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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, emniyetçe gözetime alınan yurttaşlarımızın avu
katlarıyla görüşmelerine çıkarılan engellere ilişkin gündem dışı konuşmasına Adalet Bakanı 
Mahmut Oltan Surgunlu cevap verdi. 

ingiltere'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar Millî 
Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın; 

Avusturya'ya gidecek olan Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun dönüşüne kadar 
Adalet Bakanlığına, tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

tstanbul Milletvekili Sudi Türel ve 20 arkadaşının, İstanbul tündeki su sıkıntısının gerçek 
nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri (10/87) ve, 

Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki maden ocakla
rında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
(10/88); 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önerge
lerin gündemde yerlerini alacakları, Meclis araştırması açılıp açılmayacağı konusundaki öngö-
rüşmelerin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat Bahçesinin ka
patılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) imza sahiplerinden bazılarının imzalarını geri alma
ları ve içtüzüğün aradığı sayıda imza kalmaması nedeniyle, gündemden çıkarıldı. 

Terörle ilgili olarak Hükümetin çalışmaları ve alınan tedbirler konusunda Genel Kurulun 
15.2.1990 tarihli 78 inci Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşmenin, "Gündemin özel 
Gündemde Yer Alacak tşler kısmında" yer almasına ve görüşmelerin 22.2.1990 Perşembe gün
kü birleşimde yapılmasına; genel görüşmeye Hükümet tarafından verilecek bir izahattan sonra 
başlanmasına, bu izahatın süre ile sınırlı olmamasına ve çalışma süresinin genel görüşmenin 
bitimine kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

(10/64) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyelikleri için parti gruplarınca gös
terilen adaylara ilişkin liste kabul edildi. 

Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan Iraklıların so
runlarını, hukukî statülerini ve Uluslararası sözleşmelere göre haklarında yapılacak uygula
mayı tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/66), yapılan 
öngörüşmelerden sonra kabul edilmediği açıklandı. 

tstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis gayesine ve kira be
dellerine ilişkin (6/20) sözlü sorusuna Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli; 

Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Merkezi için tahsis edi
len arazi ve ödeneğe ilişkin (6/229) ve, 
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Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Veziköprü ilçesi Aşağı Narlı Köyü Ortaokulunun öğret
men ihtiyacına ilişkin (6/182) 

Sözlü sorularına da Devlet Bakanı Hüsamettin örüç, 
Cevap verdiler. 
Tunceli Milletvekil Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 tarihinde polisçe yapılan 

kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin (6/251) ve, 
Hatay Milletvekili öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport vermeme uygulaması

nın ne zaman sona ereceğine ilişkin (6/521) 
Sözlü sorularına Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler; 
Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köylerde yapılmakta olan 

sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadığına ilişkin (6/178) ve; 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan ayından bugüne 

kadar İmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin (6/359), 
Sözlü sorularına da Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya; 
Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

(6/102), (6,91), (6/94), (6/108), (6/115), (6/233), (6/125), (6/249), (6/250), (6/252), (6/262), 
(6/150), (6/163), (6/170), (6/172), (6/173), (6/184), (6/185), (6/186), (6/305), (6/191), (6/192), 
(6/193), (6/306), (6/197), (6/198), (6/319), (6/322), (6/323), (6/324), (6/215), (6/217), (6/218), 
(6/220), (6/221), (6/331), (6/333), (6/334), (6/335), (6/336), (6/241), (6/242), (6/341), (6/253), 
(6/255), (6/345), (6/268), (6/270), (6/272), (6/275), (6/344), (6/346), (6/347), (6/349), (6/350), 
(6/280), (6/351), (6/281), (6/282), (6/352), (6/287), (6/289), (6/290), (6/357), (6/358), (6/298), 
(6/308), (6/309), (6/371), (6/311), (6/312), (6/372), (6/315), (6/326), (6/373), (6/383), (6/388), 
(6/394), (6/404), (6/395), (6/396), (6/400), (6/401), (6/329), (6/402), (6/410), (6/411), (6/413), 
(6/415), (6/416), (6/418), (6/426), (6/428), (6/429), (6/431), (6/353), (6/432), (6/355), (6/441), 
(6/436), (6/442), (6/362), (6/365), (6/444), (6/450), (6/452), (6/454), (6/422), (6/461), (6/463), 
(6/425), (6/438), (6/467), (6/469), (6/482), (6/484), (6/485), (6/490), (6/494), (6/513), (6/514) 
numaralı sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından bir defaya mahsus 
olmak üzere; 

(6/68), (6/142), (6/110), (6/202), (6/203), (6/205), (6/234), (6/245), (6/126), (6/127), 
(6/248), (6/128), (6/260), (6/138), (6/264), (6/301), (6/302), (6/149), (6/151), (6/153), (6/154), 
(6/155), (6/156), (6/157), (6/158), (6/159), (6/160), (6/164), (6/169), (6/190), (6/317), (6/196), 
(6/206), (6/207), (6/209), (6/210), (6/211), (6/212), (6/213), (6/214), (6/228), (6/239), (6/254), 
(6/266), (6/342), (6/269), (6/271), (6/274), (6/276), (6/277), (6/343), (6/279), (6/284), (6/285), 
(6/286), (6/288), (6/299), (6/370), (6/375), (6/376), (6/377), (6/378), (6/382), (6/384), (6/385), 
(6/386), (6/387), (6/389), (6/390), (6/392), (6/393), (6/405), (6/406), (6/397), (6/398), (6/399), 
(6/328), (6/330), (6/403), (6/408), (6/409), (6/417), (6/420), (6/424), (6/430), (6/433), (6/434), 
(6/435), (6/451), (6/363). (6/364), (6/445), (6/446), (6/448), (6/458), (6/457), (6/459), (6/437), 
(6/439), (6/440), (6/468), (6/456), (6/474), (6/460), (6/481), (6/512), (6/489), (6/491), (6/492), 
(6/493), (6/495), (6/462), (6/516), (6/517), (6/464), (6/519), (6/520), numaralı sorular, soru 
sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/134), (6/139), (6/180), (6/183), (6/188), (6/199), (6/200), (6/201), (6/320), (6/321), 
(6/227), (6/332), (6/337), (6/292), (6/293), (6/294), (6/360), (6/310), (6/313), (6/339), (6/412), 
(6/421), (6/423), (6/443), (6/367), (6/466), (6/483), (6/509), (6/518) numaralı sorular da soru 
sahiplerinin aynı birleşimde görüşülmüş sorulan bulunduğundan; 
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(6/47), (6/60), (6/257), (6/258), (6/263), (6/161), (6/162), (6/174), (6/175), (6/177), (6/181), 
(6/348), (6/380), (6/381), (6/427), (6/453), (6/486), (6/487), (6/488), (6/510), numaralı soru
lar, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/65), (6/121), (6/232), (6/261), (6/165), (6/166), (6/167), (6/168), (6/223), (6/224), (6/225), 
(6/473), (6/515) numaralı sorular, soru sahipleri izinli bulunduklarından; 

(6/318), (6/295), (6/414) numaralı sorular, soru sahipleri görevli bulunduklarından; 
Ertelendiler. 
(6/44), (6/50), (6/86), (6/111), (6/112), (6/117), (6/230), (6/123), (6/235), (6/246), (6/247), 

(6/256), (6/131), (6/259), (6/316), (6/300), (6/147) numaralı sorular, soru hahipleri iki cevap 
gününde de hazır bulunmadıklarından, düştüler. 

Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın (6/301), (6/338), numaralı sözlü sorularını geri aldığı
na ilişkin önergesi okundu, sözlü soruların geri verildiği açıklandı. 

21 Şubat 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.45'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Balıkesir 

Ali Sami Akkas 

Kâtip Üye 
Ordu 

Ertuğrul Ozdemir 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ab dul hali m Araş 
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul özdemir (Ordu), AU Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 80 inci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz» 
Gündemimizde "özel Gündemde Yer Alacak İşler" olması nedeniyle gündem dışı talep

lere cevap veremiyoruz. Bu itibarla gündeme geçiyoruz. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin yeni dönem çalışmalarında Türkiye Büyük Millet 
Meclisini temsil edecek olan Türk Grubu için siyasî parti gruplarınca aday olarak gösterilen astl ve yedek 
üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1142) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığının 3 tezkeresi vardır; okutup bilgi
lerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin yeni dönem çalışmalarında Türkiye Büyük Mil
let Meclisini temsil edecek Türk grubu için siyasî parti gruplarınca aday olarak gösterilen asıl 
ve yedek üyelerin isimleri ilişikte sunulmuştur. 

Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla 
Değişik 1 inci maddesi uyarınca Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyeleri 
Asil Üyeler : 

Mükerrem Taşçıoğlu Ali Rıfkı Atasever 
Sivas Tekirdağ 

Hayrettin Elmas Kemal Karhan 
İstanbul İzmir 

Yılmaz Altuğ A. Kurtcebe Alptemoçin 
Sivas Bursa 

Mustafa Kalemli Göksel Kalaycıoğlu 
Kütahya Ankara 
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tsmali Cem 
istanbul 

Eşref Erdem 
Ankara 

irfan Demiralp 
Samsun 

Yedek Üyeler 

Cevdet Akçalı 
istanbul 

Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ayçan Çakıroğullan 
Denizli 

Talat tçöz 
istanbul 

Mustafa Dinek 
Konya 

Temel Gündoğdu 
istanbul 

tstemihan Talay 
içel 

ibrahim Demir 
Antalya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Kuzey Atlantik Asamblesi'nin yeni dönem çalışmalarında Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsil edecek Türk Grubu için siyasi parti gruplarınca aday olarak gösterilen astl ve yedek üyelere ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1143) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Kuzey Atlantik Asamblesinin yeni dönem çalışmalarında Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsil edecek Türk grubu için, siyasî parti gruplarınca aday olarak gösterilen asıl ve yedek üye
lerin isimleri ilişikte sunulmuştur. 

Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla 
Değişik 1 inci maddesi uyarınca Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Grubu üyeleri 

Asıl Üyeler : 

Zeki Yavuztürk 
Ankara 

ilker Tuncay 
Çankırı 

ismail Şengün 
Denizli 

Fahir Sabuniş 
Bursa 
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Ahmet Karaevli 
Tekirdağ 

Sudi Türel 
istanbul 

Erol Ağagil 
Ankara 

Yedek Üyeler : 

M. Ali Karadeniz 
Giresun 

Yalçın Koçak 
Sakarya 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Gürbüz Yılmaz 
Ordu 

M. Tabir Köse 
Amasya 

: 80 21 . 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

2 . 1990 

Cavit Kavak 
tstanbul 

Abdullah Tenekeci 
Konya 

Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Sait Ekinci 
Burdur 

Mehmet Pürdeloğlu 
Hatay 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

tsmet Tavgaç 
Bursa 

öner Miski 
Hatay 

O : 1 

. BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Parlamentolararası Bidik'in yeni dönem çalışmalarında Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil 

edecek Türk Grubu için siyasî parti gruplarmca aday olarak gösterilen asû ve yedek üyelere ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/1144) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Parlamentolararası Birliğin yeni dönem çalışmalarında Türkiye Büyük Millet Meclisini tem
sil edecek Türk grubu için siyasî parti gruplarınca aday olarak gösterilen üyelerin adları aşağı
da belirtilmiştir. 

Dış münasebetlerin Düzenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla 
değişik 1 inci maddesi uyarınca Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

H. Barlas Doğu 
Ankara 

Onuraİ Şeref Bozkurt 
Ankara 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

Mehmet Şimşek 
Konya 
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Orhan Ergûder 
istanbul 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

özer Gürbüz 
Sinop 

Şinasi Al tiner 
Zonguldak 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Başbakan Yüdvvn Akbulut'un 27 Şubat 2 Mart 1990 tarihleri arastnda iran'a yapacağı 
resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1141) 

BAŞKAN — Başbakanlığın Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır; okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Vaki davet üzerine, 27 Şubat - 2 Mart 1990 tarihleri arasında bir heyetle birlikte İran'a 
yapacağım resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı parlamenterlerimizin de katılmaları uygun 
görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

Seçkin Fırat 
Bolu 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdurrahman Bozkır 
Konya 

Avni Akkan 
Trabzon 

Metin Yaman 
Erzincan 
Ali Topuz 
istanbul 

Tufan Doğu 
Muğla 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve Konya Milletvekili \fcja Tanır 'm dış politika (8/21); 

Konya Milletvekili Ufa Tanır ve 10 Arkadaşının, Bulgaristan'a karşı izlenen politika ve soydaşla
rımızın sorunları (8/13) 

Konya Milletvekili l&fa Tanır ve 11 arkadaşının, Ermeni soykırımı ile ilgili iddialar ve Azerbay
can'da sahnelenen olaylar (8/19) 

Konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri, 
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BAŞKAN — Genel Kurulun 31.1.1990 tarihli 71 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kısmın
daki, Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, dış politika konusunda (8/21); 

Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı izlenen politika ve 
soydaşlarımızın sorunları konusunda (8/13); 

Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 11 arkadaşının, Ermeni soykırımı ile ilgili iddialara ve 
Azerbaycan'da sahnelenen olaylar konusunda (8/19), Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerinin, alınan karar 
gereğince, birleştirilen öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Yerinde. 
önergeleri tekrar okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye Devleti özellikle dış ilişki
lerinde dünya içinde saygın bir konumda olma özelliğini sürekli korumuş, dünya konjonktü
ründeki pek çok değişiklik, aleyhte gelişmeler, sıcak savaşlar, Türkiye'nin ısrarla uyguladığı 
onurlu dış politika konumunu değiştirememiştir. Devletimizin her şart altında uyguladığı ve 
ödün vermediği bu onurlu politikanın cihana karşı "teslimiyetçi" bir politika anlamına gel
mediği çeşitli zaman ve zeminlerde ortaya konulmuş, Türkiye belli bir büyük ittifak içerisinde 
bulunmasına karşın, karşı ittifak ve tarafsız blok ülkelerince de sözüne günevilir ve inanılır 
ülke olma özelliğini korumuştur. 

Yıllarca bu inanç ve ısrarlılık içinde yürütülen ve çeşitli hükümetler değişmesine rağmen, 
özünde sapma olmayan bu politika, 1983 Kasımında işbaşına gelen bugünkü siyasî iktidarın 
geçen altı yıllık uygulaması ile önemli ölçüde zedelenmiştir. 

Bir anlamda korkulan, ama mutlaka sözüne güvenilen, saygın bir konumu olan Türkiye, 
altı yıllık uygulama sonunda bugün bu özelliklerinden sıyrılmış, dünya ülkeleri içinde adeta 
yalnızlığa ve çaresizliğe itilmiştir. 

Türkiye'nin Cumhuriyet süresince övünebileceği büyük insan gücü ve beyni içinde önemli 
bir yer tuttuğunun herkesçe kabul edildiği Dışişleri bürokrasisi, bu son dönemde Türkiye'nin 
uluslararası ilişkilerinde özenle devre dışı tutulmuş ve Türkiye'nin dış ilişkileri başkaları eliyle, 
dış politikası ise başka mihraklarca yürütülmeye çalışılmıştır. 

Dışişlerinin, yılların birikimiyle oluşturmaya çalıştığı ve 1984 yılına kadar başarı ile uygu
ladığı TUrkiye-Bulgaristan politikası ve Bulgaristan'daki soydaşlarımızın durumu Sayın özal*-
ın sorumsuz beyan ve çıkışlarıyla karmaşık bir hal almış ve orada yaşayan soydaşlarımız bili
nen akıbete sürüklenmiştir. "Bulgar yönetimi başka nedenlerle değişmese idi, Bulgaristan'da
ki soydaşlarımızın durumu bugün ne halde olurdu?" düşüncesi bile insanı ürkütmektedir. 

Olayları iyi takip eden ve derinliğine bilen kişiler tarafından tebüssümle karşılanan Davos 
süreci ise; Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımızın haklarının elinden alınması, evlerinden bark
larından edilmesi, topraklarından kovulmasından başka hiçbir işe yaramamıştır. 

Aynı güvensiz ve tutarsız politikalar, Türkiye'yi AT eşiğinde bırakmış, Türkiye, 1963 An
kara Anlaşması ile elde ettiği hakkı bile kullanamamıştır. 
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1989 yılı sonlarına doğru olabildiğince boyut kazanan Sovyetler Birliğinin yeniden yapı
lanma ve yumuşama politikaları Orta ve Doğu Avrupa'da yeni rejimleri ortaya çıkarır ve dün
ya kamuoyu bunları alkışlarken, aynı Sovyetler Birliğinin Azerbaycan'da yaşayan soydaşları
mıza karşı yürüttüğü ve insan hakları ihlallerinin pervasızca yapıldığı 1990 senesi Ocak ayın
da, siyasî iktidar bu durum karşısında süratli, geçerli ve inandırıcı politikaları hayata geçirece
ği yerde; bunların hiçbirini yapamamış, soydaşlarımız Kızılordu tanklarıyla karşı karşıya bıra
kılmıştır. Kayıtsızlık bununla da kalmamış, Sayın Özal, bu insanlık dışı kıyımı destekleyen Ame
rika Birleşik Devletleri gezisi sırasında "Onlar bizden çok İran'a yakındırlar, biz Sünniyiz, on
lar Şii" demek suretiyle bir yandan akıl almaz bir gaf yapmış, bir yandan orada ellerinde Türk 
Bayrağı ve Atatürk resimleri özgürlük mücadelesi vermeye çalışan soydaşlarımızı incitmiş, öte 
yandan da Anayasanın 10 uncu maddesindeki "mezhep ayrılığı yapılamaz" ilkesini çiğnemiştir. 

Bütün bu oluşumlar, Türkiye'nin dış politikasında önemli yanlışlıklar, tutarsızlıklar ve sap
malar olduğunu açıkça ortaya koymakta ve ülkemiz, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, yalnızlı
ğa itilmektedir, çevremizde büyük boyutlar kazanacağı şimdiden belli bu denli gelişmelere ka
yıtsız bir siyasî iktidarın, Türkiyenin geleceği konusunda, herkeste endişe ve tereddüt uyandı
ran tutumu karşısında, konunun bir genel görüşme çerçevesi içinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde görüşülmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 98 inci ve tçtüzüğün 99, 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
genel görüşme açılmasını Doğru Yol Partisi Grubu adına saygıyla arz ederiz. 

Koksal Toptan Vefa Tanır 
Doğru \bl Partisi Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Zonguldak Konya 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İsparta Milletvekili Sayın Süleyman Demirel, bu genel 

görüşme önergesine katıldığım, bir önergeyle Başkanlığımıza bildirmişlerdir. 
Bilgilerinize sunarım. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyetten sonra iyi gelişme sağlayan Türk-Bulgar dostluğu; son beş yıldan beri adım 

adım aleyhimize mesafe aldı. 
Dış politika konularını kendi ciddiyetinin dışına çıkarıp, iç politika ile örtme becerisine 

sahip görünen Sayın Başbakan, bu defa deniz sefası ve il bayramları ile Bulgar meselesini gün
dem dışına çıkardı. Fakat, trenler ve kamyonlar dolusu kovulmuş insanlar; Hürriyete kavuş
manın sevinci yerine ümitsizlik içine itildiler. 

