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A) Gündem Dışı Konuşmalar 131 
1. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, 

Şubat 1986 tarihinde açılan Karadeniz ekici 
tütün piyasası ve iktidarın tütün politikası 
hakkında gündem dışı konuşması 131:132 

12. — Adana •Milletvekili 'Metin Üstünel' 
in, hükümetin uyguladığı tarım politikası ile 
çiftçi ve üreticinin içinde bulunduğu son du
rum hakkında gündem dışı konuşması 132:133 

3. — Antalya Milletvekili Kadri Altay* 
in, son günlerdeki siyasî faaliyetler hakkında 
gündem dışı konuşması. 133:135 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 135 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 135 
1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 135 

Sayfa 
2. — içel Milletvekili.Durmuş Fi'kri Sağ-

lar'm, yurdumuzda yatırım yapacak ABD'li 
işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağ
lamak üzere bir anlaşma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin 'Baş'bakandan sözlü soru önergesi 
(6/511) 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son ABD se
yahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/518) 

4. — İçel 'Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan 
paya ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi 
(6/519) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Ka'hramanmaraş'da ya
yımlanan bir gazetedeki hahere ilişkin Baş
'bakandan sözlü soru önergesi (6/480)) 

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Yunanistan, Bulgaristan ve ABD ile ülke
miz arasındaki bazı sorunlara ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/496) 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Istanfeul - Sarıyer Karakolundaki bir te-
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Sayfa 
cavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin 
yaptığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/501) 135 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
Üzerin, Başbakanlıkta (görevli bir müşavir 
tarafından yabancı yayın ajanslarına politik 
demeç verildiği iddiasına ilişkin 'Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/544) 135 

9. — Mardin Milletvekili Kenan 'Nuri 
Ne'hrozoğlu'nun, Mardin ilindeki örnek ta
rım çiftliği arazisine ilişkin 'içişleri Bakanın
dan sözlü soru 'önergesi ('6/541) 135 

10. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, laikli'k ve Atatürk aleyhtarlarının 
faaliyetlerine ilişkin içişleri (Bakanından söz
lü soru önergesi (6/546) 136 

VI. — 'Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat 
Bayazıt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı 
hareket edenler hakkında yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/548) 136 

ıl2. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
pancar üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/551) 136 

13. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bu
lunan siyasî partilerin genel başkanları ile 
(bazı gazete temsilcileri arasında düzenlenen 
televizyon programlarına ilişkin 'Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/558) 136 

»14. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
(istanbul Büyükşehir Belediyesinin deniz 'oto
büsleri ile yapacağı toplu taşımacılığa ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/559) 136 

15. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
Ankara, istanbul, izmir ve Bursa illerinde 
yapılacağı belirtilen toplu taşıma sistemleri- • 
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(16/560) 136 

16. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalış
malarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/561) 136 

17. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, hâkim ve savcılar ile diğer ad
liye mensuplarının bazı sorunlarına ilişkin 
sözlü sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat El-
dem'İn cevabı (6/562) 136:139 

Sayfa 
18. — 'Diyarbakır Milletvekili Mahmud 

Altunakar'ın, emekli eğitmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
ru önergesii (6/563) 139 

19. — İçel Milletvekili Edip Özgeınç'in, 
çocuk mahkemelerine ilişkin sözlü sorusu ve 
Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in cevabı 
(6/564) 139:142 

•20. — Uşak Milleüvekıili Yusuf Demir'in, 
Uşak illi Merkez - Dağdemirler Köyünün iç
me suyu sorununa ilişiklin Tarım Orman ve 
'Köyişleni Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/565> 142 

21. — Uşak ıMijlletvek'ili Yusuf ıDemir'in, 
Uşak İli Banaz İlçesi Ahat ve Çamsu köy
leri pancar üreticilerinin bazı sorunlaruna iliş
kin sözlü sorusu ve Sanayii ve Ticaret Baka
nı Hüseyin Cahiıt Aral'ın cevabı (6/566) 142:143 

22. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde 
tütün ekimine izin verilmemesinin nedenine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakamından sözlü 
soru önergesi (6/507) 143 

23. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Merkez ve Banaz ilçelerinde tütün 
ekimine izin verilmesine ilişkin Maliiye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/568) 143 

24. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
Adana - Mersin karayolu güzergâhında tarım 
arazileri üzerine sanayi siteleri kurulduğu 
iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyıiş'leri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5'69) 143 

25. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
piyasa ekonomisine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/570) 143 

26. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
Mersin ve Tarsus'ta çevre kirliliğimin önlen
mesi için alınacak tedbirlere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 143 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DtĞER İŞLER 144 

1. — istanbul Teknik Üniversitesinin, 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 
198İ2 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasa-
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Snjrnı 
rılan i e Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bil-
dirimlerinin Sunulduğuna itlişM 
kanlığa Tezkereleri ve 
•Raporu <ll/385, 3/166 
3/168; 
3/171; 
3/356; 
3/359; 

,1/388, 3/169; 
1/391, 3/1712'; 
1/394, 3/357; 
1/397, 3/360; 

3/174) (S. Sayısı : 399) 

n Sayıştay Baş-
Sayıştay Komisyonu 
l/3«'6, 
1/389, 

1/392, 
1/395, 
1/398, 

3/167; 
3/170; 

3/173; 
3/358; 
3/361; 

1/387, 
1/390, 
1/393; 
1/396, 
1/399, 

I. 

TBMM Gene:! Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol, 1402 sa

yılı Sıkıyönetim Yasasıyla işten el çektirilen kamu 
görevlileri, 

Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım, Tunceli 
'tfnin*asayiş »ve güvenlik sorunları; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Genel Kurulun 11.2.19816 tarihti 65 inci Birleşimin
de açılmasına karar verilen, hükümetin izlediği dış 
politika konusundaki genel görüşmemin 13,2.1986 
Perşembe günkü birleşim gündeminin «özel Gün
demde Yer Alacak İşler» kısmında yer alması; gö
rüşmelere saat 17.00'de başlanması; konuşma süre
lerinin, hükümet ve gruplar adına 45'er dakika olma
sı ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin 
uzatılmasına dair ANAP Grubu önerisi ve, 

Başbakan Turgut Özal'mı 17 - 20 Şubat 1986 ta
rihlerinde İngiltere'ye yapacağı resmî ziyarete katıla
cak olan milletvekillerine dair BaşbakaniMe tezkeresi 
ve eki liste; 

Ka'bul edildi. 

Edirne Milletivekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
1980 - 1983 yıllarında ithalata uygulanan gümrük 
vergisi muafiyetine ilişkin (6/553) ve, 

Adana Milletvekili Metlin Üs-tünel'in, Adana İli 
Kadirli İlçesinde yapılan açılış ve temel atma tören
lerine ilûşkin (6/554), 

(Sözlü sorularına Devlet Bakanı Abdullah Tene
keci. 

Sayfa 
VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞ

ME, MECUİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARATTIRMASI 144 

A) Görüşmeler 144 
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 

9 arkadaşının, hükümetin izlediği dış politi
ka konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/10) 144:174 

Erzurum Milletvekili Milimi Nalbantoğlü'nun, Er
zurum ve Kars deprem ıkonutları için fazla ödeme 
yapılıp yapılmadığının tespitine ilişkin 06/549), 

Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, Kay
seri İlinde yapılması planlanan raylı sisteme ilişkin 
(6/552), 

ıS'özlü soruların Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, Balıkesir 
İli Ayvalık İlçesi ve çevresinin su sorununa ilişkin 
(6/555) sözlü sorusuna Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi Türel cevap verdi. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm (6/507), 
'(6/5UU), (6/5ll'8), ı(6/519) sözlü soru önergeleri, soru 
sahibi izinli olduğundan, 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yezit'in (6/480) 

Adana MiIe'Cvekiii Cüneyt Canver'in (6/496), 
(6/501), 

Sözlü soru önefgeleri, soru sahipleri izinli oldu
ğundan, , 

Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in 
(6/544), 

Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğlu'nun 
(6/5W),, 

Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın (6/546), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/55)1), (6/565), 

(6/566), ı(6/567), (6/568), 

• • * • •—«^•••<^*—• 4-
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Konya Milletvekili Salim Erenin (6/558), -(6/559), 
(6/560), (6/561), 

Diyarbakır Milletvekili Mahımud Altunakar'ım 
(6/562), (6/563), 

İçel Milletvekili Edip özgenç'in (6/564), (6/569), 
(6/570), 

Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'ın 
(6/548)* 

tçel Milletvekili Edip özgenç'in (6/571), 
Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
Ertelendi'ler* 
Türkfye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada Hü

kümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçı Maksat

larla Kullanılması Alanınıda İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/717) (S. Sayısı : 392) üzerindeki görüş
meler tamamlanarak tümü açık oya sunuldu; oyla
rın ayrımı sonucunda tasarının kabul edildiği ve ka
nunlaştığı açıklandı. 

13 Şubat 1986 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saalt 18.22'de son verildi. 

Başkam 
iBaşkanvekiM 

Sabahattin Eryurt 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğîu 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
13 . 2 . 1986 Perşembe 

Sözlü Soru Önergesi 
II. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 

vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına il'i'şik.in İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/598) (Başkanlığa geliş tari
hi : 3.2,1986)1 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ıın, Sü-

merbank Defterdar Eabrilkasındaki işçilere ilişkim 'Sa
nayi ve Ticaret Bakanımdan yazılı soru önergesi 
(7/921) (Başkanlığa geliş tarihi : 111,2.1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbanıtoğlu' 
nun, 'köy ve mahalle muhtarlarınca vatandaşlara dol-
durtu'lduğu iddia edilen fişlere ilişkin İçişleri Baka
nımdan yazılı soru önergesi (7/992) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 111.2.1986) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, turistik tesislerim 'geliştirilmesine ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/9123) 
(Başkanlığa geliş tarihi -: 11.2.1986) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, belediye hizmetlerine ilişkim İçişleri Balkanım

dan yazılı soru önergesi (7/924) (Başkanlığa 'geliş ta
rihi : 11.2.1986) 

5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'inî hay
vancılık sektörümde üretimim azalma nedenlerime iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından yazılı so
ru önergesi (7/925)(Başkanlığa geliş tarihi: 12.2.1986) 

6. — Denizli Milletvekili Mustafa Kânıi Bürke'nin, 
HAVELSAN'ın kuruluş amacına ve bir ortağıma iliş
kin Millî Savunma Bıakanımdan yazılı soru önergesi 
(7/926) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.1,1986) (7.2,1986 
tarihli Gelen Kâğıtlarda 6/574 esas numarasıyla söz
lü olarak yer alan soru önergesi soru sahibinin iste
mi üzerine yazılı soruya çevrilmiştir.) 

7. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke' 
mim, yurt dışındaki ıkuruluş'larıırnızda görev yapam 
sözleşmeli personele ilişlkim Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/927) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.1.1986) (7:2.1986 tarihli Gelen Kâğıtlarda 6/58(2 
esas numarasıyla sözlü olarak yer aılam soru önergesi, 
soru sahibinim usıtemi üzerime yazılı soruya çevril
miştir.) • 

»••«ı 
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BtRtNCl OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eryurt 
KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli) Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

'BAŞKAN — Türkiye Büyülk Millet Meclisinin 67 inci Birleşimini açıyorum. 

ÜI. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak, suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduk
larını yüksek sesle bildirmelerini rica ediyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Şubat 

1986 tarihinde açılan Karadeniz ekici tütün piyasası 
ve iktidarın tütün politikası hakkında gündem dışı 
konuşması., 

BAŞKAN — Üç sayın milletvekili gündem dışı 
söz istemişlerdir; kendilerine sırayla söz vereceğim. 

Şubat 1986 yılında açılan Karadeniz ekici tütün 
piyasası ve iktidarın tütün politikası hakkında görüş
mek 'isteyen Sayın Hasan Altay; buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Altay. 

HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Karadeniz ekici tütün piyasasının 
açılması dolayısıyla söz almış bulunuyorum; hepinizi 
saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Karadeniz ekici tütün piya
sası, bu yıl çok şanssız bir şekilde açılmıştır. Açıkla--
nan fiyatlar, ilik bakışta çiftçiyi bir an için sevindir
miş, kısmen de olsa sorunlarına yardımcı olmuş gibi 
gelmişse de, hemen sonra, olayın gerçek yüzü ortaya 
çıkmıştır; şöyle ki : Samsun yöresinde, kalite bakı
mından, son otuz yılın en iyi tütününün elde edilmiş ol
duğu gözlenmesine karşın, Tekel, açıkladığı fiyatlaı 
üzerinden tütün almamıştır, örneğin, binlerce üretici
den, (A) grad tütün olarak üç beş üreticinin sembo
lik miktardaki tütününü almıştır. (B) grad olarak 
açıklanan kalite üzerinden de çok az alım yapılmış; 
üretici, ortalama olarak, en kaliteli tütününü dahi, 
800 - 900 liradan satabilmiştir. îşin en acı yanı da, 

(Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt'a ka
dar yoklama yapıldı) 

|BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

Tekel'in 400 lira fiyat verdiği bazı tütüne, tüccarın 
t 500 lira fiyat vermiş olmasıdır. Bu da Tekel'in köy
lünün emeğine gerekli önemi vermediğini, sorunları
na eğilmediğini ve hatta gerekli eksperlik hizmetleri
ni dahi gereği gibi yapmadığını göstermektedir. Ma-
Uye ve Gümrük Bakanı ise, bundan daha kayıtsız kal
mıştır. Sayın bakanın, bazı bahanelerle perişan üreti
ciyi görmezden gelmesi üzücüdür. Sayın bakan, ma
alesef, Karadeniz ekici tütün piyasasının açılışına ka
tılmadığı gibi, ondan sonra da yöreye gelmemişler
dir. Tekel'in bu ilgisizliğini gören tüccar, üreticiyi ala
bildiğine sömürmüştür. İlk başlarda, örneğin 25 denk-
ten bir iki denk kadarını, işe yaramaz diye ayıran tüc
car, bu sayıyı daha sonra beş, altı denge çıkarmış, 
yani haksız kazanç elde etmiştir. 

Şu anda borç içinde perişan olan köylü, gelecek 
yıl bu nitelik ve miktarda ürün alamadığında ne ya
pacaktır? İktidarın, buna kayıtsız kalmaktaki amacı 
nedir? Üretici köylüyü bezdirip, borçlandırıp, elinde
ki arazisini elinden çıkarttırmak, bu arazileri -Güney-
doğu'daki bazı örneklerde olduğu gibi- yerli - yabancı 
holdingler ile işletmek ve köylümüzü köleleştirmek 
midir? 

Bu yapılmak isteniyorsa, Türk halkına ve köylüsü
ne açıkça anlatılmalıdır. Türk halkı, olup bitenin far
kındadır. ANAP'ın açıkladığı, tarıma dayalı sanayi
nin tarımı geliştireceği vaatleri nerededir? 

Bizim bu konudaki önerimiz ve seçeneğimiz şu
dur : Tütün üreticileri kooperatifleştirilmelidir. Bu 
kooperatifler eli iıe, uygun koşullu krediler sağlanma-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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lıdır. Tarladaki üretim aşamasından, dış pazarlamaya 
kadar olan süreç, bu kooperatifler eliyle Sonuçlandı
rılarak, üreticinin alın teri kendisine bırakılmalıdır. 
Tekel'in satışı düşünülüyorsa -ki, biz bunu pek tasvip 
etmiyoruz- bu halde dahi, bu satış, borç ve ürün kar
şılığı olarak, büyük ölçüde üreticiye yapılmalıdır. 
Eğer, tütünde üretim fazlası varsa, bunun yerine eki
lecek ürünler belirlenmeli ve desteklemesi yapılmalı
dır. Buna göre, yurt düzeyinde üretim planlaması ya
pılmalı, gerektiğinde, geleceğe dönük, birkaç yıllık or
talama ve taiban fiyatlar açıklanmalıdır. Üretimi ar
tırmanın yolu, üreticinin, ürününün değerini almasının 
sağlanmasıdır. Aksi takdirde, üretici, geçimlik gerek-
siinimi dışında, üretimden kaçacaktır. Bu ise ülkemiz 
açısından çok zararlıdır. Sayın Telkel Genel Müdürü 
yakın zamanda yaptığı açıklamalarında, «Türk tütünü 
olmaksızın, dünyada, iyi kaliteli sigara yapılamaz» de
mektedir. Bu doğru ise, tütünümüz iyi değerlendiril
melidir. Tarıma dayalı sanayi ile kalkınmamızı öngö
ren gelişmiş dostlarımıza, bu sözleri de hatırlatılarak, 
Türk sigara sanayinin dünya pazarlarında hak ettiği 
yeri alması sağlanmalıdır. 

İktidar, hükümet politikası olarak millî bir tütün 
politikası oluşturmalı, emek ve hammadde olarak var 
olan üstünlüğümüzü iyi kullanmalıdır. Eğer, «İcraatın 
İçinden» programında söylendiği gibi, iktidar helva 
yapmayı pek güzel beciriyorsa elde en uygun malze
me budur; ama «Helva yapıyorum» demek suretiyle, 
salt, vatandaşı kasıtlı bir şekilde heveslendirip, iştah-
landırıp, ondam sonra açlığa, perişanlığa mahkûm et
mek doğru değildir. Somut olarak bunları yapmasını 
beklemek bizim hakkımızdır. Her şeyi kaderine bırak
mak, olaylara seyirci kalmak, «altta kalanın canı çık
sın» yöntemidir; iktidarın yaptığı da budur. 

HAZIM KUTAY ı(Ankara) — Bakan Samsun'a 
gelmedi mi? 

HASAN ALTAY (Devamla) — Gelmedi efendim. 
IBöyle bir politikayı anlamak ve politika olarak 

saymak olanaksızdır. Tabiî ki, böyle bir politikanın, 
olmayan politikanın alternatifi de yoktur; ancak, biz 
görüşümüzü özet olaralk sunduk. Gerektiğinde, yüce 
Meclise, milletimize, iktidara yardımcı olmak için, 
eğer Meclis araştırmasını kabul ederseniz, görüşlerimi
zi somut olaralk dile getiririz. 

Tütün sorununu, ülkemizin en önemli üretim so
runlarından biri olarak görüyoruz. Bunun çözümü 
için, aktif bir çaba gerekmektedir ve daha önceki 
yıllarda bu gereksinme ile Millî Tütün Komitesi adı 
altında bir komite kurulmuştur. İktidarımız gerçek-
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ten iyi niyetli ise, bunu ortaya koymalı ve gereken 
önlemleri en kısa zamanda almalıdır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, say
gılar sınarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Sayın Altay, teşekkür ederim. 
2. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, hükü

metin uyguladığı tarım politikası ile çiftçi ve üretici
nin içinde bulunduğu son durum hakkında gündem 
dışı konuşması* 

'BAŞKAN — Gündem dışı ik'inci sözü isteyen Sa
yın Metin Üstünel, hükümetin uyguladığı tarım po
litikası ile çiftçi ve üreticinin içinde bulunduğu son 
durum hakkında görüşlerini bildireceklerdir. 

Sayın Metin Üstünel, buyurunuz efendim; süreniz 
beş dak'ikadır. 

(METİN ÜSTÜNEL (Adana) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; ülkemiz tarımının ve tarım üreti
cilerinin içine itildikleri içler acısı durumu dile getir
mek amacıyla söz almış bulunuyorum. 

Üreticilerimizin mağduriyetini ve çektikleri çileyi, 
gerek günlük basında çıkan haberlerden, gerekse 
meslek kuruluşlarından öğrendiğimiz gibi, milletveki
li olarak bu yörelere yaptığımız gezilerde de bizzat 
görmekteyiz. iBir yanda, üreticimiz, traktörünü, tarla
sını satıp, borç ödeme ve icradan kurtulma mücade
lesi verirken, diğer tarafta Sayın Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı, üretimde artış olduğunu ve üretici
nin yüzünün güldüğünü söylemektedir. 

Değerli milletvekilleri, gazetelerde «İcra köylünün 
efendisidir» diye başlıklar görüyoruz. Büyük önder 
Sayın Atatürk bu sözü şöyle söylemişti : «Köylü mil
letin efendisidir». Bugün, baktığımızda, hükümetin 
uyguladığı yanlış tarım politikası yüzünden, icra ar
tık milletin efendisinin de efendisi durumuna sokul
muştur. 

Değerli milletvekilleri, yine bakıyoruz, hükümetin 
uyguladığı yanlış tarım politikasına; «portakalda, üre
tici yanlış hesabın kurbanı oldu» diyor, gazeteler. 

Yine gazetelere bakıyoruz, hükümetin yanlış bir 
politikası neticesi, «2 bin ton ithal mısır tohumu çü
rütüldü» diyor. Buna benzer, zor günleri yaşayan üre
ticilerimizle ilgili nice, halberler var gazetelerde... 

Değerli milletvekilleri, «Üreticinin yüzü güldü» di
yen sayın bakanı, açık kalplilikle hep birlikte köyle
rimizi gezmeye çiftçilerimizi görmeye davet ediyorum; 
gülen yüzler gerçekten üreticinin yüzü müdür, yoksa 
üreticiyi sömüren aracı ve tefecilerin yüzü müdür, an
layalım. Hassasiyetle belirtiyorum, Sayın Tarım Or-
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man ve Köyişleri Bakanımızla, bu konuda bir geziye 
çıkmak isterim. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanımız, 16.10Jİ985 tarihinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ele alınan 
gensoru önergesi dolayısıyla yaptığı konuşmada : «Bir 
taraftan, tarım girdilerindeki fiyat artışı sebebiyle, 
üretimin darboğaza girdiği ifade edilirken, diğer ta
raftan, ürünün satılmayıp, tarlada kaldığından söz 
edilmektedir. Bu iddiaların hangisi doğrudur? Doma
tes fiyatının yüksek olduğu yılda, tüketicinin tarafına 
geçip, «Neden pahalı?» diyeceksiniz; bir yıl sonra. 
üretim yüksek olup fiyat düştüğü zaman da, üretici
nin tarafına geçip, «Niçin fiyat düşük» diyeceksiniz. 
«Böyle şey olmaz» diyor idi. 

Sayın milletvekilleri, sayın bakanın, ilk bakışta 
haklı gibi görünen açıklaması, aslında gerçeğe uy
mayan demagojiden başka tur şey değildir. Bu söz
ler, ANAP'ın ekonomik felsefesinin ne olduğunu da 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, tarım, doğa 
koşullarına fazlasıyla bağlı olan ve bu koşullardan 
çok etkilenen ve dalgalanmalar gösteren bir ekonoik 
faaliyet dalıdır; ancak bu dalgalanmalar, planlı bir 
yaklaşımla asgarî düzeye indirilerek, üretim ve fiyat 
konusunda istikrar sağlanabilir. Eğer siz, tarımda cid
dî bir planlama yapmazsanız, üreticiyi tabiatla ve 
acımasız bir pazar gücüyle başbaşa bırakırsanız, istik
rarı sağlayamazsınız. Yani, bir yıl, tüketicinin tale
binden daha fazla; ertesi yıl da, talepten daha az üre
tim yapıldığı takdirde, bu durumda, bir yıl üretici ya
nar, diğer yıl da tüketici yanar. Halbuki, üretim ve 
tüketim kadere bırakılamaz. Ciddî bir üretim ve tü
ketim planlaması yapılarak, aracıları da ortadan kal
dırmak suretiyle, hem üretidiyi, hem de tüketiciyi ko
rumak mümkündür. Zaten bu, devletin ve hükümetin 
görevidir; bunu başaramayacak bir hükümet neden 
iktidar olmaktadır? 

Hükümet ve bakanlık, tarım politikası hususunda 
tam bir vurdumduymazlik içerisindedir; bu vurdum
duymazlıkları örnekleyebiliriz : 1984 yılında Amerika 
Birleşik Devletlerinden tohumluk hibrit mısır ithal 
edilmişti; ancak, gerekli ve yeterli depolar önceden 
hazırlanmadığı için, ithal edilen tohumluk mısırlar 
küflenmeye, çürümeye yüz tutmuştur. Hükümetin, 
ulusun milyonlarca liralık dövizlini, ihmalcilik ya da 
plansızlık nedeniyle heba etmemesi gerekir, önlem 
alınmadığı takdirde, aynı olay bu yıl da yaşanacak
tır. 
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Yine, tabiatla başbaşa bırakılmışlığa bir örnek ve
recek olursak, 1984 yılında, narenciye üreticisi don 
olayına maruz kalmıştı. Üretici; devletten hiçbir ilgi 
ve yardım görmediği için, narenciye bahçelerini boz
muştur. Ertesi yıl, yani 198İ5 yılında, tekrar oluşan 
don olayı, bütün bunların üzerine tüy dikmiştir, ör
nekleri uzatarak değerli vakitlerinizi almak istemiyo
rum. 

Tarımın ve üreticilerin durumu içler acısıdır. Hü
kümet ve Tarım Bakanı bu duruma gözlerini kapa
mamak ve izlenen yanlış tarım politikasını, daha doğ
rusu tarımdaki politikasızlık, plansızlık ve vurdum
duymazlığı, en kısa sürede terk etmelidir. Aksi tak
dirde, Türk tarımı, köylüsü ile birlikte, bu hüküme
tin üzerine çökecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstünel. 

3. — Antalya Milletvekili Kadri Al tay'in, son gün
lerdeki siyasî faaliyetler hakkında gündem dışı konuş
masa 

(BAŞKAN — Son günlerdeki siyasî faaliyetle ilgili 
»olarak, Sayın Kadri Altay gündem dışı söz istemişler
dir. 

Buyurun Sayın Altay. (MDP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Altay, süreniz 5 dakikadır. 

KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; bugün, dünyanın, Ortadoğunun, 
Akdeniz'in ve dolayısıyla ülkemize ait çevrenin ne ka
dar nazik bir durum arz ettiği hepimizce bilinmek
tedir. Ayrıca, yine bugün, bütün dünyada terörün ne 
kadar tırmandığı da meydandadır. Bilhassa bu konu
da, bazı dış ülkeler, vatanımıza ihanet edenleri, bö
lücüleri, suçluları himaye etmekte ve hatta iltica eden
leri kabul etmekte; bazı devletler de, eğiterek yetiş
tirdikleri anarşist ve teröristleri memleketimize soka
rak, ülkemizıin belli yerlerinde, bilinen olayları ya
ratmakta; halka zulmederek onları sindirmeye, hatta 
devletimize karşı güvensizliğe, ayaklanmaya sürükle
mek istemektedirler. 

ıBütün bu olay ve durumlara karşı, şükredelim ki, 
silahlı kuvvetlerimizle, kolluk kuvvetlerimizin bütün 
mensupları, her zamanki gibi dimdik ayakta; sapasağ
lam. cesur, yiğit ve dünyayı imrendirecek, kıskandı
racak şekilde disiplinli ve güçlü olarak görevleri ba
şında bulunmaktadırlar. Bu durum, -gocunanları ve 
çatlak ses çıkaranları bir tarafa bırakırsak- bizlere ve 
bütün milletimize güven ve onur veriyor. Hal böyle-

133 — 



\ 
T. B. M. M. B : 67 13 . 2 . 1986 0 : 1 

iken, bazı politikacılar, bu çok vahim tablo karşısında 
ne yapıyorlar acaba? işte, bu konuyu, kısa da olsa, 
dile getirmek istiyorum sayın milletvekilleri. Bu vesi
leyle, hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. (Al
kışlar) 

En çok birlik ve beraberliğe, birbirimize destek ol
maya ve aklıselimle hareket etmeye mecbur olduğu
muz bu ortamda, bazılarımız olayları abartıyor, kış
kırtıyor, huzursuzluğu körüklüyor ve vatandaşlarımı
zı da karamsarlığa itiyorlar. Sanki 12 Eylül sebepleri 
çok geride kalmış, sanki bu geçiş dönemi özellikleri
nin nedeni yokmuş gibi, bazılarımız, maalesef bazı ba
sının da desteğiyle, sorumsuzca tahrikkâr davranıyor 
ve sanki memlekette bir genel seçim olacakmış havası 
yaratmaya çalışıyorlar. Tartışılan bu konulara bakı
yorum da, hayretten kendimi alamıyorum. Bu olan
lar nevmi'ş? Bakın lütfen : Sayın Cumhurbaşkanımızın 
yetkileri çokmuş!.. Anayasa tamamen değiştirilmeliy-
miş. Türkiye Büyük Millet Meclisi feshedilip, yerine 
yeni bir kurucu Meclis getirilmeliymiş!.. Manen suçlu 
«siki parti ve lider kadroları affedilip, genel bir seçi
me gidilmeli imiş!.. Af kapsamına, kafatasçı anarşist
ler ya da komünist bölücüler alınmalı imiş!.. Türkiye 
bir işkence ülkesi halinde imiş!.. Bunun gibi, daha 
birçok konular... 

Değerli milletvekilleri, maalesef, bugün gündemde 
tutulmak istenen ve tansiyonu yükseltmekte fayda gö
rülen konular bunlardır işte; lütfen bilelim. 

Dünya siyaset arenasına Türk'ün güçlenmesinden 
korkan bazı devletlerin, siyasetçilerin ve belli bazı çev
relerin ekmeğine yağ sürercesine devam eden bu tu
tum ve davranışlar üzerinde önemle durmanın zama
nı gelmiş ve hatta geçmektedir de. Bundan kim kârlı 
çıkacak, kim yararlanacaktır, soruyorum hepinize sa
yın milletvekilleri? 

Arz etmeye çalıştığım bu konuları, yapılanları ve 
yazılanları, ellerimizi vicdanlarımıza koyarak incele 
meye çalışalım, düşünelim ve kararlarımızı da ona gö
re salimen verelim lütfen. 

İBugün parlamento dışında bulunan bazı partiler, 
Anayasaya rağmen, Türkiye Büyük Millet Meclisine, 
şu veya bu yolla uzanmak ve hatta girmek temayülü 
ve çabası içindedirler; ancak, bilinmesi gereken en 
önemli nokta, partilerin, demokrasimin vazgeçilmez 
unsurları olduklarıdır. Siyasî partiler millete hizmet 
vermek için kurulurlar. Partiler, sadece hizmet yarışı 
içinde olmalıdırlar ve sosyal bünyeyi tahripten de ka
çınmalıdırlar. Esasen, her partinin iktidar olmak iste
mesi, onun hakkı ve amacıdır da; ama insaf edin sa

yın milletvekilleri; «Benim partim olmazsa, ben ol
mazsam demokrasi olmaz» felsefesiyle Türkiyemiz 
nereye götürülmek isteniyor acaba, düşünelim bir ke
re lütfen. 

Binlerce masum vatandaşımızın daha kanları ku-
rumamışken, öldürülen evlatlarımızın, kardeşlerimizin, 
ana ve babalarımızın ıstırapları daha dinmemişken, şe
hit asker ve polislerimizin hatıraları daha capcanlı 
gözlerimizin önünde ve hafızalarımızda iken, neredey
se, memleketi huzura kavuşturanlarla millî iradeyi 
temsil eden hepimiz suçlu; bu arz ettiğim ortamı ya
ratanlar ise, masum ve mağdurdurlar. Neredeyse, on
lar kahraman ve kurtarıcı durumunda, bizler ise ka
bahatli... 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin güvenlik ve eko
nomi konuları en önemli mesele iken, bunları hiç dü
şünmeyerek ve sunî olarak, sadece siyasî buhran ya
ratmak maksadıyla, kendilerini düşünenler, şahıslarını 
hâıkiım kılmak amacına matuf bu tutum ve davranış
larıyla milletten, vatandaşlardan ne kadar kopuk, on
lardan ne kadar uzak olduklarını biliyorlar mı aca
ba? Bu buhranı yaratmak isteyenlere tavsiyem : Ge
riye dönün ve 12 Eylülden önce bıraktığınız mirasa 
bakın lütfen; zira, orada yalnız kan ve gözyaşı gö-
receksiniz. 

'BAŞKAN. — Süreniz dolmaktadır, toparlayınız 
efendim. 

KADRt ALTAY (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, önemli bir iki konuyu da hatırlatmak istiyorum 
hepinize. Daha dün, 1973 yılında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünü yaptıranlar, milletvekillerinin 
serbestçe konuşma haklarına sınır getirmam'işler miy
di? Şu anda bizler, o İçtüzüğün cezasını çekmiyor mu
yuz? Bu sınırlama ne kadar çabuk unutuldu!.. 

!Bu gibiler, bugün, «Suskun Türkiye»den nasıl ve 
hangi hakla bahsedebiliyorlar? Aynı kimseler, geç
miş yılların tahditli parlamenterlerini konuşturmazlar
ken, bugün nasıl oluyor da feryat edebiliyorlar? Bu
gün, eğer bunlar, hür ve serbest olarak konuşabiliyor-
larsa ve yine bugün demokratik parlamenter düzen 
yerleşmiş ve ülke bölünme tehlikesinden kurtulmuş ise, 
12 Eylül Harekâtına borçlu olduklarını neden hatırla
mıyorlar? Bilhassa bu hususu asla unutmamalıdırlar; 
vicdanlarının sesini dinleyip, yaptıklarını ve yapama
dıklarını düşünüp, ülkeyi ne duruma soktuklarını ha
tırlamalı ve hatta başlarını bile öne eğerek, Türk Mil
letinden af bile dilemelidirler. 

