederim ki, sadece sorun
larımız Genel Kurula getirilmekle yetimilmesin, ko
misyonlarımızda da, dış politika ve diğer sorunlar 
gerektiği kadar Hükümetle komisyon üyeleri ara
sında görüşmelere vesile olsun. 

Sayın parlamenterler, bilindiği gibi, Türkiye her 
zaman üzerinde dikkatle durulması lazım gelen ive-

, di ve önemli, kendine özgü sorunlarla karşı karşı
yadır ve bunun yanında, dünya siyasal durumunda, 
özellikle bölgemizde uluslararası siyasal dengeyi et-

' ikileyebilecek gibi gözüken ve ülkeleri dikkate, dü-
j şümmeye sevk eden olaylar da cereyan etmektedir. 

Dış ilişkilerle ilgili bir görüşmede bu olaylar 'iki plan
da da ele alınmalı ve bunların sadece vakaları üze
rine değil, bu olayların nedenleri üzerine de eğilme
ye çalışılmalıdır. Bu çerçeve içinde Grubumun görüş
lerini arz etmeye çalışacağım. 

Evet, bugün hiç şüphe yok, göze batıcı olay da
ha çok dünya siyasal tablosunu etkileyen olaylardır 
ve fakat şurası da bilinen bir gerçektir ki, genel ni
telikteki olaylarla gözü kamaşıp, kendine özgü so-
uniarı ihmal eden ülkeler iyi bir dış politika izle
miş ülkeler sayılamaz. O nedenle, dünya konjonktü-
lindaki olayların bütün öneminin bilinci içinde ol

makla beraber, ben konuşmama Türkiye'ıye özgü 
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sorunlarla başlamayı terc'ih ediyorum. Bu sorunları, 
kıymetli Dışiişleri Balkanımızın kendileri bu sabah 
yaptıkları konuşma sırasında belirttiler; Amerika ile 
aramızdaki Savunma İşbirliği Anlaşmasıdır, Yu
nanistan'ın askeri örgüte dönüşü konusudur, Eige böl-
güsindekıi Türk - Yunan anlaşmazlıkları konusudur, 
Kıbrıs'tır ve ABT'dlir. Bunlardan bazısı, özellikle bir 
çözüme doğru, karşı tarafla bir mutabakata doğru 
gitmiş alanında bir hayli ilerlenmiş tir. 

Amerika ile Savunma İşbirliği Anlaşması : 
Bu, önemli bir anlaşmadır ve hiç şüphe yok ki 

Türkiye'nin yararına bir anlaşmadır. Böyle bir anlaş
ma, bilindiği gibi, daha 1947 senelerinde Türkiye ile 
Amerika arasında imzalanmıştır. Sonradan NATO' 
ya girdiğimiz zaman 1952'de bu anlaşma çok (taraflı 
bir çerçeve içine oturtulmuştur; fakat gene ikilük ni
teliğini korumuştur. Zaten NATO anlaşması da ken
di bünyesi içinde böyle anlaşmalar yapılmasını ön
görmektedir. Bu anlaşma NATO için, savunmasının 
bütünlüğünü sağlamak açısından önem taşıyan bir 
kuruluştur. Çünkü her ne kadar NATO çerçevesinde 
özgürlüklerine, toprak bütünlüklerine bağlı olan in
sanlar gayretlerini! bir araya getirerek bu değerleri 
korumaya karar vermlşlerse de, bilinen bir şeydir 
ki, bu . ülkelerin her birinin ekonomik güçleri aynı 
değildir. Halbuki savunma bir bütündür, her bölge
sinde yeterince bir güce sahip olması lazımdır, işte 
bu ekonomik farklılıkları kapamakta en çok daya-
nılabilecek müessese ikili anlaşmalar olmuştur. 

Bu biraz uzunca gelebilecek .izahatı vermemin bir 
nedeni de şu; Cumhuriyet Halk Partisi, savunma an
laşmalarının ilikesıine hiçbir zaman karşı çıkmıamıştır 
ve bunların bugün de geçerliliğini koruduğu kanısın
dadır. Fakat bu anlaşmalarda ne olmalıdır? Sorun, 
içeriği... Buna eğildiğimiz zaman, ilk önce bazı şey
lerde zannediyorum mutabık olmamız lazım geli
yor. Genellikle açıklamalarımızda, konuşmalarımızda 
söylediğimiz zaman bunlar, bizim NATO»ya karşı 
bir uzaklaşma, NATO'ya karşı, bir isteksizlik gibi 
gözüküyor. Halbuki aslında bunların NATO'nun ge
çerliliğini, NATO'nun etkinliğini korumaya yönelik 
istekler olduğunda da benim kanımca şüphe olma
malıdır. 

Mesela nedir? Her bölgede yeterince bir askeri 
güç lazımdır; fakat bu askeri gücün, o ülkedeki 
devletin kendi olanaklarına dayalı bir güç olmasının 
da, NATO'nun ittifakı açısından zayıflatıcı bir unsur 
olduğu iddia edilemez. Aksine bu, NATO arasmda-
!ki tesanüdü kuvvetlendirici bir ^unsurdur. Hepimiz 

kabul ederiz ki, geçerli, sağlam, devamlı anlaşmalar, 
eşitler arasında olabilir. Koşul farkları çok büyük 
kimseler arasındaki anlaşmalar, bir gün gelir ki is
teklerine rağmen sürdürülmeyecek haile gelir. Bu ko
nuyu başka yerlerde de dediğim' zaman, bir misal 
veririm; bir arkadaşınız ne kadar size yakın olursa 
olsun, aranızda büyük bir boy farkı var ise, belki 
bir kilometre, iki kilometre, kendisiyle zevkle, be
raberce yolculuk yaparsınız; fakat bir müddet sonra 
o adımlarımızdâki fark, sizi birbirinizden ayırma
ya mahkûm eder. Onun için, NATO çerçevesinde, 
ülkeler askeri güçlerini kendi olanaklarına dayat
malıdır denildiği zaman, NATO'ya karşı bir vazi
yet alındığını sanmak bence mümkün olmamalıdır. 

. Bilakis burada NATO'nun devamından yama olun
duğunun bir işaretini göstermelidir. 

Bu fikrimi, izin verirseniz biraz da şöyle bir teş
bihle daha iyi açıklamaya çalışayım: Bilirsiniz, de
mokrasinin bir tarifi vardır. Demokrasi için yalnız 
halk için yetmez, demokrasi için aynı zamanda 
halik için ve fakat halk tarafından. İşte zannediyo
rum ki, NATO üyeleri de yeterince güçlü olabilme
leri için yalnız bölgelerinde kâfi bir askeri güç bu
lundurmakla yetinmemeli, o gücün kendi öz malı ol
masını da sağlamaya çalışmalıdır. Bu bir gün ol
mayabilir, hemen olmayabilir, bunda hep mutabıkız; 
fakat uzun sürede hiçbir zaman olmayacaktır, bunda 
da hiç mutabık değiliz. 

İşte bugün bu konuya değinmenin nedeni, Ame
rika ile Türkiye arasındaki savunma 'işbirliğini'n im
za aşamasına gelmiş olmasıdır. Anlaşmanın içeriği 
hakkında Dışişleri Bakanımız bilgi verdiler; fakat 
ikend'ileri de kabul ederler ki, bu bilgilere dayanak, 
bu konuda ne derece bir güvence sağlamıştır, ne 
derece bir adım atıiabümiştir, bunu saptamaya ola
nak yoktur. Ben ümit ediyorum ki, Hükümet, Cum
huriyet Hükümeti bu konuyu kesin, anlaşmalar ke
sinleşmeden daha ayrıntılı şekilde Meclislerimizde 
metinlere dayalı görüşme olanağını sağlayacaklardır. 

Bu vesile ile şunu da söylemek isterim: Savunma 
İşbirliği Anlaşması Türkiye'de teknik niteliğinin üze
rinde âdeta bütün ulusumuzun çok hassas olduğu bir 
ulusal egemenlik konusunda hassasiyet yaratmış bir 
konudur. Bunun üzerinde çok şey söylenmiştir ve 
burada bir grup sözcüsü gayet iyi belirttiler; bazı 
zaman da birçok insanlar aslında kendileriyle muta
bıktır; fakat birbirlerinin ne düşündüklerini yeterince 
bilemediklerinden, kendileriyle birbirlerini çelişki ha
linde sanabilirler. 

90 — 
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Bu konuda da sanırım böyle bir olay (karşısında 
bulunuyoruz. Onun için bana öyle gelir ki, yasal 
olarak Hükümet için bunu Meçisin onayına sunmak 
zorunlu olmadığı kanısı taşınabilse bile, sırf siyasal 
çııkıar, yarar bakımından, sırf bu anlaşmaların par
lamentoca, kamuoyunca daıha içten benimsenmesi 
ve bu nedenle de 'daha etıkin şekilde uygulanmasını 
sağlamak bakımından, bunların Meclisin onayına 
sunulmasında yarar vardır. 

Ayrıca, öyle sanıyorum ki, bu hususta Hüküme
timiz,. bugünkü Hükümetimiz, hiç olmazsa pek fazla 
zorluk çekmiyecektir. Bugünkü Hükümetimiz derken, 
Hükümet Başkanını kastediyorum. Çünkü, hatırla
dığım kadar, 1976 senesinde gene kendileri Başba
kanken, sonuçlanmayan, uygulama olanağını bula
mayan; fakat imzalanan benzeri bir anlaşma vesile
siyle, o zamanki Hükümet bu anlaşmayı Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onayına sunacağını söyle
mişlerdi, açıklamışlardı. Onun için, zannediyorum 
ki bu, kendilerine ters düşen bir hareket olmayacak
tır, akışkanlıklarının bir devamı olacaktır. 

ne gibi büyük zorluklarla karşılaşabileceğini göster
miştir. Bu nedenle, zannediyorum ki artık bu konu 
tartışılabilecek bir konu değildir. Yapılacak şey, bu
nun fiilen gerçekleşebilmesini sağlamaktır. Tabii, 
savunmayla ekonominin ayrılmazlığı iikesi güzel bir 
ilkedir; ama sadece anlaşmayı süsleyen bir ibare 
veyahut da buna- önem veren insanları hakketme
dikleri bir vicdan rahatlığına kavuşturacak sözlerden 
ibaret olmamalıdır. 