Hükümet, kendini, önünde sabır ve dikkat edilmesi gereken bir yolda görüyor, "Barışçı 
dış politikada Balkanlarda da zemin kazandık" diyebiliyor. 

Bulgristan'daki Türklerin zalimane öldürülmelerini, isimlerinin değiştirilmesini, yurt içinde 
sürgüne tabi tutulmalarını, dili ve dini ile uğraşılmasını dört yıldır seyrediyoruz. 

"Belene" belgeselini çeviriyoruz. Sonra dönüp "Balkanlarda başarılı politika kazandık", 
"Dünyada itibarımız arttı" diyebiliyoruz; ama, 8 milyonluk Bulgar Hükümet Başkanına "Gel 
konuyu konuşalım" diyemiyoruz. 
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Hayvan haklarının teminat altına alındığı 20 inci asrın sonunda, Bulgaristan'da soydaşla
rımıza yapılan zulüm, işkence ve zoraki göç, ortaçağda bile işlenmiş insanlık suçlarının üzeri
ne çıkmıştır. 

tktidar da, bizim gibi, olaylar karşısında şikâyetçidir. Hükümetler şikayetçi olmaz; zulüm 
varsa, zoraki göç varsa onları önleyici görevi yerine getirirler. 

Bugüne kadar; göç koordinasyonu sağlanamamıştır, iskân politikası planlı değildir. 
Uluslararası planda kamuoyu oluşturma çok yavaş yürüyor. Haklılığımızı hangi zeminle

re oturtacağımızda ürkeklik var ve gelenler açısından sayılamayacak kadan sıkıntı ortada. 

Doğru Yol Partisi olarak, konuyu Yüce Meclise getirip, siyasî partileri görüş birliğine so1' 
mak istiyoruz. 

Hükümetin, bu Meclisin tasvip etmeyeceği Bulgar politikasını yürüteceğine de inanmıyoruz. 
Bugüne kadar olanları tasvip etmemize imkan yoktur. Ama, kırılan kolu ve çiğnenen hay

siyeti, milletin olduğu için, "Yen" içinde sarmak istiyoruz. 
Bu düşüncelerle, Anayasanın 98 inci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 inci maddele

ri uyarınca bir genel görüşme açılması için gereğini bilgilerinize saygıyla arz ederiz. 

Veya Tanır (Konya) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bizim bir Ermeni meselemiz yoktur; fakat Ermenilerin uydurma bir dosyaları vardır. Tam 
yüz yıldır, bu dosya, bulabildikleri her zeminde sahnelenir. 

Osmanlı arşivleri açılmıştır. Andonyan'ın, Talatpaşa uydurmalarının doğrusu bu arşiv
lerdedir. 

Geçmişte olanlar soykırım değildir. 
Güneye nakil, olağan şartların dışında, harp içinde olmuştur. 
O dönemde öldürülen Türk sayısı Ermeninin 10 mislidir. 
Osmanlı dönemindeki tehcir, o günün hukuku içerisinde ve yasa ile yapılmıştır. 
Ermeni senaryosuna dar çerçeveden bakmayalım. 
Olay vahim bir gelişme, hasmane bir tutumdur. 
Osmanlı devrinde olanlar soykırım değildir; bir müdafaî nefstir. 
Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir döneminde ise soykırım yoktur. 
Ermeni senaryosunun yeniden sahnelenmesi kimseye kâr getirmez; dostluklara, ittifakla

ra zarar getirir, dünya terörünün bir bölümüne vize verir. 
Ermeni Karar Tasarısının ABD Kongresinden geçmesi, soykırımı tescil eder. 
Bir yalanı, bir uydurma senaryoyu, ABD Kongresinin tescile hakkı yoktur. 
Dünya, Ermeni dosyası ile meşgul; yazıyor, çiziyor, konuşuyor. Ermeniler ise tertipler ha

zırlıyor. 
Kısacası, dost düşman bir "Kara bela" hazırlığında. 
Savunmak için değil, dünyanın hakikatleri bilmesini, son, Azerbaycan'da sahnelenen Er

meni çılgınlıklarının niçin yapıldığının derinliğine inilmesini istiyoruz. 
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Azerbaycan kan gölü haline gelmiştir; ama, insan haklarının savunucusu Avrupa suskun
dur. Rusya tek taraflı suçlu aramaktadır. ABD, yangına körükle gitmektedir. 

Haksızlıklara, silah çıkarcılarına, kan dökülmesine seyirci kalanlara sesimizi duyurmak 
ve Meclise sunacağımız belgeleri sergilemek için, Anayasanın 98 inci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince bir genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Vefa Tanır (Konya) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Daha önce alınan karar gereğince, genel görüşme üzerindeki öngörüşme, Hü
kümet adına birbuçuk saat, parti gruplan adına da birer saat ve son olarak da önerge sahibi 
adına 20 dakika olacaktır. 

Hükümet, birbuçuk saatlik konuşma süresini görüşmenin başında veya bir kısmını diledi
ği anda kullanabilecektir. 

Şimdi sırasıyla, Hükümete, bilahara Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Süleyman De-
mirel'e, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Erdal İnönü'ye ve Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın tsmail Şengün'e söz verilecektir. 

Hükümet adına, Sayın Başbakan, zatı âliniz mi konuşacak? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Evet Efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; dış politikamız ile ilgili bu genel görüşme vesilesiyle yüksek huzurlarınıza gelmiş bu
lunmaktayım. 

Türk kamuoyunda ve politik yaşantımızda, dış politika konularının giderek daha geniş 
bir ilgi uyandırması memnuniyet verici olmaktadır. Muhalefet partilerinin değerli mensupları
nın, bu konularda zaman zaman yaptıklan beyanlarda, istifade ettiğimiz kıymetli fikirler de 
yer almaktadır. 

Bu hususu böylece ifade ettikten sonra önce dış politikamızın temel doğrultuları ve ANAP 
iktidarının altı yıllık icraatı hakkında Yüce Heyetinize bilgi sunacağım. Bu çerçevede, yeri gel
dikçe, önergelerde yer alan hususlara ilişkin görüşlerimi de açıklayacağım. 

Filhakika, Anavatan Hükümetlerinin altı yıllık icraatına şöyle bir göz atıldığında "Yurtta 
sulh, cihanda sulh ilkesi çerçevesinde ve Atatürkçü dış politikamızın genel doğrultusunda, çok 
yönlü, aktif ve dinamik bir dış politika takip edildiği görülecektir. Tüm bu ülkelerle, karşılıklı 
olarak, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, içişlerine karışmama, hak ve fırsat eşitliği ile 
ahde vefa ilişkilerine dayanan, dostluk ve işbirliği ilişkilerini geliştirme yolunda önemli mesafe 
kaydedilmiş, millî menfaatlarımızın gerekleri doğrultu ve bilincinde, uluslararası sorunların çö
zümü için, uzlaşıya ve diyaloga açık bir yaklaşım ortaya konulmuştur. 

Bahse konu dönemede, iç siyasal gelişmelerin yansımalarından kaynaklanan bazı sorun 
ve tıkanıklıklarla karşı karşıya kalındığı, Yüce Meclisin malumlarıdır, özellikle 12 Eylülden 
sonraki geçiş döneminde, demokratik hak ve hürriyetlere zorunlu olarak getirilen kısıtlamalar 
nedeniyle, Türkiye, demokrasi ve insan hakları alanlarında, Batı ülkelerinin yoğun eleştirile
riyle karşılaşmış, bu ülkelerle ilişkilerimizde de durgunluk hâkim olmuştur. 

— 243 — 



T.B.M.M. B : 80 21 . 2 . 1990 0 : 1 

' Ayrıca, S Avrupa ülkesi, Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesini ihlal ettiği iddiasıyla, Türki
ye aleyhine, Avrupa tnsan Hakları Komisyonunda dava açmıştı, avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile ilişkilerimizde de gelişme sağlanamıyordu. Amerika birleşik Devletleri ile Savunma ve Eko
nomik tşbirliği Anlaşmasının uygulanmasında çeşitli aksaklıklar ortaya çıkmıştı. Bu olumsuz 
ortamdan yararlanmaya çalışan Yunanistan ise, uluslararası alanda, Türkiye'yi daha çok tecrit 
etmek için yoğun çaba içerisindeydi ve diyalogun tamamen kopması sonucu, Türk - Yunan 
ilişkilerinde, sürekli bir bunalım havası mevcuttu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilanını 
takiben, uluslararası camiada Kıbrıs sorununa çözüm bulunamamasından Türk tarafını so
rumlu tutan bir anlayış hâkimdi. 

öte yandan, özellikle son iki yıllık dönemde, uluslararası planda önemli gelişmeler vuku 
bulmuştur. Doğu - Batı ilişkilerinde yumuşama ve bunun, silahların kontrolü alanına getirdiği 
olumlu hareketlilik, önemli gelişmelerin başlıcasıdır. Bu yoldan, uluslararası alanda nispî bir 
yumuşamanın doğduğu izlenmiştir. 

Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'da, önceden öngörülmeyen hızlı değişimler ve yeniden 
yapılanma gayretleri hepinizin malumlarıdır. Bu memnun edici gelişmelerin, istikrarsızlık eni-
dişesini ve paktların geleceği konusunu gündeme getirdiği bir vakıadır. Hükümetimiz, Avru
pa'da 40 yıldır barışı korumakta müessir bir rol oynayan NATO ittifakının, bu dönemde de, 
kendisini yeni şartlara uydurmak suretiyle, geçerliliğini koruyacağına inanmaktadır ve bu itti
faktaki önemli konumunu sürdüreceğinin bilincindedir. 

Avrupa'daki bu yeni olaylar şekillenirken, Türkiye de, bunlara, etkin bir şekilde ve ülke
mizin çıkarlarını koruyan bir doğrultuda gerekli katkıları yapmaktadır. 

öte yandan, bu ortam, dünyada mevcut bölgesel ihtilaflara, yeni, yapıcı bir yaklaşımla 
eğilinmesini mümkün kılmıştır. Gerçekten de, uzun yıllardan beri, çok sayıda insanın hayatı 
pahasına devam edegelen bazı ihtilaflar çözüm yoluna girmiş, kronikleşmiş diğer bazı ihtilaf
larda ise, barış arayışları giderek yoğunluk kazanmıştır. 

Hükümetimiz, bazıları Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bu ihtilaflara ilişkin olarak göz
lenen olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılamakta, bu ihtilafların çözümüne, gerektiği hal
lerde, aktif ve yapıcı bir biçimde katılmaktadır. 

Son altı yıllık dönemde, Türkiye, cumhuriyetin ilanından beri izlediği barışçı ve sorumlu 
dış politikayı, belki her zamankinden daha aktif bir biçimde yürütme imkânına kavuşmuştur. 

Bunu sağlayan en önemli etkenlerden birisi, kararlı bir biçimde izlenen ekonomi politika
larıdır. Bu politikalar sayesinde, Türkiye, dinamik bir kalkınma ve büyüme süreci yaşamakta
dır. özellikle, "dışa açık ekonomi" modelinin uygulanması, Türkiye'nin dış ilişkilerine yeni 
boyutlar kazandırmıştır. Bunun yanında, çok partili demokratik rejime, bütün kurumları ve 
kurallarıyla birlikte yeniden işlerlik kazandırılması, Türkiye'nin dışarıdaki ağırlığını ve itibarı
nı daha da artırmıştır. Bugün, dışarıdan bakıldığında, Türkiye, "dostluğu ve işbirliği aranılan 
"bir model ülke konumundadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk dış politikasında, 1983 yılından sonra girilen 
yeni dönemin getirdiği canlılık, Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde, belirgin bir 
şekilde görülmektedir. 
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Devrin Sayın Başbakanının, dönem içinde, Amerika Birleşik Devleklerine yaptıkları ziya
retler, ikili ve uluslararası konuların ens üst düzeyde ele alınmasına ve Türkiye'nin görüş ve 
yaklaşımlarının en yetkili ağızdan, başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmak üzere, Ame
rika Birleşik Devletleri yönetimine ve Kongreye izah olunmasına vesile teşkil etmiş, ilişkileri
miz açısından bir itici güç rolü oynamıştır. Bu ziyaret sırasında, "Türk-Amerikan işadamları 
Konseyi" kurulmuş olup, Konsey, ekonomik ve ticarî ilişkilerin geliştirilmesi yönünde, çok faydalı 
atılımlar sürdürmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinin, çok az sayıda ülke ile, benzer mahi
yette işadamları konseyi kurmuş bulunması, Türkiye'nin, ekonomik ve ticarî bir ortak olarak, 
son yıllarda kazandığı önemin bir göstergesidir. 

Ayrıca, 1985 yılında, Amerika Birleşik Devletleriyle aramızda, yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunması Antlaşması imzalanmıştır, tik kez imzalanan bu antlaşmanın, özellikle, ül
kemize yönelik Amerika Birleşik Devletleri yatırımlarını özendirici etkisi olacağı beklenmektedir. 

Türk Hava Yolları, 1988 yılında, New York'a haftada iki gün, tarifeli seferlere başlamış, 
bu seferler, sonradan, haftada üçe çıkarılmıştır. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar (!) Ayrıca, charter ve kargo seferleri de devam etmektedir. (DYP ve SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar[!..]) 

Bunların, ülkelerimiz arasındaki turizm ve iş ilişkilerine önemli katkıları bulunacağı dü
şünülmektedir. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!„!) 

öte yandan, Amerika Birleşik Devletleriyle aramızdaki hava ulaşımı anlaşmasının, gü
nün koşullarına uyumlandırılması yönündeki çalışmalar sonuçlanmış olup, anlaşma parafe edil
miştir. Amerika Birleşik Devletleriyle, ticaretimizde de önemli gelişmeler sağlanmıştır. (DYP 
sıralarından "Allah Allah..." sesleri[!..]) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... Sükûnetle dinleyelim, alaycı sözlere gerek yok... 
Devam edin Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — 1983 yılında 231 milyon dolar olan 
ihracatımız, son yıllarda, bu rakamın yaklaşık dört katına çıkmıştır. Bu artış temposunun da
ha da hızla devam etmesi ve Amerika Birleşik Devletlerinin, bazı mallarımıza karşı uyguladığı 
himayeci önlemleri kaldırması için gereken çalışmalar sürdürülmektedir. 

Amerika Birleşik Devletlerine ihracatımızın artması, aynı zamanda Türk-Amerikan ilişki
lerine de yeni bir hız ve muhteva kazandıracaktır. 

öte yandan, devrin Sayın Cumhurbaşkanı da, Başkan Reagan'ın davetine icabetle, 26 Ha
ziran - 3 Temmuz 1988 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret etmişlerdir. 21 yıllık bir 
aradan sonra ilk defa devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirilen bu ziyaret, Türkiye ile Ame
rika Berlişek Devletleri arasındaki işbirliğini sergilemesi açısından önem taşımaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP iktidarı, 1980 yılında imzalanan Savunma 
ve Ekonomik işbirliği Antlaşmasının süresinin dolması aşamasında, geçmiş tecrübelerin ve uy
gulamaların ışığında, Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimizin yeni bir değerlendirmesini 
yapmıştır. Bu değerlendirmede esas amaç, Türk-Amerikan ilişkilerinin yabancı unsurlardan arın
dırılarak, sağlam temeller üzerine oturtulması ve işbirliğimize süreklilik ve istikrar kazandırıl
ması olmuştur. 

— 245 — 



T.B.M.M. B : 80 21 . 2 . 1990 0 : 1 

Bu düşüncelerden hareketle, 1985 yılında, Amerika Birleşik Devletleriyle görüşmeler baş
latılmış, yapılan görüşme ve müzakerelerde, Amerika Birleşik Devletleri taahhütlerinin sağ-
lamlaştırılmasına, bu ülkeyle dengeli bir işbirliği sürdürülmesine, ilişkilerimizde, bu işbirliğine 
yabancı unsurların arındırılmasına, silahlı kuvvetlerimizin modernizasyonunun gerçekleştiril
mesine, Amerika Birleşik Devletleri, yardımlarının geri ödeme yükünün bafifletilmesine ve sa
vunma sanayi işbirliğinin çeşitlendirilmesine imkân verecek bir çerçevenin kurulmasına çaba 
harcanmıştır. 

Uzun ve çetin müzakereler sonunda, ek mektubun imzalanmasıyla, 1980 SEİA'sının ve 
genel olarak, Türk - Amerikan ilişkilerinin, eskiye nazaran çok daha iyi şartlara kavuşturul
ması. sağlanmıştır. 

Bu şekilde, daha sağlıklı bir çerçeveye oturtulan Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri 
ilişkilerinin, savunma yardımları alanında, son yıllarda, bazı önemli gelişmeler vuku bulmuş
tur. SEİA uyarınca, Amerika Birleşik Devletleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve 
ekonomimizin geliştirilmesi için ciddî taahhütler yüklenmiş bulunmaktadır. Bu taahhütler çer
çevesinde ve Amerika Birleşik Devletleriyle yapılan sürekli temas ve görüşmeler sonucunda as
kerî yardımın şartları iyileştirilmiş ve hibe ağırlıklı hale getirilmesi sağlanmıştır. Son yıllarda 
Türkiye'ye yapılan Amerikan askerî yardımının hibe bölümü, en yüksek düzeye ulaşmıştır. 

Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri bütçe kısıntısının dış yardımlarda neden oldu
ğu sınırlamaların Türkiye üzerindeki etkisinin asgarîye indirilmesi için çaba harcanmıştır. Ne
ticede, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin çıkardığı Güney Kanat Yasasıyla, önemli mik
tarda askerî malzeme sağlanmış ve Amerikan dış yardımlarındaki kısıntının telafisi cihetine 
gidilmiştir. Bu şekilde askerî malzeme yardımının sağlanması amacıyla yepyeni bir mekanizma 
kurulmuştur. 

öte yandan, askerî yardım çerçevesinde aldığımız FMS borçlarının geri ödenmesinde uy
gun koşulların yaratılması yolundaki ısrarlı taleplerimiz kabul görmüş, Amerikan piyasasın
da, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin garantisi altında, uzun vadeli ve düşük faizli bo
no çıkarılmış, bunların satılması suretiyle sağlanan meblağ, Amerika Birleşik Devletleri Hazi
nesine yatırılarak, yüksek faizli askerî borçlarımızın bir bölümü kapatılmıştır. 

Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin önemli bir veçhesini de, aynı ittifaka 
üye olmaktan kaynaklanan güvenlik boyutu teşkil etmektedir. Türkiye, güvenliğini, NATO it
tifakı çerçevesinde temininin yanı sıra, savunmasını takviye etmek için, Amerika Birleşik Dev
letleriyle de karşılıklı bir yardımlaşma dengesi kurmuştur. Amerika Birleşik Devletleriyle bu 
işbirliğimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu programlarının gerçekleştirilmesin
de, ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinde ve ülkemizin teknolojik alanda inkişaf kaydet
mesinde önemli katkıları olmuştur. Bunların yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleriyle, NATO'nun 
savunmasına yönelik bazı ortak düzenlemelere gidilmiştir. 

Bu ülkeyle aramızdaki ikili ilişkilerimizi doğrudan ilgilendiren bir siyasî sorun mevcut de
ğildir. Bununla beraber, bazı yabancı unsurların Türk - Amerikan ilişkileri üzerinde zaman 
zaman olumsuz etkilerde bulunduğu da bir gerçektir. Bunların en belirgin örneğini Ermeni Karar 
Tasarısı oluşturmaktadır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 1975 yılından itibaren, çeşitli vesilelerle, Ame
rika Birleşik Devletleri Kongresine, içerik itibariyle değişik Ermeni karar tasarıları 
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sunulduğu, 197S ve 1984 yıllarında, 24 Nisan tarihinin, "Sözde Ermeni soykırımını anma gü
nü "olarak kabulünü öngören tasarıların, Temciİciler Meclisinde kabul edildiği; ancak, Kong
renin Senato kanadından geçmedikleri için, Amerika Birleşik Devletleri Başkanının imzasına 
sunulamadıkları ve böylece yasal bir karar haline dönüşmedikleri malumlarıdır. 

Son olarak, Senato cumhuriyetçi üyelerinin lideri durumunda olan Senatör Dole, konuyu 
bu kere Amerika Birleşik Devletleri senatosunun gündemine getirmiş ve 29 Eylül tarihinde, 
"24 Nisan 1990 tarihinin Ermeni soykırımının 75 inci yıldönümünü anma günü "ilan edilme
sini öngören bir karar tasarısını Senatoyu sunmuştur. Hükümetimizi ve Türk kamuoyu, söz 
konusu karar tasarısının yeniden gündeme getirilmesine şiddetle tepki göstermiş ve Amerika 
Birleşik Devletleri yönetiminin -önceki yıllarda olduğu gibi- kesin ve kararlı bir tutum ittihazı 
ile, Adalet Komitesinde yapılacak oylamada, tasarıyı durdurmasını istemiştir, tik aşamada, Ame
rika Birleşik Devletleri yönetiminin, bu ikazlarımıza rağmen, SEÎA'dan kaynaklanan sorum
lulukları gereğince, konu üzerinde kararlı bir tavır takınmadığı müşahede edilmiştir. Bu ortam 
içinde, Dole tasarısının, önce Senato Adalet Komitesinde görüşülerek, 6'ya karşı 8 oyla kabul 
edilmesi üzerine, bir taraftan Ankara ve Washington'da -esasen yüksek malumunuz olan- üst 
düzeyli girişimler sürdürülürken, diğer taraftan, geçici nitelikte bazı karşı önlemler alınması 
uygun bulunmuştur. Daha sonra kamuoyuna açıklanan bu önlemlerin şunlar olduğu hatırla
nacaktır : Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri Koordinasyon Grubu ve Ortak Savunma Sa
nayii Yürütme Komitesi toplantıları, ikinci bir açıklamaya kadar iptal edilmiştir. Amerika Bir
leşik Devletleri savaş gemilerinin liman ziyaretleri, belirli tesislerdeki modernizasyon projeleri, 
Konya Atış Sahasının, Amerika Birleşik Devletleri uçakları tarafından kullanılması askıya alın
mıştır. 

Dole karar tasarısıyla ilgili olarak, Hükümetimiz, Yasama Organımız ve kamuoyumuzca 
gösterilen tepkinin şiddeti ve ciddiyeti konusunda, Amerika Birleşik Devletlerinde, bazı çevre
lerde, başlangıçta mevcut olduğu sezilen tereddütler, tarafımızdan sergilenen ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisiyle kamuoyumuzca desteklenen kararlı tutum sonucunda, büyük ölçüde gi
derilmiştir. 

Ancak, Başkan Bush'un, seçim kampanyası sırasında, Ermenilere fazlaca angaje olması
nın, Amerika Birleşik Devletleri yönetimini, tasarının reddi yerine, bir uzlaşı formülü üzerinde 
durmaya sevk ettiği anlaşılmaktadır. 

Seçim kampanyası sırasında böyle bir tutum takınmış olan Bush'un, Ermenileri tatmin 
edecek, buna karşılık, Türkleri güya rencide etmeyecek bir formül arayışına girdiği; bu çerçe
vede, Senatör Dole'ye gönderdiği bir mehtupta, Ermenilerin ıstırabını paylaştığını ve bir Er
meni Anma Günü kutlanmasına taraftar olduğunu; ancak, geçmişteki olaylar hakkında farklı 
görüşler bulunduğunu ve Türkiye ile ilişkileri zedeleyecek ölçüde sert olan karar tasarısına karşı 
çıktığını" belirttiği gözlenmiştir. 

Türkiye, bu konudaki tutumunu tespit ederken, her şeyden önce, Ermenilerin, Birleşmiş 
Milletler tnsan Hakları Komisyonu Avrupa Parlamentosu ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi 
gibi formlarda kabul ettirmeye çalıştıkları kararların gerçek amacını saptamaya önem vermiştir. 

Bu konuda yapılan etraflı değerlendirmeler, bizi, Ermenilerin ve onları destekleyen çevre
lerin, "sözde soykırım" iddialarını meşrulaştıracak bir Kongre kararını, uzun vadeli siyasî bir 
stratejinin ilk aşaması olarak kabul ettikleri sonucuna götürmüştür. 
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Gerçekten, gerek Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti dışında yaşayan Ermeni top
lumlarının liderleri, gerek Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti yöneticileri, her fırsatta, 
bu kararların, müstakbel tazminat ve toprak taleplerinin temelini oluşturacağını sarahatan ifa
de etmişlerdir ve son olarak, Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Ame
rikalı gazetecilere verdiği bir demeçte, "Sovyetler Birliğinin, Ermeni topraklannı, Ermenilerin 
izni olmadan Türkiye'ye verdiğini" öne sürmüş ve "Doğu Anadolu'nun bir kısmının Ermeni 
vatanı olduğunu" söylemiştir. 

Bu durumda, karar tasarısı, Amerika Birleşik Devletleri Kongresince kabul edildiği tak
dirde, bunun ardından ilave yeni taleplerin gelmesi, olaya bakış açısından, mantıklı ve tutarlı 
bir girişim teşkil ettiği mülahazasıyla, Amerika Birleşik Devletlerinde belirli çevrelerinden des
tek görmesi ve ilişkilerimizinde, daha ileri safhada yeni krizlere yol açması beklenmektedir. 

Türkiye, bütün bu hususuları göz önünde bulundurarak, "sözde soykırımın" uluslararası 
topluma kabul ve tescil ettirilmesi çalabannın durdurulması gerektiği kanaatına varmıştır. 

öte yandan, taşandaki iddiaların aksine, 1915 -1923 döneminde, Türkiye'de bir soykırı
mın yapılmamış olduğu gerçeğinin, başka bir tutum takımlmasına esasen imkân vermediği de 
takdir buyurulacaktır. Dolayısıyla, bugüne değin sürdürülen temel pozisyonumuzdan taviz ve
rilmesi; müzakerelere açık olduğumuz yolunda bir izlenim yaratılması; uzlaşım metni bulun
ması yönündeki çalışmalara katılınması; Amerika Birleşik Devletlerindeki Ermeni seçmenleri 
tatmine yönelik sulandırılmış bir alternatif metne rıza gösterebileceğimiz intibaı doğmasına 
yol açacak bir tutum takınılması, kesinlikle söz konusu olmamıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Diğer taraftan, Kafkasya'daki son kanlı olaylar, tarihin yanlış verilere dayanan yorumu
nun ne gibi felaketlere yol açabileceğini göstermiştir. Kongrenin, henüz yatışmayan bu olayla
ra, Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin genişleme arzularını daha da tahrik edecek 
yeni bir unsur katmasının ne derece büyük bir hata olacağını takdirlerinize sunuyorum. 

Yukarıda sıralanan bütün haklı gerekçelere rağmen, iç politika mülahazaları ağır basar 
ve tasarı Kongrede onaylama yoluna gidilirse ne olur?.. Bu husus, Türk Milletinin hissiyatım 
daima göz önünde tutan Hükümetimizin denetim ve kontrolü altında, yetkili organlarda, et
raflı bir şekilde değerlendirilmektedir. Şunu hemen belirtmek gerekir ki; herhangi bir siyasî 
forumun alacağı kararlar, Türkiye'yi hiçbir şekilde bağlayamaz ve herhangi bir etkide buluna
maz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunun dışında, yapılan çalışmalar, Türki
ye'nin elinde, çeşitli kademelerde, alabileceği karşı tedbirlerin de olduğunu göstermektedir. Bu 
aşamada, bu tedbirler hakkında teferruata girmememi anlayışla karşılayacağınızdan eminim. 

Bütün bu karşı önlemlerin tatbike konmasından da öteye, asıl önemli olan, Kongrenin böyle 
bir kararı kabul etmesi halinde, Amerika Birleşik Devletlerinin, her şeyden önce, Türk Milleti
nin gözündeki saygın yerini kaybedecek olmasıdır. Kongre üyelerinin olduğu kadar, Amerika 
Birleşik Devletleri yönetiminin de, tutumlarını tespit ederken, bu hususu önemle göz önünde 
tutacağını samimiyetle ümit ve temenni ediyorum. Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri Dı
şişleri Bakanı ile de görüşen dışişleri Bakanımız, münhasıran bu konuyu ele almış ve Ermeni 
karar tasarısının, Senato Genel Kurulundan geçmesi halinde, bunun, ikili ilişkilerimiz üzerin
de yaratacağı kaçınılmaz sonuçlara bir kere daha işaret etmiştir. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; BaU Avrupa ülkeleriyle, verimli işbirliği ilişkilerinin gelişti
rilmesi; ayrıca, gerek ikili, gerek uluslararası konulara yaklaşımlarımızın anlatılması açısından 
ve ülkemizin tanıtılması bakımından vesile teşkil eden çeşitli üst düzey ziyaretler teati edilmiş
tir. 1983 -1989 döneminde, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakan düzeyinde gerçekleştirilen yoğun 
karşılıklı ziyaretler ve imzalanan antlaşmalar, ilişkiliremizin ulaştığı noktayı açıklıkla ortaya 
koymaktadır. Bu dönemde yapılan karşılıklı ziyaretlerin de etkisiyle, BaU Avrupa ülkeleriyle 
olan, ekonomik ve ticarî ilişkilerimiz, yeni bir muhteva kazanmış; ticaretimizin çeşitlenmesi
nin yanı sıra, ekonomik işbirliği de belirgin bir atılım göstermiş; Avrupalı ortaklarımızın, Türk 
ekonomisine güvenleri yeniden kazanılırken, Türkiye'nin itibarı her planda artmıştır. 

Türkiye, Avrupa tnsan Hakları Komisyonuna ferdî müracaat hakkını, 28.1.1987 tarihinde 
tanımıştır. Avrupa Konseyi Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 16.9.1989 tarihinde kabul edilmiştir. Hükümeti
miz, Avrupa tnsan Haklan Divanının yargı yetkisini tanımıştır. Avrupa Konseyi çerçevesinde 
hazırlanan, işkencenin önlenmesi Sözleşmesine ise, 1988 yılında taraf olunmuştur. Diğer ta
raftan, Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlanan insan hakları alanındaki önemli uluslararası 
sözleşmelerden, İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsanî ve Küçültücü Muamele veya Cezaya 
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine 1 Eylül 1989 tarihinde ve Rehine Alınmasının önlenme
si Sözleşmesine 14 Eylül 1989 tarihinde taraf olan Türkiye, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrım
cılığın önlenmesi Sözleşmesine de, 20 Aralık 198S tarihinde katılmıştır. 

Türkiye'nin, BaU Avrupa ile ilişkilerinin önemli bir boyutunu, Avrupa Topluluğu ile iliş
kiler oluşturmaktadır. 1983 -1990 yılları arasındaki dönemde, Avrupa Topluluğu ile ilişkileri
miz, tüm yönleriyle, dış politikamızda önemli bir yer teşkil etmiştir. Bugün ulaştığımız aşama
ya gelinmesinde, Türkiye'de, demokrasiye insan haklanna, hukukun üstünlüğüne olan gele
neksel inancın, bu yönde alınan kararların ve etkin dış politikamızın büyük payı vardır. 

Avrupa Topluluğu Komisyonunun, Türkiye'nin tam üyelik müracaatı konusundaki görü
şünün Konseye sunulması ve Konseyde görüşülmesiyle birlikte, Türkiye'nin, Avrupa bütünleş
mesine katılmak yönünde sürdürdüğü süreçte, belirli bir merhale geride bırakılmış olmaktadır. 
Komisyon görüşü, ülkemizin tam üyeliğe ehil olduğunu ortaya koymakta, diğer bir ifadeyle, 
Türkiye'nin geleceğinin Avrupa Topluluğu içinde yer aldığını teyit elemektedir. Avrupa Toplu
luğu Dışişleri Bakanları Konseyi, S Şubat 1990 günü Brüksel'de yaptığı toplantısında, tam üyelik 
müracaatımız konusundaki Komisyon görüşünün, Türkiye'nin tam üyeliğe ehliyeti de dahil, 
esas unsurlarını benimsemiştir. Türkiye'nin üyeliğe ehil olup olmadığı yolundaki tartış
malar da, artık tamamen geride kalmıştır. Üyelik sürecinin bu noktaya gelmesi ve Avrupa'da 
ortaya çıkan tarihî gelişmeler, 1987 yılında tam üyelik müracaatımızı yapmakla, ne kadar isa
betli davranıldığını kanıtlamaktadır. 

Şu noktayı lütfen gözden kaçırmayalım : Süreç, tam üyeliğimiz istikametinde işlemeye baş
lamıştır. Bu sürecin bir gün tamamlanacağına ve Türkiye'nin Avrupa bütünleşmesinde layık 
oldıfğu yeri alacağına hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Tam üyelik müracaatımız, Türkiye'
nin, Avrupa norm ve standartlarını benimsediğini gösteren ve Avrupa bütünleşmesine kaUlma 
arzusunu içeren bir siyasî irade beyanıdır. Bildiğiniz gibi, tam üyelik süreci uzun ve zorlu bir 
yoldur. Nitekim, biz, çeşitli konuşmalarımızda tam üyelik sürecinin uzun bir yol olduğunu be
lirttik. 
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Komisyon, görüşünde, topluluğun kendisinden kaynaklanan sebeplerden, 1993 yılına ka
dar sürecek iç bütünleşme gayretleri ve Avrupa'daki oluşum nedeniyle, 1993 yılından önce, mevcut 
adaylar veya muhtemel adaylar arasından hiçbir ülke ile tam üyelik müzakerelerini açmayaca
ğını bildirmiştir. Bunun yanında, komisyon, ülkemizle müzarekelerin, bu aşamada açılmasına 
konseye tavsiye edemeyeceğini belirtmiştir. 

Burada önem taşıyan bir husus, topluluğun ülkemiz ile bu aşamada müzakerelere başla-
yamamasının, birinci planda, topluluğun kendi nedenlerine bağlanmasıdır. Diğer önemli bir 
nokta, müzakerelere girişilmesinde gerekli şartların, bugün için var olmadığının ileri sürülme-
sidir. Bu ifade tarzından da, tam üyelik müzakerelerinin ileride açılmasına kapının açık tutul
duğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim, bu hususlar 5 Şubat 1990 tarihinde yapılan Avrupa Toplu
luğu Dışişleri Bakanları Konseyinde teyit edilmiştir. 

Topluluğun, halen içinde bulunduğu durum nedeniyle, iç bütünleşmesine öncelik vere
rek, hiçbir ülke ile, 1993 yılına kadar tam üyelik müzakerelerine girişmeyi göze alamamasını 
bir ölçüde anlayışla karşılıyoruz. Ancak, bizim üzerinde durduğumuz nokta, Avrupa Toplulu
ğunun Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine 1993 yılından itibaren başlayabileceğine ilişkin 
siyasî iradesini bugünden oluşturmasıdır, öte yandan, komisyon raporu ve ardından bu rapo
run görüşüldüğü Bakanlar Konseyi, tam üyelik müzakerelerinin açılmasını belirleyecek bir ta
rih içermemesi açısından, arzularımızı ve beklentilerimizi karşılamamıştır. 

Topluluk ile ilişkilerimizin belirsizlikten kurtarılabilmesi amacıyla, üzerinde durduğu
muz bu haklı talebimizi, Avrupa Topluluğu üyesi ülkeler ile ilişlerimizde daima gündemde tut
maya kararlıyız. 

Komisyon görüşü, tam üyeliğimizle hiçbir ilişkisi bulunmayan Yunanistan ile ihtilafları
mıza ve Kıbrıs meselesine de atıf yapmaktadır. Bu konuların, bir üye ülkenin çabalarıyla rapo
ra yansımış bulunduğunu ve Topluluk tutumunu yansıtmadığını, Konsey Dönem Başkanlığı
nın yaptığı basın açıklamasından, memnuniyetle tespit etmiş bulunuyoruz. Aksine bir davra
nış, esasen Konseyin, Yunanistan'ın üyeliğinin Topluluğun Türkiye ile ilişkilerini etkileyemeye-
ceği yolundaki kararlan ve beyanlarıyla ciddî bir çelişki teşkil etmesine neden olabilirdi. Bu 
tutarlılığın, raporun Bakanlar Konseyinde incelenmesi sırasında da, üye ülkelerin büyük ço
ğunluğu tarafından sürdürülmüş olması, Topluluk hukukuna mal olmuş kararların geçerliliği 
ve inandırıcılığı açısından da isabetli bir yaklaşım olmuştur. 

Öte yandan, komisyon raporu, Ankara Antlaşmasında ifadesini bulan siyasî irade uyarın
ca, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki entegrasyonu güçlendirmeyi ve birbirleriyle işbir
liğini geniş ölçüde yoğunlaştırmalarını önermiş, Bakanlar Konseyi de bu amaçla işbirliğinin 
geliştirilmesini, bu üye ülke hariç, büyük bir çoğunlukla desteklemiştir. Bu kararı memnuni
yetle karşılıyoruz. 