Değerli milletvekilleri, bizler buraya ne ömür bo
yu kalmak için ne de emir ya da atama ile gelmiş 
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değiliz; milletin serbest iradesiyle seçilerek gelenlerde- I 
niz. Zamanı gelince de, geldiğimiz gibi, demokratik 
yoldan ve seçimle yerlerimizi başka -arkadaşlarımıza 
da devretmeye hazırız; ama burada bulunduğumuz, 
görevde olduğumuz sürece, Türk Devletinin gücü
nün artması, Türk Milletinin huzuru, refahı ve bera
berliği için, elimizden geleni, parti farkı gözetmeksi
zin, sonuna kadar yapacağız. Bunu engellemeye kim
senin gücü yetmeyecektir. Bugün, millî iradenin tem
silcisi bizler olduğumuza göre, bunun dışında bir gü
ce de fırsat vermeyeceğimizi şerefle ifade etmek iste
rim. I 

V. - SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI I 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamları
nın can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir an
laşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/511) 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) I 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/519) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1, 2, 3, 
4 üncü sıralardaki soruları, soru sahibinin görevli ol
ması hasebiyle ertelenmiştir. 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- ı 
*esi (6/480) 

BAŞKAN — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, 5 inci sırada bulunan ve Kah
ramanmaraş'ta yayımlanan bir gazetedeki habere iliş
kin Başbakandan sorusu soru sahibinin izinli olması 
sebebiyle ertelenmiştir. 

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yu
nanistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasın
daki bazı sorunlara ilişkin Dışişleri, Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/496) \ 
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Hepinizi saygılarımla selamlarım efendim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, dış poli

tika konusundaki genel görüşmeye geçmemiz gerek
mektedir. Ancak, İçtüzüğümüz ve dünkü birleşimde 
alınan karar gereğince, genel görüşme açılmasına ka
rar verilmesinden itibaren 48 saat geçmeden başlana-
mayacağı için, gündemdeki diğer işlerin görüşülmesi
ne geçiyoruz. 

Genel görüşmeye saat 17.00'de başlanacaktır. 

VE CEVAPLARI 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İstan
bul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası hak
kında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, 6 ve 7 nci sıralardaki soruları, soru sahibinin izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

8. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Eskişehir Milletvekili 
Mehmet Nuri Üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir mü
şavir tarafından yabancı yayın ajanslarına politik de
meç verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Mehmet Nuri Üzel?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya adına cevap verecek saym 

bakan?.. Yok. 
Soru etrelenmiştir. 

9. — Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehroz
oğlu'nun, Mardin İlindeki örnek tarım çiftliği ara
zisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/541) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Mardin Milletvekili 
Kenan Nuri Nehrozoğlu'nun, Mardin ilindeki örnek 
tarım çiftliği arazisine ilişkin İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Nehrozoğlu?.. Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı veya yerine cevap verecek 

sayın bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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10. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm, la
iklik ve Atatürk aleyhtarlarının faaliyetlerine İlişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın, laiklik ve Atatürk aleyhtarlarının 
faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Coşkun Bayram?.. Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı veya yerine cevap verecek 

sayın bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
11. — Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Baya-

zıt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket eden
ler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/548) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt'ın, Başbakandan sorusu, 30 gün 
mehil istenmesi itibariyle ertelenmiştir. 

72, — Uşak Milletvekili Yusuf D emir'in, pancar 
üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Uşak Milletvekili Yu
suf Demir'in, pancar üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yusuf Demir?.. Burada. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Burada. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, 1 hafta 
mehil rica ediyorum. 

BAŞKAN — 1 hafta mehil istenmesi itibariyle er
telenmiştir. 

13. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî par
tilerin genel başkanları ile bazı gazete temsilcileri 
arasında düzenlenen televizyon programlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/558) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Salim Erel?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, istanbul 

Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile yapa
cağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Salim Erel?.. Yok. 

[ Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
15. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 

I istanbul, izmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti-
I len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan söz

lü soru önergesi (6/560) 
BAŞKAN — 15 inci sırada, Konya Milletvekili 

Salim Erel'in Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Salim Erel?.. Yok. 

I Sayın Başbakan?..Yok. 
Ertelenmiştir. 
16. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 

Ereğli Seker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 

I (6/561) 
BAŞKAN — 16 ncı sırada, Konya Milletvekili 

Salim Erel'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Salim Erel?.. Burada. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Burada. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, 1 hafta 
mehil rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımız 
bir hafta mehil istemişlerdir. 

I Ertelenmiştir. 

17. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, hâkim ve savcılar ile diğer adliye mensupları
nın bazı sorunlarına ilişkin sözlü sorusu ve Adalet 
Bakanı M. Necat Eldem'in cevabı (6/562) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili 
Mahmud Altnnakar'ın, hâkim ve savcılar ile diğer ad
liye mensuplarının bazı sorunlarına ilişkin Adalet Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Mahmud Altunakar?.. Burada. 
Sayın Adalet Bakanı?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum, efendim : 

Türküye 'Büyük Millet Mtedıüsi Başkanlığına 
Aşağıda derç ödilen suallerimin Adalet Biakanı 

t'araJfınıdian şifahî cevaiplanıdırimasına delaletinizi hür-
m>ödİerimle arz ederini. 

Mahimud (Altunafk;ar 
Diyarbakır 

',1. a) ıBalkanl iğiniz ımeılkezi ve taşra teşkilatının 
hâkim, savcı ve personel kadrosu adedi kaçtır . 

b) Bu kadrolar, 'Bakanlık hizmetlerimi ifa ve ik
mal 'bakımımdan kâfi tnÜdir?. 

c) Mezkûr stalrüllerd'e, ıfle/vcut 'kadroların kaç ta-
I nesi boştur?. İhtiyaç ne kadardır?. 
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2. a) Son aylarda hâkim ve savcı statüsünde 
isliMar vukdbulmuş mudur . istifalarla halen kaç 
'kadro boştur?. istifaların sebebi nedir?. 

'b) 'Bu isitiMarı önlemek bakımından tedbir alın
makta mıdır?. Alınıyor üse bu tedlbirler nelerdir?. 

3. a) Hâkim ve savcı s'tatiMinlin efmsal olduğu 
diğer mssil'elk grup ve mensuplarının aldılklaırı maaş 
arasında fark var mıdır?. 

'b) Varsa, bunu haksız bir 'keyfiyet olarak mü
talaa ediyor musunuz?. 

c) Adaleti temsil ve tevzi ile selafaiyetli ve mü
kellef hâiküim ve savcılarla ve bunlara tabi adliye men
suplarının maddî müzayaka içinde olmaları ve em
sallerine nazaran daha dun çalışma şeraitoine âdeta 
mahkûm edilmeleri doğru mudur?. 

4. IBakanıtığınız 1986 yılı 'bütçesi itibariyle ihti
yaçlarını karşılayabilecek midir?. Değilse artırıllrnaisı 
için ilave talh'sisa't veya herhangi bir fon teşkili İçin 
tedbir alınmakta mıdır?. 

5. (Bakanlığa ait hizmet binaları ve lojman mik-
tiarı kaçtır?. İhtiyacınız ne kadardır?. (Bütçeniz şü
mul ve tahsisa'tıyla daha kaç yıl sonra bu ihtiyaç
larınız karşılanacaktır?. Tasavvurlarınız plan ve 
programa 'bağlanmış mıdır?. 

BAŞKAN — iBuyurun efendiim. 
ADALET BAKANI 'M. NECAT ELDEM (Mar-

dlin) — ıSayın Başkan, yüce 'Meclisin, sayın üyellerıi; 
Diyarbakır Milletvekilli 'Sayın Mahımud Altunakar'ın 
(bana ilettiği ve ısözlü olarak cevaplandırılmasını iste
diği sorulara cevap vermek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum, 
, T. Bakanlığımız merkez teşkilatında haklimi ve 
saJvcı kanunî kadrosu '267, personel kanunî kadrosu 
ise 1 2l20\Iir. Taşra teşkilatında adlî ve idarî yargı 
hâkim 'kanunî kadromuz 5 194, savcı 'kanunî kad
romuz "2 478, personel kanunî kadromuz İse 42 806' 
dır. Söz konusu kanunî Ikadırö mlilktarı, 'bugünkü hiz
metlerin 'görülmesini karşıflayacak düzeyde bulun-
maktadır, 

10 Şubat 1986 tarihi itibariyle, bakanlığımız mer
kez teşkilatında 1*10 adet hâkim ve savcı, 307 adet 
personel kadrosu; taşra teşjkiatiftnızda ise; 1 248 hâ
kim, 698 savcı ve 5 944 personel kadrosu münhaldiir. 

2. 1985 yılı Aralık ayı içinde 9 hâkim, 1 savcı; 
1 Ocak 1986y!an 10 Şubat 1986 tarihine kadar 4 ha
klim; 1 savcı olmak üzere, yaklaşık son i'kilbuçuk ayda 
toplam 15 küşi (istifa sebebiyle 'görevlerinden ayrılmış-
laridir. 

Yukarıda da ifade ettiğim gibi, 10 Şubat 1986 
tarilhi itibariyle adlî ve idarî yargıda 1 248 hâkim, 
698 savcı olmak üzere toplam, 1 946 kadro münhal 
'bullunmaköadır. 

Söz konusu isitiifaJlar, kişisel, askerlik ve ailevî 
sebeplerden kayna'klamm'aktadır. Mevcut kadro açık
larına rağmen, işlerin üstün ımeslefc ve (görev anla
yışına sahip değerli meslektaşllarıımızın çabaları ile 
aksamadan yürütülmesinle çalışılmaktadır. 

'Bakanlık, ülkemizde yargının etkinliğini artırmak, 
yargı hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini, yar
gıya olan saygınlığın korunalbilmesin'i, hâkim ve 
savcrDarın güvence içinde görev yapmalarını sağlla-
mak ve rnıesfeği Cazip hale getirmek konusunda bü
yük bir hassasiyet göstermektedir. Bu cümleden ola
rak, hâkim ve savcıların en büyük sosyal problemi 
olan konut meselesi üzerinde durmaktayız.! 1984 ve 
1985 yıllarında 70 il ve (ilçede 709 daireyi iihtlîva eden' 
lojman satın alınmış veya yaptırılmış ve meslektaş-
ıların hizmetine açılmış bulunmaktadır. 

(Bundan ayrı olarak, Ankara'da 22 daireli bir 
tuna, devlet 'güvenlik mahkemesi hâkim ve cumhuri
yet savcılarının hizmetine veriillmıiştlir. 

Son ilki yılda yapılan ve satın almanllarla birlik
te halen hizmette bulunan lojman sayısı 3 209'a ulaş
mıştır. Görüldüğü üzere son iki yıl içinde lojman 
adedinde, yaklaşık yüzde 24 oranında 'bir artış sağ-
illanmışltır. 

Diğer taraftan Çanakkale, Tekirdağ, Zille, Konya 
Ereğ'lisfi, Mersin ve Trabzon adiliye binalarının da 
hizmete girmesi temin edilmiştir. 

öte yandan, adliye mensuplarının eğitim ve din
lenme ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim tesislerinin ya
pımına da hız verilmiş olup, 1985 yılı Ağustos ayın
da 70 daireli ve 300 yatak kapasiteli Gökçeada Eği
tim ve Dinlenme Tesisi hizmete açılmıştır. Halen 9 
ile ve 29 ilçede 461 dairelik lojman yapımı sürdürül
mektedir. Ankara, Salihli, Bafra, Siverek, Vezirköp
rü adalet binaları ile, Manisa ve Bolu'da, ek adalet 
binası yapımı devam etmektedir. Erdek ve Yalova* 
da 70'er daireli ve 280'er yatak kapasiteli eğitim te
sislerinin 1986 yılı içinde hizmete girmeleri için yapı
lan çalışmalarımız da sürüldülmektedir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plam gereğince, loj
man sorununun 10 yıl içinde tamamlanması ve mah
keme binalarıyla, bunların tefriş ve standardizasyonu-
nun, yargı görevine yaraşır bir düzeye getirilmesi sağ-
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lanmış olacaktır. Bu konuda tefrik edilmiş bulunan 
ödeneğin, ihtiyaçları karşılamaması halinde, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığından ek ödenek talep edileceği 
tabiî bulunmaktadır. 

Yukarıda ifade ettiğim sosyal nitelikli çalışmalar 
yanında, hâkim ve savcıların malî durumlarındaki 
iyileştirme çalışmalarına da temas etmekte yarar bu
lunmaktadır. 

Malumları olduğu üzere, yargı ödeneği oranı 241 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yüzde 75'ten 
yüzde 90'a, 243 sayılı Kararname ile de yüzde 95'e 
çıkarılmış ve bu ödeneğin, en yüksek hâkim maaşının 
yüzde 35'inden az olamayacağı ilkesi kabul edilerek, 
alt derecelerdeki hâkim ve savcıların maaşlarında 
önemli derecede artış sağlanmıştır. Keza 243 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile hâkim ve savcı aday
larına, aylıklarının yüzde 45*i oranında ek ödeme ya
pılması imkânı getirilmiştir. 

Bu suretle, 1985 yılı içinde, hâkim ve savcılarımı
zın ek gösterge ve yargı ödeneklerinde, derece ve sı
nıflarına göre, yüzde 36 ila yüzde 45 arasında deği
şen artışlar sağlanmıştır. Söz konusu malî ve sosyal 
imkânlarla, hâkim ve savcılarımız için önemli dere
cede ferahlık sağlanmış ise de, mesleğin daha da ca
zip hale getirilmesini temin için, malî ve sosyal imkân
ların genişletilmesi yolundaki çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

3. Halen 643 mahalde, Bakanlığımıza bağlı 748 
adet hizmet binası bulunmaktadır. 287 mahalde ise, 
adalet hizmetleri yetersiz binalarda yürütülmektedir; 
ancak, ağır ceza teşkilatı bulunmayan 230 ilçede, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkila
tı Müsteşarlığı ve Bayındırlık ve iskân Bakanlığı ile 
varılan mutabakat sonucu, adliye hizmetleri, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca yaptırılacak hükümet ko
nakları içinde yürütüleceğinden, geri kalan 57 mahal
deki bina ihtiyacı, yapılan master plana uygun olarak 
10 yıl içinde giderilecektir. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Açıklamada bulunmak istiyor musunuz?.. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Mü

saadenizle Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Mahmud Altunakar. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh

terem Başkan, Büyük Millet Meclisinin değerli aza
ları; tevcih ettiğim sual münasebetiyle vermiş olduğu 
izahat için sayın bakana teşekkür ederim. Kendileri
nin iyi niyetlerinden hiçbir şüphem yoktur; fakat sa-
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dece iyi niyetin, meseleleri halletmek için kâfi olma
yacağını herhalde takdir buyurursunuz. 

Ben bu sualleri, birtakım sıkıntılar olduğu için sor
dum. Demek ki, mevcut durumdan bir memnuniyet
sizlik vardır. Sayın bakan, iyi niyetlerinden dolayı, el
bette bu mahzur ve bu sıkıntıları gidermek için ge
rekli çalışmaları yapacaklardır. Ancak, bu ne zaman 
halledilecektir? 

Sonra, vermiş oldukları bazı bilgiler için, açıkla
malar gerekmektedir Şimdi, 600 münhal kadro var
dır; 25 Ocak 1986'ya kadar, sadece 135 kişi hâkimlik 
imtihanı için müracaat etmiş bulunuyordu; belki bir
kaç tane daha artmıştır. Nitekim, 198.3'te de yine mü
racaat yapılmış; fakat arzu edilen miktarın altında 
müracaat olduğu için, hepsi kazanmış gibi gösteril
mektedir. Bu duruma göre, zaten bir müsabaka im
tihanı açmaya lüzum yoktur ki; çünkü ihtiyaç belli, 
boş kadrolar belli, müracaat eden miktar belli. 

Şu kararnameye göre, «Hâkimlerin durumları yüz
de 35 artırılmıştır» denilmektedir. Elbette ki benim, 
diğer personelin veya diğer meslek zümrelerinin faz
la maaş aldıkları için bir itirazım veya bir tarizim 
yoktur; fakat, bir mukayese yapıldığı zaman, hâkim
lerin de kendi statülerine göre bu imkânlara sahip 
olması maksadıyla bunu ifade ediyorum : 

Bir hâkim adayı, 9 uncu derecenin 1 inci kade
mesinden 72 bin lira alıyor. Aynı statüdeki bir ko
miser muavini 110 bin lira alıyor 56 katsayıya göre, 
aynı statüdeki bir planlama uzmanı Planlama Teşki
latında 350 bin lira alıyor. Aradaki fark budur. Yar
gıtay Başkanı, her ne kadar 341 bin lira alıyorsa da, 
bunun içinde makam tazminatı da vardır, ek göster
geler de vardır, şunlar da vardır bunlar da vardır. 

COŞKUN BAYRAM (Adana) — Almaz o kadar. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Hiz

met binalarından bahsettiler. 748 binada adalet hizmeti 
yapılmaktadır. Şöyle bir tahlil ettiğimiz zaman; bunla
rın 51 tanesinin müstakil adliye binası olduğunu, 511 
tanesinin ise hükümet binalarının, hükümet konak
larının zemin ve bodrum katında olduğunu görürüz. 
Mesela Bismil'de - zannedersem sayın bakanın kendileri 
de orayı çok iyi bilirler - adliye hizmet binalarının ve 
oradaki hapishanenin durumu fevkalade yürekler 
acısıdır; 8 tanesi hükümet binasına ek bir blokta, 16 
tanesi kamu binalarında ve kira verilmeden çalışmak
ta; 162 tanesi ise, işhanı ve kiralık yerlerde hizmet 
görmektedir; zira adliye binası, adliye hizmetleri ih
tiyacına cevap verecek durumda değildir. 
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Lojman işine gelince : Türkiye'de zannedersem 302 
yerde lojman yapılıyor. Şimdiye kadar 3 200 dairelik 
bir lojman kapasitesi mevcuttur. 7 940 hâkim ve 49 
bin civarında da memur kadrosu olduğuna göre, bu
nu 3 200 daireye böldüğümüz zaman, bu iş on sene
ye kadar ya biter ya bitmez. 

Hâkimler, telsiz cihazı istiyorlar, vasıta istiyorlar. 
Kazalarda bulunan hâkimler ve müddeiumumiler, ora
da imkânları olan kimselerin arabalarından istifade 
ettikleri zaman, ister istemez, adalet ve âdil tutum
ları bakımından birtakım şüpheler uyandırmaktadır. 

Arkadaşlar, mahkeme kâtiplerine gelince; bunların 
bir kararda imzaları olmadığı takdirde, Yargıtay bu
nu bozma sebebi kabul eder. Bu kadar ehemmiyet 
taşıyan ve mühim bir vazifede olan bu kâtipler bugün 
maalesef yürekler acısı bir geçim sıkıntısı içindedirler 
ve kendilerine, emsallerine göre çok daha alt seviye
lerde bir imkân temin edilmiştir. 

Bütün bunları ifade etmekle, sayın bakanıma yar
dımcı olmak niyetiyle hareket ediyorum. Hepinize te
şekkürler ederim efendim. (SHP ve MDP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
18. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-

akar'ın, emekli eğitmenlere ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/563) 

BAŞKAN — 18 inci sırada Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altunakar'ın, emekli eğitimcilere ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu, İç
tüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

19. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, çocuk 
mahkemelerine ilişkin sözlü sorusu ve Adalet Bakanı 
M. Necat Eldem'in cevabı (6/564) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, İçel Milletvekili 
Edip özgenç'in, çocuk mahkemelerine ilişkin Adalet 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Edip özgenç .. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sunmuş bulunduğum sorumun sözlü ola

rak Sayın Adalet Bakanı tarafından cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ve istirham ederim. 

Edip özgenç 
İçel 

1. 21.11.1979'da yayımlandıktan sonra 1.6.1982 
tarihinde yürürlüğe giren Çocuk Mahkemeleri Ya
sasına göre; 

a) Bugüne kadar kaç tane çocuk mahkemesi ku
rulmuştur? 

b) Bu mahkemeler nerelerde kurulmuştur? 
c) Kurulmamış ise ne zaman kurulacaktır? 
d) Bu konu ile ilgili ne gibi çalışmalar yapılmak

tadır? 
BAŞKAN — Sayın Bakanım, buyurun. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
tçel Milletvekili Sayın Edip özgenç'in sözlü sorusuna 
cevap arz ediyorum. 

2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş, Gö
rev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 1 Hazi
ran 1982 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
Söz konusu kanunun geçici 1 inci maddesinde, ço
cuk mahkemelerinin bütün yurtta kuruluşu ile kanun
da yazılı müesseselerin, kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 5 yıl içinde tamamlanacağı hükme 
bağlanmıştır. Kanunun bu hükmü karşısında, ülkemiz
de, 1 Haziran 1987 tarihine kadar çocuk mahkeme
leri kurulmuş ve göreve başlamış olacaktır. Halen 
bakanlığımızda, il ve ilçe çocuk mahkemelerinin ku
ruluşlarıyla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bu 
cümleden olarak, bakanlığımda, kanunun öngördüğü 
tedbirleri uygulayacak müesseselerin, konunun öne
miyle mütenasip olarak, gerek personel gerekse diğer 
imkânlarla teçhiz edilmesi hususu üzerinde de hassa
siyetle durulmaktadır. 

Esasen, söz konusu kanunun geçici 2 nci madde
sinde, çocuk mahkemeleri kurulmamış olan yerlerde, 
kuruluncaya kadar, küçükler tarafından işlenen suç
lara ait soruşturma ve kovuşturmaların, bu kanunda 
yazılı usullere göre, görevli mahkeme ve Cumhuriyet 
Savcılığınca yapılacağı ve küçükler hakkında bu ka
nunda gösterilen tedbir ve cezaların uygulanacağı hükj 

me bağlanmıştır. Bu itibarla, bütün yurtta, Cumhu
riyet Savcıları ve mahkemeler, küçükler tarafından 
işlenen suçlarda, soruşturma ve kovuşturmaları, bu 
kanunda belirtilen esas ve usullere göre yapmakta ve 
küçükler hakkında da bu kanuna göre ceza uygula
masına devam etmektedirler. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
EDİP ÖZGENÇ (tçel) — Söz istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgenç, süreniz 5 

dakikadır. 
EDİP ÖZGENÇ (içel) — 'Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarıım; öncelikle sayın 'bakanımıza, vermiş ol-
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duğu cevaptan dolayı teşekkür edenim; ama, özel
likle mütevazi ve saygıdeğer Adalet Bakanımızdan, 
Türkiye'miizin şiddetle ihtiyaç duyduğu adlî meka
nizma içerisinde çocuk mahkemelerinin kuruluşunun 
hrzâandınlıması ve mutlaka gerçekleştirilmesi konu
sunda ilgilerini hassasiyetle beklediğimi sam imiyet
le ifade etmek isterim. Eğer bu gerçekleşmez ise, ne 
ANAP iktidarının, ne de bu iktidarın sayın 'bakanı
nın, itam anlamı ile adalet mekanizmasına hizmet 
ettiklerini ifade etme durumunda olamayacaklarımı 
belirtmek isterim. 

Çocuik suçluluğu, salt bir hukukî problem oimak-
| tan öte, psiko-peragojik ve sosyal bir olay olarak toplu
mumuzda mütalaa ediliyor. Çocuklar, kişiliklerini ge
liştirirken, anne ve baba gibi belirli bir modele ge
reksinim duyuyorlar ve bu modelle özdeşleşiyorîar. 
Eğer bu modelin olumsuz özellikleri! çoksa, çocuik da 
böyle oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bilinenin aksine, suçlu 
çocuk yoktur, suça itilmiş çocuk: vardır. 18 yaşına 
kadar çocuklarım işlediği suçlardan dolayı açılacak 
davalar m, uzman hâkimlerce ve değişik usullerle 
görülmesi mutlaka gerçekleştirilmelidir. 'Böylece, ço
cukların tekrar suç işlemesinin büyük ölçüde önlen
miş olacağı ortadadır. 'Bu, 'bu çocukların ıslahı ko
nusu, onların ıslahevinde ilgi ve yeteneklerine göre 
yönlendirilmesi ve topluma yeniden hazırlanması 
için gereken uzman kadro konusunu da beraberinde 
gündeme getirmektedir. 

10.11.'1981 tarihinde iResmî Gazetede yayınlan
dıktan sonra 1.6.1982 tarihinde yürürlüğe giren Ço
cuk Mahkemeleri Yasasına rağmen, şimdiye kadar 
çocuk mahkemelerinin kurulmayı sının nedenini anla
mak mümkün değildir; ancak, sayın bakanımız az 
evvel bu mahkemelerin «1987 yılında gerçekleşeceği
ni» ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, 1983 yılından beri ikti
darda 'bulunan ANAP 'Hükümetinin bu konuya şim
diye kadar niçin çözüm getirmediğini tespit etmem 
mümkün olmadı, bir anlam veremedim; ama sayın 
'bakanımız ifade ettiler, inşallah 1987 yılında bu ko
nuya ilişkin hususlar tamamlanımış olur. Biraz ev
vel izah ettiğim gibi, bugüne kadar bir teik çocuk 
mahkemesi dahi kurulmamıştır, inşallah bundan son
ra kurulması yoluna gidilir. 

IMühterem (milletvekilleri, yalnız, şu konuya de
ğinmeden de geçemiyorum : Sayın 'Başbakanımız ge
çen gün «Çocuk Mahkemeleri Yasasını lüks buldu
ğunu» ifade eden 'bir 'beyanatta bulunmuş. Sayın 
Özal, binbir çeşit eşyanın ithalini lüks bulmuyor da, 
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ı sadece 1984 yılında 12 ilâ 18 yaş arasında cezaevi -
I ne giren binden fazla çocuk için kurulacak olan 
I mahkemeleri neden lüks buluyor ve bunu gereksiz 
I görüyor, doğrusu, anlamakta güçlük çekiyorum, 
I 1982'de yürürlüğe giren Çocuk Mahkemeleri Ya-
I sasının, çocuk mahkemelerinde duruşmaların gizli 
I yapılması, bunların basın organlarımda yayımlanma-
I ması, çocuk mahkemelerimde görev alacak hâkimle-
I rin 30 yaşın üzerinde ve çocuk sahibi olması gibi 
I çok yaradı hükümleri içerdiği göz önünde tutulur

sa, bu konunun mutlaka gerçekleştirilmesinin lüzu
mu da kendiliğinden ortaya çıkar. 

Muhterem arkadaşlarım, çocuk mahkemeleri, ilk 
kez ıl'899 yılında Amerika'da kurulmuştur. Bu mah
kemelerde, çocukların, işledikleri suçtan dolayı ayrı 
ve özel olarak muhakeme edilmeleri çok faydalı bir 
yöntemdir. Bugün dünyada gizli yapılan muhakeme
lerle, çocuik mümün olduğu kadar yargılama işlem
lerinin olumsuz etkilerinden korunmakta ve çocuk
lara mahsus birtakım önlemler getirilmektedir. En 
fazla 14 yaşında suç işleyen çocuklar, daha yargı 
aşamasında uzman pedagog ve sosyal hizmet uzman
larının sağlayacakları bulguların ışığında yeniden eği
tilmek suretiyle devamlı olarak topluma kazandırı
lacak ve 'böylece, onların, toplumun faydalı bir un
suru olması temin edilecektir. 

(Muhterem arkadaşlarım,, Sayın Altunaikar'ın, «Hâ
kimlik mesleğine neden rağbet edilmieliği» şldklindeki 
sorusunun devamı 'olarak bu konumun gündeme ge-
tirilmesiimi mutlu bir tesadüf olarak değlerliendiriyo-
rum. Gerçekten, hu konuya ilişkin olarak şimdiye 
kadar (bir işlem yapılmamış 'ölma'siı, hâkimlik mesle-

.ğinie olan ilginin giderek kaybolmuş olmasından kay
naklamıyor; dsals sorunlardan bir tanesi budur. Canı
mızı, malımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz hâkimlik 
mesleğinim ıvte bu meslek mensubu hâkimlerim ekono
mik yönden oldukça güç durumda bulunması, bu 
mesleğe olan ilgiyi giderek azaltmaktadır. Sanıyo
rum 'şu ana kadar çocuk mahkemelerinin: kurulma-

.yışının medeni de, bu konuda uzman hâkimlerim bulıun-
mamalsından kaynaklanıyor. 

İBAŞKAN — Sayın Özgienç suremiz doldu efendim.. 
IBDİP Ö2GENÇ i(]DeVamlla) — Bitiriyorum efen-

.dim. 
(Mesleğin cazibesini kaybetmesinin nedenleri belli

dir. Bu konunun hızla, ve çok önemli addedilerek der
hal e!ıe alınması lazım. Salt ticarî zihniyetle fcıer şe
yi görmek mümkün değildir. 'Bugün, adalet mekaniz-. 
maisı içinde bulunan hangi hâkiime giderseniz gidim, 
hangi cumhuriyet savcısına giderseniz gidin, görüş-
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leri, bu konuda şu andaki hükümetimizin bajkış açı-
sıınıın - birkaç tedibinin iyiıleştiritaııelsii haricinde - piek 
önlemli büyük ölçüde kazanımlar getirmediğii yolun
dadır. Hele Anayasamıza da maalesef konulmuş bulu
nan ve hükümetlerin, hâkimlik mesleğini devamlı ola
rak denetleme, kontrol veya murakabe altında tutabile
cek nitelikte tutum ve davraniışlan nedeniyle (bunu söy
lerken şu andaki hükümete izafe ötmek, istemiyo
rum ama) yüksek Mkimtom <vie hâkimlerin devamlı 
olarak içerisinde kalarak tam anlamıyla adaletli bir 
şekilde karar vermişleri de maalesef bugün tam ola
rak yerinle getirilmiyor. 

Sayın Başbajkaniimız, geçen gün gazetelerde dte 
yer alldiğı gilbi, «Savcılar dalva açıp açmayacaklarını 
bana danışıyor, ben de şimdilik dava açtırmıyorum» 
demektedir. Bu, hâkimlik mesleği1, savcılık mesleği ve 
adalet konusunda; söylenecek, konuşulacak söz mü
dür? 'Bu, hak tvte adalet kurallarını zedeleyecek bir 
hüküm taşımaz mı? Neden bu konuları yadırgama
yalım? Böyle bir slöz ive daıvrajnış normal midir? Hu
kuk devleti Ihiç mi 'olmayacağız; hukukun üstünlüğü
nü hıiç mi kabul etmeyeceğiz; hakka, ıhukuka, adalete 
saygı dediğimiz kurala biç mi: riayet etmeyeceğiz? 

[BAŞKAN — Sayın özgenç, ısüreniz geçti efendim. 
lEJDtlP ÖZGENÇ ((Devamla) — Efendim, bu ko

nular gerçekten çok önemli konulardır. 'Bunlarla bağ
lantılı olarak, bu konunun mutlak surette yerime geti
rilmesi, (hususunun, çiocuk mahkemelerimde göreiv 
yapacak olan hâkimlerin bu işe talip olabilmelerini 
hazırlayacak imkânların, bir an evvel oluşturulması ve 
(mesleğim caziip bale getirilmesiyle halledileceği inancı 
içerfeindeyim. 

Bemi dinlediğiniz içıin hepinizle teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özgenç. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, arkadaşımız sözlü sorunun dı
şında bazı iddialar ortaya atmıştır; konu dışına çık
mıştır, cevaplandırmam' gereken hususlar var, zatı 
âlinizden söz işitiyorum. 

BAŞKA — Sayın ©akan, biliyorsunuz bu konuda 
cevap hakkı yok; eğer sataşmadan bahsediyorsanız, 
ondan dolayı size söz verebilirim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Satalşıma var efendini; Sayın Başbakana sataş
tılar. 

IBAŞKAN — Buyurun efendim, sataşma neyse, 
lütfen söyleyin. 

ElDItP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın (Başkan, bana da 
cevap hakkı doğurabilecek bir komi Olabilir, şimdiden 
uyarıyorum sayın bakamı. 

ADALET BAKANI (M. NECAT ELDEM (Mar
din) — İçtüzüğün tanıdığı bütün hakları kullanabilir
siniz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlü soru-
.nun konusu çocuk mahkemeleri lid'i; ama arkadaşı
mız bu konuyu aldı Sayın Başbakanımıza kadar gö
türdü ve Saiym Başbakanjimııza sataştı, 

EDİP ÖZGENÇ ı(Içel) — Sataşma; yok, gerçekleri 
izah efctüm: Çocuk mahkemelerimin kurulamayışının 
nedeni hâkiim buluınamayışındandır. Hâkimleri, savcı
ları 'bu şekilde etki altına alırsanız çocuk mahkeme-
lerind hiçbir zaman kuramazısınız, onu (belirttim. 

IBAIŞKAN — Bir dakika Sayın ÖzgenÇ, yerlinizden 
konuşmaya hakkınız yok. 

EDÎP ÖZGENÇ $$&< — Sataşma yok, hakikat-* 
leri söylüyorumı. 

BAŞKAN — Efienıdim, kürsüden Söylediniz, bitti; 
yerinizden konuşmaya hakkınız yok. Çok rica ede
rim.,. 

Buyurun Sayın Balkan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Konuşmak kadar, birbirimizi sükûnetle 
dinlemek de bir nıalharetıtiir, bir meziyettir^ 

IBAŞKAN — Lütfen Ibirbiriimizi sü'kûnetıle din
leyelim efendim, 

'Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Sayın milletvekilleri, ıbu arada arkadaşı
mızın, mahkemelerim hâkimlerim baskı altında bu-

.lunduığu; Sayın Başbakanımız tarafından da, bu ikti
dar tarafından da baskı altında tutuldukları yolunda 
if ajdeleri oldu. 

EOtP ÖZGENÇ (îçel) — Gazetelere tekzip gön
derseydiniz efemdim. 