Bugünkü izahata bakılırsa, bu konuda anlaşma 
pek somut hükümler içermemektedir. İyi hatırlaya-
biliyorsam, bu konuda Amerika'nın Türkiye'ye vaa
di, yapılacak ekonomik yardım için kendi kongresine 
tavsiyede bulunmak ve Türk savunma sanayiinin 
ürünlerinin pazarlanması için NATO ülkeleri nez-
dinde destek olmak ve itiraf etmeli ki, bunlar tabii 
bir iyi niyet ifadesidir; fakat gerçek metinde de bu 
şekilde yazıldı ise, bu nevi sözlerin bir anlaşma ni
teliğine büründürülmesi diplomatik geleneklerde pek 
mutad değildir. Bunlar, çeşitli düzeydeki görüşmeler 
sırasında, muhatapların birbirlerine karşı yazılı ve
ya sözlü söyleyebilecekleri • sözler niteliğindedir. Biz 
ümit ediyoruz. ki, bu, daha somut bir şekilde ger
çekleşecektir. 

Maksadımız, işleri güçleştirmek değil, maksadı
mız yapılan anlaşmadan beklenen sonucu alabil
mektir. Bilirsiniz, Türkiye'ye yardım, çeşitli örgüt
lerde çeşitli defa görüşülmüştür, güzel kararlar da 
çıkmıştır; fakat buna rağmen Türk ekonomisine ya
rarlı bir destek gelmemiştir. Onun için bu defa bu 
konuda yeterince ısrarlı olmak, zannediyorum ki zo-
ranlu, olacaktır. 

Bu vesileyle bir konuya daha değinmek isterim. 
Çok zevkle konuşmasını dinlediğim bir arkadaşımız, 
savunma ile ekonominin ayrılmazlığı prensibinde 
mutabık olduğunu, fakat bunun ille savunma ile 
ekonomi aynı yerde görüşülür anlamına, aynı anlaş
ma içinde yer almalıdır anlamına gelmemesi lazım 
geldiğini bunda ısrara da bir mahal olmadığım söy
lediler. 

Bu fikre katılmakta güçlük çektiğimi söylemem 
lazım. Çünkü, bu iki şey, hem aynı yerde aynı an
laşma içinde birleştirilemez diyeceksiniz, hem de sa
vunma ile ekonominin ayrılmazlığı ilkesine inandı
ğınızı söyleyeceksiniz. Bu mümkün değildir ve bana 
öyle geliyor ki, bugüne kadar Türkiye'nin askeri 
gücünü kendi olanaklarına yeterince dayatamaması-
nın başlıca nedenlerinden bir tanesi de bu olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; Biraz bu konuda da ayrın
tıya girmek istiyorum. Ülkelerin kendi askeri güçle
rine kendi olanaklarıyla sahip olmasının önemini 
belirttin!. Bu, Türkiye için NATO üyesi olarak daha 
da önemlidir. Çünkü, hatırlarsanız, ilk defa NATO 
kurulduğu zaman, hemen hemen hiçbir devlet kendi 
olanaklarıyla askeri güçlerini ayakta tutabilecek du
rumda değildi ve onun için o günkü koşular arasın
da tek bu nevi yardımlarda bulunabilecek devlet, 
bütün ülkelere benzeri yardımlar yaparlardı. Fakat 
bugün durum tamamen değişmiştir, hemen hemen 
bütün NATO ülkeleri, bir iki istisnasıyla, artık ken
di askeri güçlerini kendi olanaklarına dayatmakta
dırlar. Bütün NATO ülkeleri bu şekilde hareket 
ederken, Türkiye'nin bu kadar uzun süre hâlâ ödünç 
malzemeyle bir askeri güç 'idame ettirme politikasın
da devam etmesinde bir isabet olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Bu nedenle, bu defaki anlaşmada 
(memnuniyetle, evvela gazetelerden haber olarak 
almıştık, bu defa da bizzat kendi ağızlarından işittik) 
savunmayla ekonominin ayrılmazlığı ilkesine gereken 
önem verildiği Dışişleri Bakanımızın kendisi tarafın
dan ifade edildi. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz; 
fakat bunun yalnız ifade edilmesiyle tabii yetinmek 
kabil değildir; bu, fiilen de böyle olabilmelidir. 

Bugüne kadar bu ilke çok ihmal edilmiştir ve bu 
da zararlı olmuştur. Nitekim, bir ambargo, Türkiye' 
ye, askeri gücünü kendi olanaklarına dayanmadan 
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Onun için burada sakınmamalı, bu nevi sözler, 
Türkiye'yi kendi gücünde olmasına önem vermeyen, 
fakat lüzum olduğu zaman kendisine hizmet edebile
cek tutumda tutmakla yetinebilen insanların söyleye
bilecekleri bir sözdür. Bu sözün içinde, çok klasik 
bir zihniyetle hareket edilirse, bunun da rnümikün 
olabileceği sanılır. Fakat hepimiz şunu iyi biliriz ki, 
bir devlet gerçekten kendi çıkarına sahip ise, hangi 
mıaha'İde konuşmak ayıp olur, hangi mahalde konuş
mak ayıp olmaz diye böyle bir endişeden kendisini 
vareste kılar ve nerede kimi bulursa ona bu konuyu 
götürür. 

Bunun bir örneğini size vermek isterim. Savunma 
işbirliği Anlaşması ile Türk - Yunan ilişkileri arasın
da bir ilişki yoktur. Fakat Yunanistan pekâlâ Ameri
ka ile böyle bir anlaşma yaparken Amerikayı bu 
anlaşma vesilesiyle arasında bir mektup teati ettirt-
meye ikna edebilmiştir. 

Efendilik çok güzel bir şeydir, fakat herkes efen
di olmayınca, tek başına efendilikte İsrar etmek de 
ülke çıkarları bakımından sanmıyorum çok rahat bir 
şey olsun. 

Türkiye bu ekonomisini geliştirme 'konusunda her 
türlü dikkati göstermek zorunluluğundadır. Bunu 
yapmadığı takdirde, NATO'yla, söylediğim gibi, ken
disine nağmen ortaklık yapmak olanağını bulamaya
cak hale gelebilir. Biliyorsunuz, NATO çerçevesi 
içinde bazı programlar var; yeni silahların alınması, 
eski silahların yenilerle değiştirilmesi. Bütün bunlar 
çok büyük masraflara baliğ olan tasarruflar. Eğer 
Türkiye kendi ekonomisini kaldırmazsa, kendisine 
yeterince döviz sağlayabilmek olanağını bulamazsa, 
yani açıkçası, Türkiye, savunmasının gereksinmeleri
ni, zaten yetmediği herkesçe maltım olan ve bir süre 
de yeterince olamayacağı anlaşılan başka zorunlu 
alanlardaki gereksinmelerinden kısarak ödeyebilmek 
olanağına sahip değildir. Onun için Türkiye, bir an 
evvel savunma sanayiini ne kadar geliştirir ve bunla
rın ürünlerini satma olanağını bulursa, o kadar ça
buk, hem kendi askeri gücünü yeterli bir düzeye çı
kartmış olur, hem de NATO çerçevesi içindeki işbir
liğine bir 'kolaylık verir. 

Bu savunma anlaşması çerçevesinde hepimizin bil
diği ve kamuoyunda hassasiyetle durulmuş konular 
vardır. Bunları benim zikretmemde belki mahal yok
tur; kumandanlık sorunu hakkında, askeri kuvvetle
rin ve personelinin statüleri haikkında. Bunlar hakkın
da da, zannediyorum ki, Türkiye'de belirmiş olan 
ortak bilinç uyarınca hükümler yer alacaktır. 

Burada özellikle temas etmek isteyeceğim şey şu 
olacaktır : Demin temas ettim, Türkiye Amerika'yla 
bir savunma işbirliği anlaşması yaparken, hiçbir za
man aklına, «Sen de Yunanistan'la anlaşmalarımızda 
benden yana ol»( diye bir talepte bulunmamıştır; ama, 
bunu Yunanistan yapmıştır ve başarı sağlamıştır. Şim
di yine böyle bir durumla karşı kar siyayız. Bizim an
laşmamızda bu konuya hiç değinilmezse ve Yunanis
tan da benzeri anlaşmayı Amerikayla yapacağı sıra
da, hele şu NATO askeri örgütüne dönmesi söz ko
nusu olduğu bir dönemde, «Ben bu anlaşmayı yapa
rım; ama sen benim istediğim koşullar altında NATO 
askeri örgütüne girmemi sağlayacaksın, bana bunu 
vaat edeceksin», derse ve zannediyorum ki, burada 
bir ikinci defa lüzumsuz yere kendimizi müşkül du-. 
ruma sokmuş oluruz ve hatta bundan da daha önem
lisi - benim için önemlidir - Türk -- Amerikan ilişki
lerine gölge düşürürüz. Çünkü şunu bilmek lazım, 
Amerika, Türkiye'yle Yunanistan arasında eşit mesa
fede .kalmayı içine sindiremezse, Türk Ulusunda, 
Amerika'yla bugünkü derecede ve içtenlikle bir iş
birliği yapma hevesi süremez. Bunu iyice bilmek la
zımdır ve bu konuda çok titiz olunmalıdır. 