Toplulukla ilişkilerimizin, Ankara Antlaşmasında öngörülenden de ileri bir biçimde, tam 
üyelik perspektifi içine oturtulmasını ve böylece geliştirilen ilişkilerin, bizi tam üyelik hedefine 
götürmeyi amaçlamasını arzuluyoruz. Topluluğun bu beyanını, kendi geleceği için tasarladığı 
modelde, Türkiye'ye de haklı yerini vermek yolunda, bir siyasî irade beyanı şeklinde anlıyoruz. 

Komisyonun, bu işbirliği kavramını somutlaştıracak önerileri en kısa zamanda ortaya çı
karmasını ve işbirliğinin, Türkiye'nin tam üyeliğe hazırlık perspektifi içinde, en geniş biçimde, 
en kısa süre içinde gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. 
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Avrupa topluluğu Konseyine, şimdi olduğu gibi, bundan sonra da, müracaatımız hakkın
daki gelişmeleri ele alırken tarihî bir görev düşmektedir. Konseyin yönlendirmelerini, Topluluk 
ile ilişkilerimizle ilgisi bulunmayan konulardan arındırmak suretiyle yapması ve tam üyelik mü
zakerelerinin, iç pazarın tamamlanacağı 1992 yılı sonundan itibaren en kısa.zamanda açılacağı 
hakkında beklentilerimize cevap teşkil edecek bir siyasî ilke kararını alması, gerek Türkiye, ge
rek Topluluk ve Batı dünyası açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bütün bu açıklamalardan sonra, bir hususu özellikle vurgulamak isterim : Türkiye'nin, 
Avrupa Topluluğunun eşiğinde kaldığı ve 1963 Ankara Antlaşmasıyla elde ettiği hakkı kulla
namadığı yolundaki iddia, en hafif tabiriyle, ciddiyetten yoksundur. 

Türkiye'nin Avrupa Topluluğu üyeliği uzun bir süreçtir. Bunun, bugünden yarma gerçek
leşeceğine inanmak, yanlış ve gerçekçi olmayan bir beklentidir. Biz, böyle bir beklenti içine 
girmedik, önümüzdeki inişli çıkışlı yolun bilincindeyiz. Dış politikada teenni ve sabırla hare
ket etmek esastır. Bir örnek vermek gerekirse, Almanya'ların birleşmesi 1954'ten beri Batının 
gündemindeki bir konudur. Batının bu konudaki siyasî iradesi ve takip ettiği siyasalar, aradan 
çok uzun bir süre geçtikten sonra ve ancak uluslararası koşullar müsait olduğu zaman bir neti
ce vereceğe benziyor. 

Bizim Avrupa Topluluğuna üyeliğimiz de, çeşitli boyutları olan, topluluğun mensupları
nın da iradesini ve kabulünü gerektiren bir olgudur, önümüzdeki bu çetin yolda yılmadan iler
lemek esastır. Hükümetimiz, Batı ile her alanda ilişkilerimizin geliştirilmesi ve Avrupa bütün
leşmesi içinde yer alınmasına yönelik genel politikasına uygun olarak, uzun bir durgunluk dö
neminden sonra 1984 yılında canlandırılması için çaba harcanmaya başlanan Batı Avrupa Bir
liğinin faaliyetlerini ilgiyle izlemiş ve ilk aşamada Batı Avrupa Birliğiyle kurumsal ilişki kurma 
yoluna gitmiştir. Bu çerçevede, 1986 yılından beri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, ko
nuşma hakkına sahip gözlemci sıfatıyla, Batı Avrupa Birliği Asamblelerine ve Silahsızlanma 
ve Savunma Sorunları Komitesi toplantılarına katılmaktadır. 

Merkez bölgesi ülkelerinden oluşan Batı Avrupa Birliğinin, ortak savunmaya katkıda bu
lunan diğer Avrupalı müttefiklerin iştirakiyle genişletilmesi yolundaki eğilimlerin hız kazan
ması üzerine, savunma ve dış politika önceliklerimizin gereği olarak, 1987 yılı Nisan ayında 
Batı Avrupa Birliğine üye olarak iştirak niyetimiz teşkilat üyelerine duyurulmuştur. Batı Avru
pa Birliği Bakanlar Konseyi, 14 Kasım 1988 tarihli oturumunda Türkiye'nin niyet beyanını ele 
almıştır. Toplantıya katılan tüm bakanlar, Türkiye'nin Avrupa savunmasına katkısının çok de
ğerli olduğunu vurgulamış; ancak, İspanya ve Portekiz'in teşkilata katılmaları sonrasında, Ba
tı Avrupa Birliğinin temelini oluşturan 1954 tarihli muaddel Brüksel Anlaşması ve Lahey Plat
form Belgesinin bazı hükümlerini gözden geçirme çalışmalarının başlayacağını, bu nedenle Tür
kiye'nin üyelik talebini bu müddet zarfında aktif bir incelemeye tabi tutacaklarını bildirmiş 
ve Türkiye ile Batı Avrupa Birliği arasında geniş bir bilgi akımını sağlayacak bir istişare meka
nizması kurulmasını önermişlerdir, önerilen danışma mekanizması, tam üyeliğimize bir alter
natif teşkil etmemek kaydıyla ve Dışişleri Bakanları düzeyinde olması şartıyla, tarafımızdan 
kabul edilmiştir. Böyle bir ayrıcalıklı ilişki formülü, Batı Avrupa Birliği içerisinde ilk kez uy
gulanmaktadır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, 198rten bu yana geçen dönem, Türkiye'nin 
Doğu Avrupa Ülkeleriyle ilişkilerinde önemli gelişmelere ve olaylara sahne olmuştur. Türk -
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Sovyet ilişkilerinde büyük bir atılım meydana gelirken, Yugoslavya ve Romanya ile ilişkiler is
tikrarlı bir şekilde gelişmiş; Polonya ile olan ilişkilerimiz canlanmış; Macaristan'a, tarihte ilk 
kez, Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret yapılmış, ardından bu ziyaret iade edilmiş; yine ta
rihte ilk kez Türkiye ile Arnavutluk arasında, Dışişleri Bakanları düzeyinde karşılıklı ziyaretler 
gerçekleştirilmiştir. 

öte yandan, yıkıcı ve bölücü Bizim Radyo'nun yayınları da Alman Demokratik Cumhu
riyetiyle ilişkilerimizde donukluğa sebep olmuş; ancak, 11 Haziran 1989'da, radyonun yayınla
rına son verilmesiyle, ilişkilerin düzelmesi yolundaki en büyük engel ortadan kalkmıştır. 

Dönem içinde, Romanya ile, 2'si Cumhurbaşkanı, 2'si Başbakan düzeyinde olmak üzere 
4; Yugoslavya ile 2'si Cumhurbaşkanı, l'i Başbakan düzeyinde olmak üzere 3; Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği ile Başbakan düzeyinde 2 ve Macaristan ile Cumhurbaşkanı düzeyinde 
2 ziyaret gerçekleştirilmiştir. 

Ziyaretler vesilesiyle bu ülkelerle ekonomik, ticarî, sinaî, teknik, bilimsel ve kültürel işbir
liğinin geliştirilmesine yönelik çeşitli anlaşmalar imzalanmış, Türkiye'nin dış ticaretindeki ge
nel artış eğilimi, bu ülkelerle ticarete de yansımış; bu dönemde, Türkiye'ye, özellikle Yugoslav
ya ve Polonya'dan gelen turist sayısında büyük artışlar olmuştur. 

Bulgaristan ile ilişkilerimize ve oradaki soydaşlarımız ile ilgili gelişmelere daha sonra de
ğineceğim. 

Doğu Avrupa ile ilişkilerimizin önemli bir boyutu da, Balkanlarda çok taraflı işbirliği sü
reci teşkil etmiştir. Türkiye, .Balkanlarda çok taraflı işbirliğinin gelişmesine önem atfettiğini 
ortaya koyarken, bu sürecin Balkan ülkeleri arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesiyle yakın
dan bağlı olduğunu vurgulamış ve bu anlayışla, Bulgaristan'daki Türk azınlığın durumunu göz-
önünde tutarak, işbirliğinin insanî boyutunu ön plana çıkarmıştır. 

Doğu Blokuyla gelişen ilişkilerimizi değerlendirirken, Batılı kaynakların yaptığı bir karşı
laştırmada, ülkemizin Doğudaki gelişmelerden en fazla pay alacak 4 OECD ülkesi arasında 
gösterilmesi anlamlıdır; buna şaşmamak gerekir. Gerçekten ülkemiz, bu piyasalarda kısa za
manda kendini göstermiş ve son yıllarda Doğu ülkeleriyle dış ticaretini en fazla geliştiren ikinci 
Batı ülkesi durumuna gelmiştir. 

öte yandan, Doğu Avrupa ülkelerine yardım amacıyla Batılı ülkeler tarafından oluşturu
lan 24'ler Grubu içinde yer almamız ve Polonya ile Macaristan'a yardım konusunda en kap
samlı işbirliği paketlerinden birini sunmamız ve Avrupa tmar ve kalkınma Bankasına sermaye
dar ülke olarak katılacak olmamız, Doğu Avrupa ile ilişkilerimizin geleceği bakımından bizi 
iyimserliğe sevk eden önemli gelişmelerdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, özellikle son yıllarda Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinin, yıllardır gündemde olan sorunların çözümünü kolaylaştıran bir siyasî irade 
göstermeleri, ilişkilerindeki pürüzleri büyük ölçüde gidermeye başlamış, iki ülkenin dışa açıl
ma politikaları da, ekonomik, ticarî ve sınaî işbirliğine büyük bir canlılık kazandırmıştır. 

Ülkelerimiz arasındaki iyi komşuluk ve işbirliği ilişkilerinin, bağımsızlık, egemenlik, top
rak bütünlüğü, iç işlerine karışmama ilkeleri uyarınca, geliştirilip güçlendirilmesine Hüküme
timizce özel önem atfedilmiş ve bu alanda değişik sosyal sistemlere sahip ve değişik askerî itti
faklara mensup ülkeler arasındaki işbirliğinin güzel bir örneği verilmiştir. Sovyetler Birliği ile 
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olan ekonomik ilişkilerimize 1983 sonrasında yeni bir muhteva kazandırılmış olup, bu çerçeve
de, iki ülke arasında imzalanan ekonomik, ticarî, bilimsel ve teknik işbirliğinin geliştirilmesine 
ilişkin uzun vadeli program, 1986 -1990 yıllarında mal mübadelesine dair anlaşma ve Sovyet 
doğalgazının ülkemize getirilmesiyle ilgili sözleşme, ekonomik ilişkilerimizde bir aşama teşkil 
etmiştir. 

Ayrıca, dış pazarlarda deneyimli olan Türk müteahhitlik firmalan, Sovyet inşaat piyasa
sına girmeye başlamış, 1988 Haziran ayında imzalanan Kara Taşımacılığı Anlaşmasıyla, Sarp 
Sınır Kapısı, ağustos ayında hizmete açılmıştır. İki ülke arasındaki ticarî ilişkilerin genişletil
mesi ve dengelenmesi istikametindeki çalışmalar sonucunda, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliğine ihracatımız 1983 -1988 dönemi içinde yüzde 118 oranında artış göstermiştir. Ekono
mik konular dışındaki alanlarda da ilişkilerimizde, son zamanlarda bir hareketlilik gözlenmek
tedir. Uzun zamandan beri, ikili düzeyde üzerinde durduğumuz bazı sorunlar, taraflar için tat
minkâr sonuçlara vardırılmıştır; bunlar arasında Karadeniz'deki fır hattı ve kıta sahanlığı bu
lunmaktadır. Keza, 20 yıldır imzalanamayan konsolosluk sözleşmesi de imzalanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Azerbaycan olayları konusunda da Hükümetimize 
haksız eleştiriler yöneltildiğini belirterek, bu konudaki gerçekleri bir kere daha Yüce Heyetini
ze sunmak istiyorum : Günümüzde Azerî - Ermeni ihtilafı olarak adlandırılan olaylarda, tari
hî husumetlerin etkisi bulunmakla birlikte, gelişmelerin bugün ulaşmış olduğu aşamanın ve 
gözlediğimiz tırmanmanın temelinde, sosyo-ekonomik sorunların yanı sıra, Azerbaycan Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetinin bir parçası olan Yukarı Karabağ Bölgesine yönelik Ermeni top
rak taleplerinin yattığı bir gerçektir. Nitekim bu husus, Sovyet yetkililerce çeşitli vesilelerle vur
gulanmış ve Ermenilerin toprak taleplerinin yersizliğine işaret olunmuştur. Sayın Gorbaçov, 
son olarak Merkez Komitesinde yaptığı konuşmada, soruna bulunacak çözümün Azerbaycan'ın 
toprak bütünlüğüne halel getirmemesi gereğini vurgulamış; Ottavva'da Dışişleri Bakanımız ile 
görüşen Sayın Şevardnadze, bu konudaki görüşlerini gayet açık ifadelerle dile getirerek, bölge
de en küçük bir sınır değişikliğine dahi müsamaha edilmeyeceğini ve bunun bir devlet politika
sı olduğunu ifade etmiştir. Ne var ki, Ermenilerin, bir anlamda kiracısı oldukları Yukarı Kara
bağ Bölgesinin tapusu üzerinde hak iddia etmeleriyle başlayan olaylar, maalesef bir ay kadar 
önce -bildiğiniz gibi- Azerî kanının döküldüğü bir noktaya erişmiştir. 

Bugün için, artık, olayların nasıl geliştiği, Moskova'nın müdahale kararını hangi mülaha
zalarla aldığı ve bu müdahalenin ne şekilde gerçekleştirildiği gibi noktalar üzerinde durmakta 
bir yarar görmüyorum. Esasen bu konularda çok şey söylendi, çeşitli tahlil ve değerlendirme
ler de yapıldı; ancak, şu hususu vurgulamak istiyorum : Bölgeye uzak ve yabancı bazı çevrele
rin, Gorbaçov'un geleceğinin güvence altına alınması ve uluslararası ilişkilere hakim olan yu
muşama ortamına halel gelmemesi düşüncesiyle, âdeta çifte standart uygulayarak, esasen şart
lanmış basın-yayın organları aracılığıyla kamuoylarını bu gelişmelere hazırladıklarını ve bir 
anlamda, böyle bir müdahale için hedef gösterip yeşil ışık yaktıklarını düşünmek yanıltıcı ol
mayacaktır. Nitekim, bu çevreler, çatışmaların sebebini ve izahını, asrımızın başındaki olaylar
da aramışlar ve müdahaleyi haklı göstermeye çalışmışlardır. 

Bu arada, bazı Sovyet çevrelerince yapılan açıklamalar ve belirtilen görüşler de, müdaha
leye neden olarak gösterilen gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin sıhhati konusunda tereddütler 
uyandırmıştır. 
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Türkiye'nin olaylara ve gelişmelere bakış açısıyla bazı değerlendirmelerimizi, 23 Ocak ta
rihinde Yüce Heyetinize, Dışişleri Bakanımız sunmuştu. 

AHMET ERSİN (tzmir) — Kimdi o? tsmi ne idi?.. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu olayların yatışma temayülüne gir

diği izlenimini edindiğimiz mevcut ortamda, Sovyet yönetiminin, bölge halkının özlem ve bek
lentilerini anayasal ilkeler ve tanınan yeni demokratik özgürlükler tahtında gerçekleştirilmesi
ne olanak verecek düzenlemelere yöneleceğini umuyoruz. 

Azeri toplumuyla olan dil, sosyo kültürel ve kardeşlik bağlarımız dikkate alındığında, Türk 
toplumunun kendisine özgü değerlerinin başında yer aldığını bildiğimiz sağduyunun, Azer
baycan halkına da hakim olacağına inancımız tamdır ve nitekim olaylar karşısında gösterdiği
miz, keza sağduyulu ve serinkanlı yaklaşım da, eleştirilerin aksine, mevcut ortamda gösterile
bilecek tepkilerin en sağlıklısını oluşturmuştur. 

Konuya yaklaşımımızda, Azeri kardeşlerimizden gelen insanî yardım dahil her türlü bek
lentiyi, Sovyetlerbirliği ile olan iyi komşuluk ilişkilerimiz çerçevesinde değerlendirip, yine Sov
yet makamlarıyla işbirliği halinde cevaplamaya çalıştık. 

Gerek Ankara'da, gerek Moskova'daki temas ve girişimlerimizde görüş ve tutumumuzu 
ortaya koyarken, konunun Türkiye açısından neden herhangi bir ülkede cereyan edebilecek ge
lişmelerden farklı olduğunu dile getirdik ve bu yaklaşımımızın Sovyet makamlarınca da anla
yışla karşılandığını gözledik. Ayrıca, batılı ülkeler nezdinde gerekli uyarıyı yaparak, konuya 
dinî bir boyut kazandırmanın risklerini hatırlattık ve Azerbaycan halkı ve talepleri hakkında 
gerçekçi değerlendirmeler yapabilmelerini sağlayacak bilgilirele kendilerini donattık. 

Nitekim, tavırlarında, olayların başlangıcındakinden farklı ve olumlu gelişmelerin oluş
tuğunu izledik. Keyfiyetin, resmî makamların yanı sıra, basın-yayın organlarına da gerçek bo
yutlarıyla yansıtılması için çaba harcadık. Bu çabalarımızda arzulanan noktaya erişilememesi, 
Türkiye'nin konuya lakayt kalmış oluşuyla izah edilemez. Nitekim, yardım taleplerini bize ulaş
tıran Azerbaycan makamları ve Azerbaycan Halkı da, kamuoyuna mal olmuş bu konunun ay
rıntıları hakkında bilgi sahibi olup, Türkiye'ye karşı şükran duygularını dile getirmişlerdir. Ancak, 
takdir edersiniz ki, yardımı alacak karşı tarafın da, hazırlıklı ve istekli olması gerekir. Bizzat 
Sayın Sağlık Bakanımız, Sovyet Büyükelçisine, Azerbaycan'a her türlü insanî yardıma hazır 
olduğumuzu beyan etmiştir. Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin, Sovyetler Birliğinin 
bir parçası olduğu dikkate alınırsa, beklenen yardımın, Moskova'nın bilgisi ve işbirliği olmak
sızın mahalline ulaştırılmasının da söz konusu olamayacağı aşikârdır. Bir noktadan sonra, bir 
ülkenin iç işlerine müdahale etmenin de, kendi iç işlerimize müdahale edilmemesinin güvence
si olduğu şüphesizdir. Olayların ulaşmış olduğu bu aşamada, can kaybının daha fazla artma
ması ve ordu güvenlik kuvvetlerinin en kısa süre içinde Azerbaycan'dan ayrılmalarını sağlaya
cak koşulların oluşturulması, Azerilerin olduğu kadar, herkesin temel hedefi olarak görülmek
tedir. bu hedef, aynı zamanda, Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ilişkilerini ve 
Türkiye - Azerbaycan işbirliğinin, gelişme göstermeye aday geleceğinin güvence altına alınma
sı açısından da önem taşımaktadır. 