IBAŞKAN — Lütfen,. Bir dakika efendim; şimdi 
ikaz ettim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Evvela şu hususu malumu lan kabilin
den arz ediyorum, arkadaşımız da ıbu vesileyle öğ
renmiş olurlar; Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası ge
reğince, dava açıp açmama iznini, Sayın Başbakan 
değil Adalet Bakanlığı verir, Binaenaleyh, Sayın Baş-
bakaınımızııni lifadlellerli orada tekil değil çoğul olarak 
kullanılmıştır; «iverım'iyöruz» şeklinde kullanılmıştır. 
«(vermiyoruz» sözünün altında, hükümet olarak taşı
nan müşterek sorumluluk vardır; o iznli Adalet Ba
kanlığı vermektedir,, Bu konuyu böylece bir tasrih 

, edeyim. 
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İnsaf sahibi hiç kimse, Türk hâkimin©, Türk sav
cısına bu iktidar tarafından şu veya, bu şekilde bir 
ıbaskı yapıldığıma iddia ©demez; iddia etmek cüret ve 
hakkıma sahip değildir... 

EDİP ÖZGENÇ (îçel) — 'Ben de iddia etmedim. 
ADALET BAKANI M NECAT ELDEM (De-

vemla) — İfade ettiniz. Varsa, buraya delilleriyle 
getirir, ortaya atarsınız; konıuşuruız, tartışırız; yoksa 
lütfen sözlerimize dikkat ediniz. Şerefli Türk hâkim 
ve savcılarını töhmet altında bırakmayalım, aksi 
hailde, gerçek dışı beyanlarda 'bulunanlara toplum 
içinde yakıştırılan ıs/özün, size de yakıştırılacağım 
ben burada ifade etmiyorum; ama toplumun yakış
tıracağını hatırlatırım. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Bakam* 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, arz etme

diğim bir konuda, isnatta 'bulunmadığım blir konuda, 
beni bu konuya ilişkin olarak isnatta bulunmuş ol
makla itham eden bir konuşma yapmışlardır. Bu ko
nuyu açıklayabilmem için bana söz verilmesini istir
ham ediyorum. İzim veriniz, arz edeyim efendim, 

BAŞKAN — Efendim, tekrar konuşmanızı icap 
ettiren bir şey slöylemedlec. 

EDİP ÖZGENÇ Olçel) — Benlim arz etmediğim, 
isnatta bulunmadığım bir konuda, beni suçlayıcı ma
hiyette bir konuşma yapmıştır; tutanaklara balkın 
efendim. Ben, «Bu hükümetin böyle bir tutum ve 
davranış içimde 'olduğumu ifade etmek istemiyorum» 
dedim. Sayın Bakam, bu konuyu yanlış olarak inti
kal ettirdi; buradaki bütün arkadaşlarım şahittir,. 

BAŞKAN — Zapta geçti efendim. 

EDİP ÖZGENÇ '(İçel) — Ben kürsüde, hâkirn-
Herim böyle bir hareket içinde olmadığını ifade ettim; 
ama bu hâkimi arkadaşların, hükümetin, özellikle ta
yin konusunda yapmış olduğu politik ve politize edil
miş davranışları yüzündeni, tam •anlamıyla ve adaletli 
karar vermekte güçlük çektiklerini ifade ettim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-. 
din) — Hükümet tayin etmiyor, kurul tayin ediyor. 

BAŞKAN — Tutanağa geçti efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım lütfen. Sayım Bakanım, zatı âlimizin de, 
Sayın Özgenç'in de konuşma haklarınız bitmiştir; te
şekkür ederim. 

20. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Merkez - Dağdemirler Köyünün içme suyu so
rununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/565) 

— 142 

13 . 2 . 1986 0 : 1 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, Uşak İli Merkez - Dağdemirler Kö
yünüm içme suyu sorunuma ilişkim Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yusuf Demir?.. Buradalar. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakamı?,, 

Yoklar. 
Ertelenmiştir. 

21. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz İlçesi Ahat ve Çamsu köyleri pancar üre
ticilerinin bazı sorunlarına ilişkin sözlü sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın ce
vabı (6/566) 

BAŞKAN — 21 imci sırada, Uşak Milletvekili 
Sayın Yusuf Demir'in, Uşak İli Banaz İlçesi Ahat 
ve Çamsu köyleri pancar üreticilerinin bazı sorum
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Balkanından sorusu 
vardır. 

Sayın Yusuf Demir?.. Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Buradalar; ce

vap verecekler. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Ticaret 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Yusuf Demir 
Uşak 

Uşak İli Banaz İlçesi köylerinde pancar yetiştiril
mektedir. Pancar taban fiyatları gülünç denecek ka
dar düşük tutulmaktadır. Çiftçimiz bu pancarını fab
rikanın bölge bölge bulunan kantarlarına arabasıyla, 
traktörüyle getirip teslim etmek mecburiyetindedir. 

Banaz'da demiryolu kenarlarında olmak üzere 3 
kantar bulunmaktadır. Bir ton pancarı bir öküz ara
bası ile 10-20 kilometre uzaktan getirip teslim ettiği 
için, bazı köylerimiz kantarın uzaklığı nedeniyle, ekim 
yapılmamakta veya ekenlerin de uzakta bulunan pan
car kantarlarına teslimatlarında çok güçlük çektikle
rinden, uzak köylerimizden olan bu 18 köy muhtarı 
2 yıl önce dilekçeyle başvurmuşlar ve 2 yıldır hiçbir 
netice alamamışlardır. 

Bu nedenle: 
1. Bu iki bölge halinde, Ahat ve Çamsu köyleri

ne birer kantar kurmayı düşünüyor musunuz? 
2. Bu 18 köy muhtarının dilekçelerine bugüne 

kadar bir cevap verildi mi? 
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3.. Yapılması düşünülmüyorsa, bu köylerin pan
carlarına Mlo başına bir nakliye ücreti düşünülebilir 
mi? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, yüce Metil
sin muhterem üyeleri; Uşak Milletvekilimiz Sayın 
Yusuf Demir'in sözlü sorularına cevap vermek üzere 
huzurlarınızdayım. 

Ahat ve civar fcöy üreticilerinin daha önceki kan-, 
tar- talepleri Uşak Şeker Fabrikamızca kapsamlı ola
rak eitüt edilmiştir. Yapılan etüt sonucunda, müra
caatçı köylerin arazi varlıklarıyla pancar ekim ve üre
tim miktarlarının yetersiz olduğu; halen faaliyette bu
lunan kantarlara olan mesafelerinin ekonomik taşı
ma hudutları içinde bulunduğu; mevcut kantarların, 
üretilmekte olan pancarları tesellüm edecek kapasite
de olduğu tespit ediild'iğinden, bu yöreye yeni bir 
kantar kurulması ekonomik bulunmamıştır. 

Şeker Şirketirnizce, Ahat Köyü Muhtarlığı ve di
ğer muhtarlıkların dilekçelerine, cevaben, yukarıda arz 
edilen husus 17.6.1984 tarih ve 3/15 768 sayılı yazı ile 
bildirilmiştir. 

Köylerin pancar teslim ettikleri kantarlara olan 
mesafelerine göre kilo başına nakliye ücreti öden
mesi uygulanmasının Şeker Şirketirnizce emsal tat
bikatı maalesef bulunmamaktadır. Bu sebepten do
layı böyle bir temenninin is'afına imkân yoktur. 

Keyfiyeti yüce Meclisin bilgilerine arz ederim. 
Teşekkür ederim efendim. 
HAYDAR KOYUNCU ı(Ronya) — Sayın Bakan, 

bir de pancar parasından bahsetseydiniz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, bu

yurunuz efendim. 
Sayın Yusuf Demir, açıklama yapmak istiyor 

musunuz efendim? 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Evet, müsaadenizle... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; sorumu cevaplayan sayın baka
nımıza teşekkür eder, hepinizi saygı ile selamlarım. 

Sayın arkadaşlarım, sorumda da belirttiğim gibi, 
pancar fiyatları çok düşük olduğu için, her yıl yapı
lan artışlar, devlet ve özel sektörün ürettiklerine 
yapılan zamlar yanında çok gülünç olmaktadır. Bu 
kadar düşük olan pancar fiyatları karşısında, çiftçi
miz, yetiştirdiği pancarı, bir de kilometrelerce uzaktan 
getirerek panıcar kantarına teslim etmek zorunda ol
duğundan, pancardan alacağı paranın bir kısmını da 
nakliyeye ödetmiş oluyor. 

Sayın arkadaşlarım, iki ytl önce 18 köy muhtarı 
dilekçe ile kantar yapımı için müracaat ettiler. Şeker 
Fabrikaları Genel Müdürünü bizzat ziyaret ederek, 
durumun önemini ve köylülerimizin dilek ve isteklerini 
anlattım. O gün için bunu derhal yapabileceklerini 
ve iki ayda da yetiştirebileceklerini söylediler. Oysa, 
iki yıldan beri hiçbir netice alamadığımızdan dolayı 
bu köylülıerim'iızin bir kısmı pancar ekememektedirler. 
Umarım ki, Sayın Bakanımız, iki bölge halinde olan 
Ahat ve Çamsu köylerine birer kantar yapılmasını 
sağlarlar da, çok perişan olan çiftçilerimiz yakın olan 
bu gölgelere pancarlarını teslim etmekte güçlük çek
mezler, dolayısıyla pancar ekimine devam ederler, 
nakliye ücreti vermekten kurtulurlar, ayrıca ellerine 
de birkaç kuruş geçer. 

Hepinizi tekrar, en derin saygılarımla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

22. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Eşme İlçesine bağlı bazı köylerde tütün ekimine 
izin verilmemesinin nedenine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (61567) 

23. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
ili Merkez ve Banaz ilçelerinde tütün ekimine izin 
verilmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/568) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Demir'in 22 ve 23 üncü 
sıralardaki soruları, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre 
ertelenmiştir. 

24. — İçel Milletvekili Edip ' Özgenç'in, Adana 
Mersin karayolu güzergâhında tarım arazileri üzefi-
ne sanayi siteleri kurulduğu • iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/569) 

25. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, piyasa 
ekonomisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/570) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, 
24 ve 25 inci sıralardaki soruları- da İçtüzüğün 97 
nci maddesi gereğince ertelenmiştir. 

26. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Mer
sin ve Tarsus'ta çevre kirliliğinin önlenmesi için alı
nacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/571) 

BAŞKAN — 26 nci sırada, yer alan, Sayın Edip 
özgenç'in, Mersin ve Tarsus'ta çevre kirliliğinin ön
lenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Devlet Baka
nından sorusuı 20 gün mehil istenmesi sebebiyle erte
lenmiştir. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — İstanbul Teknik Üniversitesinin, 1968, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981, ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Aait Genel Uygun
luk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu 
(1/385, 3/166; 1/386, 3/167; 3/1-87, ' 3/168; 1/388, 
3/169; 1/389, 3/170; 1/390, 3/171; 1/391, 3/172; 
1/392, 3/173; 1/393, 3/356; 1/394, 3/357; 1/395, 
3/358; 1/396, 3/359; 1/397, 3/360; 1/398, 3/361; 
1/399, 3/174) (S. Sayısı : 399) 

BA'ŞIKAN — Sayın arkadaşlarım, «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler»-kısmına geçiyoruz. 

iBu kısımdaki, 399 sıra sayılı, İstanbul Teknik 
Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, (1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 
1982 yılları kesinıhesap kanunu tasarılarının görüş-
mderilne başlıyoruz. 

Komisyon?... Yok. 

(Hükümet?... Yıoik. 

Kanun tasarısının görüşülmesi ertelenmiştir. ' 

Ankadaşılarım, saat 17.00'ıde toplanmak üzere 
oturumu kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 16.35 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 47.00 

BAŞKAN : Başkanveküü Sabahattin Eryurt 
KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), (Cemâl özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

A) GÖRÜŞMELER 
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardâğ ve 9 ar

kadaşının, hükümetin izlediği dış politika konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün .100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/10) (1) 

BAŞKAN — Genel Kurulumuzun 12.2,1986 ta
rihli 66 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, İz
mir MilletVeikilıi Rüştü Şardağ ve 9 arkadaşının, hü
kümetin izlediği dış politika konusunda, Anayasamı
zın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 100 ve 101 inci mad-

(1) (8/10) esas numaralı genel görüşme önerge
si, 23.1.1986 tarihli 64 üncü ve 11.2.1986 tarihli 65 
inci birleşimlerde okunmuştur. 

deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş-
ıkin önergesi üzerine İli.2.1986 tarihli 65 inci Birle
şimde açılması kararlaştırılan genel görüşmeye baş
lıyoruz. 

Hükümet yerini almıştır. 
İçtüzüğümüze göre, geneli görüşmede ilk söz haık-

'kı, genel görüşme önergesindeki birinci imza sahibi 
milie'lJvekilCne veya onun göstereceği bir diğer imza sa-
hibi mlîetvelkCfae alilttir. Daha sonra, İçtüzüğün 73 ün
cü maddesine ıgöre, siyasî parti grupları adına 'bi
rer üye ile hükümete ve şahsı adına iki üyeye söz 
verilecek ve bu suretle genel görüşme tamamlanmış 
olacaktır. 

Konuşma süreleri, hükümet ve gruplar için 45'er 
dakika; önerge sahibi ve şahıslar için lO'ar dakika
dır. 
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Genel görüşme önergesindeki ilk imza sahibi ola- 1 
rak, buyurunuz Sayın Şandiağ.< I 

Sayın Şardağ, süreniz 1Q dakikadır, I 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (tztrtir) — 20 dakika değil 

mi efendim? I 
BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir karar yok; 

genel hükümlere göre 10 dakikadır. I 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ ıtfDevamla) — Sayın Başkan, I 

saygıdeğer iMeclîsin sayın ve değerli üyeleri; bu I 
önergeyi, hükümete tariz değil, kabul huyurulursa, I 
telkin etmek niyetiyle getirmiştik. 

Geçenki konuşmamda ANAİP sıralarından bir ar- I 
kadaşımm - tutanağı tetkik ederken dikkatimi çek- I 
ti - «Top mu atalım, bomba mı atalım Şardağ?» 
diye bağırdığını öğrendim. Kim olduğunu tasrihe ge
rek yoktur}) I 

Arkadaşlar, eğer sidylemlişsem bir kere daha I 
özür dilerim, İngiltere'deki Muhafazakâr Partinin 
kurucusu Disraeli diyor ki; «En başarılı dış politi- I 
ka, milletleri savaşa sokturmayan politikadır.» Biz I 
savaş istemiyoruz, bomba Jistemiyoruz. Etrafımızda I 
bizi kıskaca almış, büyük hesaplarla düşmanlıklarını I 
sinsi sinisi yürüten, uzun vadeli planlarla da bunu I 
gerçekleştirmeye çalışan düşman'lar karşısında biz ne I 
yapacağız? Büyük Millet Meclisinden geçmiş, uzun I 
vadeli bir planımız var mı? Bütün mesele, bu Mec- I 
listen böyle bir plan çıkaraibilmektir; yoksa, ele I 
aldığımız konular arasında bomba ide halledilecek I 
işler yoktur, bomba en son çaredir. !Biz Meclisten I 
geçmiş, sonucu sağlam temellere dayanmış, bomba- I 
ya gerek bırakmayan bir dış politika, bir hükümet I 
politikası istiyoruz. Görüşümüz bu istikamettedir. I 

!Bu arada, bir AlNAP'lı dostum, «Hocam, geçen I 
günkü konuşmanız çok iyi oldu, çok güzel konuştu- I 
nuz, Sayın 'Başbakanımız da memnun olmuştu; fa- I 
kat son bir cümle kullandınız, o zaman çok bozul- I 
duk» dedi. Ben o konuşmamda, «Genel kültür biri- I 
kimi» dedim, yanlış anlaşılmasın; «Başbakanın kül- I 
türü yok» demedim, lütfen kelimeleri dikkatle din- I 
leyin, «Hukuk, idare ve kültür birikimi» şeklinde I 
söyledim. Şunu da 'belirteyim ki, ben ANAP'l'ı de
ğilim, bağımsızım; onun için, hakkı söylerken, eleş- I 
tMlecek noktaları eleştirmemi normal karşılamanız I 
lazım1. I 

ISuriye dokuz vilayetimizi istiyor, bugünkü gaze- I 
lerde isiz de görmüşsünüzdür. Yunanistan, uzun va- I 
deli planlarıyla, 200 senedir hazırlık içinde, Kıbrıs' I 
ta ve Yunanistan»da, Ibuıgün muhalefette olan Yu- I 
nan politikacıları da dahil - ki onlara güvenme- | 
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yan; onların zamanında Kıbrıs'ta rezillikler başla
dı - Papandreu da dâhil, bütün siyasîlerin, kiiiside 
bir yemini var arkadaşlar. Bu yemin on oribeş cüm
ledir; içlinden birkaç cümlesini söyleyeyim: «Kıbrıs' 
tan Türkün varlığını yok edeceğime yemin ediyo
rum. Bunu yapamazsam kanım şarap gibi aksın, le
şimi köpekler sürüsün.» Kilisede, papaz önünde yap
tıkları yemindir bu. 

Venıizelos, mütarekede, kadın kıyafetiyle istan
bul'a ıgeHmiş, Fener Patrikhanesine gitmiiş, tezviratını 
yapmış, geri dönmüştür. Sayın Başbakan, Yakovas'ı 
çağırıyor; 'büyük bir •lütufkârlık olabilir, büyük bir 
dostluk anlayışıyla aramızdaki düşmanlığı silmek is
teyebilir; fakat Sayın Başbakanımız, neden karşımız
da 200 yılık plana sahip bir düşman olduğunu ka-
ıbul etmiyor? Adam geliyor, işlini beceriyor, konuşu
lacak yerlerle konuşuyor, tezviratını yapıyor, daha 
sonra Amerika'ya gidiyor aleyhimizde konuşuyor; 
hepiniz gördünüz. 

Kıbrıs konusu, bugünkü konuşmamın en önemli 
noktası. Arkadaşlar, Kibrısta bir devletimiz var, 
bağımsız ;bir devlet var; bunu bir güm, «Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti» adı altında, Kıbrıs Cumhu
riyeti dünyaya ilan etti. Bu ilandan sonra biz iki 
gaf yapmıştık; birisi, «iBizim hundan haberimiz yok
tu» dememiz; bunu bir kere daha söylemiştim; bu 
konuda bizim haberimiz olmadığına dünyada insan
lar değil, tavuklar da inanmaz. Tabiî ki bizim ha
berimiz vardı; olmaz olur mu efendim. Hadi diye
lim icabı siyaset 'böyle söylendi, arkasından fede
ratif devlet anılaşmaları için karşı tarafla pazarlıkla
ra girdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir dev
let mi, değil mi? Tabiî ki bir devlet, bizim orada 
büyükelçimiz var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Devlet Başkanı var. Dünyaya karşı biz bunu bile 
koruyamadık. Dünyaya verdiğimiz imaj çok kötü. 
Bugün Amerika ve Rusya kendi kendilerine imaj 
vermişler; uzun vadeli planlar içerisinde nüfus mın
tıkalarım bile ayırmışlardır. Arkadaşlar. Rusya'nın 
gidip de Lübnan'da savaştığı gemilerini gönderdiği 
vâki mi? Amerika, Afganistan'a karışıyor mu? Kü
çük küçük nüfuz mıntıkalarına el attıkları sırada, on
ların büyük planlarından biribirlerinin haberi var, 
oraya dokunmuyorlar. 

Yunanistan bir büyük plan hazırlamış, 200 yıl
dır devam ettiriyor, Suriye'nin planı gayet açık, 
ortada; ama «Suudi Arabistan dostumuz ve bütün İs
lam kardeşlerimizle nasıl bir yakın ve uzun vadeli 
politikanın içerisine gireceğiz?» hükümet bunu Mec-
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lise getirmemiştir, Meclisin haberi yoktur. Tamam 
getirmesin; ama şayet hükümetin böyle uzun ya da 
kısa vadeli programı varsa, burada hükümet adına 
açıklanır, biz onunla bile yetinmeye çalışırız; hani 
çaresiz, «suyun olmadığı yerde teyemmün yapılır.» 
misaıli. «hükümet bu .konuda bir şeyler düşünmüş, 
uzun ya da kısa vadeli bir plan hazırlamış» diyebi
liriz. tslam memleketleriyle nasıl bir politika oluş
turacağız? Bir tek Müslüman memleket yok ki, öte
ki (kardeşinin gözünü oymaya çalışmasın. Fırkalar, 
mezhepler, ta Hazreti Muhammed zamanından beri 
bölünmeler uzamış; devam edip geliyor. 

Şu Lübnan'a bakın; Lübnan'da zavallı Filistin
lilere İsrail vuruyor, en acısı, Müslüman Suriye vu
ruyor, İran'dan hazırlanıp, gelen Emel örgütü, inti
har komandoları vuruyor; o da Müslüman; Şiî ola
bilir, ama o da öbürü de Müslüman. 

Libya Mısır'ın, Mısır Libya'nın karşılıklı gözü
nü oymaya çalışıyor. 

Suriye, Irak'a karşıdır; İran'la birleşmiştir; Arap 
kardeşini bırakıyor, başka bir devletle birleşiyor, 

Bunlarım bir planları, bir politikaları var mı, bi
zi ilgilendirmez; ama biziim onlara karşı politikamız 
nedir? 

Hataylılara vize işini düzeltemedik.. Sayın Dışiş
leri Bakanımızın, galiba Suudi Arabistan'da, konsolos 
bir kayınbiraderi olacak; onun da çabasıyla bu iştin 
bir an evvel düzeltilmesi ve bize en yakın dostluk 
gösterdiği hissini uyandıran Suudi Arabistan'ım, «Su 
r-iye'nin hükümranlık alanında» diye bir türlü kabul 
etmediği bu işi düzeltmek dahi bugün hu hükümet za
manında mümkün olamamıştır. 

Sayın Dışişleri Bakanımız nezaketiyle sık silk ge
liyor, ayıp olmasın diye bize, «Şuraya gittim, şöy
le oldu, böyle oldu» diyor. Demek ki, hükümeti 
zorlayamıyor; .tek başına bize bazı bilgiler veriyor, 
lütfediyor; fakat biz bu bilgilerle yetinmiyoruz ar
kadaşlar. Türkiye'nin dünyaya karşı tutumu nedir, 
Türk Milleti bilmek istiyor* 

Yunanistan suçludur, Kıbrıs konusunda biz bir 
suç işlemedik. Soykırıma karşı, mecbur olduk ve 
adıma da «Barış Harekâtı» dedik; «Buyurun zulme 
nihayet verin, Türklerin hakkını tanıyın, çekilelim» 
dedik, fakat Amerika durmadan baskı yapıyor. 

Biz Amerika'nın ödünleri peşinde gidiyoruz; 
Rusya hududumuzdadır, 'büyük planları vardır. Bi
zim Maliye Bakanımız Rusya'ya gidecek, «Hayır, bu
gün gelme yarın gel, öbür gün gel» diyorlar. Sayın 
Maliye Bakanımız da «Peki» diyor, gidiyor. Bu bir 
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izzetinefis, onur yokluğudur. Dış politikada esnek
lik olur; ama dış politikada milletin onuruyla oy
nama olmaz. Papandreu, Türk düşmanlığını, siyase
tinin temeli yapmıştır, açıkça ortadadır; dünya hiçbir 
şey yapmıyor. Rusya ve Amerika ile ilişki halinde, 
onlarla oynuyor. Amerikan hükümeti ise ikili an
laşmalarda bize en küçük bir yakınlık göstermiyor, 
ödün üstüne ödün veriyoruz ve nihayet kongreye ge
çen seneki rakamdan daha düşük bir rakam teklif 
ediyoruz. Biz ancak bunları- basından, gazete sütun
larından okuyoruz; bu Meclîsten haber almış deği
liz. Rusya'ya karşı davranışımız nedir? Amerika'ya 
karşı planımız nedir? Bu planlar yapılmalı ve Mec
lise getirilmeli, eğer, gizli celsede konuşulacaksa, 
gizli celsede bunlar sonuca bağlanmalıdır. 

Kıbrıs'taki devletimiz, devlet vasfı taşırken, bir 
taraftan ödün anlaşmasına sürüklüyoruz; oraya gidi
yorlar ve her seferinde Rum tarafı geri çekiliyor, 
mızıkçılık yapıyor ve biz bir ödün veriyoruz, işler 
yeniden karışıyor; çünkü, «Adadan Türkleri yok 
edeceğiz» diye azmetmişlerdir, yenlime bağlamışlar
dır; 200 senelik planları var dır. 

Tarih boyunca, Türk Milletinin, düşmanlarına, 
yahut ekalliyetlere karşı hiçbir şekilde kötü planı ol
mamıştır. 500 sene sonra dahi, Türk Milletinden 
ayrjlan bütün milletler, dillerine, dinlerine, kültürle
rine ve mezheplerine sahip olarak çıkmışlardır. Bu 
kadar açık bir hakikatten sonra, bizi barbar gibi gös
termeye çalışan utanmaz Avrupalılara, bir beyaz 
kitapla, «Biz, isveç Kralı ezildi, Rusya ile savaş
tık; Fransa Kralı esir Oldu Almanlarla savaştık; sız
landınız, bize geldiniz koruduk» diyemedik. İşte bü
tün bunları anlatabilen çalışmalarımız yok. Büyük-
elç ilerimizden, görevli bulundukları yerlerde değerli 
çalışmalar yapanlar, olduğu gibi; maalesef, hükümete 
kolaylık sağlayacak hazırlıkları yapanlara pek az 
rastlıyoruz. Arkadaşlar, büyükelçiler Türk Milleti 
adına seçiliyorlar. 'Danıştay, Yargıtay azaları - aynı 
balkın - karar verirken, «Türk Milleti adına karar 
veren.» diyorlar. Pekli, Danıştay ve Yargıtay azala
rını hükümet mi seçiyor? Hükümetin bir hissesi var; 
ama Hâkimler Kurulu seçiyor, filan kurul seçiyor... 
Ayrı ayrı uzuvlar seçiyorlar. Neden büyükelçilerimi
zin Büyük Millet Meclisi Başkanı, Genelkurmay Baş
kanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Başbakan ve Dış
işleri Bakanınca seçimi yapılmaz da, bir parti hü
kümetinin - bugün Anavatan Partisi, yarın başka 
parti - sempatisi veya antipatisinıe göre karar vere
rek büyükelçi seçiyoruz, Türk Milleti adına? 
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Bizim çok 'değerli elçılerıimıiz var. Fransız elçis; I 
.Birleşmiş Milletlerde, Kıbrıs meselesi dolayısryk I 
«Türk vahşeti» diye haykırırken, hatırlarsınız, Os- I 
man Olcay diye hir arkadaşımız «Otur yerine Ce- I 
zayir kasabı» dedi ve adamı yerine oturttu. Biz böy- I 
le büyükelçiler istiyoruz. I 

BAŞKAN — Sayın Şardağ, süreniz doldu efen- I 
dkn. m I 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ ı(Devamla) — Müsaade buyu- I 
run efendim.: I 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın efendim. I 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ ı(Devamla) — Amerika ile I 
beraberlik içinde olduğumuz hissini uyandırıyoruz. I 
Amerika kendi dış politikasında başarılı mıdır arka- I 
daşlarım? Hani başarılı olsa, hadi müttefikimizdir, I 
omuz omuza verelim. Amerika, Vietnam'ı topa tuttu: I 
ölülerini hesap etti; «Bir ayda şu kadar ölü verdik, I 
devam edersek daha fazla ölü vereceğiz» dedi - çün- I 
ıkü hesap memleketi - ve geriye döndü. Lübnan'dan I 
geriye döndü; iran'da ölülerini bırakarak geriye kaç- I 
ti, Libya'nın 'kenarına ıkadar gitti; Sıirte Körtfezıne I 
giremedi ve geri döndü, Bu bile onur kırıcı bir şey- I 
dir. Ama, 'Amerika içim bu bir onur kırılması değil- I 
dir. Bir defa daha söyledim, Amerika plan ve hesap bi- I 
len insanlardan 'oluşmuştur, millî tarihi yoktur. Mil- I 
lî tarihi olmadığı için - 'bir kere daha söylemişimdir I 
belki, söylemişsem özür dilerim - şu anda adını ha- I 
tırlayamadığım büyük Fransız romancısı «Cihan I 
Şampiyonu» adlı eserinde «Haça, artı {+) gözüyle I 
bakan Amerika» der. Yani, biz dış politikamızı onun- I 
la yürütemeyiz. Ama onun başarılı bir dış politika- I 
sıyla karşı karşıya değiliz. I 

BAŞKAN — Sayın Şardağ, süreniz geçiyor efen- I 
dkn.1 I 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ ı(Devamla) — Teşekkür ede- I 
rim Sayın Başkan. I 

Önergeyi 9 arkadaşımla birlikte verdik. Bunun I 
için 10 dakika süre ayrılıyor. Böyle bir konuda di- I 
ğer milletvekilli arkadaşlarımızın fikirlerinin de alın- I 
ması lazım. Bu nedenle İçtüzüğün süratle değiştiril- I 
meşini ve diğer milletvekili arkadaşlarımıza da ko- I 
nuşma hakiki imkânnnın doğması dileğimi de arz edi- I 
yorum.j I 

Saygılarımı suınuyorum efendim (Alkışlar) I 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şardağ. I 
Parti grupları ve şahısları adına söz isteyen ar- I 

kadaşlarımın isimlerini okuyorum: Milliyetçi De- I 
mokrasi Partisi Grubu adına, Sayın Mükerrem Hiç; I 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Halil Şıvgın; | 
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Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 
Mustafa Kemal Palaoğlu. 

Şahısları adına; Sayın Reşit Ülker, Sayın Bahri
ye Üçok ve Sayın Nuri Korkmaz. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına, Sayın 
Mükerrem Hiç; buyurun efendim. (MDP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Hiç, süreniz 45 dakikadır efendim. 
MDP GRUBU ADINA H. MÜKERREM HİÇ 

(Yozgat) — Teşekkür ederim Saym Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; huzurlarını

za, MDP Grubu adına konuşmak üzere gelmiş bu
lunuyorum. Önce, dış politika konusunda Yüce Mec-
üsimizde genel 'görüşme açılmasının kabulünden bü
yük memnunluk duyduğumuzu belirtmek isteriz; 
;ünkü, dış politika alanında genel görüşme isteğinde 
^ulunan sayın önerge sahibinin de işaret ettiği gibi» 
;ok ciddî sorunlar ve seçeneklerle ıkarşı karşıya gel
miş bulunuyoruz. Buna rağmen, konular bugüne ka
dar Yüce Meclisimize yeterli derecede aksettirileme-
miş ve tartışmaya açılmamıştır. 

İktidar ve muhalefetteki lüm partilerin, dış po
litikanın her noktasında tam bir mutabakat halin
de 'bulunmaları 'tasavvur edilemez; fakat bugün, tüm 
partilerin, tam 'bir mutabakat halinde oldukları ve
ya olabilecekleri, millî nitelikte birçok sorun mev
cuttur. Partilere göre farklı yorumlara yol açabi
lecek diğer sorunlarda dahi, Meclis görüşmeleri ve 
karşılıklı fikir alışverişi ile hu konularda partilerin 
görüşlerini 'birbirine yaklaştırılahilir veya en azın
dan konular ve tutumlar daha işlenmiş hale geldiği 
gibi, kamuoyuna da mal edilmiş olur. 

Sayın milletvekilleri, dış politika sorunları çok 
geniş olduğu cihetle, 'burada her 'konuyu ve her ko
nuda izlenen politikayı doğru ve yanlış yönleriyle 
ve ayrıntılı olarak vermek yerine, daha çok eksik 
ve hatalı telakki ettiğimiz noktalar üzerine eğilmek 
istiyorum. Böylece tebrik kısmı, tenkit kısmından çok 
daha az olacak ve fakat 'bu suretle, partimize tah
sis edilen müddet içinde, daha fazla teklif getirmek 
ve yapıcı olmak imkânına sahip olabileceğiz. 

Konuşmamın 'bu ilk bölümünde dış politika ile 
ilgili temel ve idarî ilkeler üzerinde durmak istiyo
rum : 

i. Genellikle dış politika konuları kamuoyun
da ve ihtisas sahibi olmayanlarca veya 'art niyetli-
lerce yanlış yorumlamalara yol açacağı ve bu ko
nularda uygulanan politikaları saptıracağı endişesiy-
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le igerek Mecliste, gerek kamuoyunda fazla tartış
maya konmak istenmemektedir. 

'Mesela, AET 'konusunda kamuoyunda yeterli tar
tışma pek yapılamamıştır. Bu tutumda eski yılların 
tecrübesinin rolü olabilir. Nitekim, 70'li yıllarda ve 
12 Eylül 1980 öncesi oırtamı üçünde, dış politika ala
nında yapılan tartışmaların, âdeta zorla radikal uç
lara kaydırıldığı esefle müşahede edilmiş; 'bu da, 
faydadan çok zarar getirmiştir; ancak, 'bugün 'böy
le 'bir endişeye fazla mahal yoktur.: Tam tersine, 
konuların yeterince kamuoyuna imal edilmemesi, bu 
kere yine sağlıklı politika izlenmesini veya bu po
litikanın kamuoyunda anlaşılmasını ve tasvip gör
mesini önlemektedir. 

2. 'Bugün, dışa açılmada, Sayın Başbakanın, iş
adamları ve sanayicilerimizin refakatiyle yaptıkları 
ziyaretler önemli merhaleler teşkil etmektedir. Tür
kiye'nin dış politikadaki bu aktif tutumunu, Sayın 
Başbakanın dış politikaya etkinliğini koymasını, dış 
politik ilişkilerde ekonomik ve ticarî yönlerin he
saba katılmasını, işadamları ve sanayidlerimizin ül
kenin gerek politik, gerekse dış ekonomik ilişkile
rinde etkinliğinin artmasını, ilke olarak memnunluk
la karşılamaktayız. Ne var ki, aynı konuda, çok bü
yük bazı eksiklerin d!e bir 'an önce düzeltilmesini 
talep ederiz. Eksikleri aşağıdaki noktalarda toplaya
biliriz : 

A) Dış politikada, Meclisin ve milletvekillileri
min daha etkin İhale getirilmesi gereğine, konuşma
mın başlangıcında önemle temas etmiş bulunuyo
rum. 