Nitekim, üç dört gün evvel bir gazetede okudum; 
Karamanlis, savunma işbirliği anlaşması için, kendi
sinin yapacağı savunma işbirliği anlaşması için, 
«Türk'lerin yapacağı anlaşmayı görelim»! demiş. Aca
ba, sormak istiyorum değerli Dışişleri Bakanımıza, 
hayatımızda bir defa da Yunanlıların ne yaptığını bi
zim görmek zevkine varmamız mümkün olamaz mı? 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri). Bu konunun da 
bir önem taşıdığı kanısındayım. 

Söylediğim gi'hi, bu konu üzerinde dlurmamız, 
zorluk çıkartmamız, hele «Amerika'dan koparabil
diğin kadar kopar» gibi b% zihniyetle olmamızın 
bunlarla hiçbir alakası yoktur. Burada güttüğümüz 
tek amaç, gerçekçi bir anlaşmaya varabilmek, Türk 
- Amerikan ilişkilerıini devamlı şekilde düzlü
ğe çıkarabilmek ve taibiatiyie de Türkiye'yi ken
disinin donatacağı yeterli boyutta bir askeri güce sa
hip kılabilmektir, uzun vadelli olarak. 

Şimdi, Yunanistan'ın askeri örgüte dönüşüme de
ğinmek işitiyorum. Askeri örgütten çekilen Yunamıis-
tan'dır. Bu çekilme ile Türkiye'ye Amerika'nın am
bargo koymasını kolaylaştırmıştır. Ambargo kal
kınca, artık Yunanistan'ın askeri örgüt dışında kal
masına neden kalmamıştır, simidi de girmek istemek-
tedlir. Çıkışı kendi sorumluluğu,, bir şey diyemeyiz; 
fakat çıkışla bir yarar sağlamıştır. Yalnız bazı zara-
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rı da olmuştur; o da, bir oldu bitti ile Ege'de sağla
dığı geniş kontrol ve sorumluluk alanlar inin NATO' 
da tescilli son bulmuştur. 

Yunanistan girsin, bunu biz parti olanak isteriz; 
çünlkü bizim için Türkiye'nin dış politikasında Yu
nanistan'la dostluk sabit bir veridir. Yunanistan gir-
s'kt; ama mademki bir ittifak çerçevesi içerisindeyiz, 
hem kendisini örgütten çıkarken mıüıkâfatlandırıaiım, 
hem kendisini örgüte girerken mükâfatlandıralım ve 
bunun yanında, bundan daha zor durumlar altında 
kalmış olmasına rağmen, NATO'ya karşı vecibele-
ninde herihanıgi bir değişiıklik yapmamış olan Türki
ye'nin zararına bunu yapalım, yani ta'ziıb edeni mü-
kâfatliandiıralhm, makul olanı cezalandıralım.. Buna 
zannediyorum ki, artık tahammül etmemlize hiçbir 
neden yoktur. Onun için, bu konuda şurası kesin ola
rak biinımelidir ki, hiçbir zaman herihanıgi bir Türk 
hükümeti, bumdan böyle NATO'da sorumluluk alan
ların, hava ve deniz sorumluluk alanlarının, kara 
hudutları ilse sımriandırılmıajsına izin veremez. Türki
ye'nin Ege'ye uzanılk yeterince bir hava ve demiz so
rumluluk alanı, kontrol alanı bulunmalıdır. 

ıBu, bidayette hemen eski koşullarla dönmesi Ön
görülüyordu, Ecevit Hükümeti bunun üzerinde biraz 
durdu, NATO'da hava değişti ve hepiriiız biliyorsu
nuz, bir Haıiıg önerisi diye bir öneri söz konusu oldu; 
fakat Yunanlılar bunu reddetti. Şimdi yine işitiyo
ruz ki, bu sefer Haiıg'in yerini alan Rogers yemi bir 
tasarı hazırlııyormuş ve bu tasarıda bir üçüncü bölge 
kurulması söz konusu imiş. Ege, büyük bir demiz de
ğildir, Ege'de Türk ve Yuman sorumluluğunun dışın
da bir üçüncü sorumluluğa yer yoktur. Böyle yolla
ra gitmek, Yunanistan'ın oldu bittilerin© örtülü şe
kilde «Evet» demek kapılarını açık tutmaktır. Bu 
kadar. 

Hem İzmir'deki Karargâhı kaldıracaksınız, «Tek 
kumandaya lüzum yoktur» diyeceksiniz, iki tane ka
rargâh yaptıracaksınız, hem de şu küçücük Eige de
nizinde sorunlu ve kontrol adalarını bu iki kumıan-
danlilk arasında payiaşamayıp bir üçüncü komutan
lığı, inanamıyorum, fakat hele Girit'te yerleşecek bir 
üçüncü komutanlığın eline vermenin bizim tarafı
mızdan, herhangi bir hükümet olursa olsun, kabul 
edillmeyeceğkııe eminim, ama Haig'im raporumdan 
sonra bir NATO kumandanının Türkiye'ye böy
le bir öneri getirebileceğini de tahmin etmek istemi
yorum. 

NATO'da Yunanistan'la aramızdaki ilişkiler ko
nusunda herhangi bir komplekslimiz olmamalıdır. 

Türk - Yunan ilişkileri ne hale geldi, bunu göster
mek için arz ederim. İkimiz de aynı gün girdûk NA-
to'ya, 1952'de. O zaman Türk - Yunan askeri kuvvet 
dengesi o bölgede ne idi, bugün bu denge ne olmuş
tur; bunu hesaplasınlar, bunu hesapladıktan sonra 
böyle müsamahaların nelere malolduğunu görmele
ri, zannediyorum ki, zor olmayacaktır. 

Ege'deki Türk - Yunan anlaşmazlıkları içinde 
bunlardan başka bir düşünceye sahip değilim. Her 
halde Yunanistan'ın kıyılarımıza yakın adaları bu
lunması, kendisinin Ege'de aşırı haklara sahip olma
sını mazur göstermez. «Adaların kıta sahanlıkları 
varıdır» diyorlar, doğru; fakat, ana kıtaların da ada
ları vardır. Biz bunlardan hiç gocunmadan öbür ta
rafa bırakıyoruz, gözümüz yok; fakat biz böyle bun
ları bırakabildiğimiz halde, ki nadirdir, ben başka 
bir devlet hemen hemen göremiyorum; ikendisline 
bu kadar yakın, kıyılarına bu kadar yakın adalar ola
cak ve bunları kendi elinde tutmak ihtiyacını duy
mayacak. Bu bizim Yunanistan'a duyduğumuz gü
vencin ve Türk - Yunan dostluğuma verdiğimiz de
ğerin bir ifadesidir. Bu değer ifadesi bu şekilde mü-
kâfatlandırılamıaz. Sonra şunu da unutmamalıyız; 
bizim kıyılarımızdaki adaların birçoğu Yunan ada
larıdır, fakat bu Yunan adalarının zaten kısıtlı bir 
yönü vardır; bunlar silahlandirılamaz. Kendisi silah
landırmış, o konu ayrı, fakat bunlar yasalarca silah
landirılamaz. 

Damefk oluyor ki, bu adalar Yunanistan'a kısıtlı 
olarak verilmiş. Türkiye'riin komşusu olduğu, yakı
nı olduğu ve başka bir toprak gibi her türlü haklara 
sahip olamayacağı kalbul edilmiş. E, e böyle kabul 
edilmiş olan bir yerde «Kıta sahanlığı» için bu ka
dar patırtı çıkartması ve bunun üzerinde direnmesi 
hakikaten kabul edilebilecek bir şey değildir. Bu ve
sile ile benden evvel konuşan değerli sözcü arkadaşı
mın bir sözüne de değinmek istiyorum : 

«Kıbrıs'ta çok bölgeli kantonal bir sisteme razı 
oldunuz» dediler. Evet, bunu böyle söyledik, falkat 
bunu bize söyleyecek bir partinin kendi döneminde 
buna razı olmaması lazım gelirdi, bu beklenirdi. Hal
buki benim bildiğini kadar, çok uzun bir dönemde işba
şında bulunan o Hükümet, değil çok bölümlü bir 
kantonal rejim, devlet bütünlüğüne dayalı bir rejime 
muvafakatini vermiştir. Onun içlin arkadaşlarımız, 
bu kadar ciddi bir konuda işbidiğinıe davetler yapıl
dığı bir sırada, bu nevi küçük iğnelerden kendimizi 
korumak çarelerini bulmalıyız. Çünkü size açıkça 
şunu söyleyeyim ki, iğne konusunda kendimizi hiç 
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de fakir hissetmiyoruz. (CHP sıralarından «Bravo 
sesleri alkışlar) 

Türk - Yunan ilişkileri görüşülürken, bu 12 Ada
nın silahsızlandırılma konusu üzerinde de durmak 
lazımdır. Çünkü, biz şimdi Yunanıisıtan'ın «Askeri 
örgüte dönüşü» deyince sadece sorumluluk alanların
da duruyoruz, halbuki bundan başka sorunlar da 
vardır. 12 Adayı silahlandıran, anlaşmalara karşı si
lahlandıran bir ülke, NATO'da bunun hesabını vere-
bilmelidir ve biz bunu, ne yapacağını bilmeden fcen-
diisdınön askerli örgüte dönmecime izin varimıamıek hakkı-
•ma sahibiz, hatta ulusumuza karşı. Bnrıakın kemdi kuşlağı
mızı, büzden sonra gelecek kuşaklara karşı bu bizim 
ödevimizdir. Bir iyi niyetle, o zamanki koşulların 
yarattığı güvenle yapılmış olan bir kolaylığın, sonra 
milletlere nelere malolabildiği bilin'ir. Hatta bizim 
tarihimıizde kapitülasyonlardan bahsedilirken, kapi
tülasyonların da böyOe iıyi-mliyctfıi varüûan imıîıiyazflaırın 
ürünü olduğu ve omdan sonra bunların bize bir bas
kı aletii yapıldığı söylenir. 