Azerbaycan - Ermenistan ihtilafının bir başka boyutunu oluşturan ve Türkiye'nin toprak 
bütünlüğüne yönelik bazı sözde tehdit ve beyanların kökenindeki unsurların bertaraf edilmesi
ni beklediğimizi de bu vesileyle belirtmek isterim. Başka vesilelerle de ifade etmiş olduğum 
üzere; beklentilerimiz, bölgede, siyasal coğrafya bakımından, statükonun devamı; olağanüstü hal 
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kararını gerekli kılan olayların temeline inilerek, sağlıklı teşhislerin konulması ve bu çerçevede, 
Ermenistan'ın toprak talepleri reddedilerek, iki cumhuriyet arasındaki ihtilafın, gerçek tarihî 
ve hukukî boyutları tahdında, yapıcı bir anlayışla çözümlenmesidir. Bu vesileyle, olayların kır
kıncı gününe yaklaştığımız şu günlerde, vakur Azerbaycan halkının tümüne ve acılı ailelere 
başsağlığı diler, sağduyuyla hareket ederek, taleplerini barışçı yollardan gerçekleştireceklerine 
olan inancımızın ve bu yöndeki çabalarına desteğimizin tam olduğunu belirtmek isterim. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin Değerli üyeleri, Türkiye, coğrafî konumu itibariyle, uzun bir 
ortak geçmişin getirdiği kültürel ve manevî değerler nedeniyle, Ortadoğu Bölgesinde özel bir 
konuma sahiptir. Bu itibarla, bölgedeki bütün Arap ve Müslüman ülkelerle yakın dostluk iliş
kilerini sürdürmek ve karşılıklı menfaatlara hizmet eden işbirliğini geliştirmek, dış politikamı
zın temel ilkelerinden biri haline gelmiştir. Bu ülkeler arasındaki ihtilaflarda taraf tutmama 
siyasetini ayrıca prensip edinen Türkiye'nin, bölgedeki itibarı son yıllarda artmış ve dostluğu 
gittikçe daha fazla aranır olmuştur. Ülkemiz, 1983 yılından bu yana, bu bölgedeki ülkelerle 
ilişkilerini geliştirmek için büyük özen ve gayret göstermiştir. Bu tutum, Batı ile münasebetle
rimizin bir alternatifi olarak değil, çok yönlü politikamız çerçevesinde, bu ilişkilerin tamamla
yıcısı olarak izlenmiştir. 

1983 sonrası dönemde, ülkemizin Ortadoğu'daki tslam ülkeleriyle ilişkileri, yakın tarihi
mizin hiçbir döneminde görülmedik bir yoğunluk ve muhtevaya kavuşmuştur. Türkiye'nin, sa
dece bölge ülkeleri nezdindeki itibarı artmakla kalmamış, aynı zamanda ülkemiz, aranılan bir 
dost, güvenilir bir ticarî ve ekonomik ortak olarak kabul edilmiştir. Dönem boyunca Ortadoğu 
ülkeleriyle gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretlerin yoğunluğu da, ilişkilerimizin hızlan
dığını, bu çok yoğun ve tatminkâr muhtevayı açık bir biçimde sergilemektedir. Ortadoğu ülke
leriyle ticarî ve ekonomik ilişkilerimizde de yeni bir atılım içine girilmiştir. 

Bölge ile Türkiye'nin ilişkileri, tabiatıyla, karşılıklı ziyaretler ve bu ziyaretler sonucu ticarî 
ve ekonomik ilişkilerimizde sağlanan büyük atılımlarla sınırlı kalmamıştır. Türkiye, bölgenin 
güvenilir ve güçlü bir ülkesi olarak bölge sorunlarıyla yakından ilgilenmiş ve bu sorunların 
tüm ilgili tarafların çıkarlarına uygun bir biçimde çözümlenmesi için gereken tüm çabayı, bir 
tarafsızlık politikası içinde sürdürmüştür. 

Geçtiğimiz dönemde, bölgemizdeki en önemli gelişmelerden biri, kuşkusuz, sekiz yıl sü
ren tran-Irak Savaşında ateşkes mutabakatının sağlanması ve barış ümidinin doğmuş bulun
masıdır. Bu suretle, bölgedeki büyük bir bunalım dönemi, en azından şimdilik geride kalmış
tır. Bu gelişmeleri, Türkiye'nin, barışa gidecek yolun başlangıcı olarak memnuniyetle karşıla
dığı Hükümetimizce açıklanmıştır. Hükümetimiz, savaş sırasındaki aktif tarafsızlık ve diyalog 
politikasını, savaş sonrası dönemde de sürdürmektedir. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreterinin barış çabalarını etkin biçimde desteklemektedir. 

Filistin sorununa da, aynı şekilde, tüm ilgili tarafların meşru haklarının ve mevcudiyetle
rinin tanınmasını destekleyen bir tutumla yaklaşmaktayız. Türkiye, bu olumlu ve tutarlı yakla
şımı ile, tüm bölge ülkeleriyle ilişkilerini sürdürmüş, haklı bir takdir kazanmıştır. Yine, aynı 
ilkelere dayalı ve kararlı politikamız uyarınca, Türkiye 15 Kasım 1988 günü ilan edilen bağım
sız Filistin Devletini ilk tanıyan ülkeler arasında yer aldı. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, 15 dakikanız kalmıştır. 
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BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Türkiye, ayrıca, îsrail ile dipomatik 
ilişkisi bulunan ülkeler arasında, bağımsız Filistin'i ilk tanıyan ülke olmuştur. 

Ülkemiz 1983 sonrası dönemde, dost ve komşu Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerini pekiştir
mek, ekonomik işbirliğini tüm ülkelerin çıkarları doğrultusunda somut bir temele oturtmak 
için girişimlerde bulunmuş, kapsam bakımından çok büyük ekonomik işibirliği projeleri geliş
tirerek, komşu ülkelere önermiştir. 

öte yandan, tslam Konferansı örgütü çerçevesinde de, bütün Müslüman ülkelerle çok ta
raflı işbirliğini daha da geliştirmeyi arzulamakta ve bu yönde çaba göstermekteyiz. Türkiye 
aynı zamanda, islâm ülkeleri arasında çok taraflı ekonomik işbirliğinin gelişmesinin, örgütün 
kuvvetlenmesine yol açacağına ve bir itici güç teşkil edeceğine inanmaktadır. Bu çerçevede, Sa
yın Cumhurbaşkanımızın başkanlığını üstlendiği tslâm Ülkeleri Ekonomik ve Ticarî İşbirliği 
Daimî Komitesi çalışmalarına, çok faal bir şekilde katılmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1983 sonrası dönemde, Türkiye'nin uygulamaya koy
duğu faal ve çok yönlü dış politikanın önemli bir etkisi de, ülkemizin dış ilişkileri alanında 
evvelce ihmal edilmiş bulunan Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle karşılıklı temas ve 
işbirliğimizde gözlenen canlanma da olmuştur. Uzakdoğu'da, Batı camiasının uzantısını teşkil 
eden, dünyanın en büyük ekonomik ve teknolojik güçlerinden biri olan Japonya ile ilişkileri
mizde görülen hızlı gelişme, bu atılımın en belirgin bir örneğini teşkil etmektedir. Aynı şekilde, 
global bir güç olan Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkimiz de, yeni bir aşamaya ulaşmış ve içerik 
kazanmıştır. Çok yakın kardeşlik bağları idame ettirdiğimiz Pakistan ile her alandaki yakın 
ilişkilerimiz, dönem boyunca da geliştirilerek sürdürülmektedir. 

1960 yılında, zamanın Başbakanı Nehru'nun ülkemizi ziyaretinden sonra, uzun bir hare
ketsizlik dönemine giren Türkiye - Hindistan ilişkileri, devrin Başbakanının -bir Türk Başba
kanının Hindistan'a yaptığı ilk ziyareti gerçekleştirerek- 1986 yılında anılan ülkeyi ziyaretiyle 
yeni bir aşamaya girmiş, bir başka ifade ile ikili ilişkilerimizde yeni bir devir açılmıştır. Nite
kim, Başbakan Gandi'nin Temmuz 1988'de ülkemizi ziyareti, bu olumlu sürecin bir devamını 
oluşturmuş, ilişkilerin daha da ileri götürülmesi ve iki ülkenin potansiyellerine uygun bir aşa
maya ulaştırılması yolunda, iki hükümetin iradelerini ortaya koymuştur. 

Asya ülkeleriyle ilişkilerimizde, Güneydoğu Asya'da yeni bir ekonomik ve siyasî güç oda
ğı olarak beliren ASEAN ülkeleriyle ilişkiler de, son altı yılda, yeni bir hız ve anlam kazanmıştır. 

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerine de yeni bir önem atfedilmiş, Türkiye, Afrika ül
kelerince daha iyi tanınmaya başlanmıştır. Çeşitli Afrika ülkelerinin devlet başkanlarının ülke
mizi ziyaretleri, bu gelişmelerin bir delilidir. Afrika ile ilişkilerimize verilen önem çerçevesinde 
ülkemiz, 12 Sahel ülkesine, 10 milyon dolar tutarında bir teknik yardım paketi sunmuş, aynı 
şekilde, Güney Afrika'daki ırkçı rejime karşı mücadelelerini sürdüren cephe hattı ülkeleri için 
kurulan Afrika Fonuna da, 500 bin dolarlık, proje finansmanı şeklinde yardımda bulunmayı 
kararlaştırmıştır. 

Latin Amerika ülkeleriyle olan ilişkiliremize de özel önem veren Hükümetimiz, bu ilgisi
ni, bölge ülkelerinden Meksika'yı ilk kez Başbakan Yardımcısı düzeyinde ziyaretle göstermiş
tir. Ayrıca, 1988 Mayıs ayında, Arjantin ile aramızda imzalanan Nükleer Enerjinin Barışçı Amaç
larla Kullanımı için İşbirliği Anlaşması da, Latin Amerika ülkeleriyle Türkiye'nin geliştirmeyi 
amaçladığı çok yönlü işbirliğinin başlangıcını teşkil etmiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son altı yıllık dönemde, yurt dışında çalışan vatan
daşlarımızın, bulundukları ülkelerde, istikbal kaygısından uzak, gönül huzuru ile ve devletleri
nin daima yakın desteğine sahip olduklarının bilinci içinde yaşamalarını devam ettirmelerini 
sağlamak amacıyla, yoğun ve etkili çalışmalar sürdürülmüştür. Yurt dışındaki temsilcilikleri
mizin, vatandaşlarımıza sağlamakta oldukları çeşitli hizmet ve kolaylıkların kapsamının ge
nişletilmesi ve işlemlerin süratlendirilmesi için önemli tedbirler uygulamaya konulmuştur, öte 
yandan, dış ülkelerdeki vatandaşlarımızın, bulunduktan yerlerde rahat bir ortam içinde yaşa
yıp çalışabilmeleri ve durumlarının iyileştirilmesi için, ilgili ülkelerle çeşitli temaslar yapılmış
tır. Bu çerçevede, Avrupa'da, Türk işçisi bulunan tüm ülkelerle işgücü ve sosyal güvenlik anlaş
maları imzalanmıştır. Ayrıca, Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan Avrupa Sosyal Şartı, 
tarafımızdan onaylanmıştır. 

Son altı yılda; Suriye, Mısır, Polonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği, Macaristan, Hindistan ve Avusturya ile konsolosluk, hükümlülerin trans
feri, hukukî, ticarî ve cezaî konularda, adlî yardımlaşma gibi alanlarda çeşitli ikili anlaşmalar 
imzalanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, Türk-Yunan ilişkileri, haklı olarak, Türk kamuoyu ve bu çer
çevede muhalefet partilerimizce yakından izlenen bir mesele olma özelliğini her zaman muha
faza etmiştir. Muhalefete mensup sayın üyeler önergelerinde bu konuya da değinmişlerdir. Ge
nel görüşme önergesinde şöyle bir ifade var : "Meseleyi yakından bilen kişilerce tebessümle 
karşılanan Davos süreci, her konuda olduğu gibi, Türk-Yunan ilişkileri konusunda da sağlıklı 
değerlendirmeler yapabilmek için, öncelikle meseleleri ve bu meselelerin özelliklerini iyi teşhis 
etmek ve olayları da iyi takip etmek gerekir." 

Bu çerçevede, Davos sürecinin ne olduğunu ve ne olmadığını ve bizim bu konuda vaktiyle 
ne söylediğimizi hatırdan uzak tutmamamız lazımdır. Biz, 1983'te iktidara geldiğimiz zaman, 
Türkiye Ue Yunanastin arasında bir diyalogsuzluk dönemi yaşanmakta idi. Meseleler oturulup 
konuşulamıyordu. Zira Yunanistan diyaloga yanaşmıyordu. Bu, meselelerin ortadan kalktığı 
anlamına mı geliyordu? Hayır. Sadece bunların görüşülmesi imkânı mevcut değildi. Bizatihi 
diyalogsuzluk bazı sorunlar yaratmakta idi. Meseleler kemikleşmekte, daha karmaşık hale gel
mekte ve bazı münferit olayların kontrolden çıkarak krize dönüşmesi tehlikesini içermekte idi. 
ANAP Hükümeti, kurulduğu tarihten itibaren, ısrarla, Yunanistan'a diyalog çağrıları yaptı. 
Bizim, hiçbir komşumuzun bir karış toğrağında gözümüz yoktur. Biz komşularımızıla bütün 
ihtilaflarımızı müzakere yoluyla, barışçı yöntemlerle çözümlemek isteriz. Yunanistan ile olan 
ilişkilerimize de bu açıdan yaklaştık. Yunanistan ile diyalogsuzluk, bizi, Mart 1987 krizine ge
tirdi. Krizin vahameti ve taşıdığı muhtemel tehlikeler, Yunanistan'ı, bu tutumunu yeniden göz
den geçirmeye icbar etti. tki Başbakan arasında bir mektup teatisi başladı. Nispî bir yumuşa
ma havası ve bunun sonucu olarak Davos buluşması ve Davos bildirisi ortaya çıktı. 

Şimdi baştaki konuya dönüyorum : Davos ne idi ve biz Davos hakkında ne söyledik? önerge 
sahiplerinin, Davos bildirisinin metnini dikkatle okuyup okumadıklarını bilmiyorum. Eğer oku-
muşlarsa, görecekler ki, bu bildiride, bizim yıllardır Söyleyegeldiğimiz ve Yunanistan'ın da yıl
lardır ısrarla reddettiği yaklaşımın esasları mevcuttur. Sayın muhalefet temsilcileri bir yanılgıyı 
tekrarlamaktan lütfen vasgeçsinler. Biz, Davos ile her sorunu çözdüğümüzü, Yunanistan ile 
her şeyin güllük gülistanlık olduğunu veya olacağını söylemedik. Amacımız, bu ülkeyle ilişki
lerimizde, bir yandan tehlikeli bunalım ve tırmanmaları önleyebilmek, bir yandan da iki ülkeye 
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temas imkânı sağlayan bir ortam ve mekanizma ihdas edebilmek için diyalog arayışına girmektir. 
Davos süreci bu yaklaşımın ürünüdür. Bunun adı Davos süreci olabilir, başka şey olabilir, ama 
yaklaşımımızın altında yatan felsefe budur. 

Davos süreci, işlediği süre zarfında arzu edilen sonuçları vermemiştir. Bunu ilk önce biz 
söyledik. Zira, Davos'tan sonra, bu süreç çerçevesinde kurulan mekanizmaları işletmek için, 
Sayın Dışişleri Bakanı, 1988 yılının Mayıs ayında Siyasî Komite Başkanı olarak Atina'ya gitti
ğinde görüldü ki, Yunanistan, âdeta Davos öncesi tutumlarına geri dönmüş, sorunları görüş
mek bir yana, orada, iki ülke arasında sorunlar olduğunu dahi kabul etmemek gibi, gerçekçi
likten uzak bir tutum içine girmiş... Şunu ifade etmek istiyorum ki, Davos'un akıbeti, sürecin 
yapısı veya tabiatındaki noksanlıklardan kaynaklanmamaktadır. Mesele, Yunan siyasî çevrele
rinin dünyaya, özellikle Türkiye'ye bakış açılarından, kısacası Yunan zihniyetinin özelliklerin
den kaynaklanmaktadır. 

Batı Trakya'daki Türk azınlığının durumu ve Kıbrıs meselesi de bu zihniyetin ürünüdür. 
Bu zihniyet günümüzde, "Yunanistan'a asıl tehlike Doğudan, yani Türkiye'den gelmektedir" 
tezinin, Yunan makamlarınca resmen benimsenmesi noktasına kadar ulaşmış bulunmaktadır. 
Bu da ilişkilerimizin, gerçekçi bir zemine oturtulmasını güçleştiren unsurlar arasındadır. 

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlığını, Türkiye'nin oradaki uzantısı olarak telakki 
etmekte ve bunun sonucu olarak, Türkiye'nin Batı Trakya üzerindeki sözde emellerinin bekçisi 
olarak değerlendirmektedir. Türk azınlığına karşı yıllardır sürdürülmekte olan eritme ve yıl
dırma politikasının altında yatan perspektif budur. 

öte yandan, aynı Yunanistan, ülke dışında yaşayan Yunan soylu kişilere faal bir biçimde 
sahip çıkan bir politika izlemekte, dışarıdaki Helen azınlıklarının haklarının koruyucusu ola
rak kendisini söz sahibi görmektedir. Yunanistan, bunu kendisi için tabiî bir hak addederken 
ve bunda herhangi bir sakınca bulmazken, kendi ülkesindeki Türk azınlığı için Türkiye'nin, 
başta anlaşmalardan kaynaklanan ilgisini içişlerine müdahale olarak görebilmektedir. Bu, çe
lişkili ve tutarsız bir davranıştır. 

Yunanistan'ın Türkiye ve Türklere karşı tutum ve davranışlarını tayin eden bir diğer önemli 
unsur da Helen şovenizmi ve ırkçılığıdır. Bu, Batı Trakya azınlığına karşı uygulanan ayırımcı 
politikanın temel bir boyutunu oluşturmaktadır. Bunun çarpıcı delili ise, Yunan Vatandaşlık 
Yasasının 19 uncu maddesi ve bu maddenin tatbikatıdır. Çok tipik olması itibariyle, bunu ayrı
ca zikretmeyi kayda değer buluyorum. 