B) Dış ilişkilerde ve ilgili konularda, iş adam
ları ve sanayicilerimiz yanında, konunun gereğine 
göre işçi, esnaf ve çiftçi teşekkül ve temsilcilerinin 
de katılimalart sağlanmalı ve teşvik görmelidir. 

C) Dış politikada ekonomik ve ticarî ilişkilerin 
rolü ve ağırlığı kesinlikle ihmal edilemez; ancak, 
uzun vadeli ekonomik ve ticarî faydalar ile kısa 
vadeli ekonomik ve ticarî faydalar çok iyi hesaplan-
malıdır. Ayrıca, dış politikada parasal rakamlarla 
ifade edilemeyecek nitelik ve ağırlıkta, kısa ve uzun 
vadeli güvenlik ve barış sorunlarının yattığı gözler
den uzak tutulmamalıdır. 

D) Bu faydalı ticaret ve temasların, «Kongre 
eğleniyor» izlenimi vermemesi için, heyete katılan
lar ve sayı titizlikle tespit edilmeli; ekonomik ve po
litik ilişkilerin bugün için fazla gdiştirifaıesine im
kân olmayan ülke ve başşehirlerin ziyaretinden yine 
titizlikle sakınıimalıdır. 

3. Dış politika ve dış ekonomik ilişkiler bu 
denli bir arada ele alındığıma göre, Dışişleri Bakan
lığı ile ekonomik işlerden sorumlu bakanlık ve [müs
teşarlar arasında dalha yakın bir bigü alışverişîi ve 
işbirliğine gerek vardır. 

Mesela, Sayın Dışişleri Bakanı «ABT^ye üye ol
mak azmiindeyiz» derken, dış ekonomik ilişkilerle il
gili bir sayın mülsiteşarın «'Biz AET yerine, AIBD ile 
ticareti yeğleriz» anlamındaki ifadelerimi bağdaştır-
«ııak biraz zorlama olur. Hele, 1984 yılımda ABD'ye 
yapılan teksM' ve hazır giyim ihracatı yaklaşık 80 
milyon, AETtye ihracat ise, 1,3 milyar dolar İse, son 
ifadenin, politik olduğu kadar ekonomik anlamı da 
pek yoktur. ABD pazarlarımda yatan potansiyel'ise, 
AET ile teroilh yapmadan beliritiflebiMrdi. 

4. IBügün «diş politikada lobiciliğin önemimi, ar
tık her güm'izler hale gelmiş bulunuyoruz. Lobi yap> 
ma alanımda, eskiye kıyasla büyük merhaleler katet-
mıiş olmakla beraber, yine de tecrübe ve çabalarımı
zın henüz çok kıt okluğunu kabul etmek gerekir. 

iMösela, AET lilşkilerimm ü/leştirillmesinde, gerek 
sayın Başbakan yaptığı ziyaretlerle, gerek sayın Dış
işleri Balkanı yoğun ikilî görüşmelerle önemli mesafe 
katetmiişlerdlir. Yine de, Yunanistan'ın AET Üyeliği 
îçin yaptığı lobi faaliyetinli hesaba katarsak, büyük 
eksiklerimizin olduğu orsaya çıkacaktır. 

Burada hemen belirteyim ki, dış ekonomik iliş
kilerin artması, ithalat ve ihracatım genüşlemesli, özel 
yabancı sermaye akımı, tuzirm, spor ve kültür alış
verişi geniş anlamda müspet propaganda sağlar ve 
polMik ilişkileri pekiştirir. Bu cihetle bu yöndeki ça
lışmaları destekliyoruz. 

Türküye halen, özellikle Fransa ve Aimerika'daki 
Yunan ve Ermemi lobilerinin aleyhte faaliyetlerinden 
büyük zararlar görmektedir. Buna karşı hükümeti
miz, dışarıda çalışan vatandaşlarımızı daha iyi orga
nize etmek suretiyle etk'in bir ağırlık koyabilir/ 

Yine, askerlik sorununun üstesinden gelmek sure
tiyle çift tabiiyet İmkânlarının yaratılması ve genişle
tilmesi, dışarıda 'yerleşen vatandaşlarımızı, kanaatim
ce daha etkin bir lobi yapmaya sevk edecektfir. 

5. Dış ekonomik İlişkilerin çok yönlü biçimde ge
lişmesi, dış politika faaliyetlerimin yoğunlaşimıasıyla 
birlikte, yabancı dil bilgisinin önemi artmış ve bu ko
nudaki noksanlarımız açık bir şekilde ortaya çıkmış
tır. Dış ekonomik ve politik ilişkiler 'ileride daha da 
yoğunlaşacağına göre, Millî Eğitim Bakanlığı ve Dev
let Planlama Teşkilatı, uzun vadeli bir program çer
çevesinde, yabancı d i eğitimini mutlaka çok daha 
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yaygın hale getirmel'idir. Millî Eğitim Bakanlığının. | 
etlk'in denertSımi altında bulunduklarına göre, yabancı 
özel ökuların teşvikinden 'salkınmak için, kanaatimce 
hiçte sebep yokltur. 

'Sayın milletvekilleri, dış politikayla- illgili bu ge
nel ve idarî iıllkelerden sonra, temel dış polMka se
çeneklerini elle 'alimaik istiyorum. I 

Tüıkİye, «polibl'k ve ekonotmıik ilişkilerinli hangi ül
ke gruplarıyla ve ne ağlıkta geliştirmellidir . Tür
kiye'nin uzun vadeli politik ve ekonomük menflaatlia-
rı ve barışın idamesi hangi seçenekte yataıafclta/dır?. 

Hatırlayacak olursak, 1970'li yıllarda Türk aydı
nı, basını ve kamuoyunun önemli bir bölümü - An
kara Antlaşması dahil, tüm ilgili antlaşmaların yü
rürlükte olmasına rağmen - Türkiye'nin NATO, AET 
ve ABD gibi Batı dünyası ile yakın ilişki içinde bu- I 
lunması yerine, Üçüncü Dünya yahut Bağımsızlara 
katılmasını, daha ileri giderek Sosyalist bloka dahil 
olmasını, en azından Batı dünyasından kopmasını 
veya Batı ile ilişkilerini azaltmayı ciddî bir seçenek 
olarak ileri sürmüş ve kabul ettirmeye çalışmıştır. So
nuçta bu seçeneklerin makul olmaktan çok uzakta 
bulunduğu anlaşılmıştır. Yapılan tartışma ve baskı
lar sonucunda, dış politika ibremizin sarsıntı ve te- l 
reddütler geçirmesinin zararları bugün çok büyük 
ölçüde idrak edilmiş bulunmaktadır. Nitekim, dün I 
Batı ve AET ile ilişkilerin kesilmesi veya azaltılması
nı isteyen pek çok kişinin, bugün Türkiye - AET iliş
kilerinin hararetli taraftarı arasına katıldığını mem
nuniyetle izliyoruz. 

Ancak bugün de karşımızda bir başka seçenek 
var gibi gösterilmekte; bu kez de, Batı dünyası ile I 
islam Ülkeleri ve Ortadoğu arasında bir dengeleme 
sorunu ve seçimi ön plana çıkmış bulunmaktadır. I 
Herkesin denge tesisinden kastı farklı olduğu cihet
le, bu seçenekleri daha müşahhas ifadelerle tartış
maya açmak gerekecektir. 

Mesele basit olarak şudur: Gerek AET tam üye
liği nihaî hedefi, gerek Türkiye ile İslam âlemi ve 
Ortadoğu ülkeleri arasındaki politik ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi hedefi hükümet programında 
mevcuttur; fakat acaba gerçekte ve fiilen hangisine 
daha fazla ağırlık verilmektedir? Bu sorunun net ve 
açık bir şekilde cevaplanaırılması gerekir kanaatin
deyiz. 

Gerçekten, iktidar partisinin programında, 1984 
hükümet programında, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında, AET tam üyeliği nihaî hedefi yer aldığı, | 
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bu hedefler gerek Sayın Başbakan, gerek Sayın Dış
işleri Bakanı tarafından çeşitli Uluslararası konfe
ranslarda ifade edildiği halde, Türkiye - AET ilişki
lerinin bugüne kadar askıda kalmaya devam etmesi 
ve bozuloyor görüntüsü vermesi, buna mukabil İs
lam ve Ortadoğu ülkeleriyle politik ve ekonomik iliş
kilerin süratle gelişmesi, hatta gazetelerde bir İslam 
Ortak Pazarı kurulması yönünde yazıların çıkması; 
kamuoyunda, hükümetin esas itibariyle ve kalben İs
lam ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesini AET üyeli
ğine ve Batı ilişkilerine tercih ettiği yolunda, bir iz
lenim uyandırmış olabilir. AET .ve ABD ile ilişkileri
mizdeki bazı pürüzlü noktaların basında biraz abar
tılmış ve sansasyonel şekilde yer alması, buna mu
kabil, bir kısım komşu İslam ve Ortadoğu ülkeleriyle 
mevcut ciddî sorunlarımızın ise yeterli şekilde ele alın
maması, bu izlenimi büsbütün körüklemiştir. Bu şart
lar altında, 24 Ocak 1980'den bu yana, Türkiye'nin 
AET tam üyeliğiyle tutarlı-yönde ekonomi politika
ları izlemesi ise, hükümetin AET tam üyeliği hedefi 
konusunda kesin tavır koyduğunu ispatlamaya yet
mez. Bu durum karşısında ve yanlış anlamaların önü
nü almak gayesiyle, Sayın Dışişleri Bakanını, burada 
AET tam üyeliği hedefini açık ve kesin bir şekilde 
yeniden ifade etmeye davet ediyoruz. 

Aslında Kasım 1983 genel seçimlerinden bu ya
na, Türkiye ile AET siyasî ilişkilerinin henüz can-
landırılamaması, Ortaklık Konseyi ve KPK'nın işler 
hale getirilememesinde gerek Yunan ve Ermenilerin, 
gerek Türkiye kökenli uç sol grupların ve bir kısım 
mihrakların Avrupa ülkeleri nezdindeki yoğun yıkıcı 
propagandalarının rolü büyüktür. 

Yunanistan'ın AET tam üyeliğine erken müracaat 
ettiği 1978 yılında, Türkiye'nin de, üyelik için mü
racaat etmesi bir yana, hatta dış ödemeler sorunu 
mülahazasıyla gümrük yükümlülüklerini askıya al
masının ne kadar büyük bir hata olduğu bugün apa
çık ortadadır. Bugün Yunanistan, verdiği söze rağ
men, Türkiye'nin AET ile ilişkilerinin gelişmesini en
gellemek üzere her türlü menfî faaliyetini yürütürken, 
Kıbrıs başta olmak üzere Türkiye ile her türlü ikili 
sorununda ise, AET'yi yanına almaya çalışmakta; 
Kıbrıs'da temerrüt gösteren taraf aslında Yunanistan 
ve Rum kesimi olduğu halde, çözümün Türkiye ve 
Türk kesimi tarafından engellendiği yanlış izlenimi
ni vermeye çaba sarf etmekte, kendi temerrüdüne 
rağmen, Türkiye'nin Kıbrıs'ta çözüme yanaşmadığı 
sürece AET ile ilişkilerinin askıda kalması gerekece
ği iddiasını yaymaya çalışmakta ve bütün bunlarda 
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da bugüne kadar bir ölçüde başarı sağlamış bulun
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye ile AET ve Avrupa 
ilişkileri, kanaatimce AET - Avrupa Parlamentosu
nun Ekim 1985'te Balfe Raporunu oylaması ve poli
tik ilişkileri askıda bırakmaya devam etmesi ile en 
düşük düzeye inmişti; fakat o tarihten bu yana olay
lar süratle gelişmiş ve dış politikanın genel görüşme 
yapıldığı bugün, Türkiye Avrupa ilişkilerinde belirli 
düzelmeler kaydedilmiştir. Nitekim, Aralık 1985'te 
Fransa, Norveç, Danimarka, tsveç, Hollanda olmak 
üzere 5 Avrupa ülkesinin, Avrupa Konseyi İnsan 
Hakları Komisyonuna Türkiye aleyhinde yaptıkları 
şikâyeti geri alarak dostane çözüme yanaşmaları, 
Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin düzelmesin
de çok önemli bir merhale teşkil etmektedir. 

Türkiye, insan Hakları Evrensel Beyannamesine 
imza atan bir ülke olduğuna, insan hakları, 1982 Ana
yasamızda da geniş ölçüde yer aldığına göre ve 5'ler 
ise, insan hakları ile ilgili ilk şikâyetlerinin bugünkü 
tarih için tam geçerli olmadığına kani oldukları ci
hetle, bazı yayınlarda ifade edildiğinin aksine, dos
tane çözümün, «Türkiye'nin hükümranlık hakların
dan fedakârlık etmesi» şeklinde gösterilmesi yanıltı
cıdır. Aksine, bu başarısı dolayısıyla Dışişleri Bakan
lığını burada alenen kutlamak isterim. 

Balfe Raporu, geniş ölçüde, bu 5 ülkenin Türki
ye'de insan hakları ile ilgili şikâyetlerine dayandırıl
dığı cihetle, şikâyetlerin geri alınması, mutlaka AET 
ilişkilerimizi ve Avrupa Parlamentosunu da müspet 
yönde etkileyecektir. 

Türkiye ile Avrupa ilişkilerinde, dostane çözüm 
yanında daha birçok ciddî gelişmelerde kaydedilmiş 
bulunmaktadır. Kısaca sayacak olursak, dostane çö
züm öncesinde EUREKA Projesine çağrılmamız; ge
rek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, gerek OECD 
için dönem başkanlığımızın söz konusu olması; AET' 
nin Üçüncü Malî Protokolün bakiyesini teşkil eden 
26 milyon Avrupa hesap birimlik yardımı tahsis et
mesi; Ermeni sözde soykırımı ile ilgili Vandemeuleb-
roucke Raporunun, Avrupa Parlamentosu Siyasî Ko
misyonu safhasında alınan kararla 16 Mart Fransız 
seçimlerinden sonraya atılarak reddedilmesi yoluna 
gidilmesi; AET Komisyonunda bugüne kadar Tür
kiye'ye katı tutumunu sürdürmüş olan AET'nin Ak
deniz ülkeleri ilişkilerinden sorumlu komisyon üyesi 
Cheysson'un, hastalığı nedeniyle görüşemediği işa
damları ve sanayicilerimizi yeniden Brüksel'e davet 
etmesi; Yunanistan ile uyum anlaşmasının yapılma

sı yolunda ilk adımların atıldığına dair haberler; Hol
landa Dışişleri Bakanının, Dördüncü Malî Protoko
le işlerlik kazandırılması gerektiği yolundaki beya
natı; Dışişleri Bakanlığının, Türkiye - AET Ortaklık 
Konseyinin toplanması yolunda gösterdiği çabalar 
sonucunda, konunun, 17 Şubat konsey toplantısı gün
demine girmesi ve Cheysson'un sert beyanlarının ba
zen devam etmesine rağmen, AET ilişkilerinde yakın
da köklü düzelmeler sağlanacağına dair' kuvvetli de
liller teşkil etmektedir. 

Türkiye'nin Batı, AET ve İslam ülkeleriyle iliş
kilerinde gerek iktidar partisinin, gerek muhalefet 
partilerinin şu ana ilkelerde mutabakat halinde ol
duklarına inanıyorum : 

1. Türkiye Batının ayrılmaz bir parçasıdır. Batı 
ile organik ilişkiler içinde olmasında sayısız politik 
ve ekonomik yararlar mevcuttur. Batı ile ekonomik 
ve politik ilişkiler ise, bir taraftan ABP, diğer taraf
tan AET'ye dayanır. Sadece ABD'ye veya sadece 
AET'ye dayanan bir politika pek yarar sağlamaz, 
eksik kalır ve mahzurlar doğurur. 

2. Türkiye'nin nihai hedefi AET tam üyeliğidir. 
Bu hedefin partimiz ve Anavatan Partisi yanında, 
SHP tarafından da aktif bir şekilde benimsenmiş 
olmasını, çok memnuniyet verici bir olay olarak kut
lamak istiyorum. 

Diğer taraftan, hedef AET tam üyeliği olduğuna 
göre, Ankara Antlaşmasının, Türkiye'yi AET üyeli
ğine götürmeyen bir ekonomik işbirliği anlaşmasıyla 
değiştirilmesi yolunda, bir kısım Avrupa çevreleri ta
rafından yapılan telkinlere kesinlikle iltifat etmemek 
gerekir. 

3. Türkiye, tarihi, dinî ve kültürü ile Ortadoğu 
ve İslam ülkeleriyle de özel bağlara sahiptir. İslam 
ülkeleriyle politik ve ekonomik ilişkilerin son yıllarda 
gösterdiği gelişme memnuniyet vericidir. Bu ilişkile
rin ileride daha da geliştirilmesi için geniş potansiyel 
mevcuttur ve bu imkânlar kullanılmalıdır. Ancak, İs
lam ülkeleri ilişkilerini, AET ilişkilerinin alternatifi 
görmek hatalı olur. Aslında, Türkiye'nin İslam ülke
leriyle ilişkilerinin gelişmesi, Türk ekonomisini kuv
vetlendirmekte ve Türkiye'yi AET nezdinde daha et
kin yapmaktadır. Buna mukabil, müstakbel bir AET 
üyesi olması, Türkiye'nin İslam ülkeleri nezdindeki 
kuvvetini artırmaktadır. Böylece Türkiye, Avrupa 
ve Ortadoğu İslam ülkeleri arasında etkin bir köprü 
fonksiyonunu görebilecek tek ülkedir. 

Sayın milletvekilleri, AET ile ilişkilerimiz konu
sunda yapmak istediğimiz en önemli politika tavsiye-

— 150 — 



T. B. M. M. B : 67 

si şudur: Türkiye - AET siyasî ilişkilerinin bir an 
önce canlandırılması hususunda gösterilen yoğun ça
balara devam edilerek, bu husus bir an önce sağlan
mak ve AET tam üyeliği için erken müracaat iyi bir 
zamanlama ile mutlaka yapılmalıdu. 

Bu, Türkiye'nin alması gerekli birçok tedbiri de 
beraberinde getirecektir. Alınacak tedbirlerden biri, 
1978'den bu yana askıya alınan, AET'ye karşı güm
rük yükümlülüklerimizin yerine getirilmesidir. Uygu
lanmakta olan dış ticaret rejimi, bu hususun gerçek
leştirilmesini kolaylaştırmıştır. 

Diğer taraftan, siyasî ilişkilerin normalizasyonu-
nun sağlanması, Dördüncü Malî Protokole de işler
lik kazandıracaktır. Daha ileriki bir tarihte ise, tah
kim müessesesinin incelenmesini ve tahkim için mü
racaat edilmesini önemle tavsiye ederiz. 

Sayın milletvekilleri, ABD ile ilişkilerimize gelin
ce: Hükümet, askerî yardımın artırılması, Yunanis
tan ile gözetilen 7/10 oranının terk edilmesi, Türk 
Ordusunun bir an önce en modern hale getirilmesi; 
ortak silah yapımının geliştirilmesi, birikmiş askeri 
borçların bir ölçüde silinmesi veya ertelenmesi için 
çaba harcamaya devam etmelidir. 

Ayrıca, ABD'ye yapılan ihracatın, bu arada teks
til ve hazır giyim ihracatının genişletilmesi yolunda 
da, yoğun çaba sarf edilmesine devam edilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın son bölümün
de, bazı. komşu ülkelerimizle aramızda mevcut çok 
ciddî sorunlar üzerinde kısaca durmak istiyorum : 

1. Yunanistan : 
Bu ülkeyle, Kıbrıs başta olmak üzere, Doğu Ege 

Adaları ve Limni'nin silahlandırılması, Rogers Planı
nın çiğnenmesi ve Limni'nin silahlandırılmasının NA-
TO'ya intikal ettirilerek tescili, Ege karasularının 12 
mile çıkarılması, 10 millik hava sahası gibi ciddî so
runlarımız vardır. Ayrıca Yunanistan, Türkiye'nin 
AET ve Avrupa Konseyinden uzak olduğu uzun bir 
dönemde, yoğun bir yanıltıcı propagandayla Avru
pa kamuoyunu aleyhimize çevirmiştir. 

Buna rağmen, Türkiye ile AET ilişkilerinin dü
zelme yoluna girmesi, ABD Kongresinde Yunan ve 
Ermeni müşterek lobisinin sonuç alamaması, Yuna
nistan'ın yalanlarına artık fazla inanılmadığına işa
ret etmektedir. Bu durumda, Yunanistan'a karşı va
kur, sabırlı ve diyalogdan çekinmez ve fakat kararlı 
tutumumuzun muhafaza edilmesi, tahriklere kapıla
rak hırçın bir tutuma girilmemesi şarttır. Bu husus, 
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ABD ve AET'yi tam olarak yanımıza almayı sağlar. 
Bu da ikinci safhada Yunanistan'ı şımarıklıktan vaz-
geçirerek çözüme yanaşmaya sevk edebilir. 

Kıbrıs sorununda, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
ler Birliği'nin önerisine karşı koymak da yine çok 

| doğru olmuştur. 
I Bunun yanında, Kıbrıs'ta temerrüdün Yunanistan 

ve Rum kesiminden geldiği hususunda, özellikle Av
rupa nezdindeki lobi faaliyetlerimizi çoğaltmak ge
rekmektedir. 

2. Bulgaristan : 
Düne kadar, Türkiye'ye kaçak silah ve uyuşturu

cu madde başta olmak üzere, her türlü kaçakçılığa 
yataklık yapan, böylece Türkiye'de terörizmi besle
yen ve Türkiye ekonomisini ve sosyal yapışım boz
mayı hedef alan, bu uğurda Papa'ya suikast düzen
leyenleri barındıran Bulgaristan, çok şükür bu gaye
sinde başarı sağlayamamıştır. Bu kere ise, 1984 yı
lında Bulgaristan'da yapılan «Kalkan II» Varşova 
Paktı Askerî Manevrasından hemen sonra, Bulgar 
Hükümeti, Türk azınlığını zorla ve öldürmek pahası
na Bulgarlaştırma eylemine girişmiştir. Bu konuda 
Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle, gerek Avrupa, 

I gerek islam ülkeleri Uluslararası forumlarında Bul-
| garistan kınanmışta-; ancak, Bulgaristan'la ikili anlaş-
. ma üzerinde yine ısrarla durmamız ve tslam ülkeleri 

başta olmak üzere, tüm ülkelerin yaptırımcı kararlar 
almaları yolunda etkin çaba göstermemiz gerekir. 

I Sayın milletvekilleri, komşu ve diğer islam ülke
leriyle, petrol fiyatlarının, bu ülkelere olan ihracatı
mızı ciddî şekilde etkilemeden ve dünya petrol fiyat
larını, bu fiyatlardaki düşmeyi göz önüne alarak dü
şürülmesi; Irak ikinci petrol boru hattını izleyerek, 

i Iran ile bir petrol ve bir doğal gaz ve Kuveyt ile ise 
doğal gaz boru hattı projelerinin gerçekleştirilmesi 
gibi ekonomik sorunlar yanında, fevkalade önemli ve 

: kritik hudut güvenlik sorunları vardır. Bu sorunlan 
ı ciddî şekilde ele aldığımız konusunda Meclisin ve 

kamuoyunun tatmin edilmesini talep ediyoruz. 

Hatay'ı ve hatta Güneydoğuyu kendi hudutları 
içinde görmek isteyen Suriye Hükümeti, toprakla
rında, Türkiye'ye karşı terörist eğitim kamplarının 
kurulmasına müsaade etmekte; Filistin Kurtuluş ör
tünün Suriye yanlısı bir bölümü, Türkiye'yi yıkmak 
için terörist eylemlerine destek vermekte; eğitilen te
röristler, Suriye hududumuzdan girerek eylem yap-

| makta, sonra tekrar Suriye'ye kaçmaktadır. 
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İran hududumuz da, yeterli derecede muhafaza 
edilemediği için, doğrudan İran'dan veya hatta Av
rupa'dan gelen teröristlerin yurdumuza sızma bölge
lerinden biridir. 

Irak Hükümeti ise, îran - Irak Savaşı dolayısıyla, 
hudutlarının muhafazasında fazla etkin olamamakta-
dir. 

Ayrıca, aşırı sol ve bölücü terörizm yanında, ga
zetelerde, gerici akımların teşvik edildiği yolunda ha
berlere de rastlanmaktadır. Bu gibi güvenlik sorun
ları ekonomik mülahazalarla örtbas edilmemeli, aksi
ne ekonomik mülahazalardan çok daha önemli olduk
ları için, daha kesin bir tavırla ele alınmalıdır. Bu tu
tum değişikliği yanında, ayrıca şu tedbirleri de öne
ririz. 

1. Hudutlarımızın etkin korunması için gerekli 
tesislerin yapılması tedbirine öncelik verilmeli ve hız
landırılmalıdır. 

2. Doğu ve Güneydoğudaki güvenlik kuvvetleri 
(ordu, jandarma ve polis) teçhizatlandırılmalı ve eği
tim noksanları giderilmelidir, 

3. istihbarata önem verilmeli ve Suriye kampla
rındaki faaliyetleri" ve şahısları önceden tespit edip, 
mesele daha kaynağında önlenmelidir, 

4. ilgili ülke ve hükümetleriyle bu konuda da
ha az müsamahakâr ve daha kararlı bir tutum içine 
girmeliyiz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (MDP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hiç. 
Anavatan Partisi Grubu Adına Sayın Halil Şıv

gın; buyurun efendim. 
Sayın Şıvgın süreniz 45 dakikadır efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HALİL ŞIVGIN (An

kara) — Sayın Başkan, değerli oıil'letveıkilleri; yüce 
Meclisimizde açılan bu genel görüşıme vesilesiyle, hü
kümetin dış politika alanındaki licraatı hakkında, Ana
vatan Partisi Gru'bu adına görüşlerimizi bildirmek 
üzere, huzurunuzda 'bulunuyorum. 

Önerge sahibi arkadaşlarımızın hükümete tevcih 
ettikleri sualleri dinledik. Genel görüşme açılmasını 
desteklediğimizi (belirtmek üzere Ibu kürsüye geldiği
mizde ödedik ki, «önergede yer alan her sual, öner
gede yer almayan Iher konu görüşülsün, tartışılsın, 
yüce milletin huzurunda, hükümetin dış politika ala
nlında katettiği mesafeler gözler önüne getirilsin.» 

'Muhterem arkadaşlarını, hükümetin, iktidarın 
devraldığı zamanki vaziyetle bugün ulaşılan merha
le çok farklıdır. Eskiden sadece müttefiklerimiz olan 

Batılı ülkeler, artık Türkiye'ye yalnızca savunma mü-
lahazalarıyk bakmamakta; fakat aynı zamanda, kar
şılarında 'büyük potansiyeli olan 'bir ekonomik part
neri bulmaktadırlar. Ayrıca, komşularıyla olan tarihî 
•bağları ve stratejik konumunun önemini gerekince 
anlamış bulunnıalkba ve pek çok milletlerarası si
yasî konuda, ülkemizin görüşüne başvurmaktadır
lar. 

Diğer taraftan, 'başta komşumuz Sovyetler Bir
liği olmak üzere, Doğu 'Bloku ülkeleriyle ilişkileri-
mıiz günün şartlarına uydurulmuş, hiç'bir devirde ol
madığı kaklar çeşitlendirilmıiştir. Münasebetlerimizin 
ilerlemesine ve genişlemesine mani olabilecek unsur
lar Ibüyük (bir ustalıkla »bertaraf edilmiş ve farklı sis
temlere sahip olduğumuz bu ülkelerle dahi işbirliği 
yapılabilecek sahalar yaratılmıştır. 

Manevî ve tarihî 'bağlarımız 'bulunan İslam âlemi 
içinde Türkiye artık layık olduğu yeri almıştır. Bu 
ülkelerle münasebetlerimizin Batı camiasına mensubi
yetimize ters düştüğünün öne sürüldüğü günler artık 
çok gerilerde kalimıştır. Bugün Türkiye'nin, sadece 
'Batı ile değil, aynı zamanda (İslam ülkeleriyle bağ
lantılarının kuvvetlendin İlmesinin isabeti hususunda 
ülkemizde genel 'bir muta'bakat mevcuttur. Bütün 
bunlara ilaveten, (Kore, Çin, Japonya, Endonezya gi
bi, mesafe olarak -kilometrelerle ölçüldüğünde- büyük 
rakamlardan 'bahsedilen memleketler için Türkiye 
artık uzak değildir. 

Sayın milletvekilleri, bugün 'burada hükümetin 
dış politika alanındaki son iki yıllık icraatının hesa
bı sorulmaktadır. Hükümetimiz tarafından hesap ve
rilemeyecek hiçbir adım, hiçbir temas, hiçbir teşebbüs 
düşünemiyoruz. Amerika ile münasebetlerin nereden 
alınıp nereye getirildiğini, (Batılı ülkelerle ikili ilişki
lerin nasıl 'bir zemine oturtulduğunu, Türkiye'yi Ba
tıdan uzaklaştırmalk isteyen mihrakların, 'bu ülkelerin 
(bazı çevırelerinden de gördükleri destekle sarf et
tikleri yoğun çabaların nasıl sonuçsuz 'bırakıldığını, 
Kıbrıs (meselesindeki ilerlemeleri, kapı komşumuz Yu
nanistan'ın her seferinde yeni bir çehreye 'bürünmüş 
olarak ortaya attığı- planlarının Atatürk'ün çizdiği 'ba
rışçı prensiplerden güç alarak, nasıl bertaraf edildi
ğini ve son olarak ortaya çılkan Bulgar mezalimi 
karşısında, hükümetimizin bütün imkânları nasıl se
ferber ettiğini, görmezlikten gelemeyiz. İslam âlemi 
ile olan ilişkilerimizin ulaştığı merhaleyi küçümse
yenleyiz. 

Dünyanın dlört bir 'bucağından, devlet adamları, 
hükümet temsilcileri, parlamenterler, sanayiciler ve 
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işadamlarının ülkemize yaptıkları ziyaretler, bize ve
rilen önemin, bize duyulan saygının bir göstergesi 
değil mi? Bu 'hepimize gurur vermiyor mu? 

Sayın Başkan, değerli millet vekilleri; 'bugün Tür
kiye'den, bölgesindeki bir istikrar unsuru olarak 
baihsedilebiliyorsa, bu, önemsenmeyecek bir gelişime 
değildir. Çevremize 'bir göz attığımızda, komşuları
mızın birbirleriyle münasebetlerini dikkate aldığımız
da, bugün ulaştığımız yerin ehemmiyeti daha da 'art
maktadır. 

Ortak manevî ve -tarihî bağlarımız bulunan her 
iki komşumuz, birbirleriyle savaş halindedirler. Lüb
nan'da iç çekişmeler kaygı verici boyutlara ulaş
mıştır. 'Filistin meselesi, gösterilen 'bütün .gayretlere 
rağmen, ehemmiyetinden hiçte şey kaybetmemiş
tir. Terör 'başını alıp gitmiş, Akdeniz'de gerilimli dö
nemler yaşanmıştır ve ©erilim devam etmektedir. 

Bütün bu gelişmelerin, Türkiye'ye tesiri ihtimali 
yok mudur? Oysa, ülkemiz dimdik ayakta olup ge
lişmeler hakkında fikri sorulmakta, müşahedelerine 
değer verilmektedir. iDış politikamızın dayandığı pren
sipler, sulhu, sadece içeride değil dışarıda da sağla
mamızı gerektirmektedir. 

Türkiye, anlamsız 'bir kardeş kavgasına dönüşen 
Iran-Irak harbinde, 'her iki tarafla da dengeli ve mü
kemmel ilişkilerini sürdürmüş, barışın bir an evvel 
tesisi için, maddî ve manevî her türlü imkânını se
ferber etmiştir. Aıraplararası meselelerdeki tarafsız 
politikası ve Arap-İsrail ihtilafında Arapların yanın
daki tutumu ıher zaman takdir görmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, halen İslam âleminin 
içinde bulunduğu zor şartlara rağmen, hükümetimiz, 
iki yıllık iktidarı süresince izlediği dinamik ve ve
rimli politika sayesinde, sadece geleneksel ilişkileri
ni geliştirmekle kalmamış, bugüne kadar gereken 
önem verlmeyen diğer bazı ülkelerle de yeni dost
luk sayfaları açmıştır. 

Irakla mevcut petrol boıru hattına ilaveten ikin
ci bir hattın inşaı, Iran ham petrol ve doğal gazının 
Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakli, benzer bir pro
jenin Katar doğal gazı için başlatılması konuların
da varılan mutabakatlar, Türkiye Cumhuriyeti va
tandaşı olarak hepimizin iftiharla baktığımız teşeb
büslerdendir. Türkiye, bu projeler sayesinde, sadece 

"ilişkilerini sağlamlaştırmakla kalmayıp, aynı zaman
da, Avrupa ile Orbadoğu arasında, iki tarafın da vaz
geçemeyeceği bir bağ oluşturduğunu dünyaya gös
terecektir. 

f Ortadoğu ülkeleri ile olan ticarî ilişkilerimizdeki 
gözle görülür' artışın yanı sıra, Türk müteahhitlik 
firmaları, bu ülkelerdö beliibaşlı projelerde layık ol
dukları yerleri bulmuşlardır. Bu bölgelerde, ülkemize 
sermaye akımı için önemli imkânlar ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. 