Onun için mesele, Yunanistan'la sertleşmek, Yu
nanistan'a karşı çıkmak değildir, Yunanistan'la Tür
kiye'nin NATO içinde eşit hak ve sorumluluklarla 
yaşayabilmesini sağlamaktır, bunun da koşulu bu
dur. Bunu henüz anlamamış devletler var ise, bu dev
letlere şu tavsiye edilebilir : Türk - Yunan ilişkilerine 
sadece Yunanistan'ın uygun bulduğu bir anda çek
tiği bir fotoğrafa bakarak karar vermesinler. Türk -
Yunan ilişkilerini bir sinema şeridi giıbi incelesinler 
ve ondan sonra değerlemdiırsiniî'er. Bumu değarfianıdiire-
cek olurlarsa,, Türkiye'min istediğinin ne kadar az, 
buna mukabil Türkiye'nin Yunanistan'a verdiğimin 
ne kadar çok olduğunu görürler. 

Kıbrıs konusunda, Yunanistan'ın, fiilen içimde 
olmıalkla beraber, resmen kendisimi bu konunun dı
şında göstermeye çalışması anlaşılır bir şey değildir. 
doğrudur, bu sorun toplumlararası görüşmelerle hal
ledilmelidir; fakait bir doğru daha vardır, Türkiye 
ile Yunanistan'ın katkısı olmadan bu sorunu anlaşma 
yoluyla çözmek mümkün değildir. Onun için Yuna
nistan da artık Kıbrıs'ta iki toplumlu, ilki bölgeli ba
ğımsız, bağlantısız bir devlet oluşturulması fikrime 
kendini 'alıştırmalıdır ve bu konuda ilgi gösteren or
tak dostlarımız da bunu .kendisine hatırlaıtmaiııdiır, 
bu hatırlatmalar hep bize yönelik olmamalıdır. 

Şimdi kısaca AET sorununa da değinmek istiyo
rum,. 

Evet, AET'nin Dışişleri Bakanımızın belirttiği gi
bi, bir siyasal yönü vardır; fakat temel sorun ekono

mik bir sorundur ve bana öyle geliyor ki, bu karşı 
tarafla yapacağımız müzakerelerden, karşı tarafa 
karşı tutumlarımızdan evvel çok daha başka bıir şey
le ilgilidir, o da memleketimizde izleyeceğimiz eko
nomik politikamızı bu toplumla ortaklığa, birliğe 
götürecek bıir yön veremezsek, bütün bu görüşmeler, 
iyi niyetli değişik formüller sonucu değiştiremez. Tür
kiye'nin bunu sağlayabilmesi için ekonomisine, özel
likle sanayiine pazarlar sağlayabilecek bir yön ver
mesinde yarar vardır. Görebildiğimiz kadar, bu ko
nuda tamamen tersi yapılmıştır, sanay'ilaşmemiz da
ha ziyade diş, yabancı ihracatçıların Türkiye pazar
larını sağlamasına yardımcı olmuştur. Bu ortaklık 
için acele etmemeli, her şey iyice incelenmeli ve bazı 
arkadaşlarımın tavsiye ettikleri g)ibi, Hükümetçe bir 
girişim yapılmadan evvel bunu, Parlamentoda de
ğişik partilerin görüşlerini açıklayabilmelerine ola
nak verecek bir forum içinde oluşturmaya da çalış
malıdır. 

Şimdi, konuşmamın bu bölümünde dünya siya
sal durumunu etkileyen sorunlara geçmek istiyorum. 

Bir durum değerlendirilirken tabii amaç da çok 
önemlidir. Dış politika sorunlarına eğildiğimiz za
man amacımız nedir, akılda olmalıdır. CHP olarak 
bizim eğilimimiz, dış politika sorunlarına daima barı
şı kollamayı benimsemiş bir zihniyetle eğilmektir, 

Bu amaçla dünya durumuna eğildiğimiz zaman 
bir şey gözümüze çarpar. Yumuşama olayının gelişi
mini zedeleyen hareketler genellikle bölgesel anlaş
mazlıklar üzerinde odaklanmaktadır ve daha çok nü
fus alanı haline gelmiş veya getirilmek istenen böl
gelerde gelişmektedir/Bundan şu sonuç çıkartılır ki, 
nüfus bölgesi politikası barışla bağdaşır bir polMika 
değildir. Bu nedenle, etkinlik sahası sağlama yolun
daki her türlü hareketlerden Türkiye'nin kesinlikle 
geri kalmasında ve bütün ülkeleri de etkileyebildiği 
ölçüde bu hareketten vazgeçirmeye çalışması Türki
ye dış politikasının devamlı bir tutumu olmalıdır. 
Tabii bu barışı, yumuşamayı tehdit eden olay sade
ce nüfus böülgasıi rekabeti deği'ldiir. Bu bir gerçektir. Em 
büyük sorun belki de ülkelerin yaşam koşulları ara
sındaki farklılıklardır. Bu büyük bir sorundur ve 
bu sorun bir çözüme doğru götürülmedikçe, hep ba
rışa yakl(aş!tık zannedeceğimiz; fakat barış da en ufak 
bir sadme ile elimizden kaçmalk, sıyrılmak tehlikesi 
ma maruz kalacak. Onun için, bir yandan dünyadaki 
ülkeler arasındaki yaşam koşulları farklılıklarını ger
çekten azaltacak -tabii tedricen olacak bu- bir poli
tika izlememiz lazım, bir yandan da nüfus bölgesi 
politikasına itibar ettirmemek lazım. 
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Bu zaten, bildiğiniz gibi bizimi Cumhuriyet poli
tikasıdır diyebiliriz, hükümetleri de aşan bir politi
kadır. Osmanlı İmparatorluğundan sonra Türkiye 
Cumhuriyet olduğumda bu ilkeyi temel ilkelerinden 
biri yapmıştır. Bu ilke aynı zamanda NATO'nun da 
ilkesidir. NATO'ya da ters düşen hiçbir şey yoktur. 

Bu temel sorunum yanında daha somut olaylara 
göz atacak olursak; bunlar; buıgün için üzülmeli, fa
kat gerçek, daha çok Ortadoğuda kümelenmiştir. 

Afganistan olayları bunların en göze batıcısı. 
Iran olayları bile bir ölçüde geröde kalmıştır. Falkat 
öyle zannediyorum ki, Afgan olayları tek başına ele. 
'almak bizi yararlı değerlendirmelere götüremez; Af
ganistan olayını Ortadoğu içinde bir bütün olarak 
ele almakta yarar olur. 

Ortadoğudaki sorunlar, bilindiği gibi çeşitlidir. 
Başlıca 3 sorun vardır : 

Bir tanesi maateessüf komşular anasında her yer
de mukadder anlaşmazlıklar. 

Bir tanesi, o kadar mukadder değil ama, zaman 
zaman başa geliyor; bölgeye yeni bir devletin yerleş
tirilmesinin yarattığı kaçınılmaz zorluklar. 

Bir 3'noüsü de, büyük devletlerin rekabeti. (CHP 
sıratlarımdan «Duyamıyoruz» sesleri) 

Komşu anlaşmazlııkları tabii ne zaiman biter ne 
zaman bitmez, bunu kestirmıdk zordur; falkat şurası 
bir gerçektir ki, bu komşu anlaşmazlıklarına dışarı
dan karışmalar olmazsa, bunlar daha sınırlı boyutlu
da kalır ve her halde dünya barışını tehdit edici bo
yutlara varamaz. 

tsra'Jl vakasına gelince; bu bir vakıadır, buna kar
şı çıkmak gerçeklere ̂ aykırıdır, bunun varlığını kaıbul 
etmek lazımdır. Fakat İsraıil de aynı zamanda -iddia
larımda sınırlı olmasını bilmeli ve oradaki bekasını 
bir as/keri güce değil, çevresiyle yapacağı işbirliğine 
dayatabilmelidir. 

(Bunum yanında, tabii bir de Filistin meselesi .var
dır. Yüzlerce sene sonra o bölgede İsrail yerlaştilkten 
sonTia, ondan daha az eski olmayan Filistin'in de o 
bölgede bir devlete sahip olma hakkını elinden al
mak güçtür. Bu nedenle, Filistin için de orada bir 
devlet kurtmıa olanağı var ise, devamlılık sağlamak 
bakımından yararlıdır. 

Bu vesıileyle şunu da belirtmek isterim : Filistin 
Kurtuluş Örgütünün son zamanlardaki tutumların 
da olumlu bir gelişme olmuştur. Şiddete -başvurarak 
kendi mevcudiyetini kabul ettirmekten vazgeçip, da
ha ziyade ikna yollarıyla kendini kalbul ettirmek is
temektedir. Bu da barış için muhakkak ki hayırlı 
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bir gelişmedir. Bu vesileyle şunu da söylemem la
zım ki, bildiğiniz gibi, bundan evvelki Hükümet Fi
listin'le Türkiye arasımda büro. yoluyla bir ilişki kur
ma yoluna gitmişti; bunun bir anlaşması hazırlan
mıştı, henüz imzalama olanağı olmamıştı. Her halde 
bugünkü Hükümet de bu anlaşmayı değerlendirip, 
gereğimi fazla gecikmeden yapacaktır sanırım. 