Batı Traakya Türk azınlığı mensuplarını vatandaşlıktan çıkarmak için kullanılan bu mad
de, Yunan vatandaşlarının etnik kökenlerini, kriter alarak "Yunan asıllı ve Yunan asıllı olma
yan Yunan vatandaşları" şeklinde ikili bir ayırıma tabi tutmaktadır. Bu madde, Batı Trakya'
daki Türk azınlığının etnik kökenini inkâra çalışan Yunanistan'ın, aslında kendi vatandaşları
nı ırk ayrımına tabi tuttuğunun ve vatandaşlarına karşı çifte standart uyguladığının en açık 
kanıtını oluşturmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, toparlanmasını rica edeceğim efendim. (SHP ve DYP sıra
larından gürültüler) 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Batı Trakya'da son günlerde ciddî olay
lar cereyan etmiştir. Bu olaylar ve Hükümetimizin tepkisi hakkında Yüce Meclise bilgi verilmiş 
bulunmaktadır. Burada, meseleye yaklaşımımızın esaslarını teyit etmek istiyorum. 
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Batı Trakya'daki Türk azınlığı, Lozan Antlaşması ile Yunanistan'ın taraf olduğu diğer an
laşmaların teminatı altındadır. Azınlık mensuplarının, Yunan vatandaşları olarak, Yunan Ana
yasası ve kanunlarının himayesine sahip olmaları gerekir. Ayrıca, Yunanistan'ın, Avrupa Top
lulukları, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler üyesi ve AGİK'e taraf bir ülke olarak, soydaşla
rımız dahil, bütün vatandaşlarına karşı mükellefiyetleri bulunmaktadır. Bunların da ötesinde, 
insan haklarına saygı, genel bir ahlakî vecibe olarak Yunanistan'ı da kapsamına almaktadır. 

Son olaylar, gerçeği bir kez daha teyit etmiştir : Yunanistan'ın, kendi başına, Batı Trakya'
daki Türk azınlığı sindirmek ve eritmektir. Azınlığın dayanışma emareleri göstermesi, kendi 
temsilcilerini seçerek milletvekili yapması, benlik ve hüviyetine sahip çıkması Yunan makam
larını rahatsız etmektedir. Doktor Sadık Ahmet ve İbrahim Şerifin, anlamsız suç isnatları ile, 
utanç verici bir duruşma sonunda mahkûm edilmeleri, kefaletle tahliye taleplerinin reddedil
mesi, benzeri isnatlarla tekrar mahkeme huzuruna çıkarılacak olmaları, bu iki kişinin şahsın
da, Türk azınlığını hedef alan sindirme ve yıldırma politikasının yeni tezahürlerinden başka 
bir şey değildir. Ayrıca, bu kişilerin siyasî liderler olarak tasfiyeleri hedeflenmektedir. 

Son olaylarda, ırkçı ve şovenist eğilimler kadar iç politika mülahazalarının da rol oynadı
ğı anlaşılmaktadır. Bağımsız listelere ve adaylara oy verdiği için, azınlık ayrıca cezalandırıl
maktadır. önümüzdeki nisan ayında yapılması beklenen genel seçimlerde azınlık müstakil bir 
güç olarak siyaset haritasından silinmek ve geleneksel Yunan siyasî partileri için oy kullanma
ya icbar edilmek istenilmektedir. Azınlığın hiçbir kusuru olmadan bu gibi mülahazalara hedef 
seçilmiş olması ve azınlık mensuplarına canlarıyla, mallarıyla çok ağır bir bedel ödetilmiş bu
lunması, kesinlikle kabul veya tecviz edilemeyecek bir olaydır. 

Bu konuda hiçbir şey yapmadığımız ileri sürülmektedir. Yunanistan'a bu konudaki görüş
lerimiz bildirilmiş, zarar ziyan gören azınlık mensuplarının haklarının tazmin edilmeleri ve azınlık 
üzerindeki baskılara son verilerek, soydaşlarımızın hak ve hürriyetlerine, eşit Yunan vatandaş
ları olarak saygı gösterilmesi istenmiştir. 

Türkiye, Yunanistan için bir azınlık sorunu yaratmak peşinde değildir. Türkiye, azınlığı 
bahane ederek Yunanistan'la gerginlik yaratmayı da istememektedir. Türkiye'nin buradaki ga
yesi ve yegane hedefi, azınlık mensuplarının insan haklarının ve temel hürriyetlerinin ihlâlleri
ne son verilmesi ve kendilerine eşit davranılmasının sağlanmasıdır. Yunanistan bunu yapabil
diği takdirde, azınlık konusunda çekineceği bir husus kalmayacak ve azınlık, her iki tarafın 
da zaman zaman belirttiği gibi, bir dostluk köprüsü haline döşünecektir. 

Yunanistan karşısında izlediğimiz ölçülü ve kararlı tutum, daha şimdiden ilk meyvelerini 
vermeye başlamıştır. Dünya kamuoyu, Yunanistan'daki Türk azınlığın insan haklarının ihlâl 
edilmekte olduğu gerekçesinde, geç ve yavaş da olsa, uyanmaya başlamıştır. Uluslararası Af 
örgütü ve Helsinki tzleme Komitesi gibi insan haklarıyla iştigal eden kuruluşlar Yunanistan'a 
çağında bulunmuşlar, konu Parlamentolararası Birliğe intikal ettirilmiş, AGtK ülkelerinin gün
demine sokulmuş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri konu ile ilgilendiklerini ifade etmiş, me
sele, islam Konferansı Dışişleri Bakanlarının gündemine alınmış ve dünyanın her tarafında hü
kümet, parlamento ve basın - yayın organlarının dikkatine getirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan, süreniz... 
SALtH SÜMER (Diyarbakır) — Konuşsun efendim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... Benim ne söyliyeceğimi ne biliyorsunuz? Ne 

konuşacağımı biliyor musunuz? 
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• Sayın Başbakan, şimdi, görüyorum ki, 15 - 20 dakika bir zamana ihtiyacınız var. Anava
tan Partisi Grubuna ayrılan zaman içinde bu sürenizi kullanırsınız ve ben Anavatan Partisi 
Grubunun süresinden düşerim. Ama şunu da yapabilirsiniz : Anavatan Partisi Grubu adına 
konuşan arkadaşımızla birlikte, geriye kalan konuşmanızı tamamlayabilirsiniz. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, Hükümet, ANAP Grubuna ait süreyi 
kullanamaz. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sayın Başkan, beş dakikada bitiriyo
rum efendim, beş dakika müsaade ederseniz bitiyor. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Başbakan, ANAP Grubuna verilen süreyi kullanmak
tadır... Mümkün değildir. 

BAŞKAN — Anlayamıyorum efendim. 
KADİR DEMİR (Konya) — Sayın Başkan, beş dakika konuşsun... 
Sayın Başkan, meselenin vuzuha kavuşması için, konuşması lazım. 
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Başbakan, ANAP Grubuna verilen süreyi kullana

maz. Başbakan, Hükümet adına konuşmaktadır. Bu nedenle, Başbakanın süresi 10 dakika geçti, 
10 dakika, 15 dakika' daha konuşturmanız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Başbakan, Anavatan Partisi Grubunun Başkanıdır. Tabia
tıyla, kendisi Anavatan Partisi Grubu Başkam olarak Anavatan Partisi Grubu adına ayrılan 
sürede konuşabilir. Takdir tamamen kendisinin. 

VEFA TANIR (Konya) — Başbakan hüviyetini atar, öyle konuşur. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan. Toparlamak istiyorsanız, buyurun efendim. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (devamla) — Toparlayacağım efendim. (DYP sıra

larından gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Başbakan toparlamak istiyor; toparlayacak efendim. Bir da

kika müsaade ediniz. (DYP sıralarından gürültüler) 
Sayın Başbakan, konuşmalarını toparlıyor efendim. Lütfen... 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, hem "konuşalım" diyorlar, hem de ko

nuşmaya karşı geliyorlar... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan. 
KADİR DEMİR (Konya) — Hem "konuşalım" diyorlar, hem de konuşmaya razı olmu

yorlar. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Değerli Başkan, muhterem arkadaş
larım; Bulgaristan'daki Türk azınlığı sorununa değinerek sözlerimi bitirmek istiyorum ve mü
samahanıza sığınıyorum. 

Bulgaristan'daki Türk azınlığı sorunu, beş yılı aşkın bir süredir Türk dış politikasının önemli 
ve öncelikli bir konusu olmuştur. Jivkov yönetiminin Türk azınlığına karşı 1984 yılı sonlarında 
uygulamaya koyduğu şiddete dayalı asimilasyon kampanyası üzerine, Türkiye, soruna görüş
meler yoluyla çözüm arayışı içinde Bulgaristan nezdinde girişimlerde bulunmuş; ancak, Bul
garistan'ın görüşmelere yanaşmaması üzerine, meseleyi uluslararası formlarda görüştürmüş, 
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Jivkov'un bu politikasında ısrarı üzerine de Bulgaristan'la ikili ilişkilerimiz en alt düzeye in
miştir. 1984 sonunda Bulgaristan'daki Türklere karşı uygulanmaya başlanan zorla eritme kam
panyası, kökü eskilere uzanan bir politikanın en son halkasını oluşturmuştur. Bulgarların ken
di deyimleriyle, tek uluslu bir Bulgar Devleti yaratma politikasının bu sonuncu aşaması, kuş
kusuz en geniş kapsamlısı, en şiddetlisi, en kanlısı, dolayısıyla da en fazla tepki göreni olmuş
tur; ama, Bulgaristan'ın, Bulgarlaştırmasına ve Müslüman azınlıkların yok edilmesine yöne
lik politikaların kökeni, Bulgar Prensliğinin kurulduğu 1878 yılına kadar dayanmaktadır. Bu 
durum, bütün ülkeler tarafından başından beri fark edildiği içindir ki, Bulgaristan'ın muhtari
yetinden itibaren akdettiği bütün ikili ve çok taraflı anlaşmalarda azınlıkların himayesine iliş
kin hükümlere yer verilmiş, böylelikle Müslüman azınlıkların geleceği gibi önemli bir konu, 
münhasıran Bulgaristan'ın iredesine terkedilmemiştir. 

Osmanlı Hükümetinin Bulgaristan'la yaptığı çeşitli anlaşmalardaki azınlıkların himayesi
ne ilişkin hükümlerin yerini ise, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 18 Ekim 1925'te Bulgaris
tan'la akdettiği dostluk anlaşmasıyla, ikamet sözleşmesindeki hükümler almıştır. Bulgaristan'daki 
Türk azınlığını İkinci Dünya savaşından sonra hayatî nitelikteki hakları gaspedilmiştir. Bu çer
çevede, cemaat okullarının önce devletleştirilmesini, Türklerin topraklarının ellerinden alın
masını, 1118 Türk okulunun kapatılmasını, Türkçe eğitime tamamen son verilmesini, dinî ve 
kültürel haklara ilişkin cenderenin giderek daraltılmasını zikredebilirim, tsim değiştirme kam
panyaları da, Türk azınlığından önce, ikili anlaşmalarda Türkiye'nin himaye hakkı tanınmış 
Müslüman azınlıklardan olan Pomaklar ve diğer Müslüman gruplar üzerinde tatbik edilmiş, 
bu yörelerde yaşayan çok sayıda Türkçe de, bu fırsattan yararlanılarak, zorla Bulgar isimleri 
verilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda atıfta bulunduğum tarihî olaylarla vurgu
lamak isitediğim husus, bu konuda bir evveliyatın olduğudur. 1984 yılına gelinene kadar, Bul
gar yönetimince soydaşlarımızın haklarının ellerinden alınması yolunda atılan adımlardan sonra, 
Jivkov yönetimi, Türkiye'nin tepkisiz kalacağı varsayımıyla, isimleri değiştirme ve Türklüğü 
Bulgaristan'dan yok etme politikalarını başlatma engel kalmadığı yanılgısına düşmüştür. 

Bizim, çeşitli vesilelerle örnek gösterdiğimiz 1984 öncesi döneminin Türk-Bulgar ilişkile
ri, yukarıda verdiğim bilgilerin ortaya koyduğu gibi, Türk azınlığının konumundan ziyade, iki
li ilişkilerin, genel, siyasî, ekonomik, ticarî, kültürel veçhelerini esas almıştır. Bulgaristan'la 
her türlü gerginlikten uzak ve karşılıklı güven verici ilişkilerin idamesi için, bu ülkedeki Türk 
azınlığının haklarının, mevcut anlaşmalarla belirlermiş çerçevede ve günümüz normlarına da 
cevap verecek ölçüde tanınması ve teminat altına alınması gerekir. 

Bulgaristan'daki soydaşlarımızın durumu, zorla isim değiştirme ve eritme kampanyasının 
başlatılmasını müteakip, Türk Hükümetinin ve Türk Milletinin millî davası olmuştur. Türki
ye, soydaşlarının ıstırabına karşı ilgisiz kalmadığı gibi Bulgaristan karşısındaki ahdî haklarının 
da takipçisi olmuş; diğer yandan başta AGÎK olmak üzere, çok taraflı mekanismalan harekete 
geçirmek suretiyle, uluslararası camiayı, bu konudaki sorumlulukları doğrultusunda tutum al
maya sevk etmiştir. 

Bulgaristan'daki Müslüman Türk azınlığının yaşadığı trajedi, bilindiği gibi, Birleşmiş Mil
letlerden İslâm Konferansı örgütüne, Avrupa Konseyinden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Kon
feransına kadar çeşitli uluslararası formlara götürülmüş, buralarda ve diğer kuruluşlarda çok 
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sayıda karar kabul edilmiş, insan hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası ve ulusal ku
ruluşların özel raporlarına konu olmuş, dünya basın - yayın organlarında geniş yankı bulmuştur. 

Yeni bulgular, yönetimince de teslim edildiği gibi, Bulgaristan, Türk azınlığına karşı uy
guladığı baskı ve eritme politikaları nedeniyle büyük bir uluslararası yalnızlığa itilmiştir. Bu 
süreç içinde Yüce Meclisin üyesi sayın milletvekillerimiz de, konunun uluslararası gündeme ge
tirilmesi ve canlı tutulması yolunda gayretler sarfetmişlerdir. 

Bulgaristan'daki Türk azınlığına karşı yürütülen eritme kampanyası, Türkiye'nin tepkisi, 
Mayıs 1989'da Türk azınlığının haklarının iadesi amacıyla başvurduğu gösteriler ve direniş ile 
Jivkov yönetiminin başlattığı tehcir ve büyük boyutlara varan zorunlu göç, Jivkov'un devril
mesi ve nihayet yeni Bulgar yönetiminin soydaşlarımıza ilişkin politikalarında yapılacak deği
şikliklere ilişkin açıklamalar malumlarınızdır. 

Bulgar Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanımız arasında Kuveyt'te 9 Ocak günü yapılan 
görüşme hakkında da, hatırlanacağı üzere, Yüce Meclise bilgi arz edilmişti. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10 Kasım 1989 günü işbaşına gelen Bulgar yönetimi, 
etnik açıdan mütecanis bir Bulgar Milleti oluşturmaya yönelik baskı politikasıyla bir yere varı
lamayacağını teslim ederek, bu politikayı vahim bir siyasî hata olarak nitelendirmiş, 1984'ten 
itibaren uygulanan zorlama ve kısıtlamaların kişisel ve keyfi kararlara dayandığını ve Bulgaris
tan'ı uluslararası yalnızlığa ittiğini belirtmiştir. 

29 Aralık ve 15 Ocak tarihlerinde kabul edilen kararlarla da Türklerin, isimlerini özgürce 
seçme hakkına sahip oldukları, günlük yaşamda, Bulgarca dışında, istenilen dilin konuşulabi
leceği kabul edilmiş, her Bulgar vatandaşının vicdan, inanç ve din özgürlüğü hakkı bulundu
ğu, bunun, dinî ibadetlerin ve günlük yaşama ilişkin gelenek ve göreneklerin özgürce yerine 
getirilmesini de kapsadığı açıklanmıştır. 

Uygulamanın, en kısa zamanda, açıklanan bu esaslar çerçevesinde başlatılması gerekmek
tedir. Bunda, Bulgaristan'ın da büyük yararı olduğuna inanıyoruz. Zira, tutuklanan Jivkov'a 
yöneltilen resmî suçlamalardan da görüldüğü üzere, Türk azınlığa yönelik Jivkov politikaları, 
ülkede etnik husumet ve düşmanlık yaratmıştır. Bulgaristan, Avrupa camiasında itibarlı bir 
yer alabilmek için bu lekeyi temizlemelidir. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında şimdi bir müzakere süreci başlamıştır. Buygaristan Dışiş
leri Bakanı Dimitrov ile Sayın Yılmaz'ın 12 Şubat 1990 günü Ottovva'da yapıln son görüşmede, 
ilişkilerimizin normalleştirilmesini sağlayacak mekanizmalar tespit edilmiştir, tki ülke arasın
da yeni bir dönemin eşiğinde bulunuyoruz; ancak, hâlâ önemli sorunlarımız mevcuttur. Soy
daşlarımız, iade edilmesi kararlaştırılan haklarına, uygulamada, henüz tam anlamıyla kavuş
mamışlardır. Ülkenin çeşitli yörelerinde baskılar devam etmektedir. Uygulama konusunu ve 
ayrıca hakların iadesinin kültürel haklara da tümüyle teşmili meselesini yakından izlemeye de
vam ediyoruz. Türkiye, soydaşlarının bir daha aynı acıları yaşamamalarının teminini ve hakla
rının ciddî güvencelere kavuşturulmasını beklemekte olup, bu doğrultuda da çabalarını sürdü
recektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken... (SHP ve DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar)... İzninize sığınarak, ANAP iktidarları süresince izlenen dış politi
kanın bazı özellikleri ve bu politikanın dayandığı felsefe hakkında birkaç söz daha söylemek 
istiyorum. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler.) 
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HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, 25 dakika geçti efendim. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bir saniye efendim, bitiriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Güneş, takdir buyurursunuz ki, bazı genel başkanlara aynı müsama

hayı gösterdiğimizi, Genel Kurulun da aynı müsamahayı kabul ettiğini her zaman görmüşüz
dür; ama sürekli itiraz halindeyseniz, ben, Sayın Genel Başkana, Sayın Başbakana iki üç defa 
ikazda bulundum, son ikazımı da biraz evvel yaptım. Bitirmek üzereler... 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bitiriyorum efendim, 1 dakika kaldı. 
BAŞKAN — Rica ediyorum... 
Ben, birçok sayın genel başkana, hadiselerin önemine binaen, zaman bakımından gerekli 

ilgiyi her zaman göstermişimdir, Sayın Başkana da aynı ilgiyi göstermenizi rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Birçoğu dışarıdan kaynaklanan, bir 

kısmı tarihten devralınan dış politika sorunlarımızın üzerine enerji ve sebat ile gitmeseydik, 
bugün karşılaştığımız birçok problem de ortada görülmeyecekti. Sorunları hiçbir zaman gör
mezlikten gelmedik. Grinin hâkim olduğu dünyayı tozpembe göstermek ve gerçeklerden kaç
mak, işin kolayına gitmek olurdu. Biz, kimseyi olur olmaz beklentilere sokmak istemedik, tn-
san tabiatının gereği olarak, iyiye ve daha güzele yönelik beklentileri doğal karşılıyoruz. An
cak, bu beklentilerin hemen gerçekleşmemesi durumunda, kızgınlık, kırgınlık veya yılgınlık 
göstermek ya da uygulanan politikaları başarısız olarak nitelemek, en azından haksızlıktır, öte 
yandan, muhalefetin yapıcı ve yol gösterici öneri ve görüşlerine her zaman açık olduğumuzu, 
bu vesileyle bir kez daha teyit etmek isterim. 