Bütün bunlar, (hükümetin istikrarlı, kararlı ve di
namik politikası sayesinde elde edilen sonuçlar de
ğil midir? 

İslam alemiyle olan ilişkilerimizdeki gelişmeleri, 
sadece iktisadî mülahazalarla değerlendirmemek la
zımdır. Bu ülkelerle, tarihî ve manevî bağlarımızı 
sağl'amlaştırdığımız nispette, uluslararası forumlarda 
onlardan gördüğümüz destek de artmaktadır. 

I Sayın milletvekiLleri, Bulgaristan'da bir milyo-
I nun üzerindeki soydaşımıza uygulanan akıl almaz 

baskı politikasının, bir dost tslam ülkesinin parla-
I mentosunda kınanması, hafife alınacak bir destek de

ğildir. 
HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Nüfusu-

I muz 80 milyona çıktığında onlara göstereceğiz. 
HALİL ŞIVGIN -(Devamla) — İslam Konferansı 

I örgütü, son toplantısında, Bulgaristan'ı, sadece ağır 
I bir dile takbih etmekle kalmamış, aynı zaımanda, bu 
I kararın takibi hususunda da müspet bir adım atmış 
I bulunmaktadır. Hükümetimizin iktidarı sırasında zu-
I hur eden bu 'insanî mesele, yine hükümetimizin ka-
I rariı ve tesirli politikası ile adım adım takip edil-
I mekte, soydaşlarımıza reva görülen bu insandık dışı 
I muamele, müsait her ortamda teşjhir edilmektedir. 
I Sadece tslam ilkeleri nezdinde değil, insan haklarını 
I şiar edinmiş Batılı ülkelerin bulunduğu diğer birçok 
I forumlarda bu konu da gündeme getirilmiş, bu üllke-
I lerde yerleşik yurttaşlarımız akın akın sokaklara dö-
I ıkülerek Bulgar yönetimini protesto etmiş bulunmak -
I tadırlar. 
I Dünyada problemsiz ülke bulunmamafctadur. Esas 
I mesele problemlerin mevcudiyeti değil, bunlara kar-
I şı izlenen politikalardır. Hükümetin, bu meselede de 
I müzakere teklif etmekle başlayarak takip ettiği sis-
I temli ve azimli politikanın, kısa bir süre içinde so-
I nuç vermesini, millet olarak hepimiz 'bekliyoruz. Bu-
I nurila birlikte, en gülçü devletlerin bile çok haklı 
I göründükleri davalarında, sonuca ulaşmalarında kar-
I şılaştıkları zorluklar hepimizce malumdur. 

I Sayın milletvekilleri, dış politikanın çok yönlülük 
I vasfı, en açık olarak' kendisini komşularımızla olan 
I ilişklilerimizde göstermektedir. Sovyetler, Romanya, 
I Yuyoslavya ile yüksek düzeyde temaslar birbirini ta-
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(kip etmekte, 'başta Sovyetler Birliği olmak üzere, 'bu 
ülkelerle yaratılan işbirliği sahaları, hükümetin 'ba
şarılı icraatının diğer önemli !bir mislini teşkil etmek
tedir. 

Sovyetler 'Birliği, Romanya, Yugoslavya, Macaris
tan, Çekoslovakya ve Arnavutluk'tan Türkiye'ye ge
lip giden 'heyetleri görüyoruz. IHer temasın sonumda 
ya bir işbirliği projesi 'ilan ediliyor ya da 'bir mal 
mübadelesi anlaşması veya 'bir kredi anlaşması im
zalanıyor. Bunların hepsi somut adımlarla noktala
nıyor. 

Romanya'nın Köstence Limanı ile İstanbul ara
sında başlatılan 'Ro-Ro seferleri, uluslararası taşıma
cılığa alternatif yollar geliştirmiştir. Mutabakata ya
nıldığı üzere, Samsun - Köstence ve İstanbul - Kös
tence limanları arasında feribot seferleri ihdas edil
mesi, Trabzon - Köstence Ro-Ro hattının daha faz
la kullanılır hale gelmesi, millet olarak temennimiz
dir. 

'Sovyetler Biriliği ile olan ilişkiler gözler önünde
dir. Bu ülke 'ile imzalanan 25 yıl süreli doğal gaz 
anlaşması, Türkiye'ye önemli yararlar sağlayacaktır. 

Ekonomik, ticarî, bilimseli ve kültürel alanlarda 
yürütülen yoğun temas ve teşebbüslerin meyveleri
nin toplanacağı zaman çok uzak değildir. 

(Doğu bloku ülkeleriyle iyi komşuluk ve karşılık
lı fayda temellerine oturtularak geliştirilip çeşitlen
dirilen münasebetlerimiz, çok yönlü dış politikamı
zın en güzel örneğini sergilemektedir. 

Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetin 
iki yılı aşkın icraatı süresince, geleneksel 'ilişkileri
mizin daha sağlam zeminlere oturtulduğu, birçok ül
ke ile mevcut münasebetlerin çeşitlendirilip gelişti
rildiği ve bunlara yeni ülkelerin eklendiği hususun
daki müşahedemizi bir kez daha vurgulamak isti
yorum. Ülkemiz, bu süre zarfında, ısadece yeni dost
luk sayfaları açmakla kalmamış, ayrıca eskilerimi 
de gözden geçirme ve bağlarını sağlamlaştırma yolun
da ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendi-
rebilımiş bulunmaktadır. 

Görüyoruz ki, artık masada, müttefikimiz Ame
rika Birleşik Devletleri ile, sadece Savunma ve Eko
nomik (İşbirliği Antlaşması ve bu alandaki karşılıklı 
yükümlülükler müzakere edilmemekte; Türkiye, ti
carî mübadelelerin ikili ilişkilerdeki önemini de ar
tık ısrarla vurgulamaktadır. Son iki yıl zarfında, 
Amerika ile imzalanan 'anlaşmalarla, ABD sermaye 
çevrelerinin Türkiye'ye yatırımlarının teşviki söz ko-
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nusu olmuştur, F-16 uçaklarının Türkiye'de imali 
aşamasına gelinmiştir. 

HÜSEYİN AYNİ SAGESEN (Ordu) — Ne ge
tirecek ne götürecek, göreceğiz. 

HALİL ŞIVGIN ıtfDevamla) — O yıldır ilk kez 
bir Türk Başbakanı, Amerika'yı, yine bu dönemde 
ziyaret etmiştir. Aynoa, Savunma ve Ekonomik İş
birliği Anlaşmasının (karşılıklı menfaatlere cevap ve
recek şekilde yeniden müzakeresini isteyen taraf, yi
ne Türkiye olmuştur. Teknik düzeyde devam eden 
müzakere sürecimin, ülkemiz menfaatlerine hizmet 
edecek bir merhaleye ulaştırılacağına inancımız tam
dır. Diğer müttefiklerimizle münasebetlerimizde, hü
kümetin iktidarı devraldığı dönem ile bugünkü du
rum arasında çok büyük farklar mevcuttur. Kayde
dilen gelişmeler, son iki yılda sarf edilen gayretlerin 
bir mahsulüdür. Biz, içeride ayaklarımızı yere sağ
lam olarak bastığımız müddetçe, demokratik ülkeler 
arasındaki gereken yerimizi almamız dışında bir ih
timal, zaten mevzubahis olamazdı. Türkiye'yi Batı
dan koparmaya çalışan mihrakların, bu ülkelerdeki 
bazı çevrelerden gördükleri destekler ne olursa ol
sun, ne kadar gayret gösterirlerse göstersinler, ala
cakları sonuç budur ve Türkiye hür ve demokratik 
dünyanın mensubudur, böyle kalacaktır. Bu hükü
met sayesinde ülkemiz Batıya aidiyetini bir kez da
ha kanıtlamış, sadece siyasî forumlarda değil, EURE-
KA gibi, Ortak Uçak Yapımı Projesi gibi teknolojik 
işbirliği alanlarında ilgisini göstermiş ve bulunması 
gereken yerini hiç bir tereddüte mahal bırakmaya
cak şekilde almış bulunımaktadiir. Türkiye'yi, zama
nında Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonuna 
şikâyet eden beş Avrupa ülkesinin, bugün ülkemi
ze bakış açıları değişiktir. Bu ülkelerden bazılarının, 
sadece ülkemize karşı menfî tavırlarından vazgeçmek
le kalmayıp, aynı zamanda müzahir tutum almaları, 
memnuniyetle müşahede edilmektedir. AET ile iliş
kilerin normalleştirilmesi hususunda, hükümet tara
fından atılan son adımın da başarıya ulaşması içten 
temennimizdir. 

Sayın milletvekilleri, çok taraflı ortamlarda ol
sun, ikili düzeyde olsun, Batı ile ilişkilerin sağlam-
laştırılmasının ülkemize sağlayacağı menfaatlar, sa
dece siyasî, iktisadî ve ticarî mülaihazalarla değerlen-
dirilmemelidir. Batılı ülkeler, terörizme karşı işbir
liğindeki görüşlerimizi de artık desteklemeye başla- -
mışlardır. Bu ülkeleri, zamanında, haince planları
nın tatbiki için en müsait ortam olarak gören Er
meni katillerin çarptırıldıkları cezaları görüyoruz. 



T. B. M. M. B : 67 13 . 2 . 1986 O : 2 

Asılsız Eirmoni iddialarını müdafaa etmeye teşebbüs 
edenlerin, bazı forumlarda nasıl geri püskürtüidük-
lerini ibretle 'izliyoruz. Meselenin bir ıgünde halledil
mesini beklemiyoruz, ancaik, hükümetin terörizmle 
mücadelede takip ettiği kararlı politikayı takdirle iz
liyoruz. Can tehlikesiyle 'burun 'buruna, oldukları 
halde, görevierinıi azimle ve korkmadan yerine geli
nen yurt dışındaki temsilcilerimizle iftihar ediyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, milletimiziin hiçbir tehditten 
korkmayan ve mücadeleden yılmayan karakteri, ken
disini, !barış yolunda atılan adımlarda da göstermek
tedir. Hükümetimiz, Yunanistan ile .münasebetlerin, 
iyi komşuluk prensibinin gerektirdiği çerçeveye otur
tulması arzusunu her vesileyle göstermektedir. Yuna
nistan Hükümetine diyalog teklif edilmiş, işbirliği 
önerilmiş ve iki ülke arasında 'bir dostluk, iyi kom
şuluk, uzlaşma ve işbirliği anlaşması imzalanması 
çağrısında 'bulunulmuştur. 'Başbakanımız, Yunanis
tan Başbakanına, istediği yerde, istediği zamanda 
müzakerede bulunmaya hazır olduğunu duyurmuş
tur. 

(İki ülkenin münasebetlerinin dayandığı temeller, 
uluslararası anlaşmal'arla sabit olup bunlardan taviz 
verilemez. Türkiye'nin hak ve menfaatlerine halel 
getirilemez. Bununla birlikte, bugün mevcut mese
lelerin, ancaik'ciddî ve anlamlı müzakerelerle çözüm
lenebileceğinden de kuşku yoktur. 

Venizelos, 1930 yılında yaptığı bir konuşmada, çok 
zevkli bir hakikati keşfettiğini belirtiyor ve «İki ül
kenin mazisi, hal ve istikbali gözden geçirildiğinde, 
bu kadar çok noktada menfaatlerinin birleştiği iki 
millet nadiren bulunur» diyor. Ümit ederiz ki, Yu
nanistan hükümeti, yakın bir gelecekte, bu sözlerin 
kıymetini idrak eder, uzatılan dostluk ellerini artık 
kavrar. 

Hükümetimizin, Yunan vatandaşlarına vize uy
gulamasını kaldırdığı tarihten sonra, Türkiye'ye ge
len Yunan vatandaşlarının sayısında büyük artışlar ol
duğunu duyuyoruz. Bu, Türkiye'nin zeytin dallarına, 
Yunan halkının müspet bir cevabı değil midir? 

Ayrıca, komşularıyla iyi münasebetler tesisini, bir 
dış politika prensibi edinmiş bulunan ülkemiz; kav
ga, husumet ve hırçınlığın hiç kimseye fayda sağla
mayacağını ısrarla anlatarak, barışçı politikamızı dün
ya kamuoyunda devamlı sergilemektedir. 

Hükümetin, uluslararası hukuka dayalı, karşılıklı 
hak ve menfaatleri gözeten Yunanistan politikası, par
ti grubumuz olarak tarafımızdan desteklenmekte, bu 

politikanın er veya geç müspet sonuçlara ulaşacağına 
inanmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetin, 
milletimizin desteği ve tespit edilen prensiplere bağ
lı kalarak azimle yürüttüğü diğer bir konu da Kıbrıs 
meselesidir. Son iki yıl zarfında, Kıbrıs Türkleri için 
çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Istırap ve sı
kıntı dolu günler, Kıbrıs Türkleri için artık çok ge
rilerde kalmıştır. Adada yeniden eski günlere dönül
mesi için Rum ve Yunan işbirliğinin, milletlerarası 
alanda yürütmeye çalıştığı baskı kampanyası sonuç 
vermemiştir. 

Kıbrıs Türk tarafı adım adım ilerleyerek bugün
kü düzeyine ulaşmış, Cumhuriyetini ilan etmiş, Cum
hurbaşkanını seçmiş, Anayasasını kabul etmiş ve si
yasal düzenini kurmuştur. Bütün bunları yaparken, 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çabalarına 
gösterdiği destekle haklı davasını kanıtlamış; Rum -
Yunan ortaklığının, meselenin hallolmamasmdan fay
da gördüğünü, bütün dünyanın gözleri önüne sermiş
tir. Tabiatıyla bu durum, Kıbrıs Türklerinin, Rum
lar karşısında eşit statü sağlama gayretlerinin, dün
yada daha iyi anlaşılmasına yol açmıştır. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Kim
lere tanıttınız? 

HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Kıbrıs'ta, iki top
lumun siyasî eşitliğine dayanmayan bir çözüm bul
mak mümkün değildir. Hükümetimiz, Kıbrıs Türkle
rine destekte hiçbir zaman tereddüt göstermemiştir. 
Bilakis, Adada Türkiye'nin garantisini öngörmeyecek 
bir çözümün asla kabul edilemeyeceğini ve bu husus
taki kararlılığımızı bütün dünyaya ilan etmiştir. Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterinin yapıcı teşebbüsle
rinin olumlu sonuçlanmasını ümit ediyor ve bu ko
nuyla ilgilenme ihtiyacı duyan başka devletlerin de 
bu çabalara zarar verecek girişimlerden kaçınmala
rını temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, hükümetin dış politika 
alanındaki icraatı hakkında genel görüşme açılması 
önergesini desteklediğimizi ifade ederken, işte bu tab
lonun gözler önüne serilmesini istemiştik. Hükümeti
mize bu fırsatı tanıdıkları için, önerge sahibi arka
daşlarımıza şükranlarımızı bildiririz. 

Arkadaşlarımız, «Hükümetin, Atatürkçü dış poli
tika prensiplerinden anladığı nedir?» diye soruyor
lar. İşte, kıymetli vaktinizi alarak, bu kürsüden sa
vunduğumuz, iftihar duyduğumuzu ilan ettiğimiz bu 
politikadır. 
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HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Atatürk 
kalksa, bastonla kovalar. 

HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Atatürkçü dış po
litika, milletlerarası anlaşmazlıklara, iyi niyetle ve 
umumî menfaat adına karşılıklı fedakârlıklar yoluy
la yaklaşmaktır. Komşularıyla ve bütün devletlerle iyi 
geçinmektir. Başka bir devletin hukukuna tecavüz et
meden, hakkımızı, hayatımızı, memleketimizi, na
musumuzu müdafaa etmektir. Hükümetimizin politi
kasını tarif eden bu son ifadeler, Atatürk'ün kendi 
sözleridir. 

Anavatan Partisi Grubu olarak biz, hükümetimi
zin dış politika alanında iki yılı aşkın bir süredir 
gösterdiği gayret ve elde ettiği muvaffakiyetleri, işte 
bu Atatürkçü dış siyasetin başarılı bir tatbikatı ola
rak görüyor ve destekliyoruz. . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulu önde
rimizin, «Bir toplumun dahilî teşekkülü ne kadar 
kuvvetli, metin olursa, dış siyaseti de o nispette sağ
lam ve dayanıklı olur» sözlerine kulak verelim. Dış 
politikada başarılı olmak istiyorsak, hükümete yıkıcı 
değil, yapıcı eleştiriler yöneltelim. 

Huzurunuzdan ayrılmadan önce, Yüce Meclisi 
saygı ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

IBAŞKA'N — Teşekkür ederim Sayın Şıvgın. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 

Mustafa Kemal Palaoğlu, buyurun efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Palaoğlu, süreniz 45 dakikadır. 
'SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL 

PALAOĞLÜ «(Sivas) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; önergenin duyduğu ihtiyacı genelde pay
laştığımızı öngöruşmede ifade etmiştim. Daima du
yulan ve duyulacak olan ıbu ihtiyaç nedir, niçin du
yulmaktadır ve duyulacaktır sorularının cevaplarını 
anlatmaya ve çözümlemeye çalışmıştım, özellikle, 
Türkiye, çok partili, yaşama geçtikten sonra, Türkiye 
Büyük Millet (Meclisleri ile dış politikaları arasında, 
"belki daha doğru ve isabetli olabilecek bir ifade ile, 
muhalefetlerle dış politikalar arasındaki ilişkinin do
ğasına temas etmek, niteliğini yakalamaya çalışmak 
ve nasıl bir »fonksiyon olduğunu spfcamaya ulaşmak 
gerektiğinin, faydalı, yaratıcı ve üretici tartışmalar 
için şart olduğunu da söylediğimi hatırlıyorum. 

i 1946 ila 1950 arasına rastlayan dört yıl içinde, 
dış politika görüşmelerini Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde izlemeye giderdim. Hafızamda, o günlerden, 
ağır ve ıs'tılahlı Osmanlıcasıyla rahmetli Profesör 
KÖprülü'den güzel renkler hâlâ var. Dört yıl boyun-
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ca, Profesör Köprülü, Cumhuriyet Halk Partisi ikti
darına karşı hep 'belirli 'bir terminolojiyi kullandı ve 
tenkitler yaptı; «faal dış politika, oıüteaddî dış po
litika» diye (düşmanlık, saldırganlık anlamında değil, 
aktif anlamında) ama kendi Dışişleri Bakanlığı bo
yunca, iktidarları boyunca, yani 1950 ila 1960 ara
sında -sözcükler değişmiş olabilir- aynı eleştirilere 
muhatap oldu. 1961 Men sonra, iktidarlarla muhale
fetler arasında dış politika »konularında belki eleştiri
lerin sözcükleri, üslu'bu değişti; ama bence, anlam
sızlığı pek değişmedi. «Onurlu dış politika, onursuz 
dış politika», '«güçlü dış politika, güçsüz dış politika» 
gîbi kendine özgü bir Esperanto içinde iktidar-muha-
lefet dış politika konuları, muhalefet ilişkileri sürdü 
gitti. Yaratıcı ve yapıcı olabilmek için çağdaş de
mokrasilerde ve çağdaş diplomasiler dünyası içinde, 
daha doğru bir ifadeyle muhalefetlerle, dış politika 
konuları arasındaki sorun nedir? Bunun doğasına 
serinkanlılıkla ve 'belki ilk defa yaklaşmanın, feir yak
laşma denemesi yapmanın, son derece yararlı ve zo
runlu olduğuna bugün de inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, dış politika konularında ya 
diyalogsuzluktan bahsetmişizdir, ya iş bir sağırlar 
diyaloguna dönüşmüştür veya diyalog var gibi gö
rünmüştür; ama faydalı ve yaratıcı olamayabilmiştir. 
'Bunları faydalı ve yaratıcı bir diyalog zeminine otur
tabilmek için, her şeyden önce bu ilişkiler üzerinde 
konuşmanın amaçlarını saptamaya çalışmak, bu tar
tışmalar için faydalı, sağlam ve yaratıcı tartışma alan
ları bulmak ve nihayet bu 'tartışmalar için -Esperan-
toları aşarak- kavramlarına açıklık getirilmiş bir dil 
bulabilme zaruretine inanıyorum. 

Parlamentolarla dış politikaların ilişkilerinde ya
şanan tarihsel evrime, kısaca değindiğimi 'hatırlıyo
rum. Bu, ha'tta bir ölçüde, tarihin kendi iç evrimine 
de 'koşuttur; yani, tarihin tarihinin evrimine. Bir za
manlar sultanların ve kralların tarihi, kendi iç ev
rimiyle 'milletlerin ve toplumların tarihi olmuştur. 
'Savaşların tarihi toplumsal olayların, sosyal olayla
rın tarihi olmuştur. 'Sadece nakleden tarih, açıkla
yan ve açıklamaya çalışan tarih olmuştur. 

İşte, bu tarihin tarihinin evrimine koşut olarak 
diplomasi de evrildi, klasik diplomasi terk edildi, 
çağdaş diplomasiye geçildi. Çağdaş diplomasinin en 
büyük niteliği, kapalı olmayışıdır. Sadece, gizli ka
paklı anlamında değil, bir avuç erbabından başka 
hiç kimsenin akıl sır erdiremeyeceği gfzler anlamın
da da çağdaş diplomasiler, demokratikleşmek zorun- . 
luluğunu duydular. Çünkü, artık uluslararası ilişki-
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ler tek boyutlu olmaktan çıktı, sadece savaşlar ve it
tifaklar sorunu ve sanatı 'olmaktan çıktı; sosyal, eko
nomik, kültürel ve teknolojik, dünya kadar boyut 
kazandı, niteliği, niceliği ve 'hacmi büyüdü. Dolayı
sıyla, artık halkı, İnsanları, günlük yaşamları, içinde, 
her adım başında İlgilendiren, geleceklerini ilgilendi
ren bir içerik kazandı. Böyle olunca, onların bu ni
teliklerine uygun bir ilişki düzeyine sıçramak, par
lamentoların hakkı ve görevi idi. 

Sayın ıDışişleri Bakanı, ön görüşmede, iyi niyetle 
ve samimiyetle feryat ediyor; «Her dış gezimden 
döndüğümde, bilgiler sundum, komisyonlarda daima 
bilgiler sundum, bireysel bilgiler sundum, sözlü ve 
yazılı sorulara cevap vererek 'bilgiler sundum, bütçe 
zaten bir gensoru niteliğindedir; acaba eksik ne kaldı 
ki, genel görüşme isteniyor?» tarzında fevkalade iyi 
niyetli; ama bir şeyi eksik olan bir savunma yapıyor 
'idi. Parlamentolarla veya muhalefetlerle dış politika 
konuları arasındaki ilişki, sadece iktidarların bilgi 
sunmalarından, parlamentoları aydınlatmalarından 
ibaret değildir. İhtiyaç bundan ibaret olmadığı için, 
fonksiyon bundan ibaret olmadığı için, genel görüş
me ve benzeri İhtiyaçlar, ber türlü bilgi sunmalara 
rağmen, devam etmektedir ve devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, öyleyse bu işlev nedir; par
lamentolarla, dış politika konuları arasındaki bu iliş
ki nasıl bir işlevdir, nasıl işlevsel bir ilişkidir? Ben 
bunu çağdaş diplomasi dünyası içinde üç aşamada gö
rüyorum : 

Her şeyden önce - sadece bilgi sunarak değil - dış 
politikada, dış politikaların oluşumunda, parlamento
lar temel çizgiler vererek, temel yönler tesis ederek 
katkıda bulunurlar, renklerini vururlar ve dış politi
kalar evrilirken, kendi evrim süreçleri içinde de - par
lamentolar - işte bu fonksiyonu dinamik tutarak kat
kılarda bulunurlar, bu bir; uygulamalardan sonra de
netimler yaparlar, bu iki. 

Eğer bütün bunlar, canlı, renkli ve dinamik ise, 
dış politikalar, yani bir ülkenin uluslararası ilişkileri, 
kendiliğinden ve giderek demokratikleşir. Halkın gün
lük yaşamını ve geleceğini doğrudan ilgilendirmesine 
rağmen, halkın ilgisi hâlâ son derece azdır. Hangi 
siyasî- partinin kongresinde uluslararası ilişkiler ko
nuşulur veya politikacılara bununla ilgili sorular so
rulur? Dış politikayı, halka mal etmenin yolu da, işte 
bu işlevin bütünlüğü içinde önemli bir parçadır; bir 
transmisyon işlevidir. 

Sayın milletvekilleri, demek ki parlamentolar, sa
dece biçimsel ve kuramsal bir gerek dolayısıyla değil, 
sadece kendilerini tatmin kaygısıyla değil, sadece bilgi 
almak ve aydınlanmak için değil, işte bu üç boyutlu 
işlevi yerine getirebilmek için dış politika konularıyla 
ilgilenirler, ilgileneceklerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çizgilerini çiz
meye ve tespit etmeye çalıştığımı zannettiğim bu iş
lev, nasıl yerine getirilebilir; nasıl yerine getirilmelidir 
ki, faydalı, dinamik ve yaratıcı olsun? Her şeyden ön
ce, dış politika konularının apayrı bir dünya, apayrı 
politika konuları olduğu düşüncesini artık tamamen 
terk etmek lazımdır. Yani, bir ülkenin, bir toplumun, 
bir ulusun iş ve dış politikaları bir bütündür. Dış po
litikalar, gerçi içtekilerin, iç politikaların mihaniki bir 
uzantısı değildir; ama içteki yapılarla, yapılaşmalarla, 
ilişkilerle, yani iç politikalarla doğrudan ilişkili ve bağ
lantılıdır. Mesele böylece ortaya konunca, akabinde 
zaten şunu söylemek zarureti gündeme gelir : «...Öy
leyse dokunulmazlıkları yoktur.» Şu veya bu ölçüde, 
şu veya bu şekilde, özel dokunulmazlık alanları olan 
ve özel tabuları olan bir dünya değildir dış politika 
konulan, ikinci koşul budur. 

Nihayet, hep söylediğimiz, hep dinlediğimiz; ama 
ne olmak ve ne olmamak gerektiğini derinden belki 
çok az düşündüğümüz bir sorunu dahi açıklığa kavuş
turmak gerekir : Millî dış politika nedir? Hep gelenek
sel, ulusal dış politikalarımızı konuşmayalım. Millî 
dış politika nedir?.. 

Sayın milletvekilleri, tek başına ve daima, doğasın
dan dolayı millî olan bir dış politika yoktur, olamaz 
ve bilmiyorum. Bir ülkede bir siyasî iktidarın bayın
dırlık politikası ne ölçüde millî ise, dış politikaları da 
p ölçüde millîdir; ama çok sık olmasını temenni etme
mek lazımdır, zaman zaman millî dış politikalar ihti
yacı gündeme gelir ve millî dış politikalar oluşur. On
lar çok sık olmaz ve çok sık olmamalıdır. 

Çok dramatik, çok olağanüstü konjonktürlerle, 
milletlerin ölüm kalım noktalarına geldikleri anlarda, 
kader noktalarında ve çizgilerde elbette millî dış po
litikalar olur. Bütün ulusal güçler, büyük ölçüde, işte 
o çok nadir olabilecek ve çok nadir olmasını temenni 
etmek zorunda olduğumuz dış politikalar etrafında 
buluşurlar, birleşirler. Bunun dışında, hayatın akışı 
içinde, bütün dış politikaların millî olmadığını söyle
mek gerekir. Bu gayrî millî demek değildir; millî de
ğildir; fakat gayrî millî de değildir. Mantıktaki karşıt-

1 
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lık ve çelişkilik - çelişki kurallarını hatırlatmak iste
rim - bir şey ak değildir; ama «ak değilse karadır» 
demek de mümkün değildir; ak da değildir, kara da 
değildir. Yani ulusal dış politika nedir; ransgele ve 
her şeye ulusal dış politika damgasını vurmakla da 
birtakım tabular ihdas ettiğimizin farkında olmak zo
rundayız. 

Sayın milletvekilleri, dış politikalarımızın, bizde 
cumhuriyetle başlayan gelenekleri vardır; «Atatürkçü 
dış politika» derken, bunları kastederiz. Öngörüşmede 
de söylemeye çalıştım; temel çizgileriyle uluslararası 
barış, özgürlük, çok duyarlı olduğumuz bağımsızlık, 
bölge sorunlarına bakış; ittifaklar ve ittifak içi ilişki
lere bakış, ittifakların, yani bağlantıların bağımlılığa 
dönüşmemesi konusunda olağanüstü duyarlılık, var. 
olan ve var olacak olan Atatürkçü dış politikanın te
mel çizgileri ve hâkim renkleridir, özellikle Türk Ulu
su, dış politikalarında, Atatürkçü dış politika demeti 
içinde bağımsızlık bahis konusu olduğunda, son dere
ce kıskançtır; çünkü bilir ki, bağımsızlığı lobilerle 
ve lobilerde kazanılmamıştır; kandan ve ateşten geç
miştir. Bunun içindir ki Atatürk, rastgele bir süperla-
tif kullanmamış, bilinçle ve özel bir anlamla, Türk is
tiklalinden hep «Yüksek istiklal» diye bahsetmiştir. 
Kavaklıdere'den yukarıya doğru giderken, eski Dil 
Kurumunun önünde bulunan kocaman bir kaya par
çasının üstünde bu «yüksek istiklal» terimini görür
sünüz ve işte özgün anlamı da budur. 

Atatürkçü dış politikanın bir temel geleneği ve çiz
gisi de, ittifaklara ve ittifak içi ilişkilere sürekli tarih 
bilinciyle bakmaktır. Sayın milletvekilleri, tarih, ken
disine belidi bir bilinçle bakıldığı takdirde, anlamlı 
olabilir; onun dışında olaylar yığınından ibarettir. 
Atatürk çok iyi bilir ki, itilaf güçlerini oyalayıp, Av
rupa'da General Ludendorf ordularını rahat ve ser
best bırakabilmek için yaratılmış «Kanal Seferinde», 
Türk çocuklarının, kum fırtınalarında kör olmaması 
için muhtaç oldukları kum gözlüklerini müttefiki çok 
görmüş ve vermemiştir. Sina'dan yurtlarına ve evle
rine dönebilen Türk çocukları kör dönüyorlardı. İt
tifaklardan ve müttefiklerden çok çekmiş bir kuşağın 
şuurlu bir tarih bilinci taşımış bir insan olarak, bü
tün olaylara ve özellikle ittifaklara tedirgin bir tabi
atla ve tarih bilinciyle bakmıştır. İşte, Atatürkçü dış 
politika budur. 

Atatürk'e göre, ittifakların kendisi kadar ve ken
disinden de önemli olan, ittifakların içinde nasıl ya-
şadığımızdır, nerelere gittiğimizdir, hangi konumlar
da ve hangi koşullarda olduğumuzdur. 

Sayın milletvekilleri, Atatürkçü dış politikada, bi
çim ve öz ilişkisi de temeldir. Dış politika konuların
da,, biçimi özden ayrı düşünmeye, hafife almaya im
kân olabileceğini sanmıyorum. Biçim, özün kendisi
dir. Bir yemek davetinde bile süflî ayrıntı gibi görüle
bilecek şeyler, aslında öze taalluk eden şeylerdir. Bu 
konuda tarihte güzel örnekler vardır. Dış politikada 
ve uluslararası ilişkilerde biçim kadar öze de, yani 
yöntemlere de, yaklaşımlara da, üsluba da, lobilere 
de, tavırlara da değer ve önem vermek gerektiğine 
inanırım. 

Lozan Konferansı açılırken Türkiye başdelegesine 
açılış töreninde söz imkânı yoktu. İsmet Paşa ayağa 
kalktı, kendisine de söz verilmediği takdirde «konfe-
rası terk edeceğini» söyledi. Alabildiğine faydacı, 
başka unsurları ve değerleri görmek istemeyen bir dış 
politika anlayışıyla, acaba düşünülebilir miydi ki «Ca
nım efendim, nihayet bir açılış töreninden ibaret; şöy
le başlamış ne olacak, böyle başlamış ne olacak?» 
Hayır, uluslararası ilişkilerde bir iş nasıl başlarsa, öy
le gider. 

Sayın milletvekilleri, ilişkilerin doğasına ve Ata
türkçü dış politikanın temel çizgilerine temas etmeye 
çalıştım. Bugünün dış politika konularında düşünce
lerimizi söylemeye gayret edeceğim. 

NATO ittifakının içindeyiz ve onun bir üyesiyiz. 
NATO içinde, komşumuz ve müttefikimiz Yunanis
tan ile ilişkilerimiz, hiç de iç açıcı bir süreç izleme
mektedir. Bir iyileşme, bir gelişme olabildiğini ve ola
bileceğini söylemek imkânından mahrumuz. Her şey 
doğru olarak yapılır, buna rağmen iyileştirmeler ol
mayabilir; ama, doğru yollar ve yöntemler izlendiğine 
inanmıyoruz, hatta «İttifak içi güç dengesi» terimini 
dahi, onun arkasındaki felsefeyi dahi bir miktar ra
hatsız edici bulduğumuzu söylemek isterim. Bu nasıl 
ittifaktır ki, üyeleri arasında güç dengesinden bahse
dilmektedir. Bunlar düşman mıdır? Ama içte böyle 
bir ittifaktır ve 1952\Ien beri, güç dengeleri altüst 
ola ola ve emrivakilerle karşılaşan bir Türkiye var
dır karşımızda. 