Ortadoğu'daki hareketlerin hızlı gelişmesi, zan
nediyorum M, Ortadoğu'da nüfuz bölgelerinde de 
hızlı değişiklikler olmasından ileri gelmektedir. Örne
ğin, bir zamanlar bağlantısız bölgeler, devletler ara
sında yer alıp daha ziyade Sovyet yanı bir politika iz
leyen Mısır, sonra - artık bağlantısız sıfatı bile söz 
konusu olamayacak - daha ziyade Amerikan yanı bir 
devlet haline gelmiştir. 

Iran olaylarında, iran'ın, Şah'ın ilk döneminde her 
zaman tercihi Amerika idi; fakat bölge ülkelerinin 
egemenliğine ve Sovyetlerin hassasiyetine de dikkat 
ederdi. O da bilindiği gibi, son zamanlarda artık bü
tün bu kuşkulardan kendisini soyutlamış ve tamamen 
Amerika yanında bir vaziyet almıştır. Orada, bunun 
yanında Suriye'nin ve Irak'ın eskisine nazaran daha 
bağımsız bir politika izledikleri de görülmektedir. 

Bütün bu değişiklikler içinde Afganistan olayı da 
çıkmaktadır. Afganistan olayı ile o bölgedeki nüfuz 
bölgeleri arasındaki rekabetin yarattığı gidip gelme
ler arasında bir bağlantı kurmamak mümkün değildir. 
Tabii bu, Afganistan olayını tek başına izah edebile
cek bir olay değildir; fakat bunun da bir rolü oldu
ğunu kabul etmek lazımdır. 

Ortadoğu'yu badirelerden kurtarmak istiyorsak, 
bundan daha sakıncalı gözüken bazı girişimler işitil
mektedir. Onlara kesinlikle mahal verilmemelidir. Or
tadoğu'nun siyasal haritası değiştirilmek isteniyor. Bu 
sınırlar kolay bir şey değildir. Sınırlar, hiçbir sınır 
pek fazla akla dayanmaz. Sınırlar yengi, yenilgi, 
umut, hayal kırıklığı, bütün bunlarla hamurlaşrnış ve 
bir gün oluşmuş bir şeydir. Onun için, sımr değiştire
rek, mevcut sınırları değiştirerek daha iyi bir huzura 
varılabileceğini sanmak, kanımca büyük hata olur. 
Bu, Türkiye açısından da önem taşıyan bir şeydir. Za
ten bugünkü teknoloji, ülkeleri daha çok birbirle
riyle bir araya gelmeye iterken, bir aradaki toplum
ları birbirinden ayırmaya gitme politikasının ne ka
dar verimsiz bir politika olacağını da anlamak müm
kündür. Bu nevi hareketlere kesinlikle karşı çıkmak 
bizim için önemlidir. Bilhassa müttefiklerimizi, dost
larımızı başta olmak üzere, bu nevi davranışların sa
kıncaları üzerinde gerektiği gibi uyarmamız çok ya
rarlı olur. 
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Türkiye'nin sınır bakımından hiçbir kuşkusu yok
tur, Türkiye kendi sınırları içerisinde mutlu ve hu
zur içerisinde yaşamak istemektedir. Onun için bizim 
Misakı Milli hududu kavramımız çok değerli bir kav
ramdır ve zannediyorum ki, artık Türkiye'de bundan 
vazgeçmek, ne büyülterek, ne küçülterek hiçbir kim
senin aklından geçiremeyeceği bir olaydır. Sınırları
mızda büyüme hevesine kapıldığımızda, kendiliğinden 
küçülmelere doğru da gitmiş olabiliriz. Demin, ben
den evvelki konuşan arkadaşlarımdan bir tanesi bu 
konuda işittiği sözleri dile getirdi. Bu da beni, önem
li bir konu kabul ettiğim için aynı konuya dönmeye 
mecbur etti. Hakikaten Türkiye Misakı Milli hudut
ları içindedir. Kendisine ister Anakıtada, ister deniz
de, adada, herhangi bir başka yerui topraklar ilâve 
etmek gibi bir kaygı peşinde değildir. Bunlara hatta 
mukavemet edecek bir güçte ve sağduyudadır. 

Afganistan olaylarında Türkiye'nin hassasiyet gös
termemesi mümkün değil. Bu olay hakikaten, tekrar
lanmaması ve dünya geleneklerinden silinmesi lazım 
gelen üzücü, düşündürücü bir olaydır; fakat bundan 
dolayı da hemen, «Artık yumuşama dönemi bitti, 
soğuk savaş dönemine dönüldü» gibi acele bir karara 
da, bir hükme de varmamalıdır. Çünkü başka devlet
lerin de - NATO devletleri dahil - bu konuda ihtiyatlı 
davrandıkları gözükmektedir. 

'Bir konuya daha dikkat etmemiz lazımdır. Bu ko
nuyu heyecanla ele almamalı. Birçok şeyler olabilir; 
fakat hemen, en fenası olacakmış gibi de hareket et
mekten sakınmalıdır. Bir hava zaman zaman esiyor; 
«Afganistan, 2 nci de Türkiye.» Buna katılmaya, bu 
karanlık varsayıma katılmaya imkân yoktur. Çünkü 
kanımca Sovyetler Birliğinin Afganistan'a girişinde 
bir tehdit varsa, bu tehdit Türkiye'ye yönelik bir teh
dit değildir; bu tehdit barışa yönelik bir tehdittir ve 
öyle tahmin ediyorum 'ki, bunun kaynaklarından bir 
tanesi de nüfuz bölgeleri kaymalarının kıpırdamaları
dır. 

Türkiye NATO ülkesidir, Türkiye bir büyük dev
letle yakın işbirliği halindedir; fakat hiç şüphe 'yok 
ki Türkiye herhangi bir devletin nüfuz bölgesi değil
dir. Onun için Türkiye'yi hemen ilk 2 nci tehdit ala
nı olarak görmek için bir neden yoktur; ama dikkatli 
olmak lazımdır, çünkü bu bir bölgede cereyan etmiş
se de etkilerinin bölgede kalacağına dair kesin bir 
emare yoktur. Özellikle, büyük devletler arasındaki 
birtakım tırmanır anlaşmazlıklar da göstermektedir 
ki, buradakli olay kolaylıkla daha büyük boyutlara 
kapılabilir. Biz buraya karşı dikkatli olalım; fa-
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I kat paniğe kapılmayalım, serinkanlılığımızı muhafaza 
edelim. 

BAŞKAN — 10 dakikanız var efendim. 
HASAN ESAT IŞIK (Devamla) — Teşekkür ede

rim. 
Ortadoğu'daki bütün bu karışık ortam içinde Tür

kiye için yapılacak nedir? Öyle zannediyorum ki, 
Türkiye için yapılacak ilk şey bir defa bu fırtınayı 
kendi bölgesine sirayet ettirmemeyi sağlamaktır; bun
dan sonra da, fırtınayı mümkün olduğu ölçüde orada 
dindirebilmeye yardımcı olmaktır. Bu nasıl sağlanır? 
Bu burada birçok grup sözcüsü arkadaşlarımızın de-

I ğindikleri ve benim memuniyetimi mucip olan bir or
tak politika haline gelme istidadı gösteren (Tabii 1 - 2 
grubumuzun dışında) iJkeye değer vermekle olur. O 
ilke nedir? O ilke şudur; Türkiye ile ya şu, ya bu ol
mak mecburiyetinde değildir. Türkiye bir yanıyla 
NATO üyesidir; fakat bir yanıyla da bölge ülkesidir. 
O nedenle NATO vecibeleri ile öteki ülkelerle dost
lukları işbirliği bağdaşmaz bir şey değildir. 

İkinci bir husus; Türkiye bir ittifak içindedir, fa-
I kat bu ittifak Anlaşma yazıyor, aksini söylemeye 

imkân yok - bir savunma ittifakıdır ve diğer gruplar 
üzerinde bir egemenlik kurmaya yönelik herhangi 
bir faaliyeti olmamalıdır. Bu da demektir ki, Türkiye 

I r/n nüfuz bölgs'Jİ politikasına karşı çıkrnalklta me kemdi 
ilkesine, ne de üyesü ibullunıduğlu NATO .iilkıelemime ters 
düşecek hiçbir 'taraf yoktur. Böyfle olduğuna göre, 

I >b'z varlığımızı bir Ibıaşkıa davûatim veya devletlerim hi-
ımiayesıifnie ve hıizmıietimıe gıkıerdc değil, dalimıa kemdi gü
cümüze, kendi Ibütüınılıüğümlüze, Ikanıdti saygınlığımıza 
ve dünıyıa ölçüsünde bütün ülkeler arasımda iblir barışa 
dayandırarak «'ağlamaya devam etımıeımliz lazımdır. 