Hükümetimizin, tüm cumhuriyet hükümetleri gibi, kaynağını Atatürk'ten alan barışçı ve 
çok yönlü bir dış politika izlemeye devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

Bu düşüncelerle, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başbakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Süleyman Demirel; buyurun. (DYP sıralarından 

"Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMtREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Doğru Yol Partisi Grubunun 18 Ağustos 1989; 22 Ocak 1990 ve 26 Ocak tarihlerinde ver
miş bulunduğu üç genel görüşme önergesi birleştirilerek bugün huzurunuza getirilmiştir. Sa
yın Hükümet Başkanının iki saat kadar süren izahatını dinledik. Konuşmamın hemen başında 
şunu ifade edeyim ki, bu iki saatin içerisinde mağripten maşrıka kadar her taraf dolaşıldı, sa
nıyorum ki, Kıbrıs unutuldu. (DYP sıralarından alkışlar) 

ISMAtL ŞENGÜN (Denizli) — Ayrıca grup ele alacak efendim. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Siz Hükümet misiniz Sayın Şengün? 
ÎSMAtL ŞENGÜN (Denizli) — Grup ele alacak efendim. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Ben Hükümet Başkanından bahsediyorum; ben, 

sizin verdiğiniz izahattan müstefit olacağım gayet tabiî de, Hükümetin verdiği izahattan bah
sediyorum. Hemen yara kapatmaya kalkmayın. 

— 263 — 



T.B.M.M. B : 80 21 . 2 . 1990 O : 1 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Nereden çıkardınız yarayı? Yaramız yok 
ki kapatalım. Kerametiniz kendinizde menkul, kendiniz söylüyorsunuz, kendiniz inanıyorsunuz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Evet, Çin'den Hint'e kadar herşeyi konuşup da, 
Kıbrıs hakkında Türkiye Hükümetinin görüşünü buradan söylememek, "Zamanımız yoktu" 
mazeretine sığmaz; çünkü iki saat konuştular... 

BAŞKAN — Sayın Demirel, bir dakikanızı rica edeceğim... 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakan konuşurken muhalefet milletvekillerine söz kesme 

konusunda mümkün olduğu nispette imkân vermedim. Sayın Demirel ve Sayın Erdal İnönü'
nün konuşmaları sırasında da, Sayın iktidar Partisi milletvekillerinin konuşmacılara müdaha
le etmemelerini özellikle rica ediyorum. Müdahale edenler hakkında da gerekli işlemin yapıla
cağından hiç kimsenin şüphesi olmamasını da rica ediyorum. 

YAStN BOZKURT (Kars) — öyle, ciddî bir sataşma olmadı, onu da ifade etmek isterim. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Bu genel görüşmelerin maksadı, Kıbrıs'ın unu

tulmasını sağlamak değildi. "Kıbrıs'ı unuttunuz" dememin sataşmayla bir alakası yoktur; sa
dece bir ağırlık altında kalınır; her şey söylenir de Kıbrıs söylenmezse -Türkiye'nin fevkalade 
önemli bir konusudur- bilmeyenler de, "acaba Kıbrıs'a ne oldu?" der. Onun içindir ki, Kıbrıs 
hakkında da Hükümetin görüşünü bilseydik daha iyi olurdu. 

Bu genel görüşmeler, aradan üç ay, beş ay, bazen bir sene geçtikten sonra görüşülme du
rumunda oluyor, aktüaliteleri kayboluyor. Genel görüşme, Meclisimizin en önemli işlerinden 
biridir. Nihayet, bir aydınlatma, aydınlanma vesilesidir; nihayet, taraflar düşüncelerini söyler
ler. Bu düşüncelerin burada söylenmiş olması kâfi değil, bunun yurt sathına yayılmış olması 
da fevkalade önemlidir. Bu defa Meclis Başkanlığının bunu organize etmiş olmasını takdirle 
karşılıyorum. Şu anda vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bu konuşmaları takip ediyor. Vatan
daşlarımızın, Türkiye'de olup bitenleri öğrenme hakları vardır. Eğer burada bu konuşmalar 
yapılıp da, herkesin düşüncelerini öğrenip, kendi vicdanlarıyla, kendi vicdan terazileriyle doğ
ruyu bulmaya gayret ederlerse, hem vatandaşlık görevlerini, sorumluluklarını daha iyi yerine 
getirirler ve hem de yalan yanlış birtakım bilgileri şuradan veya buradan alıp kafalarını dol
durmazlar. Onun içindir ki, bu çeşit konuşmaların vatandaşın huzurunda yapılmış olmasını, 
bu müesseseyi, bu müessesenin sahibi olan milletle bütünleştirmek bakımından da çok büyük 
yararları vardır. Bunun yapılmış olmasını takdirle ve memnuniyetle karşıladığımı ifade etmek 
istiyorum. 

Bugün, Türkiye'nin sorunlarının, bu müessesede konuşulan sorunlarının ve bu müessese
de olup bitenlerin doğru düzgün kamuoyuna intikal etmemesi sebebiyle, sorunlar, panellere, 
meslek kuruluşlarına ve çeşitli ortamlara aktarılmıştır. O itibarla, esas sorunların konuşulaca
ğı yer burası olduğuna göre, bu konuşmaların ülkenin her köşesine nakledilmiş olmasından, 
bizi dinleyenler, bizi takip edenler -Hepsini saygıyla selamlıyorum- memnun olacaklardır. 

Biz, 26.1.1990 tarihli önergemizde demişiz ki: "Türkiye'de, evvela dış politikanın yöneti
mi çok başlı, sahibi çok." Sahibi çok olursa bir işin, sahibi yok demektir aslında. Binaena
leyh, iş, sahipsiz kalmış ve bugün de kesinlikle söylüyorum; bizim 26.1.1990 tarihinde, yani aşağı 
yukarı yirmibeş gün evvel söylediğimiz şeyler, bu önergeler konuşulacağı zaman bizi teyiden 
kamuoyumuzun önüne gelmiş bulunuyor; ben, bunun üzerinde yorum yapmayacağım. 
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Bugün çıkan gazetelerde de Sayın Yılmaz'a atfen beyanatlar var; "işler çığrından çıktı" 
veya "Bu koşullarda dış politikayı yürütmenin mümkün olmayacağını söyledi" gibi beyanlar 
var. Bunlarla ilgili söylemek istediğimiz şey şu : Bu önergede, "Türk dış politikasını çok elden 
yönetiyorsunuz, bu çok elden yönetmeyi yaparken de, Türkiye'nin yetişmiş çok önemli kadro
ları var -dış politika çok önemli bir konu- bu yetişmiş kadroları elinizin tersi ile bir tarafa iti
yorsunuz, bunlardan yararlanmıyorsunuz ve böylece 'yaptık' diyorsunuz; sonra da mahcup 
olursunuz" şeklinde bir iddia var; söylemek istediğimiz buydu. Sonuçta, ülkenin de çok yara
rına işler yapmazsınız, ülkenin zararına işler olur, faturayı gene millet öder. İşte, bu konu üze
rinde ikazlarımızı söylemek istemiştik. 

Sayın milletvekilleri, dünya çok enteresan bir değişim içine girmiştir. Sanıyoruz ki, 20 nci 
Asır kapanıp, 21 inci Asra girerken çok yeni birtakım olaylar, çok yeni birtakım şartlar, aşağı 
yukarı dünyanın önündedir. Biz de bu dünyanın içindeyiz, bu olaylar ve bu şartlar ister iste
mez bizi etkileyecektir. Bizi bir süreden beri etkileyen şartlar, etrafımızdaki şartlar; Bulgaris
tan olayı, Yunanistan olayı ve Ortak Pazar olayı iken, doğrudan doğruya bunlar dışında bizi 
etkileyen yeni şartlar meydana gelmiştir. Herkesin bildiği gibi, Doğu Avrupa çözülmüş ve he
nüz bu çözülmenin Sovyetler Birliğinde ne şekle gireceği bugünden belli değildir. Geçen üç beş 
aylık zaman zarfında bir süreden beri telaffuz edilegelen glasnot (Açıklık), perestroika (yeni
den yapılanma) gibi sözler, Berlin Duvarının ortadan kalkmasıyla neticelenmiş ve "tki Alman
ya'nın birleşmesi harp sebebi sayılır" denen günlerden, * 'tki Almanya'nın birleşmesi, nihayet 
bir milletin kendi kaderini kendisinin tayin etmesi demektir" anlamına gelecek Moskova'dan 
beyanlar yapılma durumuna gelinmiştir. Yine, S sene Çekoslovakya hapishanelerinde yatan Ha-
vel'in, dün akşamki Türkiye televizyonu ekranında gördüğümüz gibi, Beyaz Saray'da, Ameri
ka Birleşik Devletleri Başkam Bush'la yan yana oturup, ülkesinin, Cumhurbaşkanı olarak, so
runlarını konuşması da enteresan bir olaydır. Yine, 27 sene hapishanede yattıktan sonra, ha
pishaneden çıkıp Afrika milletlerinin hakkı, hukuku, hürriyeti için, mücadeleyi bıraktığı yer
den yürütmeye kararlı olan bir Mandela olayı, dünyanın gözünden kaçmamalıdır. Bunlar bü
yük olaylardır. Bütün bu olayların olup bittiği bir dünyada yaşadığımızı bizim gözden kaçır
mamamız lazımdır. Biz, burada küçük şeylerle uğraşamayız, bizim de dünyanın bu seviyesine 
varmamız gerekir. Dünya, tnsan Hakları Beyannamesi, Helsinki Şartı, arkasından AGİK Kon
feransı ve bunların hepsi peşpeşe gelerek bir yeniliğe dönmüştür. Bu yeniliğin kökünde, tnsan 
Hakları Beyannamesinin özündeki, "İnsanlar doğuştan eşittir; ırk, renk, din, inanç, cinsiyet 
söz konusu olmaksızın eşittir" gibi bir büyük prensip yatmaktadır. Bu büyük prehsibin dün
yayı allak bullak ettiğinin ve insanlar eşitse, hürriyet de isterler, refah da isterler gibi, onu takip 
eden iki büyük prensibin de herkes farkına varmış görünüyor. 

Henüz ne olacağı kesinlikle bilinmiyor; ama olanlar, geri dönülmeyecek biçimde olanlar
dır. Yani, Doğu Avrupa'nın geriye dönebilmesi mümkün değildir. Sovyetler Birliği'nde ne ola
caktır; bunu şu anda çok iyi bilmiyoruz. Sovyetler Birliği için Brezinzki'nin -ki, dünya mesele
lerinde fevkalade enteresan görüşleri olan bir zattır- bir zamanlar, yani Çarlık Rusyası zama
nında "Milletler Hapishanesi", Stalin zamanında "Milletler Mezarlığı" olarak tarif edilen Sov
yetler Birliğini, bugün bir "Milletler Yanardağı" şeklinde tesmiye ettiğini, isimlendirdiğini gö
rüyoruz. "Eğer Gorbaçov bir Sovyetler Birliği konfederasyonuna gitmezse, bir volkan patla
masıyla karşı karşıya kalacaktır" gibi beyanlara muhataptır. 

Sovyetler Birliği, acaba komünist rejimi tümüyle tasfiye edecek midir? Komünist rejim, 
Doğu Avrupa'da tasfiye edilmiş görünüyor; hiç olmazsa öyle görünüyor. Şöyle ki; komünist 
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rejim, hiç olmazsa iktidar tekelini bırakmış görünüyor ve nihayet dün akşam yine radyo bül
tenlerinden, televizyonlardan görüyoruz ki, Doğu almanya çok partiye dayanan bir seçime git
meye karar vermiştir. Çekoslovakya öyledir, Macaristan öyledir, Polonya öyledir. Sovyetler Birliği 
ne yapacaktır?., işte, burada çok önemli bir sorunla karşı karşıyadır; dünya karşı karşıyadır... 
Çünkü, bilinen bir şey var : Barışın bir kapısı var, iki anahtarı var; çift anartarlı bir kapı... 
Bu anahtarlardan bir tanesi, süper devlet olan Amerika Birleşik Devletlerinin elindedir, bir 
tanesi Sovyetler Birliğinin elindedir. Eğer bu iki anahtar beraberce kullanılmazsa, barış kapısı
nı açıp, barışa girmek mümkün değildir. Barış da bugün, dünyanın başka türlüsünü yapama
yacağı bir olay olarak insanlığın önünde duruyor. Çünkü, İkinci Dünya Harbi atomla bitmiş
tir ve üçüncü dünya harbinin çıkmayışının sebebi atomdur. Çünkü, meydana gelen dehşet den
gesi, bir harbi yapılamaz hale getirmiştir. Böyle bir harbin kazananı olmayacak, kaybedenleri 
olacaktır, öyle ise, insanoğlu elini şakağına koyup, dünyanın her tarafında bir zafer arayacak... 
Arayacağı zafer, hürriyet içerisinde refahtır. Başka bir şeyi bulamaz, bunun dışında bir şey ara
yamazsınız. insanlığın varacağı yer odur; yoksulluğu, fukaralığı, hastalığı, sefaleti tümüyle or
tadan kaldıran bir dünya yaratacaksınız, umalım ki, 21 inci Asra girerken, bu tarafa doğru 
yönelmiş olan dünya bunu gerçekleştirenisin. 

Yine Sovyetler Birliği'ne dönüyorum. Batı basınında görüyoruz, bizatihi Sovyet uzman
ları, "Bu işin esas patronu olan biz geride kaldık; kuzenler ileri gitti" diyorlar. Niye?.. Çünkü, 
"Kuzenler" dediği, Doğu Avrupa memleketlerinde, çok partiye, mülkiyet rejimine, piyasa eko
nomilerine yönelme yolu tutulmuştur. Sovyetler Birliği ne yapacaktır?.. O da bir şey yapmaya 
mecbur. Yine herkes biliyor ki, komünizm, iki Almanya'yı birleşmekten men edememiştir. Herkes 
yine biliyor ki, komünizm, Sovyetler Birliği'ni bir arada tutmaya yetmeyecektir. Evet, glasnot 
ve perestroika (yeniden yapılanma) söz olarak çok güzel; fakat reform olayları var, revolution-
dan reforma, yani devrimden reforma geliyorsunuz. Devrimden reforma gelirken halklar, bu 
reformu yapanlardan, günlük hayatında hissedilir bir şeyler bekleyecektir. İşte burada "Gor
baçov ne yapmalıdır?" diye, hem onun için, hem onun adına düşenenler var; "Gorbaçov'un 
demokratikleşmekten başka bir yolu yoktur" diyenler var; "Bu, bir trajediyle de neticelenebilir" 
diyenler var. 

Reformcuların işi zordur. Reformcuların zamanı azdır. Reformcular, arkasına taktıkları 
kütleleri beklentilere sokarlar. Bugün, Sovyetler Birliğinde olan olay da budur. 

Dünyada meydana gelen bu gelişmelerin bir yere varabilmesi, ancak bir şartla mümkün : 
Sovyetler Birliği'nin istikrara kavuşmaşıyla... Yani Sovyetler Birliği'nde başlamış bulunan ha
reket, eğer başarıya ulaşmaz ve istikrarla neticelenmezse, bu takdirde dünyanın hangi şekle gi
receği yine meşhul. Bunları niye söylüyorsun, malumatfuruşluk mu?.. Hayır; çünkü bizim bu
rada ne yapacağımız bunlara bağlı; karşısında bulunduğumuz, bizimle karşı karşıya bulunan 
senaryoların tümü buna bağlı. 

Sovyetler Birliğindeki bu hareketin başarılı olması için Batı, fevkalade müsamahakâr ve 
fevkalade destekçidir ve bu hareket eğer neticeye varırsa, Avrupa'da meydana gelen değişimler, 
ancak o zaman bir anlam taşır. 

Farz edelim ki, bu hareket zaman içinde başarıya ulaşacaktır. Yani, ne yapacak Sovyetler 
Birliği?.. O da, Doğu Avrupa'nın tuttuğu yolu tutacak ve komünist rejimini iktidar tekelinden 
çıkaracaktır ki, çıkarmış ve Anayasanın 5 inci maddesini değiştirmiştir. Çok partiye gidecek, 
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mülkiyet rejimine gidecek ve kendi tabirleriyle -serbest piyasa ekonomisine belki birdenbire geç
meleri mümkün değil- karma ekonomiye gidecek. Söylenenler bunlar. Bütün olay şudur : Sov
yetler Birliği, dünyanın diğer ülkelerine acaba nasıl uyacak? Aslına bakarsanız, dünyanın di
ğer ülkeleri, Sovyetler Birliğine nasıl uyacak? Olay, mal alma, mal satma, oralara gidip çalış
ma olayı değil; evvela bir düzen olayıdır. Bu iş nasıl olacaktır? Bu iş nasıl oturacaktır? Dünya, 
derin derin bunu düşünüyor. Bu iş oturduğu zaman biz ne yapacağız? Bizim de bunu derin 
derin düşünmemiz lazım. Geç de kalmamamız lazım ve değişen dünya şartlarına uyabilmemiz 
lazım; çünkü, yarın bu değişen dünya şartları başarıya ulaşırsa, Varşova Paktına ne gerek ola
caktır? Zaten, Varşova Paktı bir tehditten doğmamıştır. Varşova Paktı, o ülkeleri bir arada tut
manın başka şeklideki bir adıdır. Eğer, "Varşova Paktına lüzum yoktur" denilirse, o zaman 
da, NATO'ya ne lüzum olacaktır? NATO'ya da lüzum olmayacaktır; çünkü, tehdit ortadan 
kalktıktan sonra, NATO hangi fonksiyonunu ifa edecektir? Gerçi iki gün evvel Türkiye'yi ziya
ret eden NATO Komutanının söylediği sözlere bakarsanız, NATO, henüz fonksiyonunu yitir-
memiştir; ama zaman içerisinde meydana gelebilecek olayları bir görelim... Sovyetler Birliği
nin bir istikrara gidebileceği hususunda henüz kesin bir güven yoktur; yani o komutanın beya
nında da güven yoktur; ama, dünya istiyor ki, bu bir serap olmasın. Bizim için de bu işin bir 
serap olmaması, hayatî önemi haizdir. Dünyanın, içine girdiği şartlar içerisinde değişmesi ve 
dünyanın, İkinci Dünya Harbi sonrasındaki tehditler dünyasından çıkıp, bir barış dünyası ha
line gelebilmesidir. 