Ege sorunları bütün güçlüğü ile ve bütün yüküyle 
ortada duruyor. Hangi iyileşmeden, hangi ümitten 
bahsedebilecektir hükümet? Adaların Lozan'a rağmen 
silahlandırılması, kanayan bir yaradır. Bunu hiçbir 
şeyle, - bırakınız ittifakı, onun hukukunu, müeyyide
lerini - bağımsızlıkla, onurla da bağdaştırmaya kesin
likle imkân yoktur. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri) 
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MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — 70 milyo
na çıktığımızda halledeceğiz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — 80 mil
yona çıkınca. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — 
Batı Trakya Türklerinin yaşadıkları dramdan 'hiç 
bahsedilmemektedir. Batı Trakya Türkleri, adım adım 
dünyadan soyutlanmaya çalışılmaktadır. 

Bütün bunlar, bir müşterek ittifakın içinde bu
lunduğumuz için oluyorsa ve Yunanistan lehine, Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine adım adım yaratı
lan ve başarıya ulaştırılan emrivakiler, gücünü ve 
kaynağını bir müşterek ittifaktan alıyorsa, o ittifakı, 
o ittifak içindeki konumumuzu, koşullarımızı ve ilişki
lerimizi derin bir şekilde düşünmek mecburiyetinde
yiz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Nedir sayın milletvekilleri, nedir sayın hükümet, 
Avrupa'nın, Amerika'nın hayranlığı, bu özel ilgisi, 
bu güç vermesi sadece Byron gelenekleriyle açıkla
nabilir mi, antik Yunan hayranlığı ile açıklanabilir 
mi, sadece din boyutuyla açıklanabilir mi? Doğrudan 
doğruya siyaset var işin içinde; bu nasıl ittifaktır? 

Burada da, olayın kendisine bir tarih bilinci ile 
bakmak ihtiyacını duyuyoruz. Büyük Nutkun ilk say
fasında «Vaziyet ve manzaral umumiye» diye başla
yan uzun ve güzel cümle, hep hatırlarsınız şu cüm
le ile biter : «Nihayet Yunan ordusu İzmir'e ihraç 
ediliyor.» 

Sayın milletvekilleri, dikkatinize sunmak isterim, 
resmî, yarı resmî bütün tarihler belki Yunan ordu
sunun İzmir'e çıktığından bahsetmiştir; ama tek doğ
ruyu, tarihi, tarih bilinci ile açıklama gücüne sahip 
olan Atatürk, Yunan ordusunun ihraç edildiğinden 
bahsetmiştir. 

Bugün, bir ordu filan ihraç edilemez; ama Yunan 
diplomasisi, Yunan emrivakileri; arkasında aynı güç
ler, adım adım Türkiye'nin aleyhine ve Türkiye'ye 
ihraç ediliyor. Bunu belirli bir tarih bilinci ile yaka
lamak, anlamak ve soğukkanlı bir şekilde üzerine 
eğilmek ihtiyacını duymak zorundayız. (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir başka uluslararası ilişkiler alanı olan, Türkiye 
ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ilişkilerinde nerede
yiz, hangi noktadayız?.. Bir tek şeyi hatırlamak ve 
hatırlatmak ihtiyacını duyuyorum : Belki bir ölçüde 
benzer bir durumda, İspanya Dışişleri bakanlarından 
birisinin, muhataplarına bu konuda; «Beyefendiler, 
ben ülkeme gidip, sizin Avrupa için kanınızı dökmek 
mecburiyetiniz ve ehliyetiniz vardır; ama Avrupa'nın 
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nimetlerinden yararlanmaya hakkınız yoktur diye- ~ 
mem. Kendimde tarih önünde bu gücü ve hakkı bu
lamam» diyebilmiştir. 

Avrupalılık bir bütün ise ve o bütünün askerî or
ganizasyonu, ekonomik organizasyonu ve siyasî or
ganizasyonu, o bütünün içinde ve o bütünün kop
maz parçaları ise, nedir Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu karşısındaki bu tedavi edilmez ve ümitli görün
meyen durumumuz? 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerine de de
ğinmek ihtiyacından kaçmamam. Savunma ve Eko
nomik İşbirliği Anlaşması - birtakım rahatsızlıklar 
duymuş olmalıyız ki - müzakere süreci içinde. Ama 
düşünüyorum; uluslararası ilişkilerde bir antlaşma ve
ya bir ittifakın, hukukî müeyyidelerini de aşan bir
takım müeyyideleri olabilmelidir. Rahatsızlık duymuş 
olarak, görüşme konuşma ihtiyacı ile masaya oturu
yorsunuz; doğrudan ya da dolaylı soruluyor : «Müey
yidesi nedir; feshetmeye niyetiniz, istidadınız var mı?.. 
Hayır efendim, uluslararası ilişkilerde her temasın 
ve her sürecin küçükten büyüğe mutlaka bir müey
yidesi vardır. 

Bu vesile ile Anayasanın 90 inci maddesinin 3 ün
cü bölümünü; yani uygulama antlaşmaları ile ilgili 
Anayasal sınırları ve kapsamları konuşmak ve tartış
mak ihtiyacını duyduğumuzu da belirtmek isterim. Hiç 
de uygulama antlaşması niteliğinde olmayabilen pek 
çok antlaşma, uygulama antlaşması addedilerek, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin gündeminden uzak tu
tulabilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ortak savunma gerekleri için 
katkıda adaletsizliğe, devam etmekte olan adaletsiz
liğe, adına «Yardım» denen adaletsizliğe ve günü gel
diğinde, Türkiye'ye - sık sık - ittifakla ortak savun
ma katkılarıyla ve tabiatıyla hiç de ilgisi olmayan 
ekstra koşullara bağlanmasına ve nihayet her yıl 
Amerika Birleşik Devletleri Yasama Meclisinin ka
rarma ve onayına muhtaç olduğu için, istikrarsız ta
biatına da işaret etmeden geçemem. 

Adına, «Yıldızlar Savaşı» denen Stratejik Savun
ma Projesine de birkaç cümleyle temas etmek ihti
yacını duyuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
bir sözlü soru nedeniyle bir sayın bakan bu konuda 
verdiği cevapta, «Devletler ve hükümetlerarası düzey
de değil; ama finnalararası düzeyde ve bir bilimsel 
alışveriş, bir teknolojik düzey» gibi açıklamaya ça
lıştı. 
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Sayın milletvekilleri, ne olursa olsun, konunun 
özü ve amacı son derece açık ve bellidir. Bu ilişki 
bu düzeyde bile olsa, insanlığın amacı - eğer içtenlik-
li isek - silahsızlandırma olduğuna göre, bu düzeyde 
bir ilişki bile silahsızlandırmaya hangi katkıyı geti
recektir, hangi gelişmelere gebe olabilecektir? Bu ko
nuda açıklığa ihtiyacımız bulunduğunu belirtmek is
terim. 

Avrupa İnsan Hakları (Komisyonuna başvuran beş 
üyenin, başvurularını geri aldıklarından bahsediliyor 
ve bu büyük bir diplomatik başarı, büyük bir dış po
litika utkusu gibi sunulmak isteniyor. İsterdim bu kı
vanca iştirak etmeyi; ama koşullu olarak bir askıya 
almadan ibarettir ve Türkiye'nin demokratik denetim 
mekanizmalarından saklanan ve kaçırılan, esirgenen 
bir denetim, bir koşul olarak Avrupa însan Hakları 
Komisyonuna sunulafcilmiştir ve bu geri alma, bu 
askıya alma, bu erteleme, bunun için ve bu şekilde 
mümkün olabilmiştir kanaatindeyim. 

Hep ve sık sık «Millî dış politika, millî dış politi
ka» diye bahsettik ve ederiz de. Gerçekten millî olan 
ve gerçekten millî olması gereken ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin de o düzeye sıçraması şart olan bir 
dış politika konusu, bir uluslararası ilişki konusu işte 
ortada. Ermeni hezeyanları, hezeyan sınırını aşama
sını geçmiş, dostumuz ve müttefikimiz Amerika Bir
leşik Devletlerinin yasama organlarında karar tasarısı 
haline gelme istidadını taşımıştır, taşımaktadır. Bir 
baskı, bir tehdit unsuru olarak oralarda ve o organ
ların portföylerinde muhafaza edilmektedir. Bu ko
nuda yapılan lobilerin nispî başarılara ulaştıkları dü
şünülebilir; ama olayın özü son derece önemlidir. 
Dilerdim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu konu
da sadece Amerika Birleşik Devletlerini muhatap al
masın. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kabul ettiği bir 
önergeyle, bundan 2,5 ay kadar önce,' Amerika Bir
leşik Devletlerine şunu söylemek istedi: «Bu benim 
toprak bütünlüğümle ilgilidir, bu konuda fevkalâde 
duyarlıyım. Bu nasıl dostluktur, bu nasıl ittifaktır ki, 
bunları yapabiliyorsunuz?» Bu bir sitemden, dostun 
dosta, müttefikin müttefike siteminden ibaret idi; ama 
mesele o kadar önemlidir ki, Amerika Birleşik Dev
letleri, müttefikimiz olmasaydı ne yapacaktık? Tür
kiye Büyük Millet Meclisi kıyam etmeliydi ve kendi 
geleneğine, Misakı Millî geleneğine ve 1920 yılında 
Türkiye Büyük (Millet Meclisinin bütün dünya ulus
larına ve parlamentolarına beyanname geleneğine ba
karak, bütün dünyayı muhatap alıp tok bir sesle bu
nu söyleyebilmeliydi. 

İran ile komşuluğumuz nasıl komşuluktur? 100. 
Yıl Üniversitesinin Rektörü feryat ediyor; niçin 
ve nasıl ciddiye alınmıyor. Sayın Dışişleri Bakanı, bu 
bir Yükseköğretim Kurulu sorunundan mı ibarettir? 
Bu bir uluslararası ilişki sorun değil midir? iki ulus 
arasındaki ilişkinin getirdiği talihsiz bir durum değil 
midir? 

(Bir zamanlar, Atatürk'ün sağlığında, İran Şahı - ki 
İran da etkilenirdi - özde, şu gerçeğe uygun bir cümle 
söylüyor; ben hatırlıyorum, hatırlayabilecekler de bu
lunur; böyle şeyleri duyardık, gururumuzu okşardı ve 
öze uygundu, o günlerin hayatına uygundu. Güya o 
zamanki İran Şahı haklı sitemlerde bulunmuş; «Tür
kiye'de her inkılap olup da, İran'da da tesirin gös-
teriptü; imdi de cumhuriyet...» Bu kadarı da fazla de
meye getirmiş. Yani Türkiye, devrim ihracı filan an
lamında değil; fakat bir güneş gibi etrafını etkiliyordu. 

Sayın bakan, her şey tersine mi döndü, bugün 
Türkiye'ye devrim mi ihraç ediliyor? Bir üniversite 
rektörü feryat ediyor, bunun uluslararası bir boyutu 
yok mu? Bu, bir uluslararası ilişki sorunu değil mi? 
Türkiye, bir üniversite rektörünü böylesine feryat ede
cek noktalara nerelerden ve nasıl geldi? (SHP sırala
rından alkışlar) 

«Dışta temsil birliğine» de temas etmek istiyorum. 
öngörüşmede, çağdaş diplomasinin tabiatı içinde, lo
bilerin ölçüsü içnde ve ölçüyü kaçırmamak kayıt ve 
şartıyla zorunlu, faydalı olduklarına, olabileceklerine 
ben de temas etmiş idim; ama, dış politikaları siyasî 
iktidarlar parlamentolarla beraber oluştururlar. Onları 
başlıca uygulayacak olan mekanizmalar ve güçler ise 
hariciyedir, hariciyenin uzmanlarıdır, yetişmiş insan
lardır. Dışarıda temsil birliği konusunda duyarlı ol
duğumuzu, iktidarı ve muhalefeti ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisini bütünü ile duyarlığa sevk etmek is
tediğimizi söylemeliyim. 

Devlet Bakanlığının dışarıdaki memuru, Devlet Ba • 
kanlığının memuru; Maliye Bakanlığının temsilcisi, 
Maliye Bakanlığının memuru; ama devletini dışarıda 
temsil eden Dışişleri Bakanlığı mensubu, sadece Dış
işleri Bakanlığı mensubu... Hayır beni dışarıda temsil 
eden, kişisel dosyası ve sicli Dışişleri Bakanlığında bu
lunan bir büyük devlet görevlisidir. Bu açıdan yakla
şarak dış temsil konularında temsil birliğine tekrar ve 
belli bir duyarlılıkla işaret etmek istiyorum ve söyle
mek istiyorum ki, çok değerli diplomatlara, çok de
ğerli diplomatik geleneklere sahibiz. Onların geçmiş
lerinde Numan Bey ve benzerleri gibi büyük virtüöz
ler ve büyük gelenekler var; ama, ben bu övgümü ve 
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yorumumu uzatmadan, hariciye mesleğine, diplomat
larımıza, bir zamanlar cumhuriyetin ve Atatürk'ün 
nasıl baktığını bir resmî cümle ile aktarmak istiyorum. 
Yıl 1927; dağlara, taşlara Müdafaa-i Hukuk ideolo
jisinin renginin düştüğü günler... Hariciye Vekâleti 
Teşkilat Kanunu Tasarısı (Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Sevk yazısının altında «Başvekil İsmet» 
imzası vardır. Gerekçe şu cümle ile başlar: «Müdafaai 
millîye cephemizin sahai siyasîyedeki müdafileri olan 
hariciye memurlarımız» 

Yüce Meclisi saygılarla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Palaoğlu. 
Sayın milletvekilleri, parti grupları adına yapılan 

konuşmalar bitmiştir. 
Şahısları adına söz isteyen arkadaşlarıma söz vere

ceğim. Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. (Bağım
sızlar sıralarından alkışlar) 

Sayın Ülker, süreniz 10 dakikadır efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin değerli üyeleri; genel görüşmede millet
vekillerine 10 dakikalık söz süresi tanınmıştır. Ben bu 
tutumun doğru olmadığı görüşündeyim. Eğer içtenlik
le genel görüşme istenmiş de, milletvekillerinin eleş
tirilerinden yarar umuluyorsa, bunun makul bir süre 
olarak tespit edilmesi lazım gelirdi. 

İkincisi, şahıs adına yapılacak konuşmaların sayısı
nın da iki milletvekiliyle smırlandırılmaması, bu sayı
nın da makul olması gerekirdi. 

Üçüncü bir nokta da... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, müsaadenizle bir açık
lamada bulunayım. Bu genel görüşme önergesi veril
dikten sonra Başkanlık Divanı veyahut Danışma Ku
rulunca alınmış bir karar yoktur; bu müddetler, dün 
Meclis heyeti umumiyesine verilen bir önergenin oy
lanmasında sizlerin oylarınızla kabul buyuruldu. Bun
ları dün konuşsaydınız daha isabetli olurdu. 

Buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efendim, ko

nuşmamış olmama rağmen, yine hareket yanlıştır. Bu
nun yanlışlığım belirtmekte... 

BAŞKAN — İçtüzüğün hükmü o efendim; Içtüzür 

ğü değiştirirseniz o zaman değişir. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Müsaade eder mi

siniz Sayın 'Başkanım, sizin görüşünüzü anladım ben; 
ama «genel» demek «özel» değil demektir; bu özel ol
mayan bir görüşmedir, genel görüşmedir; ismi üze
rinde... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
50tyi aşkın bağımsız milletvekili var; 50'yi aşkın ba-
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ğımsız milletvekilinin konuşma haklarını tanımayan, 
öngörmeyen her hareket haklı hareket değildir. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu önergeyi geti
ren arkadaşlara 10 dakika süre tanınmıştır, 10 dakika
da ne anlatılabilir ki? 45 dakika, 10 dakika... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Meclisin sekizde biri var burada. 

BAŞKAN — Devam edin efendim, İçtüzük hük
mü uygulanıyor efendim. 

REŞİT ÜLKER {Devamla.) — Sayın milletvekil
leri, taJbiîdir ki, süre ile kısıtlı olarak, atlayarak 'bazı 
konulara temas etmek işitiyorum. 

M. NURİ ÜZJEL ^Eskişehir) — taa sahibi ola
rak da konuşma hakkı var. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT ((Çanakkale) — 
Bunu Başkanlık Divanının düzeltmesi lazım. 

REŞİT ÜLKER ^Devamla) — Evvela şunu ifa
de etmek istiyorum ki, insan hakları dolayısıyla bü
tün Avrupada, AET'de ve onun dışında bütün dün
yada aleyhimize yayın yapılmaktadır. Biz Türkiye 
olarak bunlara yeterli cevabı veremiyoruz. 

Burada şunu da ayrıca 'belirtmek isterim ki, in
san haklarının çiğnenmesini hiç kimse savunamaz; 
ama insan hakkı çiğneniyor diye Türkiye aleyhinde 
yapılan propagandayı da karşılamak gereklidir, bu 
tam olarak yapılmamaktadır. 

Önümüzde çok açık misaller var. Alman ırkçıları 
'bir Türkü dövüyor ve 'bütün Türklere karşı aynı du
ruma giriyor, komaya sokuyorlar ve öldürüyorlar; 
bunu da ırkçı bir düşünce ile yapıyorlar ki, bu daha 
'büyük bir suç. Yani bu bir adam dövme suçu değil, 
bizim müessir !fi'il dediğimiz suç değil; ırkçılık olarak, 
Türktür diye öldürüyorlar. Biz bunu yeteri kadar 
dünya kamuoyuna, AET kamuoyuna getirebildik 
mi? Getiremedik. 

İBunun yanında, Türk hastayı tedavi etmeyen Al
man doktora ceza verilmiyor; insanlık suçu bu. Han
gi milletten olursa olsun, hangi cinsten olursa olsun, 
hangi renkten olursa olsun, bir doktorun hastaya 
Ibakması lazım. Bu hadise Türklere uygulanıyor. Bu
na cevap verebiliyor muyuz, bütün dünyayı ayağa 
ikaldıra'biliyor muyuz? 

Türklerin dükkânları yakılıyor Almanya'da. Bun
ları dünya kamuoyuna, en azından Avrupa kamu
oyuna; en azından (bize, «insanlık suçu işliyorsu
nuz» dedikleri şifada söyleyebiliyor muyuz? Bu bir 
konu. 

-Diğer bir konuya geçmek istiyorum: Bugün Av
rupa'da, tbizim karşımızda bir kMeteşme var; bunu 
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gittik gördük, okuduk biliyoruz, raporlarını görüyo
ruz, onların yazdığı yazılardan da anlaşılıyor. Aca
ba 'bin ölçüde, Batılı devlet olarak, bizim komşumuz 
olan tslam devletleriyle ilişkilerimizi yanlış yorumla-
mıyorlar mı; yahut da birtakım çevreler, 'bu ilişkile
rimizi o kamuoyuna, başta Yunanlılar, Ermeniler, 
ayrımcılar olmak üzere, yansıtmıyorlar mı? Yani 
Türkler, Batılı Türkler, 'başka 'bir yola gidiyorlar di
ye, bizim politikamızı etkilemiyorlar mı? Bize gön
derilen dış haberler de, makalelerde buna ait birçok 
makale okuduk Türkiye aleyhine; Türkiye Batıdan 
kopuyor, ayrılıyor, gidiyor» diye; bunun da üzerin
de durmak lazım. Biz 'batının bir parçasıyız; Atatürk 
ve arkadaşları 'bunu bilerek, Türkiye bunu bilerek 
seçti, biz bunu bilerek yaptık. Vaktiyle batıya biz 
medeniyet götürdük, şimdi de o batının bir parçası
yız, 'biz batıdayız; bunu da her fırsatta ve her yerde 
dış politika olarak belirtmek mecburiyetindeyiz. 

Bugün AET ülkeleri, temelde, Türkiye'nin AET' 
ye katılmasıyla büyük ekonomik sorunlar çıkacağı 
düşüncesindeler ve insan hakları vesaire şekliyle onu 
kamufle ederek bundan istifade ediyorlar, Ortak Pa
zarın üyesi olarak Yunanistan bundan istifade edi
yor, Ermeniler bundan istifade ediyor, ayrılıkçı grup
lar hundan istifade ediyor; hatta bu arada bizim 
Amerika ile olan ilişkilerimiz dahi, AET ülkelerinin 
üzerinde kendisine göre bir etki yapıyor; Ibu da bir 
başka konu. 

Sayın milletvekilleri, dış politika, ekonomi ve di
ğer ilişkilerin, bir bütün halinde ele alınması lazım 
gelir; yani ekonomide başarılı olacağız diye yaptı
ğımız ekonomik bir hareket, dış ilişki, eğer hedefler* 
amaçlar ve uzun yadede vereceği neticeler iyi hesap
lanmazsa, ekonomide kısa vadede kârlı olduğu hal
de, uzun vadede dış politikada bizi yanlış istikamet
lere, gitmek istemediğimiz yerlere sürükleyebilir. Bu 
dağınıklığı görüyorum ve bütün bunları bir bütün 
olarak yapmak lazım geldiğine inanıyorum. 

Dış politikada birçok değişiklikler var ve bunla
rın hepsi 'bizim yakınımızda cereyan ediyor. tran-Irak 
savaşı için, 'bir Irak yetkilisi «Türkiye'ye savaş bula
şacaktır» diyor ve gerçekten de, onun dediği için 
değil; ama savaş bizim sınırlarımızda cereyan ediyor 
ve bu bölgede politikada en yetkili biziz. Biz en az 
sekizyüz senelik bir dış politika deneyimine sahibiz. 
Onun için biz bu işi kendi başımıza halledemeyiz. 
Elbetteki Rusya ve Amerika'nın çözümleme gücü üs
tündür; ancak, biz onları etkileyebiliriz. Kendi böl
gemizde cereyan eden bu olaylar dolayısıyla, bu bil-

I gilerimizden, bu geleneksel dış politika üstünlüğü
müzden istifade edebiliriz ve bugünlerde bizim en 

i çok üzerinde durmamız lazım gelen konu da budur; 
olaylar sınırlarımızdadır. 

Rusya ve Amerika'nın müşterek hareket etmesini 
tahrik edebiliriz. Muhtemelen, bu dengelerin bozul
masını onlar da istemez diye düşünülüyor. Bu konu
da yapılan araştırmalarda her i'ki tarafın bir denge 
içerisinde olduğu düşünülüyor. Silah ambargosu, ulus
lararası konfemaslar veya bunun dışında başarılı 
Türk hariciyesinin bulacağı konular olabilir. 

Ermeni meselesi kesin olarak en kritik noktasın
dadır. Bildiğimiz şudur ki, Ermeniler, AET'de ve 
diğer forumlarda, «Eğer bize yapılanın soykırım ol
duğunu kabul ederseniz terörizm duracaktır, eğer ka
bul etmezseniz biz buna devam edeceğiz» iddiasın
dadırlar ve böylelikle, mesela AET'de birtakım Av
rupa milletvekilleri, «'Biz bu konuda bir karar almaz 
isek terörizmi teşvik etmez miyiz?» diye düşünmek
tedirler. Gazetelerde okuduğumuza göre, şu sırada 
tsrail'in bir müracaatı olmuştur. 'Bu müracaatta, ye
ni ve tanınmamış elemanlarla Ermeni terörünün ge
ne elçiliklerimize ve Türkiye'ye taarruz edeceği söy
lenmektedir. 'Bu da, bizim bildiğimiz genel politika
ya, yani AET'de ve diğer yerlerde söyledikleri poli
tikaya uygundur. O sebeple, bugünlerde daha dik
katli olunmalıdır. Şüphesizdir ki, devlet tedbirlerini 
almıştır, ama bu milletin bir milletvekili olarak ben 
de bu kürsüden, bu tehlikeye işaret etmek istiyorum. 
ıBuna dayalı olarak bir başka konuya geçmek isti
yorum. 

Dış ülkelerdeki elçiliklerimizin korunması nokta
sında gözlemlerim var. Hepsinde tertibat alınmıştır; 
fakat Türk Milleti korkusuz bir millet, ölüme mey
dan okuyor, korkmuyor, korkmayı bir kusur olarak 
kabul ediyor. Ancak, şunu da kabul etmek lazım 
gelir ki, özünde doğru olan bu hareket şu koşullar 
içerisinde yanlıştır. Oradakilerin kendilerini koruma
sını bilmeleri ve alman bütün tedbirlere uymaları la
zım. Ben, geçen sene birkaç elçiliğimizle, bilhassa bu 
noktadan ilgilendim; pek fazla önem vermediklerini 
gördüm, bunun da eğitim eksikliğinden olduğunu 
kabul ediyorum. Dışişleri mensubu olarak yetişmiş, 
büyükelçi olarak yetişmiş, müsteşar olarak yetişmiş; 
biz onda bir savaşçı, bir asker niteliği arıyoruz. O 
bakımdan, bu noktada eğitim güçlendirilmeli ve bü
yükelçiliklerimizi de askerlerimizin koruması sağlan
malıdır. Bütün uyarılara rağmen Kanada Büyükel
çiliğimizde, Kanada'nın tedbir almaması neticesinde 
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vuku 'bulan olayları biliyoruz. Onun da kendine gö
re inceliği var. Oraya giden polis, emniyet görevli
leri, ya siyasî düşünceleri dolayısıyla veyahut korku
ları dolayısıyla, demek ki bu görevi yapamıyorlar. 
'Bu noktayı da 'burada 'belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, süreniz geçti efendim, 
rica edeyim, toparlayın. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Çok teşekkür ede
rim Sayın Başkanım, 'bitiriyorum. 

Nihayet, Sayın Başkanın da müsamahası ile bir 
noktayı dana 'belirtmek istiyorum. Dış politika, şüp
hesiz ki, hükümet tarafından yapılır; ancak bu, Dış
işleri Bakanlığında oluşturulur. 'Bakanlığın politikası, 
uzun süreli ve sürekli bir politikadır. Mümkün ol
dukça hükümetlerin o politikaya önem vermeleri 
doğru olur diye düşünüyorum. Ayrıca, dış politika
nın artık, millet tarafından, parlamento tarafından 
doğrudan doğruya 'Dışişleri Bakanlığına yardım et
mek suretiyle oluşturulması gerekir. «Millet olarak» 
dediğimiz zaman, 'bunun içine, dış politika enstitüle
rinin kurulması, bunların sayılarının çoğaltılması, des
teklenmesi ve dış politika oluşturacak mihraklar ha
line getirilmesi gibi hususlar girmektedir. Ayrıca, üni
versitelerde dış politikaya ait mevcut kürsüler ça-
lıştırılmıalı ve Dışişleri Bakanlığıyla ilişki kurmak su
retiyle eksik olan kürsüler varsa, onların da kurul
ması cihetine gidilmelidir. Yani, top yekûn Türk Mil
leti olarak, dış politikayı, parlamentosu başta olmak 
üzere milletimiz, 'hükümetlerimiz, Dışişleri Bakanlı
ğımız oluşturmalıdır. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için teşek
kür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Sayın Bakan söz istemişlerdir; buyurun Sayın 

Bakan. 
Sayın Bakan süreniz 45 dakikadır, hatırlatırım 

efendim. 
NURÎ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkanım, 

bizim söz hakkımız baki mi efendim? 
(BAŞKAN — Elbette efendim. 
M. NURî ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

saat 19'u geçti, devam kararı almayacak mısınız efen
dim? 

M. ŞÜtKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon) — Sayın 
Başkan, devam kararı almanız gerekir. 

'BAŞKAN — 'Buyurun Sayın »Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOÖLU 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 Haziran 
1984 günü huzurunuzda yaptığım konuşmada «Siyasî 

felsefeleri farklı hükümetler işbaşına gelip gidebilir
ler; Türkiye'de dış politikanın ana doğrultusu ve te
mel tercihleri değişmez, değiştirilemez; demiştim, 'bu 
kanaati bugün de aynı samimiyetle muhafaza etmek
teyim; zira cumhuriyet hükümetlerinin dış politikası, 
ilkeleri ve istikameti Atatürk tarafından tespit edil
miş millî bir politikadır. Hükümetler arasındaki si
yasal görüş farkları, dış politikanın özünü ve istika
metini etkilememiştir; etkileyemez de. 

19 Aralık 1983'ten bu yana, hükümet programı
mızda ifadesini bulan geleneksel Atatürkçü dış politi
kamızı, milletimizin ve onun temsilcisi Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onay ve desteği ile dinamik ve yara
tıcı bir zihniyetle uyguladık. Bunun neticesinde he
men her alanda büyük mesafeler katettik. Yurt içinde 
istikrarı sağlamış, hızlı bir ekonomik değişim ve geliş
me sürecine girmiş olan Türkiye, dış politika alanın
da da çevresindeki menfi gelişmelere karşı itibarı ve 
TÜcü hızla artan bir ülke haline geldi. Bu olumlu so
nuçların alınmasındaki en önemli etken dış politika
mızın yaygın bir millî mutabakata dayanmasıdır. 

Muhterem milletvekilleri, genel görüşme önerge
sinin kabulü vesilesiyle yaptığım konuşmada, günü
müzde dış ilişkilerin çok yoğun ve girift bir mahiyet 
kazandığını vurgulamıştım. Bu nedenle, devlet ve hü
kümet başkanlarının, hükümetlerin diğer üyelerinin, 
dışişleri bakanları gibi yabancı meslektaşları ile çok 
sık temas etmekte olduklarını belirtmiştim. Diploma
tik tatbikatta bu olay son on, onbeş yıl içinde giderek 
hızı artan bir gelişme şeklinde ortaya çıkmıştır. Dina
mik ve çok yönlü bir dış politikayı uygulayan hükü
metimizin, bu cereyanın dışında kalması düşünülemez
di. Gerek Türkiye'ye gelen yabancı şahsiyetlerin sa
yılarının artması, gerek yürütülen dış temasların- yo
ğunluğu ve devletler arasında müzakeresi yapılan ko
nuların çeşitlenmesi, hükümet üyelerinin, dış ilişkiler
de birlikte gayretler sarf etmelerini zarurî kılmakta
dır. 

Bütün bu çok yönlü gayretlerin merkezinde, koor
dinasyon sağlayan, diğer bakanlıklara teknik müzake
relerde de yardımcı olan Dışişleri Bakanlığı vardır; 
bazen ön planda görünmese de vardır. Gerçekte bütün 
girişimler, hükümetimizin oluşturduğu politikaların ve 
Sayın Başbakanımızın bu doğrultudaki direktiflerinin, 
görevi yüklenen birim tarafından fiiliyata aktarılma
sından ibarettir. 

Dış temsilde vahdeti sağlayan, daima Dışişleri Ba
kanlığı teşkilatıdır. Esastn, başka türlü, devlet işleri
nin yürütülmesi de mümkün değildir. Bu açıklamaları, 
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bir yanlış anlamadan kaynaklandığı anlaşılan bazı ifa
delerin, dış dünyadaki muhtemel tefsirlerini peşinen 
düzeltmek amacıyla yapmak ihtiyacını duydum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Dış 
dünya biliyor Sayın Bakan, düzeltmeye ne gerek var. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
(Devamla) — Değerli milletvekilleri, Atatürk'ün dediği 
gibi, «Büyük Millet Meclisinde Türk Milletinin gözü 
önünde konuşulmayacak hiçbir şey yoktur.» Dış po
litika uygulamalarımıza ilişkin her hususun Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde tartışılması, bizi ancak mem
nun eder. Tatbikata ilişkin her münferit konu üzerin
de tam bir görüş birliği içinde bulunmasak dahi, mil
letimizin çıkarlarını en iyi şekilde korumak gayesin
de birleşmemiz, bizim için en büyük güvencedir. 

Sayın Şardağ, dış politikada uzun vadeli planları
mızın olup olmadığını sordular. Türk dış politikası, 
Atatürk'ün tesis ettiği temel ilkelere uygun ve onun 
çizdiği yolda yürütülmektedir. Hükümetimizin prog
ramı bu temel ilkelere göre tespit edilmiş ve yüksek 
Meclisin tasvibine iktiran etmiştir. Tabiatıyla, bu po
litika yürütülürken dünya siyasetindeki gelişmeler 
sürekli olarak göz önünde bulundurulmakta ve uygu
lama millî menfaatlarımızı en yüksek düzeyde göze
ten bir esneklikle yürütülmektedir. 

Sayın Palaoğlu, çağdaş diplomasiyi son derece ve
ciz bir şekilde ifade ettiler; kendilerine şükran borçlu
yuz, tamamıyla bizim tatbik ettiğimiz ve takip ettiği
miz politikayı tasvir ettiler. 

YILMAZ DEMlR (Bilecik) — ENKA'dan da 
bahsetti, Sayın Bakanım. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
genel görüşme önergesinde hükümetimize bir dizi soru 
ve eleştiri yöneltilmektedir. Birbiriyle irtibatlı konula
rı bir arada mütalaa ederek ve hiçbir noktayı açık bı
rakmaksızın, sırasıyla bütün görüş, soru ve eleştirileri 
cevaplandırmaya gayret edeceğim. 

İlk soru olan ABD ile Savunma ve Ekonomik iş
birliği Anlaşması (SEİA) konusunda hükümetimizin 
inisiyatif sahibi olduğunu bilhassa vurgulamak iste
rim. Müzakerelerin başlatılmasında inisiyatif Türki
ye'den gelmiştir. Bu müzakerelerin makul bir sürede 
tatminkâr bir çözüme bağlanabileceği ümidini muha
faza etmekteyiz. 