IBumu yapmıalk her şeyden "evfviDİ, biMllik gerıîlkltllrir, 
ımemıieket liçıinıde birilik genelktcrir. 'Bu ömemiü bir ko
nudur. Bumu sağlaıyabilmemıiz, -yalnız gerçeıkıleıriin fcll-
zliım ©lliımliızjde, 'bütün ihatalarım toanşımıKdıaik'ilıende ol
duğu fikirlimi terk ©taernıizllıe mlüımlkıünıdiür. B';rb):ri<m!iz-
Sle diyalog kurmalıyız; 'fakat ta diyaJlıoigu torlarken, 
yalnız söylamıdk ist'edM'erıimıiai oma kabul ©tıt'iriım-ek 
lüçlin değil, omum söyleyeceklerimde de bize bazı şey-.' 
lerii fcaibuıl 'ötmeye mazın ©ılaralk 'bu diyalogu yaptırmia-
'IryıZi 

Türkiye'min içlimde bulunduğu 'koşullar, eğör Tun
ikliye yeltenince bir binlik içimde 'Olmazsa, 'dışarıda ge
çen 'olaylarım oluimisıuız 'öükilerıMm taiıd'i'Sİlınie dalha ko
lay yansıyablJleceğıinii göisıl'erımieitotedljr. Omum içilin üOke-
mizllın ibültiüıniüğünıe, toprak ıbiüfcümlüğümüıze bu kadar 

I ı'clağlı olan ibüzfer, ıblöyle nazik bir dömeımde aramız-
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dâki çekişmeleri ıblir ölçüde urıuıtarak, "esas tonıulari 
tüzeminde, temel Ikomular üzerinde anlaşma çarelerini 
bulmaya gayret eıtimeteyliz. Bu yapıldığı zaman, Türki
ye blütün saygınlığımı taşıyalbilir. 

IBir arfcadaşıım söyledi, 'ben de oma içtenlikle katı
lıyorum; şunla limanıyoirıuım ki, eğer Hltler orduları 
Sovyetler Biriliğine taarruz ©İtliği zaımian Türküye bu-
gjiinikü kargaşalık vs aynılıklar üçümde olsaydı, Mitler 
fgarrftounmiayı Sovyet taarruzunu planlarıken Türiki:-
ye'yi dışarıda bırakmayı akllıına gelinmezdi. Bu badii-
ınenliın dışımda ıkaılımamıızıın nedenlerimden bl'ır tanesi de, 
muhakkak kıili, Ikerndıi içimizde sağlamış olduğumuz 
IhMlkltiiifl. IBu birliği dik önce sağlamamız ve sonra da 
Ifcaraımıaımız dazım gelir. Bu da ıbizıa,. (fcuıvîvet'tl foiir si
yasi yönlerim ve 'bu yömıaHJmliım sorumluluğunum bitenıcr 
içinde yönıeflicitor gerektirir. Burnu, bir an evvel, bu
tum .'gaynsîtotfJmüizıi bir araya getürıereık 'sağ'laımamız la-
zıım. Evet, ıgüç Zamanlarda işbirliği flıazumdur; fakat 
'bu doğnu söze, bir ankıadaşıim, yoruldu, Zalhmıet etti, 
(uzaklara gidip blir misal getirdi; Ataııan Başlbaıkanım;-
d'an, Atanan mıulhalefet partisi liderlıeründsn söz ıetîıi, 
Öyle zanınıedliyoıruım kii, daha az bir zahmetle bumu 
ıkendi ülkemizde dıe bulabilirdi. Burada bı;ldı'ğün!iz gi'bı', 
lilbfiidara mıaımzet bir partiye böyle bir işb'r.Tğ' önerisi 
yapıılmıştır. Gevıabı ibel'ki Almam Başbakanınım cöva-
ıbı g'bıi o zaman olmamıştır; fakat o zaman olmadı 
diye de hiçbir zaman olmayacak :glibi bir ıkarıamiîiarl'iğii 
da kapılmaya olanıaik yokıtur. Herhalde Cumlhıudyet 
Halik Parfiisi odıanaflc biz, Türkiye'nin içlimde bulundu
ğu, -. içeride dışarıda - ciddi dunumıun büfeci iiçı'mde-
yiz ve bu durumdan kurıtulmialk için gereken birliğim. 
pökli'şmeslinde kendiımlize düşecek katkıyı her zaman, 
yapmaya hazır olacağız, 

(Bu düşünde içlinde sözlerimi bitünmak isüiyorum; 
f'aikat bundan evvelki çolk yararlandığımz görüşmeler 
sırasında bazı arkadaşlarımızın bazı konulara değin
dikleri oldu ve onları aydınlığa çıkartabilmek ihti
yacını duyduğum içlin, izniniz olursa bir iki dakika 
içinde onları da belirtmek isteyeceğim. 

Bir değerli arkadaşımız, zannediyorum parti ijmi 
zikretmedi; fakat sosyalist enternasyonale girmenin 
sakıncalarına değindiler. 

Tabii her fikre muhakkak ki saygılıyız; 'kendisinin 
şahsına karşı da saygım olduğunu kendileri de biter
ler. Fakat, bana öyle geldi ki, bu değerli arkadaşı-
tmızı bu eleştiriyi, pek fazla konuyu ayrıntılarıyla 
incelemeden söylediler. Çünkü, «Bu entemaisyonâle 
girmek başkadır, enternasyonelle ilişki kurmak başka
dır. Girilince artuk başka ülkelerle ilişkiler yapılamaz» 
dediler. 

| Halbuki benim hatırladığıma göre, bugün NA
TO'nun içlinde bütün Batı ittifakı içinde çok kuv
vetli yeri olan VVillyy Brand't Smith, onların partisi, 
bu örgütün üye'sidir'ler ve bundan dolayı da kendile
rini ne NATO'nun dışında hissediyorlar, ne Batımın 
dışında hissediyorlar ve ben de, belki içimizde bazı 
arkadaşlar vardır, hiçbir ülkenin kendilerini NATO' 
nun veyahut Batının dışında hissettiklerini müşahade 
etlmek olanağını bulamadım. Onun için, demin söy
lediğim şeyi bir kere daha tekrarlayacak... (AP sıra
larından gürültüler) Bu nevi şeyleri zannediyorum 
'söylemesek daha iyi olacaktır. 

Bir diğer sözcü arkadaşımız, demin sözünü esti
ğim konudan daha ağırca bir konuda söz etkiler. 
Bunu da tabiatıyla cevapsız bırakmak istemiyorum. 

-Değerli arkadaşlarım, devlet adamlarımın, siyaset 
adamlarının 'konuşmalarında zarnan zaman fikirlerini 
vurgulrriaik için, belki de talihsizlik olarak niyetlerini 
aşan ibareler kullanabilirler. Bunları kemdi çerçevesi 
içimde değerlendirmek ve bunları siyasi aımaçlara yö
nelik hizmetlere sokmaktan salkınmak hız:mdır. Bu
gün Türkiye NATO'nun içindedir. Türkiye, Batı ül
keleriyle ittifak içimdedir ve bilindiği gibi Türk'ye, -
herkes bunda mutabık - beklemek hakiki olan gerekli 
anlayışı bulamamıştır. İnsanlar sabırsızlandığı zaman 
belki biraz ileri fikirler söyleyebilirler; fakat bunları 
bu çerçeveden çıkartıp, hemen onlara sırt çevirme gi
bi izah etmek, hakikaten-işleri çok basite irca etmek 
olur. 

Bu vesile ile şunu da söylemek isteyeceğ'm: Eğer 
bir hata yapılacaksa, ben bu hatanın dostlarımızı' 
uyarmak yolundaki sözlerim izdeiki aşırı!.kıta yapmayı, 
onları kızdırmayalım diye haklarımızdan ödün verme
ye tercih ederim. Burası bir gerçektir. Çünkü bu, 
insanı nereye götürür biliyor muşumuz? Bu, inhanı, 
bir büyük devlet kızar, «Haşhaş yağını kaldırmaya
lım» demeye götürür; bu insanı, Kıbrıs'taki o bü
tün elim olaylar karşısında, «Canım bir büyük dev
let buna kızar, böyle işlere teşebbüs etmeyelim» de
meye götürebilir. Bu kadar suskun olmaktanea biraz 
aşırı blmak, bönce fazla zararlı değildir. Birbirimizi bu 
şekildeki ithamlardan vazgeçmemiz de yaraır vardır. Bu
gün evet, Türküye NATO'nun üyesidir, NATO'nun içe
risindedir, kalacaktır. Fakat NATO'nun içerisinde kal
ması ancak orada bazı üyelerin her söylediklerini yap
ma pahasına olamaz. NATO'nun ortak kararlarının 
oluşmasına katılırız, NATO dışı 'alanlarda kendi fikir ba
ğımsızlığımızı koruruz. Bunun ifadeleninde yapılmış 

I olan belki bazı kulağı tırmalayan sözlerden hemen 
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böyle anlamlar çıkartmamak lazım geMiği kanısını 
taşıyorum. 

Sayın Başkan bu şekilde - daha bir ilki konu var, 
ama onlara değinmeden de zannediyorum ayrılabili
rim - bu görüşmelerin yararlı olduğuna kanüyiım. 
Hükümöbe Dışişleri Bakanımıza bu girişjimindan do
layı teşekkür ederim ve eğer konuşmamın başında 
söylediğim dileğim gereğince, bunları yalnız çok sey
rek seyrek Genel KuruMa değdi, sık sık komisyonlara 
da getirebilirtonse, zannediyorum ki çok daha yaradı 
bir iş yapılmış olur. Her halde bugün parafe edilmiş 
olan anlaşmanın komisyonda ayrıntılarıyla teknik bir 
açıdan üzerine eğilerek incelenmesıinde büyük yarar 
vafdır ve eminim ki, bu görevi yapacak olan arka
daşların hiçbir tanesi, «Şu anlaşmayı nasıl yaptırma
yız?» gibi, bir zihniyetle hareket etmeyeceklerdir; 

«Bu anlaşmayı nasıl en iyi hale sokabiliriz?» görü
şüyle davranacaklardır. 

Hepinize saygılarımı sunarım; kendi adıma, Gru
bum adına. Sağ olunuz. (CHP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işık. 
Millet Meclisi İçtzüğünün 63 ncü maddesine uygun 

olarak yapılan gündem dışı görüşmeler tamamlanmış
tır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(C. Senatosu Giresun Üyesi) — Söz alma imkânımız 
var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
Çalışma süremiz geciktiğinden birleşimi kapatı

yorum. 