İki müttefikin karşılıklı çıkarlarının, bir anlaşma
nın ortaklaşa bulunmasını sağlayacak önem ve ağırlık
ta olduğu düşüncesindeyiz. Sayın milletvekillerimiz, 
şüphesiz, süratle sonuç alınmasını arzu etmektedirler, 

bu arzuyu içtenlikle paylaşıyoruz. Amerika'nın da, ça
buk sonuç alma istek ve ihtiyacını gereği gibi dikkate 
almasını bekliyoruz. Türkiye bütün Batı âlemi ile ol
duğu gibi Amerika ile de ilişkilerini sağlam bir ze
min üzerinde geliştirmek arzusundadır. Amacımız, 
Türk - Amerikan ilişkilerini karşılıklı menfaatları 
azamîye çıkaran, kalıcı temellere istinat ettirmek ve 
bu ilişkilere zarar veren zararlı unsurları etkisiz bı
rakmaktır. Bu vesileyle, asılsız Ermeni iddialarına yer 
veren bir tasarının ABD Kongresinde yeterli destek 
bulamamasını memnuniyetle karşıladığımızı ifade et
mek isterim. 

Anlaşma ile yüklenilen karşılıklı mükellefiyetler 
arasında tatminkâr bir denge kurulmasını sağlamak 
üzere 1985 Ekiminde SEIA müzakerelerini başlattık. 
Bu müzakereleri yürütürken, sadece askerî unsurla
rı ön plana alan dar bir anlayışla hareket etmiyoruz. 
Zira biliyoruz ki, bu ilişkilerin her veçhesi sağlıklı ve 
verimli bir yapıya kavuşturulmadığı takdirde, güven
lik alanında etkin ve tatminkâr bir işbirliği güçleşe
cektir. 

Amerikalılara büyük bir açıklıkla izah ettiğimiz 
ilk husus şudur: Yapılacak yardımların, Türkiye ile 
Yunanistan arasında 7/10 oranında sunî bir dengeyi 
korumak gibi, hiçbir makul mesnedi veya izahı bu
lunmayan bir ölçüye bağlanmasını kabul edemeyiz. 
Son birkaç yıl içinde, miktar bakımından tatmin edi
ci düzeye ulaşmasa da, yardımın şartlarının ve kom
pozisyonunun iyileştirildiği bir gerçektir. İkinci ola
rak; ABD ile savunma sanayii alanında ileri bir iş
birliği gerçekleştirilemediği, iktisadî ve ticarî ilişkileri
miz hızla geliştirilemediği takdirde, sadece yardımlar 
aracılığıyla bir yere varılamayacağı bellidir. 

Türkiye, ABD'den, ihracatının üç katı oranında 
ithalat yapmaktadır. Bu durumun nedenleri, bilindiği 
üzere, tekstil ve demir - çelik gibi başlıca ihraç ürün
lerimize uygulanan kısıtlamalardır. 

Sayın milletvekilleri, kısaca çizmeye çalıştığım bu 
tablo, son iki yılda ortaya çıkmış değildir; yılların 
birikimini doğru bir mecraya yöneltmeye çalışıyoruz. 
Halen devam eden müzakere süreci içinde, Amerikan 
yetkililerine anlatmaya çalışıyoruz ki, mevcut durum, 
bizzat ABD'nin savunduğu serbest ticaret ilkesine ters 
düşmektedir. 

Amerika'ya yönelik ihracatımızın artırılarak, ikili 
ticarette bir denge sağlanması, ABD'nin Türkiye'ye 
yapacağı en önemli katkı olacaktır. Bugüne kadar iliş
kilerimizde geçerli olan, veren ve alan ülke modelini 
değiştirme kararındayız. Bundan böyle, karşılıklı, eş-
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değerde mübadelelerde bulunan, ihtiyaçları, ortak kat
kılarla, birlikte karşılayan, birlikte üreten bir ülke ko
numuna geçmek istiyoruz. Yıllanmış uygulamaların 
ve alışkanlıkların bir günde değiştirilemeyeceği orta
dadır; ancak kısa bir zamanda belli bir mesafenin 
alındığı da yine ortadadır. 

İki ülke arasındaki savunma sanayii işbirliğinde 
bazı adımlar atılmıştır. Bu meyanda F - 16 uçaklarının 
ortak imali projesine dair anlaşmanın imzalanması, 
gerek Hava Kuvvetlerimizin, gerek Türk sanayiinin 
güçlenmesi bakımından önemli bir adım teşkil etmiş
tir. SEıîA'nın, öngörülen tank modernizasyonu ve he
likopter montajı projelerinde ilerlemeler kaydedilmiş
tir. Bu gelişmeleri, doğru istikamette atılmış ilk adım
lar addediyoruz. 

Türkiye'ye sağlanan desteğin, yüklendiğimiz savun
ma göreviyle mütenasip bir düzey de çıkarılması ge
rektiğini ısrarla vurguluyoruz. 

1985 Aralık ayında ABD ile, Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasını imzalamış 
bulunuyoruz. Bu anlaşma, Amerika sermaye çevrele
rini Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik edecek, ay
rıca, diğer Batılı ülkelerle aynı yönde yapılabilecek 
anlaşmalar için de emsal oluşturabilecektir. 

Türk - Amerikan iktisadî işbirliğinin, bu anlaş
madan çok daha ileri hedeflere varması için neler 
yapılması gerektiğini araştırmaktayız. Bu meyanda, 
iki ülke ticaret ve sanayi odaları arasında karşılıklı 
olarak ilk defa «tş Konseyi» denilen bir ortak kurul 
teşkili, sonuçları zaman içinde daha iyi görülebilecek 
önemli bir gelişmedir. 

ABD ile savunma işbirliği alanında ve iktisadî ve 
ticarî ilişkilerimizi geliştirmekte ve tayin edici etken, 
tabiatıyla siyasî ilişkilerimizin seviyesi ve karşılıklı ira
denin mevcudiyetidir. Bu çerçevede hatırlatmak iste
diğim bir husus, ABD'ye 13 yıldan beri ilk defa başba
kan düzeyinde bir ziyaret yapılmış olmasıdır. Sayın 
Başbakanımızın 1985 Nisanında Amerika'ya yaptık
ları ziyaret, ilişkilerimizin geliştirilmesi bakımından 
önemli bir merhale teşkil etmiştir. Sayın Başbakan, bu 
ziyaret vesilesiyle ABD ile ilişkilerimizi daha geniş 
ve kapsamlı bir zemine oturtmak arzumuzu, en yük
sek düzeyde, doğrudan ifade etmek fırsatını bulmuş, 
Türkiye'nin sesini Amerika Birleşik Devletlerinde et
kili ve nüfuzlu çevrelere duyurmuştur. 

Öte yandan, ABD'yi ziyaret eden sayın milletve-
killerimizin yaptıkları temasların olumlu sonuçlarını 
burada şükranla kaydetmek istiyorum. Ayrıca, yüksek 
düzeyli Amerikan yetkilileri, Türkiye'ye gelerek, iki 
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ülke arasındaki diyalogun zenginleşmesine katkıda 
bulunmuşlardır. 

Göreve başladığımızdan bu yana Amerikalı mes
lektaşımla çeşitli vesilelerle bir araya gelerek bu so
runları görüşmüş bulunuyorum. Kendisinin Mart ayın
da ülkemize yapacağı resmî ziyaret sırasında, gerek 
ikili, gerek milletlerarası meseleler üzerinde görüş alış
verişini sürdürmek için yeni bir fırsat doğacaktır. 

Nihayet, ABD yönetimiyle kurulan diyaloga ilave
ten, ABD kamuoyuna yönelik çok yönlü ve kapsamlı 
bir gayret içinde bulunduğumuz, Yüce Meclisin ve ba
zı hatiplerimizin işaret ettikleri gibi, hepimizin ma
lumudur. 

Son iki yıl içinde Türkiye'yi tanıtma faaliyetlerine 
hız kazandırılmış ve bu amaçla mevcut her imkân
dan azamî istifadeye çalışılmıştır. Bu çerçevede, ABD'-
de mukim soydaş ve vatandaşlarımızın organize gay
retlerine, takdir duygularıyla işaret etmek isterim. 
Sonuç olarak, ABD ile ilişkilerimiz halen doğru mec
radadır. Mevcut güçlükleri ısrarlı ve sürekli gayret
lerle aşmaya çalışıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, göreve başladıktan kısa bir 
süre sonra, 1984 yılı Ocak ayında Stockholm'de NA-
TO'lu meslektaşlarım ve diğer Batılı ülkeler dışişleri 
bakanları ile bir dizi görüşme yapmıştım. Bilahara, 
Stockholm'den Brüksel'e geçerek, AET yetkilileriyle 
görüştüm. Bunlar, Batılı meslektaşlarımla, hükümet 
üyesi sıfatıyla yaptığım ilk temaslardı. Şimdi, geriye 
dönüp, o gün karşı karşıya bulunduğumuz güçlükler
le, bugün ulaştığımız noktayı kıyasladığımda, aldığı
mız mesafe daha iyi görünüyor. Kolay bir yoldan 
geçmedik. Türkiye'yi Batı'dan uzaklaştırmak ve tecrit 
etmek isteyenler, hasmane çabalarını hâlâ sürdürmek
tedirler, ancak, Türkiye'nin Batı'dan koparılabilece-
ğini ummak boş bir hayaldir. 

Batı âlemi ile olan ilişkilerimizde bugün ulaştığı
mız olumlu ve umutlu noktada son iki yıl içinde, ba
zen gayretlerimizden semere almak için daha uzun 
bir zamana ihtiyaç olabileceğinden endişe ettiğimi 
açıklayabilirim, inanç, azim ve kararlılıkla, önümüze 
çıkarılan engelleri bir bir aştık ve aşmaktayız. Bugün 
ulaştığımız merhaleden kıvanç duyuyoruz. Batı ile 
ilişkilerimiz artık yükselme seyrine girmiştir. Dış po
litika uygulamalarının kaderi, böyle darboğazlardan 
geçilirken sürekli eleştirilere muhatap olmalarıdır. 
Gündelik olayların heyecanı içinde sürecin bütünü 
gözden kaçırılır; münferit olaylar, hayatî meseleler 
gibi görülerek, dış politikayı yürütenlere sert tenkit-
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ler yöneltilir. Nitekim, son iki yılın olaylarını çok ge
nel çizgileriyle hatırlamanızı bilhassa rica ediyorum. 

Parlamenterlerimizin, Avrupa Konseyindeki yer
lerini almaları meselesinde bize yöneltilen eleştirileri, 
lütfen hatırlayınız. Tutumumuzun doğruluğuna inan
dığımız için, bunlara göğüs gerdik ve sonuç malumu
nuzdur. 

Teknoloji Avrupasını kurmak üzere oluşturulan 
EUREKA Projesine katılmak için gerekli girişimleri 
yaptık. İlk organizasyon toplantısında yer almadığı
mız için, kabul edilmiyorsunuz diye eleştirildik ilgilen
mediniz, geciktiniz diye tenkit edildik; netice, meydan
dadır. 

Beş Avrupa ülkesinin, Avrupa insan Hakları Ko
misyonuna, aleyhimize yaptıkları şikâyetle ilgili ola
rak, sürekli eleştirilere maruz kaldık. Komisyonun, bu 
gibi konularda uyguladığı daimî usule göre, temas ve 
müzakere sürecinin gizlilik içinde yürütülmesi gerek
liydi. Bu gizliliği biz talep etmedik; ancak, uymak 
mecburiyetinde kaldığımız için eleştirildik. Bu sırada, 
ilgili beş ülkede, Türkiye ile bir uzlaşmaya varılma
sına karşı olan güçler, dostane bir çözümü sabote et
mek için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Aleyhi
mizde her türlü tezvirata başvurdular. Bir yandan 
bunlara göğüs gerdik; öte yandan, beşlere, egemenlik 
haklarımız, Anayasamız ve mevcut hukuk sistemimiz
le bağdaşmayan hiçbir düzenlemeye girmemize im
kân bulunmadığını, sabırla, tekrar tekrar anlattık. 
Sayın Palaoğlu'na bu hususu bilhassa belirtmek iste
rim. Herbirinin, teker teker ikna edilmesi, tabiatıyla 
zaman aldı. Beş Avrupa ülkesi, sonunda gerçeği gö
rerek, meseleyi daha fazla sürüncemede bırakmaktan 
vazgeçtiler. Bu davanın dostane çözümle sonuçlandı
rılması, Batı Avrupa ile münasebetlerimizde sunî; fa
kat önemli bir engeli ortadan kaldırmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa İnsan 'Hakları Ko
misyonunda, aleyhimize yapıilan şikâyetin dostane bir 
çözüme bağlanmasını müteakip, Sayın Barbakanımız 
AET Komisyon Başkanına; 'ben de, AET üyesi ül-

. kelerdeki meslektaşlarıma birer mektup yazarak, Or
taklık Konseyinin 'bakanlar düzeyinde toplanması 
için desteklerini talep ettik. Bu girişime bugüne ka
dar aldığımız tepkilerin olumlu ve cesaret verici ol
duğunu söyleyebilirim. Ortalklık Konseyinin kısa bir 
süre içinde 'balkanlar düzeyinde toplanarak, AET -
Türkiye ilişkilerinin normal mecrasına sokulabilece
ğini umuyoruz; ancak, AET ile ilişkilerimiz, normal 
mecrasına girdikten sonra dahi çeşitli güçlüklerin aşıl
ması gerektiği gerçeği 'bilinmelidir. Bu gibi güçiük-
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leri tabiî karşılamaya alışmalıyız. Yekpare, yeknesak, 
görünüşte sorunsuz ilişkiler ancak demokratik olma
yan düzenlerde mümkündür. 

AET, son birkaç yılı çalışma usuleninde ve mev
cut topluluk müesseselerinde reform tartışmalarıyla 
geçirmiştir. Gerek bu alanda, gerek topluluğun uy
guladığı politikalar konusunda zaman zaman çok sert 
çekişmeler görülmektedir. Kötümserlerin yorumları 
doğru çıksaydı, AET bugün ayakta duramazdı. De
mokratik 'bir toplulukta, bütün 'bunları tabiî karşı
lamak gerekmektedir, önemli olan nehrin akış is
tikametidir. 

AET, 30 yıl önce kurulan hedeflere henüz ula
şabilmiş değildir; ancak Avrupa 'birliği ideali de ha
yatiyetini her zamankinden fazla' korumaktadır. 
Türkiye - AET ilişkilerine de böyle 'bir açıdan bak
mak gerekmektedir. 

Önemli bir noktayı dikkatlerinize sunmak iste
rim. Üyesi olmadığımız AET forumları, bazı mih
raklara pek elverişli bir zemin olarak görünmekte
dir. Batı Avrupa ile aramıza nifak sokmak, bunların 
başlıca emelleridir. Kısaca bir iki örnek verebilirim : 
Geçen aralık ayında, Avrupa Parlamentosunda, İtal
ya'ya sığınmış olan bir 'teröristin iade edilmemesini 
isteyen bir karar tasarısında, Türkiye insan hakları 
ve demokrasi yönünden yersiz bir idille kınanmak
taydı. Bu tasarı reddedilmiştir. 

Aleyhimizde iftiralarla dolu, Ermeni terörizmine 
manevî destek sağlayacak haksız, tarafgir bir sözde 
inceleme, Avrupa Parlamentosu Siyasî Komisyonun
da kısa bir süre önce ıkabul görmemiş, raportörüne 
iade edilmiştir. Bunlar anlamlı gelişmelerdir.. Tabiatıy
la, önümüzdeki dönemde de müspet ve menfî un
surlarla bu mücadele devam edecektir. 

Yüce heyetinizin dikkatine sunmak istediğim hu
sus; bu mücadelede Türkiye'nin artık, artan bir şe
kilde kazanan taraf konumuna geldiğidir. Böyle bir 
noktaya ulaşabilmek için. -bir kere daha tekrar edi
yorum- sabır, inanç ve kararlılık gerekti. Yol bo
yunca muhatap olduğumuz eleştirileri hoşgörüyle 
dinledik, karşımıza çıkarılan güçlüklerden yılmadık; 
bugün de aynı inançla, ileriye iyimserlikle bakıyo
ruz. Demokratik bir topluluk içinde yer almanın ko
lay bir iş olmadığını bilmekteyiz; ancak Türkiye böy
le bir yeni almaya layıktır. Çağdaş uygarlık düzeyi
ne ulaşma gayretlerimizin başarıyla sonuçlanması an
cak bu şekilde mümkün olabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, MDP Sözcüsü Sayın Hiç, 
AET tam üyeliğini hedef aldığımızın teyit edilme-
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sini istediler. Biraz önceki ifadelerim bu yoldaki ni
yetimizi açıkça ortaya koymakla 'beraber, Sayın Hiç' 
in arzusuna uyarak, bir kere daha, AET tam üyeli
ğinin, temel hedefimiz olduğunu vurgulamak iste
rim. Nitekim bu husus, hükümetimizin programın
da da yer almaktadır. 

Sayın Başkan, değerli (milletvekilleri; Bulgaristan 
meselesinde neler yaptığımızı ve yapmakta olduğu
muzu çeşMi vesilelerle daiba önce ayrıntılarıyla açık
lamış, 15 Aralıkta yüce heyetinize, gerçekleştirdiği
miz girişdımlerin bir listesini arz etmiştim. Bir hu
susu vurgulamak isterim : İslam Konferansı örgütü
nün son toplantısında kabul edilen kararla, Bulga
ristan açık bir lisanla takbih edilmiştir, Bu karar, 

- milletlerarası planda soydaşlarımızın davasına destek 
sağlayan en ileri ve tatminkâr bir metindir. Bu ko
nuda bize yardımcı olan, destek veren ve ileride 
de desteklerini istemeye devam edeceğimiz dost ül
kelere şükran borçluyuz. 

İBu kararların manevî ağırlığı vardır, Üstelik, İs
lam Konferansı bahsettiğim karada Bulgaristan'daki 
Türk azınlığın sorununu kendi sorunu olarak benim
semiş ve bu meseleyi takip etmek için bir mekaniz
ma oluşturmuştur. 

Hükümetimiz bu meseleyi hangi uluslararası fo
rumlarda, ne şekilde ortaya atacağımızı, etraflı ve 
derinlemesine bir değerlendirme sonucunda belirle
miştir. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletlerin sağladığı 
imkânlardan da yararlanmaya çalışılmaktadır; 'an
cak. milletlerarası yaptırımlardan, Birleşmiş Milletle
rin harekete geçirilmestinden söz edilirken, hesapsız 
ve zamansız girişimlerin, davaya bazen yarardan çok 
zarar verebileceği dikkate alınmalıdır. 

Hükümetimizin bu konuda, bugüne kadar takip 
ettiği stratejinin ve gerçekleştirdiği girişimlerin bü
yük bir titizlikle hazırlanıp yürürlüğe konulduğuna 
güvenmemizi 'bilhassa istirham ediyorum. 

Bulgaristan on sene önce, bizimle beraber Hel
sinki Nihaî 'Senedini imzalamıştır. Bu senedin imza
sıyla başlatılan süreç ihalen devam etmektedir. Bu 
sürecin çeşitli halkalarını oluşturan toplantılarda, 
insan hakları meselesinin en önemli konu olarak, 
etraflıca ele alındığı bilinmektedir. Bu nedenle, iki
li müzakerelere yanaşmayan Bulgaristan'ın yaptıkla
rını, öncelikle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe
ransı sonuçlarının değerlendirildiği toplantılarda iş
lemeye karar verdik. 

Gerçekte, Bulgar zulmünü bir Doğu - Batı me-
selesi olarak görmüyoruz, ancak, Helsinki Nihaî Se

nedi hükümlerinin böylesine pervasızca hiçe sayıl
masını asla kabul edemeyiz. Avrupa Güvenlik ve İş
birliği Konferansı Nihaî Senedinin 10 uncu yıldö
nümünü kutlamak üzere, Helsinki'de, 1985 Temmuz 
ayı sonunda düzenlenen toplantıda, katılan devletle
rin dışişleri 'bakanları ve dünya ^asın - yayın organ
larının huzurunda konuyu açıkça ortaya koyduk. Keza 
1985 Mayı ve Haziran aylarında, Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği İzleme Çalışmaları çerçevesinde düzenlenen 
insan hakları toplantısında, Bulgarların yaptıklarını 
bütün açıklığıyla sergiledik. Geçen ekim ve kasım 
aylarında, Budapeşte'de yapılan, bir diğer Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansı toplantısında da, 
aynı şekilde davrandık. 

Hepsinden önemlisi, önümüzdeki nisan ayında, 
yine bu çerçevede, İsviçre'nin Bern Kentinde düzen
lenecek olan insan ilişkileri toplantısıdır. Bulgarların 
yaptıklarını delilileri ve ispatı ile konferansın günde
mine getirecek ve Helsinki sürecinde üstlendikleri 
yükümlülükleri bu derece hiçe saymalarının tepkisiz 
bırakılmasını isteyeceğiz, 

Batıdan doğuya bütün devletler, siyasî mülahaza
lar bir yana, bu insanî meselede sorumluluklarını 
hatırlayıp, Bulgar yöneticilerini, medenî dünyanın ka
bul edebileceği standartlara uymaya davet etmeli
dirler. 

Bu yılın eylül ayı sonundan itibaren, Viyana'da, 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Üçüncü Gözden Ge
çirme Konferansı başlayacaktır; orada da bu tisin 
peşini bırakmayacağız. 

Bulgaristan, dahilinde, en insafsız bir baskı re
jimi uygulasa dahi, 'bu meseleyi dışarıda unutturma
ya muvaffak olamayacaktır. Bu konuyu, Birleşmiş 
Milletlerin 40 inci yıldönümü vesilesiyle New York' 
ta düzenlenen özel oturumda (Sayın Başbakanımız), 
ayrıca, "Nevv York, Sofya ve Dakar'da bakan düze
yinde dile getirdik. Hükümetimizin bu faaliyetlerine 
paralel olarak, siz değerli milletvekiıllerimiz de, Av
rupa Konseyi Danışma Meclisinde, Kuzey Atlan
tik Assamblesinde ve partamentölararası birlik top
lantılarında yoğun gayretler sarf ettimdz. 

Avrupa Konseyi 'Parlamenterler Meclisinin ve Ku
zey Atlantik Assamblesinin bu konuda aldıkları ka
rarlar, bizim için memnuniyet ve kıvanç verici ol
muştur. Biz, bu konuda sürdürdüğümüz çabaların 
doğru istikamette olduğu inancındayız. 

Bulgaristan Devlet Başkanı Jivkov'un, Sayın Cum-
hur'başkaınımıza görüşme teklifiinde bulunduğuna dair 
basında haberler çıkmıştır. Gerçekte «bu konuda, ne 
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Ankara'daki Bulgaristan Büyükelçiliğinden, ns de 
Sofya'daki Türkiye Büyükelçiliğinden tarafımıza res
men, herhangi bir bilgi gelmemiştir. Sadece Roman
ya Cumhurbaşkanı Çavuşesku aracılığı ile bu ko
nuda Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde bir zem!n 
yoklaması yapılmıştır. 'Bugün, Türkiye ile Bulgaris
tan arasındaki en önemli meseleyi, Bulgaristan'da 
yaşayan Türlk azınlığı 'teşkil ettiğine ve (Bulgaristan 
Hükümeti de, şimdiye kadar bu konu ile ilgili me
seleleri görüşme mevzuu yapmaya yanaşmadığına gö
re, Devlet Başkanı Jıivkov'a atfedilen görüşme tekli
fimin içeriği ve amacı hakkında tereddütlerimiz var
dır. Türk azınlığın sorumlarının ele 'alınmayacağı bir 
görüşmenin, ıhangi amaoa hizmet edeceği belli de
ğildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; (biraz önce 
.Bulgaristan'ın hiçbir tasnif ve ölçüye isığmayan tutu
mumu bir Doğu - ©a|tı meselesi olarak görmediğimizi 
belirtmiştim. 

•Filhakika, geleneksel çok yönlü dış politikamızın 
bir gereği olarak ıbaişta Sovyetler Birliği olmak üze
re diğer sosyalist ülkelerle ilişkilerimizin: seviyesi, 
Bulgaristan'la mevcut düruımla açık bir tezat teşkil 
etmektedir,. „ . 

Hükümetimiz, Sovyetler Birliği sile iyi komşuluk 
ilişkilerimizin canlı tutulmasına, iktisadî ve ticarî iş
birliğinin gençleştirilmesine ömem atfetmektedir. Bu 
amaçla çeşitli temaslar yapılmıştır: Sayın Başbaka
nımız, Sovyetler Birliği Komünist Partisinin Genel 
Sekreteri Andropov ve Çernenkfo'nun cenaze törenleri 
için iki defa gittiği Moskova'da,, Sovyet Başbakanı 
ile temas tokanı bulmuştur. 

1984 [Eylülünde, 25 yıl süreli Ooğal Gaz Anlaş
masının imza,lanmasıyla iki ülke arasındaki iktisadî 
işbirliğinde önemli ibir adılmı atılmıştır. 

Aralık 1984'te Sovyet Başbakanı» Tikhonov ülke
mizi ziyaret etmiş ve bu ziyaret sırasında on yıllık 
ekonomik, ticarî, bilimsel ve teknik işbirliğinin geliş
tirilmesine ilişkin uzun vadeli program, 1986 - 1990 
dönemini kapsayan mal mübadelesine dair anlaşma 
ve kültürel ve bilimsel değişim programları imza
lanmıştır. Sayın Başbakan, bu yıl içinde Sovyetler 
Birliğini resımıen ziyarete davet edilmiş bulunmakta
dır. 

Sayın Şardağ'ım; Maliye ©akanımızın, Sovyet 
Meslektaşı ile görüşme tarilhinin ertelenmesini bir 
omur meselesi gibi yorumladığı intibaını edindim. 
Yüksek düzeydeki milletlerarası temaslarda, her iki 
tarafa da uygun tarihlerin tespiti her zaman kolayca 

mümkün olmamaktadır. Hatta, evvelce tespit edilen 
tarihlerin daha; Sonra; değiştirildiği, oklukça sık görü
len durumlardır, ©izim de, bazı ıgörüşme tarihlerini] 
değiştirmek zorunda kaldığımız bir gerçektir. Bu ko
nuyu kendi boyutu dışında değerlendirmek ve bir 
onur meselesi yapmak isabetli değildir. 

Sovyetler Birliği ile sürdürdüğümüz iyi komşu
luk ilişiklileri ve iktisadî işbirliği çerçevesinde zaman 
zaman doğal olarak bazı sorunlar ortaya; çıkmakta-
dır, Nitekim- halen Sovyet ekonomik bölgesinde kal
kan balığı avcılığınım yasaklanması ve FIR hattının 
yeniden tayinli konuları bunlar arasında bulunmakta-. 
dır,. Halen toplantı (halinde olan Karma Ekonomik 
Komisyonda, mevcut sörun|lara, her iki tarafı da 
tatmini edecek çözüm yolları aranmaktadır. 

Sdsıylist ülkelerle, devlet başkanlarından başla
yarak yüksek düzeyde karşılıklı ziyaretler yapılmış 
via ekonomik ilişkilerde solmut Sonuçlar sağlanmıştır. 
Bu meyanda Romanya ile varılan anlaşma sonucu, 
İstanbul - KJölstence limanları arasında düzenli Ro -
Ro seferleri başlatılmıştır; ayrıca Samsumı - Kösten
ce feribot seferi İhdası çalışmaları hızlandırılmış, is
tanbul - Köstence arasında da bir feribot bağlan-
ıtısı kurulması hulsusumdaj mutabakata varılmıştır, 

IBüıtün bu tema's ve faaliyetler, sosyalist âlemle 
ilişkilerimizin seviyesiyle, hükümetimizin dengeli ve 
çök yönlü dış politikacı (hakkında sarith 'bir fikir ver
mektedir,. 

Egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne 
karşılıklı saygı, iç işlerime karışmama, iyi1 komşuluk, 
hak ve çıkar eşitliği temelinde, sosyalist ülkelerle 
ilişkilerimizi geliştirmek için sistemli gayretler sarfet-
mekteyiz. Böylece Türkiye, Doğu /ve Batı ilişkilerin
de esnek, yapıcı, diyaloga ve uzlaşmalara, taraftar 
tutumuyla, bir itidal unsurudur. Türkiye, taahhüt
lerine dürüstlükle sadık, barışa içtenlikle bağlı bir 
ülkedir. Bulgar örmeğinde bir kere daha görüldüğü 
gibi, dış ilişkilerimizde bir mesele çıktığında, bu
nun müsebbibi hiçbir zaman biz olmamışızdlr. 

Sayın üyeler, genel görüşme önergesinde yer alan 
sorunların sırasını takip eierek, önce ABD ve Batı 
alemiyle ilişkilerimiz, müteakiben Bulgaristan ve 
Doğu ülkeleriyle münasebetlerimiz hakkında açıkla
malarda bulunduktan sonra, şimdi, önergede Orta
doğu sorunları hakkında yer alan hususlara gelmiş 

Jbulunuyorum. Daha sonra Kılbns sorunu, Yunanistan 
ile olan ilişkilerimiz ve Ermeni terörü iglilbi spesifik 
konuları, yine önergedeki sıraya, göre cevaplandırma
ya özen göstereceğim. 
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»Sayın Milletvekilleni, Ortadoğu <ve İslam alemiyle 
dlişMeriımizii incelerken, meseleleri geniş bir perspek
tif içinde değerlendirmekte yarar vardır. Böylece' 
münferit vakıa ve güçlüklerin nispî önlemleri ve genel 
talblb içindeki yerleri daha; sarülh olarak görünebi
lir. Aynı coğrafyayı ve ortak bir tarih mirasını pay
laştığımız Ibu ülkelerle, siyasî ve ekonomik ilişkileri
miz yoğundur. Buna mukalbil, sosyal ve siyasal sis
temlerimiz farklıdır. Hükümetimizin, tslam âlemine 
yönelik 'siyasetinin, Türkiye'nin siyasî ve iktisadî çı
karlarına hizmet ettiği yolunda yaygın bir anlayış var
dır. Birkaç göstergeyi yiücte heyetinizin dikkatine sun
makta yarar görüyorum. 

Ortadoğu (bölgesine yaptığımız lihracat 3,5 miyar 
dolar civarındadır. [Birkaç yıl önce Türkiye'min toplam 
ihracatı bu seviyede ulaşmıyordu: Bu sayede, ayrıca 
Bajtı Avrupa ile Ortadoğuya; yönelik ihracat ara
sında denge tesis edilmiştir. Bir ülke tek yöne bağlı 
olurisa, bazen ciddî sıkıntılara: maruz kalabilir. Hükü
metimiz, aynı zihniyeti sadece Ortadoğuya değil, da
ha. önce arz ettiğim veçjhie ABD ile düşkülere de, 
Uzakdloğuyaj da uygulamaktadır. Mesela, Çini Halk 
Cumhuriyetiyle ticaret hacmimiz; 50 milyon dolar
dan 150 milyon dolara çıkmıştır, Japionya'daki iş 
çevrelerinin ülkemize ilgilerinin giderek arttığı, 24 
milyar Yenlik 'bir kredi sağlanmış olduğu yüce 
heyetinizce bilinmektedir. Hükümetimizce bu alanda 
yaratılan dinamizmim, miMetimiz bakımlından pek ha
yırlı sonuçları önümüzdeki yıllarda 'daha da; iyi anla
şılacaktır. 

İki yıl gibi kısa 'bir süre içinde şu önemli işler 
yapılmıştın: Türkiye ile Irak arasında mevcut petrol 
boru hattına paralel ikinci bir battın inhasına iliş
kin anlaşma imzalanmıştır, tran ham petrolü ve do
ğal gazını Türkiye üzerinden Avrupaya nakletmek 
amacıyla birer boru hattı inşaatı İçin müzakereler 
sürdürülmektedir. Katar doğal gazının Türkiye üze
rinden Avrupaya şevki konusunda pazar araştırması 
ve proje tanıtılması çalışmalarına başlanmıştır. Bunlar 
önemli gelişmelerdir. Nitekim, dünyanın da dikkatini 
çekmiştir. Bu boru hattı projeleri Türkiye'nin, Avrupa 
ile Ortadoğu arasındaki köprü fonksiyonunun yeni bir 
tezahürüdür. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, islam Konferansı Eko
nomik ve Ticarî İşbirliği Dalimi Komitesinin Baş
kanlığını üstlenmişlerdir. Bu komitenin, ilk toplan
tısının 1984 yılı sonunda İstanbul'da yapıldığı, çok 
sayıda bakanın bu vesileyle ülkemizi ziyaret ettiği ve 
bir çalışma programının tespit edildiği yüce heyetiniz-

I ce bilinmektedir. Bu komite ikinci toplantısını önü-
I müzdeki ay İstanbul'da yapacaktır. Bu çalışmaların 
I itlici gücü Türkiye'dir. İktisadî ilişkilerimizi çeşitlen-
I dirmek, güçlendirmek yönünde atılan bu olumlu 

adımların olumlu sonuçları, ilerideki yıllarda artan bir 
I şekilde meydana çıkacaktır. 
I Sayın milletvekilleri, ıbütün bu örneklerle arz et

mek istediğim, hükümetimizin amacının, milletimize 
I en hayırlı ve çağın icaplarına en uygun dış politikayı 
I uygulamak olduğudur. Bu siyasetin istikameti de, çer-
I çevesi de, cumhuriyet kurulurken Atatürk tarafın

dan tespit edilmiştir. Bizim yapmak istediğimiz, söz 
I konusu çerçeve içinde giderek daha zengin bir muh-
I teva ve yeni imkânlar yaraltmaya çalışmaktır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin geleneksel po
litikası, bölge ülkeleri arasındaki ihtilaflara taraf ol-

I mamaktır. Hükümetimiz İslam ülkeleri arasında ayı
rım yapmaksızın, her biriyle bir işbirliği anlayışı için
de iyi münasebetler sürdürmek arzusundadır. Nlite-

I kim tutarlı, devamlı, dürüst ve açık olan bu siyase
timizin, eğilimleri farklı bölge devletlerince takdir 
edildiğini 'görüyoruz. 

|Örtadoğu ihtilafında hükümetimizin ^tutumu açık
tır.' Flistin halkı meşru haklarına kavuşmadıkça ve 
İsrail 1967 sınırları gerisine çekilmedikçe, bu mese
lenin çözümlenmesinin mümkün olmayacağını daima 
ifade ettik. Ürdün - Filistin Kurtuluş örgütü ortak 
ıbarış giirişimini, kaçırılmaması gereken bir fırsat ola
rak değerlendirdik. 

Sayın Şardağ ve Sayın Hiç,' bazı komşu ülkelerin 
topraklarımızda gözleri olduğundan bahsettiler. Hü
kümetimiz adına huzurunuzda açıkça ifade etmek 
isterim ki, 'böyle hayaller besleyenler varsa, bunlar 
abesle iştigal etmektedirler. Türkiye'nin kimsenin top
rağında gözü olmadığı (gfilbi, hiç kimseye verecek bir 
karış toprağı da yoktur. (Alkışlar) 

Hükümetimiz, son zamanlarda artan şiddet hare
ketlerini ve terörist faaliyetleri kınamaktadır. Lübnan 
konusundaki tutumumuz da son derece sarihtir. 
Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını daima 
vurguladık. İran ve Irak ile işbirliğimiz hızla geliş
mektedir. Bu ilişkileri, iki ülke arasındaki savaşta, 
tarafsızlık, iç işlerine karışmama ve karşılıklı saygı 
ilkelerine göre inşa etmeye çalışıyoruz. 

Iran - Irak savaşının yarattığı otorüte boşluğundan 
yararlanan bazı ayrılıkçı güçlerin faaliyetleri, sınır gü
venliğimiz için tehdit oluşturmaktadır. Bu konuda 
yurt içinde alınan tedbirlere ilaveten Suriye, Irak ve 

I Iran ile görüşmeler yapılmıştır. 
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Irak'la mutabakat sağlanmış, İran'da ülkemize yö
nelik faaliyetlere izin verilmeyeceği ifade edilmiştir. 
Ayrıca Suriye ile bir ilke mutabakatına varılmıştır. 
Suriye Başbakanının kısa süre içinde- ülkemize yap
ması öngörülen ziyareti vesilesiyle Güney komşumuz 
ile ilişkilerimizi daha sağlıklı bir zemine oturtma im
kanlarını arayacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kıbrıs konu
sunda ülkemizin yıllardır uygulamakta olduğu politi
ka, hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde açık 
ve kesiindir. Unutulmamalıdır ki, Kıbrıs, Türkiye 
için millî bir davadır. Bu nedenle hükümetler değiş
miş, Türkiye'nin Kıbrıs politikası daima aynı kalmış
tır. 

Yıllardır vermeye çalıştığımız mesajın özü, iki 
toplumun yan yana, birbirinin haklarına saygılı, siyasî 
eşitlik içinde, federal bir devlet çatısı altında yaşa
ması gerektiğidir. Nitekim, Türk Toplumunun geçmiş
te maruz bırakıldığı gayri insanî muamele ve baskı
ların tekerrürüne hiçbir şekilde imkân vermeyecek 
kalıcı bir çözüme ulaşmak için, Türk tarafı her türlü 
gayreti göstermektedir. 

Hükümetimiz, Türk dış politikasının sorumlulu
ğunu yüklendiği zaman, Kıbrıs meselesi önemli, bir 
safhaya ulaşmış bulunmaktaydı. Toplumlararası gö
rüşmeler, Rumların Birleşmiş Milletlerdeki manevra
ları sonucu kesilmiş, bu keyfî ve sorumsuzca hareke
tin Kıbrıs Türk Toplumunda uyandırdığı infial, 15 
Kasım 1983'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 
kurulmasına varan gelüşmelöre yol açmıştı. Kıbrıs 
Türkleri, bağımsızlıklarını ilan ederken, tarafların eşit 
siyasî statüsüne dayanan federal bir çözüm şekline 
kapıyı kapatmadıklarını dünyaya açıklamışlardı; Rum
lar ve Yunanistan, KKTC'nin ve Türkiye'nin, diğer 
ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından kınan
masını ve Türkiye'ye karşı müeyyide uygulanmasını 
sağlamaya çalışıyorlar, müzakere sürecinin başlaması
nı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluş kara
rının geri alınması şartına bağlıyorlardı. Siyasî ha
raret büyük ölçüde yükselmişti. 

Hükümetimiz Kıbrıs politikasını işte bu dönemde 
devraldı. Kıbrıs Türkleri, o günden bugüne, haklı ol
dukları davada gerilemediler. Rumlar ise, ilk tutum
larında 'başarılı olamayacaklarını anlayınca, bu, defa 
masaya oturmak 'için Kıbrıs Türk tarafının peşin ta
vizler vermesini istediler; bunu da sağlayamadılar, yü
rüttükleri propaganda kampanyası sonuç vermedi. 
Kıbrıs Tüfk halkı, haklı olanlara ve davalarına inanan 
lara özgü bir vakar ve kendine güven duygusu ile 

müzakereye dayanan çözüm istikametinde sürekli ham
leler yapmış, ortaya somut ve yapıcı teklifler koy
muştur. Karşı tarafın barışçı çağrıları ve somut tek-
lefleri reddeden, müzakere yolunu aşılaması güç en
gellerle kapatan tutumuna rağmen, Kılbrıs Türk tara
fının barışçı çizgide sebatla yürümesi, meselenin esa
sının dünya kamuoyu tarafından anlaşılmasını, ger
çeğin görülmesini sağlamıştır. Kısacası, sunî olarak 
yükseltilen hararet düşmüştür. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin, Güvenlik 
Konseyinden kaynaklanan iyi niyet görevinin başarısı 
için, Türk tarafı mümkün olabilecek azamî gayreti 
sarf etmiştir. Nevv - York zirvesi, Kıbrıs'ta çözümü 
gerçekten kimin istediğini, kimin bunu engellediğini 
açıkça ortaya koymuştur. Bu süreç içinde KKTC 
Anayasayı kabul etmiş; başkan ve parlamento seçim
lerini tamamlayarak demokratik müesseselerini rayına 
oturtmuştur/Halen konu Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterinin elindedir ve iyi niyet görevi çerçevesin
deki temaslar devam etmektedir. 

Kıbrıs'ta, ancak federal bir devlet çatısı altında, 
siyasî eşitliğe sahip iki toplumlu, iki kesimli ve Tür
kiye'nin etkin ve fiilî garantisini içeren bir çözüm 
şekli, yaşama şansına sahiptir. Türk tarafı bu anla
yışla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi ni
yet görevini desteklemektedir. Genel Sekreterin hazır
ladığı öneriler Nevv - York zirvesinde sabote edil
meseydi, bugün federal bir çözüm yolunda önemli 
mesafe alınmış olacaktı. Türkiye, Kıbrıs Türklerini 
hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır. Adadaki soy
daşlarımızın güvenliği, Türkiye'nin uluslararası anlaş
malardan doğan teminatı altındadır. Türkiye'nin fiilî 
ve etkili garantisin/i öngörmeyen bir çözüm, tarafı
mızdan kabul edilmesi bahis konusu değildir. 

Sayın Şardağ, Bunların Kıbrıs'ta Türk varlığını 
silmek için yemin ettiğimi söylediler. Sayın milletvekil
leri, herkes istediği gibi, yemin etmekte serbesttir; an
cak, hiçbir güç Kıbrıs Türk varlığını yok edemez ve 
edemeyecektir. (Alkışlar) Bunun en büyük teminatı 
Türkiye Cumhuriyetidir. Herkes bunu böyle bilmeli
dir. Böyle yemin edenlere, Kıbrıs'a bakmalarını ve 
1963'ten bu yana, nereden nereye gelindiğini görme
lerini tavsiye etmek hakkımızdır. 

Değerli milletvekilleri, işte Kıbrıs konusundaki 
kararlı ve kesin tutumumuz budur. 

Sayın milletvekilleri, Yunanistan ile ilişkilerimize 
kısaca değinmek istiyorum. Atatürk - Venizelos döne
minden bu yana Türkiye'nin dostluğu Yunanistan'a 
pek çok yarar sağlamıştır. Buna karşılık hasmane tu-
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tumlar Yunan Milletine ne kazandırmıştır? Dış poli
tikayı bir iç politika malzemesi olarak kullanıp, mil
letleri birbirlerine karşı tahrik etmek isabetli bir tu
tum değildir, çıkar yol değildir. 

Bizim Yunanistan'a karşı takip ettiğimiz siyasetin 
iki veçhesi vardır. Birincisi, meşru hak ve çıkarları
mızdan taviz vermemek, emrivakileri kabul etme
mektir. Siyasetimizin ikinci veçhesi, ihtilafları diyalog 
ve müzakereler, aracılığıyla çözümlemeye çalışmakta
dır. Türkiye'nin, Yunanistan'a karşı politikası daima 
itidalli, temkinli ve ölçülü olmuştur. «Zeytin dalı 
uzatma olarak» tavsif edilen barışçı ve uzlaşıcı yak
laşım, aslında, Atatürk'ün siyasetinin devam ettiril
mesidir. ^ 

Hükümetimiz göreve geldiğinden 'bu yana, Yu
nanistan ile ilişkilerimizi, komşuluğun ve müttefikliğin 
icap ettirdiği iyi düzeye çıkarma arzusunda olduğunu 
daima açıklamıştır. İstikrarlı, karşılıklı saygıya daya
nan ve ortak çıkarlarımızı azamîleştirmeyi öngören 
bir işbirliğinin, iki milletin de yararına olacağına inanı
yoruz. Hükümetler geçici, milletler kalıcıdır. De
mokratik ülkelerde gerçeklere uymayan politikalar çok 
uzun ömürlü olamaz. Belirli bir süre sonra, o ülke
nin 'halkı da, dünya kamuoyu da gerçeğin, farkına 
varır. Nitekim, biz vizeyi kaldırdıktan sonra, 1985 
yılı içinde Türkiye'yi ziyaret eden Yunan vatandaş
larının sayısının 200 bin gibi bir rakama ulaşması, 
anlamlı bir gösterge teşkil etmektedir. Bizim takip 
ettiğimiz siyasetin kuvveti, açık ve dürüst olmasından 
kaynaklanmaktadır. Gerçeğe dayananlar, telaşsız dav
ranabilirler. 

Aklıselim, doğru yolun çatışma ve gerginlikler
den değil, anlamlı bir diyalogdan geçtiğini göstermek
tedir. Defalarca açıkladık. Artık bütün dünya bil
mektedir ki, Türkiye'nin bir karış Yunan toprağında 
gözü yoktur. Türkiye, cumhuriyetin kuruluşuyla bera
ber," Yunanistan'la arasındaki toprak meselesini ebedî 
bir çözüme bağladığı kanaatindedir. Lozan'da öngö
rülen denge muhafaza edilecektir. Sorunların çözül
mesi için, içtenlikle diyalog ve müzakerelerden 
yanayız. Ancak, hükümetimizin müzakere çağrıları, 
hakkaniyete dayanan ve karşılıklı menfaati hizmet 
eden çözüm yollarının araştırılmasına yöneliktir. Pek 
çok ortak yönleri bulunan ilki milletin yakınlaşmaması, 
Türk - Yunan iliişkilıerimiını yeniden Atatürk - Venize-
los dönemindeki düzeye çıkarılmaması için hiçbir 
sebep yoktur. Unutulmamalıdır ki, o dönemin şart
ları gerçekten hiçbir dönemle kıyas kabul etmeyen 
ağırlıkta idi. Tarihten ders alınması gerektiğine inan

maktayız. Biaim Yunanistan'a karşı takip ettiğimiz 
siyaset böylesine açıktır. Bu siyaseti sürdürmeye ka
rarlıyız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; genel görüş
me önergesinde şimdiye kadar cevaplandırdığım hu
suslardan başka, Ermeni terörüme değinilmektedir,. 

Hükümetimiz, uluslararası terörizme karşı çok yön
lü bir mücadele yürütmektedir. Evvelemirde, dış tem-
ısiloffifclerimizin korunması için gerekli' bütün önlem
ler alınmakta, bu konuda maddî fedakârlıktan ka-
çınılmamaktadır. öte yandan, terörizmin ancak ulus
lararası işbirliği ile ödenebileceğini diğer devletlere 
yıllardır ısrarla anlatmaya; çalışmaktayız. Bu yolda 
bugün ulaştığımız nokta başlangıçtaki ümitlerimizin 
fevkkıdedir. 

Terörizme cesaret veren asılsız iddia ve propa
gandalara karşı da kapsamlı bir kampanya sürdü
rülmektedir. Bilim adamlarımızın, basınımızın ve 
değerli milletvekillerimizin de katkılarıyla bu yolda 
da büyük mesafe almış bulunuyoruz. Tarihî gerçekler 
aydınlığa çıktıkça yalancının mumu sönmektedir. Bu 
anlayışla Sayın Başbakanımızca ahiren açıklandığı 
üzere, Ermeni iddialarıyla ilgili Osmanlı arşivlerini 
bilim adamlarının istifadesine sunmaya karar vermiş 
bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz son iki yıl zarfında 
teröristlerin yargılanma ve mahkûmiyetlerinin temini 
alanında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunun 1985 toplantısında uluslar
arası terörizme karşı işbirliğini öngören ortak sunu
cusu olduğumuz bir karar kabul edilmiştir. Yine 
Birleşmiş Milletler bünyesinde İnsan Hakları Komis
yonunda Ermeni soykınmı iddialarına yer veren bir 
rapor kabul görmemiştir. Kuzey Atlantik Assamblesi-
ne heyetimizce sunulan «Terörle savaşacak bir or
gan veya terör konusunu inceleyecek bir alt komite 
kurulması» yolundaki tasarı kabul edilmiştir. Ame
rika Temsilciler Meclisinde, Ermeni lobisinin hazır
lattığı bir karar tasarısının geri çekilmesi sağlanmış
tır. öte yandan, Avrupa Konseyi bünyesindeki terö
rizmle mücadele Ad - Hoc Komitesine bu konuda 
daimî bir organ kurulması teklifi götürülmüştür. İki 
yıldır süren ısrarlı gayretlerimizi müteakip, bu fikir, 
son toplantıda nihayet genel tasvip görmüş ve bu hu
sus gerekli hazırlıklar için Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesine olumlu görüşle sunulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, yüce heyetinize terörle 
mücadele konusunda kısa ve toplu bir tablo sunmaya 
gayret ettim. Geriye doğru dönüp bakıldığında, yu-
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karıda birer cümle ile arz ettiğim gelişmelerin bazı
larının ne kadar anlamlı olduğu daha iyi anlaşılacak
tır. Düşüncemi bir iki örnekle açıklamak isterim. 

Sözde Ermeni davasının savunucuları, Birleşmiş 
Milletler bünyesinde kendilerine kayıtsız şartsız mü
zahir olmaya hazır bir raportör bulmuşlardır. Erme
ni muhibbi bu raportör, vicdan ve insaf ölçülerine 
ve tarihî gerçeklere kulak asmaksızın terörizme mane
vî destek sağlayacak raporunu hazırlamıştır. Ancak 
bu manevra başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

ikinci bir örnek, ABD Kongresinde girişilen ma
nevralardır. Hatırlayınız, geçen sonbaharda, meşhur 
192 sayılı tasarının basit çoğunlukla oylandığı takdir
de Kongrede kabul edileceğine hemen herkes mut
lak gözü ile bakmakta idi. Ermeni terörüne büyük 
tir ıdes'tek sağlayacak bu manevra da boşa çıkmıştır. 

(Son bir örnek daha vereyim. Avrupa Parlamen
tosunda da, Ermeni muhibbi bir raportör bulunmuş
tur. «Vandemevlenbruk Raporu» diye kendi adıyla 
anılan Türk aleyhtarı ve tarihî gerçeklere tümüyle ters 
düşen raporunu, bu raportör istediği şekilde hazırla
mıştır. Bu rapor da, siyasî komisyonda yazarına iade 
edilmiştir. 

Terörle mücadele bundan böyle de aynı şekilde 
devam edecektir. Dış politikada münferit vakalar de
ğil, olayların tümü ve seyir istikameti önemlidir. Biz, 
böyle bir anlayış içinde, elden gelen her şeyi yap
maya gayret ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; genel görüş
me önergesinde bize yöneltilen bir soru da şudur: 
«Türkiye Cumhuriyeti büyükelçileri, bulundukları ül
kelerde, neden kendilerine düşen görevleri beklediği
miz üzere yerine getirememektedirler veya getirmemek
tedirler?» Muhterem soru sahipleri, büyükelçilerden ne
ler beklediklerini ayrıca tasrih etmedikleri için, böyle 
umumî bir ifade içinde neleri kastettiklerini anlaya
madım. Ancak, yakinen bildiğim gerçek şudur: Bü-
yükelçiHerimiz kendilerine düşen görevleri, devletimize 
ve milletimize layık bir şekilde ifa edebilmek için 
ellerinden gelen her türlü gayreti harcamaktadırlar. 
Can güvenliğinin tam anlamıyla bulunmadığı şart
lar altında dahi görevlerini feragat ve liyakatla yerine 
getirmeye çalışanlara manen destek olmalıyız. 

Önerge sahipleri aynı soru içinde, «büyükelçilerin 
atanma işleminin ne zaman Dışişleri Bakanlığının ten
sibin© bırakılmaktan kurtarılacağını» sormaktadırlar. 
Büyükelçiler, Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcileri 
olarak görev yaparlar. Yabancı devletler nezdinde 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil ederler ve 
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atanmaları Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. Bu 
kararlar Sayın Cumhurbaşkanının tasvipleri Me kesin-
leşir. 

Sayın Başkan, değerl'i milletvekilleri; genel görüş
me önergesinin sonunda «Kararlı ve onurlu bir dış 
•politikanın ancak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onayına dayanan bir dış politika olabileceğinin anla
şılması gerekir» denilmektedir. Bu, esasen parlamen
ter demokrasinin normal bir 'icabıdır. Biz de mille
timizin ve onun yüce temsilcisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayına dayanan, isteklerine cevap veren 
bir dış politikayı uygulamaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan süreniz doluyor, topar
layınız efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
(Devamla) — Bir dakika rica ediyorum efendim. 

Dış politika alanında önemli bir gelişme oldu
ğunda veya sayın milletvekillerimizin sorularına ce
vap vermek üzere, sık sık huzurlarınıza gelmekte
yim. Dış politikanın yürütülmesinden pek tabiî ki 
hükümet sorumludur. Ancak, demokratik ülkelerde 
dış ilişkilerin yürütülmesine, toplumun çeşitli kesim
lerinden kiş'i ve kuruluşlar katkıda bulunurlar. 

Dış politikanın yürütülmesine ilişkin her konuda 
yüce Meclise ayrıntılı bilgiler sunmayı zevkli ve şe
refli bir görev addediyorum. Bugün Idış politika üze
rindeki genel görüşmenin de, millî birlik ve beraber
liğimizi güçlendirecek sonuçlar vermesini halisane te
menni ediyorum. 

Söz alan bütün hatipler görüşlerini yapıcı bir yak
laşım ve üslupla ifade buyurdular, bazı teveccüh-

kâr sözler sarfet'tiler. Bunların hepsi 'için, kendilerine 
bilhassa, şükranlarımı huzurunuzda ifade etmek is
terdim. •Belirttikleri değierii görüşleri, çalışmalarımızda 
önemle ve dikkatti© göz önünde tutacağız. 

Bütün Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.. 
Değerli milletvekilleri, şahısları adına söz isteyen 

arkadaşlarımızın isimlerini okurken, ikinci sırada 
Sayın Bahriye Üçök'un ismini okumuştum, sıranın 
kendisinde olması icap eder; ancak, Sayın Bahriye 
Üçok, göndermiş olduğu imzasını havi tezkerede söz 
sırasını ve konuşma hakkını Sayın Nuri Korkmaz'a 
devrettiğini bildirdiğinden, Nuri Korkmaz'a söz veri
yorum. 

Buyurun Sayın Korkmaz, süreniz 10 dakika efen
dim. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; dış politika hakkındaki genel 
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görüşmede grupların 45'er dakika, şahıslar adına da 
10'ar dakikalık konuşma yapılacağını Sayın Başkan 
açıklamışlardır. 

Engin politik deneyiminden, diplomatik deneyi
minden endişe duymadığım sayın bakanın, yadırga
dığım bir üslubu ile sanki tüm konuşmalar yapılmış, 
önceden hazırlanmış, tıpkı 6 Kasım seçimlerindekine 
benzer partiler havasında, dış politika sorunlarını ce
vaplandırmış olmasını, son derece yadırgadığımı 
belirtmek istiyorum. (Bağımsızlar sıralarından alkış
lar) 

öyle görünüyor ki, sayın bakan, parlamentoda 
grubu bulunan partilerin söyledikleri dış politika ko
nusundaki eleştirilerinden son derece memnunlar. 
Oysa, biz dış politika konusunda Türkiye'nin, özel
likle son 5 yıllık dönem içerisinde, kendi güç kay
naklarından koparıldığı için, çok şey yitirdiğini bili
yoruz ve bunları açıklamak istiyoruz. 

Türk dış politikasının değişmez öğeleri vardır. 
Ülkemizin jeopolitik yapısının ne kadar hassasiyet 
arz ettiği hepinizin malumudur. Üstelik, nükleer güç 
dengesinin iki süper devlet arasında bir uç noktası 
teşkil eden Türkiye'nin, bu politikaları tespit ederken, 
iki ülke ile olan ilişkilerinin hassasiyetinin ne kadar 
büyük önem kazandığı hepinizin yine malumudur. 

Üstelik, Ortadoğuda cereyan eden olayları, Tür
kiye'nin değişmez laiklik ilkesinden ödünler verilerek 
geliştirilen politika olayları; bunları, Türk dış politi
kasında açılan büyük gedikler olarak görüyoruz. 

Üstelik böyle bir ülkenin, ne Amerika'yı Rusya'ya; 
ne Batı Avrupa'yı Ortadoğu ülkelerine tercih etme 
hakkı da yoktur. Biz öyle bir politika mirası devral
dık ki - devletin temelinde devraldık biz bunu; ama 
onun kaynağı halktı - biz ilk defa seviniyorduk, bu 
hükümetin bir dış politika olayını bu kürsüye getir
diğini sevinçle izliyorduk; ama görüyoruz ki, Sayın 
Bakan bile, bütçede izlediğimiz konuşmalarını yapı
yor bize; hiç değişmemişler, «Aynı şartlarla yürüte
ceklerini» söylüyorlar. Neyi yürütüyorsunuz? Ege'de 
kaybolan haklan mı yürütüyorsunuz? Ege'de haklar 
kaybolmuştur bugün; karasularında, hava sahasında, 
Ege adalarının silahlandırılmasında ve bunların üstelik 
NATO entegrasyonuna sokulmasında bu hükümet 
bunlara göz yummuştur. (Bağımsızlar sıralarından 
«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Dahası var... Kendileri Hataylıdır, Hatay doğum
lu vatandaşlara vize uygulanıyor. Siz söyleyebilir mi
siniz Sayın Bakan, Sayın Başbakan, «Mekke'deki va-
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tandaşlara vize uyguluyoruz» diyebilir misiniz ya da 
Almanya'nın Frankfurt şehrindeki insanlara vize uy
gulandığı zaman Almanya ile olan ilişkileriniz ne bo
yutlar kazanır? 

Bunlar da yetmiyor, Bulgaristan'daki Türklerin 
zalimane öldürülüşünü 1,5 yıldır 51 milyonluk ülke 
âdeta seyrediyor. Neden seyrediyor? Birkaç göçmen 
derneklerinin yaptığı gösterinin ötesinde, kaynakla
rından koparılmış, güç kaynaklan elinden alınmış bir 
ülke, elbette ki bunlara gücünü kullanarak, onları ge
riletme imkânına sahip değildir ve iki çocuğun birbi
rine söylediği gibi, «Hele ben 70 milyon olayım, sa
na gösteririm» diyorsunuz. Neyi göstereceksiniz Sa
yın Başbakan? 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Ne yapa
lım, onu söyle. Savaş mı açalım? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim lütfen. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Söylüyorum, 

Türk dış politikasının temel kaynakları vardır. Siz 
dış politikayı, parlamentodan bile esirgiyorsanız, ne
reden güç alacaksınız? Niçin kabul ettiğinizi bitiyorum 
bunu; çünkü dış politikada zaaflar meydana gelmiş
tir, bu zaafları kapatamayacağınızı anladığınız için, 
bu genel görüşmeyi kabul ettiniz. Biz biliyoruz bun
ları. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim; lütfen müda
hale etmeyelim, hatip konuşsun. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Ermeni konu
sunda, sayın bakan, geçen sene burada görüşülürken 
bile, olaylara bakış açısını sergilediler ve dediler ki : 
«Biz sorumluyuz» Oysa, milletin sorumlu olduğu bir 
olaydı, Doğu Anadolu Ermeni yurdu olarak ilan edi
liyordu; ama Amerikan Kongresinde lobi oluşturarak 
bunları çözmeye çalışıyorsunuz; orada lobi oluştu
racağınıza, Türkiye'de kamuoyunu oluşturun, gücü
nüzü kamuoyuna mal edin, sizin gücünüzün Avrupa' 
da, Amerika'da sesi duyulsun; ama siz ne yapıyorsu
nuz? Tutuyorsunuz, Batı Avrupayla olan ilişkilerinizi 
hafife alıyorsunuz, Amerika - Arap entegrasyonunda 
dış politika yürütmeye kalkıyorsunuz; bunun içinden 
çıkamazsınız. Eğer bunun içinden çıkabilirseniz, size 
istediğinizi veriyorum, çıkamayacaksınız. (ANAP sı
ralarından, «Ne vereceksin?» sesleri) Açık söyleye
yim, şunu söylüyorum : Çıkamayacaksınız... (ANAP 
sıralarından, «Ne veriyorsun?» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim, sükûneti bozmayalım, çok rica ederim. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Fikirlerimiz, 
size verilecek bu fikirler yetmiyor mu? Nasıl rahat-
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sız oluyorsunuz? Kuzu kuzu dinliyordunuz burada, 
hiç rahatsız değildiniz; belli ki, bu konular sizi ra
hatsız ediyor. (ANAP sıralarından, «Etmiyor» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim arka
daşlar. Sayın Nuri Korkmaz, siz devam edin efen
dim. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; eğer Türkiye demokrasiyi bü
tün boyutlarıyla işletip, arkasına Türk kamuoyunun 
gücünü almazsa, bugüne kadar kaybettiği haklarını 
elde etmekte güçlük çekecektir ve geçen zaman aley
himize işleyecektir, ister Ege'deki Türkiye haklarının 
kaybolması, isterse Kıbrıs'taki Kuzey Kıbrıs Federe 
Devletinin, toplumunun Avrupa devletlerindeki hak
larının kaybolması... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (istanbul) — Yan
lış, yanlış. 

BAŞKAN — Müsaade edin... 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — isterse Arap 
devletleriyle olan ilişkilerde sağ örgütlerin baş tem
silciliğini yapan Suudi Arabistan eliyle Ortadoğu po
litikasını yönlendirmeye çalışıyorsanız, bunların al
tından kalkamayacaksınız. Dahasını söyleyeyim, ne
den Hatay doğumlu vatandaşlara vize verilmediği ko
nusu gündeme gelince, sayın bakan burada, «Gelsin
ler, ben onlara verelim» diyor. Bu mudur devlet po
litikası, bu mudur devlet anlayışı? Ama Hatay doğum-
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lu vatandaşlardan, rüşvet ödeyerek Suudi Arabistan'a 
gidenler var. Bir korku mu var bu Suudi Arabistan 
ilişkilerinde, bir açılmaz nokta mı var? Yoksa, Türk 
müteahhit firmalarının belli partilerle ilişkileri mi var? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk dış po
litikasının temel kaynaklarından koparılması, onun 
ayaklarının yerden kesilmesi Türk dış politikasında
ki bu gedikleri açmıştır. Eğer kısa zamanda 6 Kasım 
zihniyetinden kurtulup, Türkiye'de olaylara geniş 
perspektifle bakmazsanız, Türk dış politikasında olu
şan gediklere yeni gedikler ekleyeceksiniz; ama bu
nun vebalinin altından kalkamayacaksınız. Size rağ
men, sizin demokrasi anlayışınıza rağmen, Türk mil
leti bunları aşacaktır. 

Saygılar sunuyorum. (SHP ve Bağımsızlar sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Ne söyledin ar

kadaşım, ne söylediğini anlayamadık? 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
Hükümetin izlediği dış politikayla ilgili genel gö

rüşme tamamlanmış, bu konuda Meclise bilgi veril
miştir. 

Çalışma süremiz dolmuştur. Gündemdeki konu
ları sırasıyla görüşmek ve 18 Şubat 1986 Salı günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.12 

_ . 174 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

67 N O BİRLEŞİM 

13 . 2 . 1986 Perşembe 

Saat : 15.00 

1. 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUMLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — (İzmir MMetivekili Rüştü Şardağ ve 9 ar

kadaşının, Hükümetin izlediği dış polıMka konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 11.2.1986 tarihli 
65 inci Birieşiiminde açılması kabul edilen genel gö
rüşme (8/10) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

T. — İçel IMÜletivekilli Durmuş Fikri Saglar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ıMişkin Başbakandan sözlü 
Soru önergesi (6/507) (1) 

2. — İçel Mtölletivekii Durmuş Fikri Saglar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak AJB.D.'lî işadamları
nın can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bîr 
anlaşma yapılıp yapılmadığına îlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/511) (1)' 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Saglar'ın, 
tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine illiş-
3da Barbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Saglar'ın, 
Akaryaktt Tüketttm Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir 
gazetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/480) 

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canveriin, Yu
nanistan, Bulgaristan ve AiB.D. öle ülkemıiz arasın
daki bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözîÜ 
soru önergesi (6/496) 

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Aknirdnün yaptığı açıklamaya İliş
ildin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

8. — Eskişehir Milletvekili Mehlmet Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına polMk demeç verilddğli id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) (il) 

9. — Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehroz-
oğlu'nun, Mardin İlindeki örnek terim çiftiiğli ara
zisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/54/1) 

10. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm, la-
ilkDik ve Atatürk aleyhtarlarının faaliyetlerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) 

11. — Kahramanmaraş Mdlletvekii Rıfat Baya-
zrt'ın, Siyasî Partiler Kanununa aykırı hareket eden
ler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/548) 

12. — Uşak Milletvekili Yusuf Demdin, pancar 
üreticilerinin bazı sorunlarına ilîşkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

13. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türküye 
Büyük Mîllet Metisinde grubu bulunan siyasî par
tilerin genel başkanları île bazı gazete temsilcieri 
arasında düzenlenen televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/558) 

14. — Konya Milletvekili Saîim Erel'in, Istara-
bu Büyükşehir Belediyesinin denîz otobüsleri ile ya
pacağı toplu taşımacılığa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/559) 

(1) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir. 

(Devamı arkada) 
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15. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 

İ'süanlbuü, izmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerinle ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

16. — Konya Milletvekili Salim Ererin Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım Çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi 
{6/561) 

17. — Diyarbakır Milletvekili Miaıhmud Altun-
alkar'ın hâkim ve savcılar ile diğer adliye mensup
larının bazı sorunlarına ilişkin Adalet Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/562) 

18. — , Diyarbakır Milletvekilli Malhmud Al'tun-
alkar'ın, emekli eğitmenlere İLişîkln Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Balkanından sözlü soru önergesi (6/563) 

19. — îçel Milletvekili Edip özgenç'in, çocuk 
mahkemelerine İlişkin .Adalet Bakanından sözlü so-
tru önergesi (6/564) 

20. — Uşak Milletvekili Yusuf Demîir'in, Uşak 
İli Merkez - Dağdemirler Köyünün içmie suyu so
rununa ilişkin Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanın
dan s/özlü soru önergesÜ (6/565) 

21. — Uşak Milletvekii Yusuf Demîir'in, Uşak 
îli Banaz İlçesi A'hat ve Çamsu köyleri pancar üre
ticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü sonfönergesi (6/566) 

22. — Uşak Milletvekili Yusuf Demlimin, Uşak 
İılıi Eşme îlçösline bağlı bazı köylerde tüftün ekimine 
izlin verilmemesinin nedenine ilişlkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

23. — Uşak Milletvekili Yusuf Demîir'in, Uşak 
tli Merkez ve Bânaz ilçelerönde tütün ek/imine Szân 

verilmesine iişkta Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/568) 

'24. — İ^el Milletvekili Edip özgenç'in, Adana -
Mersin karayolu güzergâhında tarım arazileri üzeri
ne sanayi s/iteleri kurulduğu iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve KÖyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/569) 

25. — îçel Miltetivekili Edip özgenç'in, piyasa 
ekonomisine ilişlkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/570) 

26. —- İçel Milletvekili Edlip özgenç'in, Mersin 
ve Tarsus'ta çevre kirliliğinin önlenmesîi için alına
cak tedbirlere il'işlklin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/571) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER ÎŞÜJER 

X 1. — İstanbul Teknik Üniversitesinin, 1968, 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 198<1 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanunu Tasarıları ile Bu Yilaıra Ait Genel Uygun
luk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişlkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu 
(1/385, 3/1Ö6; 1/386, 3/167; 1/387, 3/168; 1/388, 
3/169; 1/389, 3/170; 1/390, 3/171; 1/391, 3/172; 1/392, 
3/173; 1/393; 3/356; 1/394, 3/357; 1/395, 3/358; 
1/396, 3/359; 1/397, 3/360; 1/398, 3/361; 1/399, 
3/174) (S. (Sayısı: 399) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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