Kapanma saati : 21.52 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

2 NCÎ BİRLEŞİM 

23 .1.1980 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 

1. — Çalışma süreleri sona eren soruşturma ha
zırlık komisyonlarına yeniden süre verilmesine iliş
kin, Başlkanlıık önerileri ile Soruşturma Hazırlık Ko-
m'isyoniîiaırı Başkanlık tezkereleri. 

2. — Ankara Milletvekili İsmet Çanakçı ve 15 ar
kadaşının; yağ fiyat artışlarında stok tespiti yaptırma
yarak hazineyi zarara uğrattıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, Ticaret 
Bakanı Halil Başol ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri 
Bayar haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nesi maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/290) 

3. — Manisa Mıiffletveıki'lli Erkim Toplk&ya'nıın; Ma
nisa ve ilçelerinde CHP mensuplarına yapılan saldırıla
rı önleyici tedbirler almayarak görevini ihmal ve kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 
ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri Ba
kanı Mustafa Gülcügil hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesi. (9/291) 

4. — Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü'nün; Da
nıştay kararlarını uygulamayarak görevini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman 
Demirel hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. 
(9/292) 

5. — İçel MlltetvekıiiM Süleyman Şimşek ve 22 ar
kadaşının; Bakanlığındaki yasa dışı uygulamalara en
gel olmayarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu idiasıyla Milli Eğitim Bakanı Orhan Cemal Fer-
soy hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/293) 

6.'— Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 9 ar
kadaşının; Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunda yapıl
makta olan yasa dışı uygulamalara engel olmayarak 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 228 nci maddesine uyduğu iddiasıyla Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Cemal Külâhlı 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/294) 

7. — Adana Milletvekili İsmail Hakkı Öztorun ve 
47 arkadaşının; ülkemizdeki ABD üs ve tesislerinin 
ulusal çıkarlarımız dışında kullanılmasına izin verdiği 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 125 nci mad
desine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/295) 

8. — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akm ve 
22 arkadaşının; partizan tutum ve davranışlarıyla gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ali Münif Is-
lâmoğlu hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/296) 

9. — Balıkesir Milletvekili Nuri Bozyel'in; 1380 
sayılı Su Ürünleri Yasası hükümlerini uygulamamak 
suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Maliye Bakanı İsmet Sezgin hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/297) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 

3. — SEÇİMLER 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu ve Halit Evliyamın; milli bütünlüğümüzü bö
lücü olaylar karşısında görevini ihmal ve kötüye kul
lanarak Kahramanmaraş olaylarına neden olduğu ve 
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bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece-
vit hakkında (9/234); Niğde Milletvekili Sadi So-
muncuoğlu ve 2 arkadaşının, milli bütünlüğümüzü 
bölücü olaylar karşısında görevlerini ihmal ve kötü
ye kullanarak Kahramanmaraş olaylarına neden ol
dukları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
141, 142, 163, 230, 240, 311 ve 312 nci maddelerine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent Ecevit, İçiş
leri eski Bakanı İrfan Özaydınlı, Milli Eğitim ©siki 
Bakanı Necdet Uğur, Köy İşleri ve Kooperatifler es
ki Bakanı Ali Topuz ve Adali et eski Bakanı Mehmet 
Can haklarında (9/235) Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ndi maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gelerimi incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazır
lık Komisyonuma üye seçimıi. (9/234, 9/235) 

2. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Tokat 
Milletvekili Faruk Demirtola'nm; Anayasanın bazı 
maddelerini ihlal ederek görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
141, 142 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Bülent Ecevit, Devlet eski Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu; Adalet esiki 
Bakanı Mehmet Can ve İçi-şleri eski Bakanı İrfan 
Özaydınlı haklarında (9/236); Çorum Millet vekil' 
Mehmet Irmak'ım, Anayasanın bazı maddelerinıi ih
lal ederek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ev-
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 141, 142, 146. 230 
ve 240 ncı maddelerine uvduğtı iddiasıyla Bakanlar 
Kurulu eski üveîeri haklarında (9/246) Anayasanın 
90 ncı. TBMM Birleşik Topllantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl-
masuna ilişkin önergelerini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/236, 9/246) 

3. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz ve 4 ar
kadaşının; yasalara aykırı olarak işçi tayin etmek su
retiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Ma
taracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/237) 

4. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve Si
vas Milletvekili Ali Gürbüz'ün; anarşik olaylar kar
şısında gerekli önlemleri almayarak görevlerini ihmal 

ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 125, 146, 179, 230 ve 240 ncı madde
lerine uyduğu iddiasıyla, eski Başbakan Bülent Ece
vit, Adalet eski Bakanı Mehmet Can, İçişleri eski 
Bakanı İrfan Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 noi mad
deleri uyarınca bir M edik Soruşturması açılmasına 
illşffcin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/238) 

5. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Sivas 
Milletvekili Ali Gürbüz'ün; yaptığı tayin ve nakiller
de partizanca bir tutum izleyerek görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddes'be uyduğu iddiasıyla Ticaret eslki Ba
kanı Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 ndi 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırîılk Komisyonuna üye seçimi. (9/239) 

6. ._ Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve İstanbul 
Milletvekili Turan Koçal'ın; yaptığı tayin ve nakil
lerde partizanca bir tutum izleyerek görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim es
ki Bakanı Necdet Uğur hakkında Anavasanın 90 ncı. 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/240) 

7. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 7 ar
kadaşının; yetkilerini kötüye kullanarak bir olayda 
görevli emniyet mensuplarının tutuklanmalarına ve 
dövülüp yaralanmalarına sebebiyet vererek görevleri
ni ihmal ve kötüye kullandıkılan ve bu eyllemılerinıin 
Türk Ceza Kanununun 236. 240 ve 30)8 nci maddele
rine uyduğu iddiasıyla, İçişleri eski Bakanı Hasan 
Fehmi Güneş, Adalet eski Balkanı Mehmet Can ile 
Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı ha!k-
îarrnda Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soraşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuma üye 
seçimi. (9/241) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Os
man Nuri Canpolat ve 2 arkadaşının; mevki ve nü
fuzunu kullanıp yakınlarına menfaat sağlayarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 



Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı hak
kında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantıs 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/242) 

9. — Antalya milletvekilleri, ihsan Ataöv ve Galip 
Kaya'nın tapulu araziler üzerindeki turistik tesisleri 
yıktırarak, Hazineyi zarara uğrattıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanonumun 230 ve 240 ncı mad 
'delerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent Ece
vit, içişleri eski Balkanı irfan Özaydınlı, Turizm ve 
Tanıtma eski Bakanı Alev Coşkun, imar ve iskân 
eski Bakanı Ahmet Karaaslan, Bayındırlık eski Baka
nı Şeraf ettin Elçi, Orman esfci Bakanı Vecdi ilhan 
Köy işleri ve Kooperatifler eski Bakanı Ali Topuz 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına 'ilişkin önergesini in 
çetemde üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Korniş 
yonuna üye seçimi. (9/243) 

10. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve Ço
rum .Milletvekili Mehmet Irmak'ın; yaptığı tayin ve 
nakillerde partizanca bir tutum izleyerek görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 201, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia-
sıtyîa Köy işleri ve Kooperatifler eski Bakanı Al To
puz haklkmda Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/244) 

11. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut To-
ker ve 4 arkadaşının; ihracat ürünlerimizin bir kısmı
nı yabancı bankalara rehin ederek ekonomimizi za
rara uğratan tutumlarıyla görevlerini ihmal ve kötü
ye kullandıkları, ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Bülent Ecevit, Maliye eski Bakanı Zi
ya Müezzinoğlu, Ticaret eski Bakanı Teonıan Köp
rülüler halklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle 
şik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddderi uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önerge
sini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimli. (9/245) 

12. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; em
niyet mensuplarınca sanıklara yapılan işkence ve ka
nunsuz işlemlere göz yumarak görevini ihmal ve kö-
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tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla iç
işleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/247) 

13. — Gümüşhane Milletvekilleri Turgut Yücd 
/e Mehmet Çatalbaş'ın; Mareşal Çakmak Eğitim 
3nstitüsündeki bir kısım öğrencilerin okuldan uzak
laştırılmalarına sebep olmak suretiyle görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Milli Eğitim eski Bakam Necdet Uğur hakkında Ana-
/asanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini inedemde üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
ci. (9/248) 

14. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun; Ma
nisa Akhisar ilçesinde meydana gelen olaylarda ge
rekli Önlemleri almayarak görevini ihmal ve kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
130 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla içişle
ri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca Mr Meclis Soruş
turması açılmasına 'ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/249) 

15. — içel .Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkada
şının; DSl Gend Müdürlüğüne ait binalarda siyasi 
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere gözyumarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı ^maddesine uyduğu iddiasıyla 
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Deniz Baykal 
hakkında. Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı içtüzüğünün 12 ndi maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/250) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz 
sağlamak suretiyle görevlerinli kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent 

i Ecevit ve Adalet eski Bakanı Mehmet Can haklarında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı Içtüzü-



günün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılknasına ilişkin önergesini "incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/251) 

17. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Standartları Enstitüsünde keyfi tasar
ruflarda bulunmak suretiyle görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent 
Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/252) 

18. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 5 ar
kadaşının; Diyanet işleri Başkanlık Makamında mey
dana gelen olaydan sonra yasal işlemleri yapmayarak 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu id
diasıyla eski Başbakan Bülent Ecevit ve Devlet eski Ba
kanı Lütfi Doğan haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/253) 

19. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; An
talya - Gazipaşa'da tarihi eserler üzerinde kanunsuz 
yapılan inşaatlara gözyumaraık görevlerini ihmal ve 
kötüye 'kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Kültür eski Bakanı Ahmet Taner Kışları, Yerel 
Yönetim eski Bakanı Mahmut Özdemir ve içişleri eski 
Bakam Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkliın önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/254) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; Köy - Koop'larda yapılan yolsuzlukları 
denetletmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent Ecevit 
ile Köy işleri ve Kooperatifler eski Bakanı Ali Topuz 
haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi. (9/255) 

21. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı ve 2 
arkadaşının; Polisi modern silah, araç ve gereçlerle 
donatmıamak, özel güvenceye, kavuşturmamak ve 
Emniyet Kuvvetlerine yapılan tecavüzlerde gerekli 
önlemleri almamak suretiyle görevlerini ihmal ettik
leri ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent Ecevit ile içişleri 
eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkim önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/257) 

22. — Kocaeli Milletvekili Adem AH Sarıoğlu' 
nun; Kaçak olarak yurda getirilen ve yakalanarak 
müsadere edilen makine yedek parçalarına ait işlem
leri geciktirerek görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel eski Bakanı 
Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/258) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın; 
güreş sporuna gereken önemi vermeyerek görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminim Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Yüksel Çakmur hakkında Anaya
sanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 ncı maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/259) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın; 
DİSK'in yasa dışı faaliyetlerine göz yumarak görev
lerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla eski Başbakan Bülent Ecevit ve içişleri eski Baka
nı Hasan Fehmi Güneş hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
İlişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/261) 

25. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün; muh
tar maaşlarının ödenmesinde yetkilerini kullanmaya
rak görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maıd-



delerine uyduğu iddiasıyla Yerel Yönetim eski Bakanı 
Mahmut Özdemir hakkımda Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci madde
leri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/263) 

26. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayun'ın; üre
ticinin akaryakıt ihtiyacı konusunda gerekli önlem
leri aknayaralk görevini ihmali ve kötüye kuîlanıdığı 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 
240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Ta
bii Kaynaklar eski Bakanı Deniz Baykal hakkında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye se
çimi. (9/264) 

27. — Kocaeli Milletvekili Adem A!li Sanoğlu' 
nun; tutum ve davranışlarıyla Çay - Kur'daki yol
suzluklara neden olarak görevini kötüye kullandığı 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel eski 
Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/265) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın; 
Anayasa ve Dernekler Kanununun bazı maddelerini 
ihlal ederek görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uydu
ğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent Ecevit hakkında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üze
re kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/266) 

29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; Ant 
Birliiık Tarım Satış Kooperatifine partizanca tayinler 
yaptığı ve yolsuzluklara göz yumarak görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret eski 
Bakanı Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına iişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/267) 

30. — Cumıhuriyet Senatosu Kütahya eski Üyesi 
Osman Aibayralk ve 2 arkadaşının; Emniyet men
suplarınca, vatandaşlara işkence yapılmasına göz yu

marak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 'in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis
yonuna üye seçimi. (9/268) 

31. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Tokat 
Milletvekili Faruk Demirtola'nın; Bakanlığına ait in
şaat ihalelerinde yakınlarına menfaat sağladığı ve 
gümrüklerdeki yolsuzluklara gözyumarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük 
ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün ^ 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/269) 

32. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun; 
Gümrük Memurları Yardımlaşma Derneğinin yasa 
dışı faaliyetlerine gözyumarak görevini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel 
eski Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kumlan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/270) 

33. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve Ko
caeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun; milli bü
tünlüğümüzü bölücü olaylara gözyumarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma 
Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/271) 

34. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sanoğlu ve 
Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın; görevini kö
tüye kullanarak Hazineyi zarara uğrattığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tun
cay Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/272) 



35. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın; anarşik olay
lara karşı gerekli önlemleri almayarak görevlerini ih
mal ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uy
duğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent Ecevit ve içişleri 
eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında. (9/273); 
C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal 
ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; anar
şi konusunda gerekli önlemleri almayarak görevleri
ni kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla es
ki Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri eski Bakanı Ha
san Fehmi Güneş haklarında. (9/284) Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergelerini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/273, 9/284) 

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın; 237 
sayılı Taşıt Kanununu ihlal ederek görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan 
Bülent Ecevit hakkında. (9/274); C. Senatosu Eskişe
hir Üyesi Ömer Ucuzal ve 3 arkadaşının; Devlete ait 
taşıt araçlarını politik gayesine alet ederek görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Baş
bakan Bülent Ecevit hakkında (9/277) Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergelerini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/274, 
9/277) 

37. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal 
ve 3 arkadaşının; POL - DER, TÖB - DER ve Halk
evleri derneklerinin Anayasa ve kanun dışı faaliyet
lerine gözyumarak görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent Ece
vit ve İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi. (9/275) 

38. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal 
ve 2 arkadaşının; Mısır Büyükelçiliği baskını olayın
daki tutum ve davranışlarıyla görevlerini kötüye kul

landıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan 
Bülent Ecevit ve İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Gü
neş haklarında (9/276); Muğla Milletvekili Ahmet Bul
danlı'nın; Mısır Büyükelçiliği baskını olayındaki tu
tum ve davranışlarıyla görevlerini kötüye kullandıkla
rı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent 
Ecevit, İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Dış
işleri eski Bakanı Gündüz Ökçün ve Milli Savunma 
eski Bakanı Neş'et Akmandor haklarında (9/278) Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergelerini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/276, 9/278) 

39. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal 
ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, ilaç 
yokluğu konusunda gerekli önlemleri almayarak gö
revlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla eski Başbakan Bülent Ecevit ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım eski Bakanı Mete Tan haklarında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/279) 

40. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal 
ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkın
daki 298 numaralı Kanunu ihlal ederek görevlerini 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
eski Başbakan Bülent Ecevit, Sosyal Güvenlik eski Ba
kanı Salih Yıldız ve İşletmeler eski Bakanı Kenan Bu-
lutoğlu haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyannca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/280) 

41. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal 
ve C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in; Tam 
Gün Yasasının uygulanmasında görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başba
kan Bülent Ecevit ve Sağlık ve Sosyal Yardım eski Ba
kanı Mete Tan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner-



46. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sanoğlu'nun; 
Urfa - Ceylanpınar'da meydana gelen olaylarda ge
rekli önlemleri almayarak görevlerini kötüye kullan
dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan 
Bülent EceVit ve İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi 
Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/287) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dallokay ve 3 arkadaşının; Tarım ve El Sanatları 
Üretim Sanayi ve Ticaret Şirketinin, yağ dağıtımında 
aracıdi'k yapmak suretiyle haksız kazanç sağlaması
na gözyumarak görevlerini kötüye kullandıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 
ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Bü
lent Ecevit ve Ticaret eski Bakanı Teoman Köprülü
ler haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini ince
lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi. (9/288) 

48. — Balıkesir Milletvekili Nuri Bozyel'in; 2172 
numaralı Devletçe İşletilecek Madenler hakkındaki 
Kanunun uygulaması ile ilgili işlemleri durdurarak 
görevimi kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlı oğlu 
hakkında Anayasanın 90 net, TBMM BMeşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 noi maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in
celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo
nuna üye seçimi. (9/289) 

4. — İÇTÜZÜĞÜN 6NCÎ MADDESİ GEREĞİNCE 
BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN SÖZLÜ 

SORULAR 

gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/281) 

42. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
kendisine rüşvet teklif edenler hakkında yasal işlem
leri yapmayarak görevini kötüye kullandığı ve bu ey
leminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Faruk Sükan hakkında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/282) 

43. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın; 
KÖY - KOOP'un gaye dışı faaliyetlerine gözyumarak 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla eski Başbakan Bülent Ecevit, Enerji ve Ta-
'bii Kaynaklar eski Bakanı Deniz Baykal ve Sanayi 
ve Teknoloji eski Bakanı Orhan Alp haklarında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üze
re kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/283) 

44. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin; Art
vin'de meydana gelen olaylarda gerekli önlemleri al
mayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent Ecevit ve İçiş
leri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş haklarında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan 
Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/285) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin; Doğu illerinde 
meydana gelen olaylar karşısında gerekli önlemleri al
mayarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyla eski Başbakan Bülent Ecevit, Ada
let eski Bakanı Mehmet Can, İçişleri eski Bakanı Ha
san Fehmi Güneş, Milli Eğitim eski Bakanı Necdet 
Uğur, ve Bayındırlık eski Bakanı Şerafettin Elçi hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi. (9/286) 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

7. — MECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 

1. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 ar
kadaşının, memuriyet mevkii ve nüfuzunu iköaiye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kamı-



nunun 228, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Başbakan Süleyman Demirel, Mal."7e eski 
Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret Bakanı Halil 
Başol haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarmca, bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ile 
59 numaralı TBMM Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
Raporu ve ekleri. (9/59) <S. Sayısı : 106) (Dağıtma 
tarihi : 11.4.1977) 

2. — Devlet Bakanı bulunduğu sırada, görevimi 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 24Q ncı maddesin© uyduğu iddiasıyla C. Sena
tosu Çanakkale Üyesi Refet Sezgin hakkımda, Ana
yasanın 90, 147 ve TBMM Birleşik Toplantısı içtü
züğünün 12, 13 ncü maddeleri uyarınca Meclis So
ruşturması yapılmasına dair Başbakanlık yazısı ve 
2! numaralı TBMM Soruşturma Hazırlık Komisyo
nu Raporu. (9/21) (S. Sayısı : 99 V 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 23 . 10 . 1979) 