Yine, yabancı diplomatların, yabancı yazarların dediği şey : "tkinci Dünya Harbi şimdi 
bitiyor." Aslında ben, 1967'de Kosigin'e "Bir milletin iki devleti olur mu?" diye sorduğum 
zaman, o da, "Bunu bana değil, De GauIIe'e sorun, bana değil Belçikalılara sorun; yalnız, 
bugün Avrupa'da hudutların değişmesi harptir." dedi. Ama, bir hafta önce Gorbaçov'un KohPa 

- söylediği söz, "Her millet kendi mukadderatım kendisi tayin edecektir" şeklindedir. 

Evet, Birinci Dünya Harbi sonrasında, Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Wil-
son, "Her millet kendi kaderini kendisi tayin edecektir" şeklindeki prensibi ortaya koyarken, 
Birinci Dünya Harbinin, artık bütün harpleri ortadan kaldırdığını sanıyordu; ama, hemen onun 
arkasından tkinci Dünya Harbinin diktatörleri geldi; Hitler geldi, Mussolini geldi, Japonya 
geldi, S talin geldi. 

Bugün varılan netice de şudur : tkinci Dünya Harbi sonrasında da, öyle bir Moskova mey
dana geldi ki, en büyük varlığı silahlı kuvvetlendir ve bu silahlı kuvvetler, tkinci Dünya Harbi 
öncesinde Roma, Berlin ve Tokyo'yu güç olarak birkaç defa katlar. Binaenaleyh, şimdi kendi 
gönlüyle Sovyetler Birliği, bu gücü, dünyayı istila etmek, dünyaya hâkim olmak gibi bir gaye
den çıkarıp da, insanlığın refahı ve saadeti -kendi ülkesi dahil- istikametinde birtakım kararlar 
alarak, daha tesirsiz hale getirirse, o zaman bütün dengeler değişecektir. Şimdiden Amerika 
Birleşik Devletleri, bugün 291 milyar dolar olan savunma masraflarını -bugünün dolarıyla- 2000 
yılında 146 milyar dolara indireceklerdir; bunu, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı 
vasıtasıyla ilan etmişlerdir ve daha bugünden Avrupa'daki kuvvet indirimine gitmişlerdir. 

tşte, bütün bunlar çok sevindirici şeylerdir. Bunların içerisinde biz ne yapacağız?.. Biz bu
rada, 800 bin askeri besleyerek ve bütçemizin çok büyük bir kısmını seve seve savunma masraf
larımıza vererek bir yere gidemeyiz. Biz de, kendi kendimizi bir gözden geçireceğiz ve savunma 
masraflarından kesebileceğimiz meblağları ülkemizin refahına, saadetine vereceğiz; fukaralı
ğın, yoksulluğun, sağlıksızlığın, işsizliğin ortadan kaldırılmasına vereceğiz. (DYP sıralarından 
alkışlar) Kaynaklar belli. Bütün hikâye, bu kaynakların nereye tahsis edileceği olayıdır. 
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Değişen dünya şartlarını anlatmaktaki kastım; ülkemizin insanları için, bizim vatandaşla
rımız için yeni ümitler -Dünya için doğduğu gibi- doğuyor. Bunların farkına varabilmemiz la
zım, bu trenin gerisinde kalmamamız lazım; bunu, onun için anlatmaya çalıştım. 

Değerli milletvekilleri, tabiî ki, aslında Avrupa'da ne olacak; onu da bilmiyoruz. Ortak 
Pazarı konuşuyoruz; Ortak Pazar ne olacak? Comecon ne olacak? Yani, Varşova Paktı kalkar
sa, NATO da kalkacak; Comecon ne olacak? 

Çok enteresandır; ne ölçüde ciddîdir bilemem, yine devletin resmî ajans haberlerinden söy
lüyorum : Macaristan Hariciye Vekili, "Macaristan NATO'ya girer' diye beyanat veriyor; Var
şova Paktının üyesidir. 

Aslına bakarsanız, Sovyetler Birliği, COMECON üyelerine petrol vermek suretiyle sade
ce, senede 20 milyar dolarlık bir sübvansiyonu yapıyor. Bu kendi halkını fukaralaştırmaktır. 
Sovyetler Birliğinin silaha bu kadar çok para sarf etmiş olması da, kendi halkını fukaralaştır-
mıştır. 

Şimdi, Sovyetler Birliği kendi bünyesini nasıl tanzim edecek?.. Bu monolitik bünyeyi mu
hafaza edebilecek mi?.. 104 millet ve İS cumhuriyet... Nasıl muhafaza edecek bunu?.. Bu 104 
millet ve 15 cumhuriyetten ibaret bünyeyi muhafaza zorluğu vardır. Bir "Homosovyetikus" 
denen, yani bir Sovyet insanı teşekkül etmemiştir; asimilasyon olmuştur ama, o Sovyet insanı 
meydana gelmemiştir; ister istemez yine milliyetler vardır. Glasnot, milliyetçilik cereyanlarını 
alevlendirmiştir, perestroika da hoşnutsuzluğu meydana çıkaracaktır. Daha öncesinde, "Şu şartlar 
içinde yaşamak benim kaderimdir" diyen insan, kendisine daha iyi beklentiler verildiği için, 
o daha iyiyi arama mecburiyetindedir. 

Dönüp dolaşıp geliyoruz; bu işi başlatan, Berlin Duvarının ortadan kalkmasını sağlayan 
ve bir domino teorisinin hızlı bir şekilde gelişip, Doğu Avrupa'daki Jivkov'dan başlayıp, Ho-
necker'e kadar bütün diktatörleri birer birer deviren bu cereyan, Sovyetler Birliğinde acaba ne
reye oturacak?.. Sovyetler Birliğinde, daha şimdiden milliyetçilik cereyanlarının neticesinde bu 
birlikten ayrılmak isteyenler olmuştur; Litvanya onlardan biridir. Letonya, Litvanya; Baltık dev
letleri... Baltık devletleri, esasen Sovyetler Birliğinin bir parçası değil; Sovyetler Birliği oraya 
oturmuş. Yani, Sovyetler Birliği Anayasasında, "îsteyen bu birlikten ayrılabilir" şartı da var. 
Estonya, Litvanya, Letonya'nın, Sovyetler Birliğinden ayrılma isteği Batı'da yadırganmıyor; 
ama, Azerbaycan'da böyle bir istek çıkarsa, Sovyetler Birliğini korkutuyor ve Batı'yı da kor
kuluyor. Batı'yı niçin korkutuyor?.. Şunun için korkutuyor!.. Aman, Sovyetler Birliğindeki 
bu hareket başarısızlığa uğramasın!.. Batı burada double standart kullanmıyor mu? Double 
standart (çift standart) kullanıyor. Azerbaycan'da meydana gelen olaylar karşısındaki Ameri
ka Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün 19 Ocak günü vermiş bulunduğu beyanat, fevkalade esef 
edilecek bir beyanattır : "Azerbaycan'daki olayları bastırmak için, oraya kuvvet şevkini 
destekliyoruz" demiştir. Bu, hani onların iç işiydi? tç işine karışmış oluyorsunuz netice itiba
riyle. Ama Litvanya'ya veya Letonya'ya geldiğiniz zaman, "Oradaki işleri suhuletle götürün; 
kuvvete, kan dökülmesine falan girmeyin..." 

Tabiî ki, Azerbaycan olayının arkasında Ermeni tahrikleri de var. Ermeni tahrikleri hangi 
ölçüde buna müessirdir. Peki, Avrupa'da Ortak Pazar ülkeleri, 12 ülke, bir araya geliyor, 12 
ülkenin Dışişleri Bakanları, İrlanda'da oturuyorlar, bir beyanatta bulunuyorlar, diyorlar ki: 
"Azerbaycan'daki olayın bastırılması için Sovyetlerin buraya kuvvet şevkini destekliyoruz." On
lara ne oluyor ki?.. 
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tşte, bütün bunların hepsi, biraz Batı'nın çift standartçılığından; yani, pür insan hakları 
ve Helsinki Şartı ve AGÎK Konferansı, bunlardan doğan işlerden olmuyor. 

Nihayet, Mitterrand diyebiliyor ki : "Avrupa'daki 12'ler hareketi tesadüfi bir harekettir, 
harbin neticesidir; yalnız, düzmece bir hareket değildir, yarım bir harekettir. Fransa benim va
tanımda*; ama, Avrupa benim geleceğimdir." 

Şimdi, Doğu Avrupa'daki bu disentegrasyon, yani çözülme olayından sona, acaba 1992'de 
tek pazar, tek şart ne hale girecek?.. Bugün için bunları da bilmiyoruz. Daha şimdiden, Mitte-
rand'ın ağzından, "Yarındır" diyor; tamamlanması lazımdır. 

Binaenaleyh, bütün bunlar, yine dönüp dolaşıp, geliyor, bizi alakadar ediyor. Biz, bunla
rın arkasında kalamayız, gerisinde de kalamayız. Bunlara, fevkalade dikkatle bakmaya ve bunlar 
hakkında ne yapacağımızı konuşmaya mecburuz. 

Gönül isterdi ki, Hükümet Başkanımız, bu kürsüden, hakikaten değişen dünya şartları
nın bu durumu karşısında Türkiye'nin senaryoları nedir, Türkiye ne düşünüyor; yani, -gerçi 
altı ay sonrasını söylemekte zorluklar var- hiç olmazsa, bu televizyondan, bu müzakereleri ta
kip eden halkımıza -her gün basınımız söylüyor- "Ne olursa, ne olur?" hususunda resmî be
yanlar, resmî açıklamalar verebilseydi daha iyi olurdu diyorum. Gayet tabiî ki, yine burada 
zamanın kifayetsizliği söz konusu değil; iki saatin içerisinde çok şey söylenmiştir ve bu da ek
sik kalan bir husustur; onu belirtmeyi de bir görev saydım. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa'da meydana gelen olaylar kendi istikametinde gidedursun; 
Avrupa'da korku var : tki Almanya birleşirse ne olacak?., tki Almanya'nın birleşmesi halinde 
Avrupada bir süper güç meydana gelecektir. Kim gibi?.. Japonya gibi. Bu takdirde, yine Ortak 
Pazar olayı ne olacaktır?. 

Bir şeyi takdirle söyleyeyim : Kohl ve Alman yöneticileri, iki Almanya'nın birleşmesi ko
nusunda fevkalede ihtiyatlı; Sovyetler Birliğini rahatsız etmemek için fevkalade ihtiyatla hare
ket etmektedirler. Umarım, samimidirler; umarım, bunca olupbitenden sonra Almanya'nın ikiye 
bölünmesinin sebebini, Berlin Duvarının sebibini anlayabilmişlerdir; ikide bir "Bunlar bizim 
başımıza bela olur" diyen Avrupa milletlerine güven vermeye mucburdurlar. 

Böylesine, iki Almanya birleşirse ne olur, bunun bize tesiri ne olur?.. 1,5 milyon insanımız 
var Avrupa'da. Bu 1,5 milyon .insana, iki Almanya'nın birleşmesi ne şekilde tesir edecektir?.. 
Acaba, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti buna nasıl bakıyor?.. "Efendim, iki Almanya'nın bir
leşmesi mümkün değildir" şeklinde bakamazsmız; mümkün olmayan pek çok şey önümüze 
gelmiştir, öyleyse, iki Almanya birleştiği takdirde, aradaki 1,5 milyon işçimiz ne olacaktır? Bir 
tarafta, Doğu Almanya gayet tecrübeli ve ehliyetli işçi var; bir tarafta da sermaye ve teknoloji 
var; ikisi birleşecek. Süper gücü meydana getirecek olan odur. Şimdi buna herkes dikkatle ba
kıyor. Bir Japonya, bir Avrupa Topluluğu bir Amerika Birleşik Devletleri yerine bir Japonya, 
bir Almanya, bir Amerika Birleşik Devletleri. Böyle bir gelişmenin olacağından endişeler var
dır; ama bana göre ve dünyadaki pek çok siyasetçiye ve düşünüre göre, iki Almanya'nın birleş
mesi kaçınılmazdır. Çünkü, zaten ayrı olması anormaldir ve dünya iki Almanya'nın birleşme
sini içine sindirmeye mecburdur; buna, evvela Avrupa mecburdur. 

Şimdi, Doğu Avrupa ülkeleri böyle parçalanıyor, batı Avrupa ise buna ne reaksiyon vere
cek, belli değil. Bakıyor ve görüyoruz ki, Amerika Birleşik Devletlerinin Dışişleri Bakanı Baker 
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"Avrupa'ya yeni bir Mağna Carta lazımdır" diyor. Yani, Avrupa'ya yeni bir şart lazım. Yani 
ne olacak?.. Avrupa, -Doğusuyla, Batısıyla- Sovyetlerin teklif ettikleri gibi bir Avrupa evinde 
birleşecek, ya Mitterand'ın teklif ettiği gibi bir konfederasyonda birleşecek ya da hiçbirisinde 
birleşmese bile, birbirine karşı güvensizlik meydana getirmeyecek bir security sistemi, bir gü
venlik sistemi içerisinde işbirliğinde birleşecek; ama 12 ülke olarak değil, hepsi beraber birleşe
cek. Daha bugünden Çekoslovakya, bugünden Polonya, bugünden Macaristan, hiç zorluksuz 
bir şekilde bu birleşmenin içine rahatça girebilmişlerdir. 

Bunlar olurken, acaba Türkiye nerede olur? Türkiye, Avrupa Konfederasyonunun içinde 
mi olur; Türkiye, Avrupa evinde mi olur;.Türkiye, Ortak Pazarda mı olur, Türkiye nerede olur?.. 
Türkiye, önünü nasıl görüyor; yani, Türkiye'nin önünde bulut mu var, yoksa ilerisini görebili
yor mu? Tabiî, bizim bilgimiz, birtakım şeyleri söylemeye değil, ancak genel şeyleri söylemeye 
yeter. Çünkü, haberimiz o kadardır; ama bunların, Hükümet tarafından bu kürsüden söylen
mesi gerekirdi. O zaman, bu konuşmanın bütün millet tarafından çok düşündürücü bir değeri 
olurdu. Yine de çok büyük bir değeri var; onu ifade edeyim. 

Değerli milletvekilleri, bu genel mülahazaların dışında, bazı özel konulara girmek istiyo
rum. özel konular, Türkiye'nin gündemindeki konulardır ve Türkiye, henüz bunları gündemi
ne getirememiştir. Keşke, Türkiye bunları gündemine getirebilse, keşke Türkiye'nin çeşitli fo
rumları ve çeşitli zeminleri -Meclisi ve komisyonları dahil- bunları tartışsa... 

Bugün Türkiye'nin dış politikası nerededir, ne vaziyettedir, nasıl duruyor konusu, zaten 
bu önergelerin hedefidir. Ben, biraz da o istikamete yönelmek istiyorum. 

Şu anda, Amerika Birleşik Devletlerinin Senatosunda bir Ermeni tasarısı konuşuluyor. 
Bu Ermeni tasarısı, bizi incitir, hem de çok incitir. Bu Ermeni tasarısı, yahut Ermeni karar 
sureti, aslında, Türkiye ile Amerika arasındaki münasebetleri de soğutur. Tabiî, ne ölçüde so
ğutur, ne olur; ayrı mesele. 

Sayın Hükümet Başkanı, Amerika ile münasebetlerimizin çok iyi başladığını, altı sene içe
risinde çok iyi gittiğini, karşılıklı ziyaretler yapıldığını, Türkiye'nin sorunlarını o zeminlere gi
dip anlattığımızı ve birçok konularda kendilerinden müzaheret, yardım gördüğümüzü ifade et
ti. Peki, sonra ne oldu? Sonra sonra, 1990 yılının 21 Şubat günü, burada, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde bir hazin öyküyü dile getirdi; yani, kendileri dediler ki, "Bu Ermeni tasarısı çı
karsa çok kötü olur." Çıkar mı bu tasarı? "Bilemiyoruz..." Peki, bu tasarının çıkmaması için 
ne yaptınız? "Herkes üstüne düşeni yaptı." (ANAP sıralarından, "Doğru" sesi) Hayır, doğru 
değil. Ne Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üstüne düşeni yaptı, ne Amerika Birleşik devletleri 
yönetimi üstüne düşeni yaptı, her ikisi de yapmadı; çünkü, Amerika Birleşik Devletleri Sena
tosu, Türkiye denen bu büyük ülkeyi maalesef, tümüyle tanımayacak kadar cahildir bana gö
re. (DYP sıralarından alkışlar) Ben, kötü niyetlileri beraat ettiriyor falan değilim; yani, ceha
let, birinci vasıflarıdır; kötü niyet, ondan sonra gelen vasfıdır. 

"Niye bu karar tasarısına bu kadar takılıyorsunuz?" Karar tasarısına şunun için takılıyo
ruz : Bu karar tasarısının arkasında terör var, önünde de terör var, Türkiye'nin 33 tane vatan 
evladını kurşunlamış Ermeniler var; kan dökmüşler, hiçbirisine de bir şey yapılmamış ve bu 
kan yerde kalmış; Türkiye'nin elçilerini, memurlarını, hepsini kurşunlamışlar; terör bu. Bu te
rörün azgınlaşacağı, buradan cesaret alacağı şüphesizdir, hiç kimse endişeye düşmesin, yani 
en ufak bir şeye girmesin; bu budur. Sonra, başka talepler karşınıza çıkacaktır, dünya 
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şartlarının değişmesine göre, bir vilayeti sitte olayı; yani Türkiye'nin 6 vilayetinde Ermenilerin 
hak iddiaları bunun peşinden gelir, tşte, toprak iddiası o. 

Biz şimdi, Birleşik Amerika ile münasebetlerimizi o kadar iyi götürmüşüz ki, yedi sene 
sonra Amerika Birleşik Devletleri Senatosunda, Türkiye'nin hariciyecilerini kurşunlayan ve netice 
itibariyle Türkiye'den toprak isteğine kadar varabilecek olan, Türk Milletini Ermeni katilliğiy-
le eli kanlı bir millet olarak geçmişte... "Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti değildir Osmanlı" di
yor. tyi ama, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak değil ama, millet aynı, devleti ayır
makla bir yere varamazsın ki... (DYP sıralarından alkışlar) Bu hadiselerin üzerinden yetmiş-
beş sene geçtikten sonra, Türk Milletini, bütün dünyaya, Ermenileri öldürmüş olmakla eli kanlı 
ilan etmek, acaba niye Amerika Birleşik Devletleri Senatosunun işi?.. Buradan şöyle bir sonuç 
çıkıyor : Demek ki, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin dostluğunu dahi, değerini dahi 
anlamamış. Gerçi, Hükümet Başkanı gayet belagatla, ne kadar çok gidilip gelindiğini, bu Ame
rikalılarla ne kadar kucaklaşıldığını, onların bize ne kadar yardımcı olduğunu iyi anlattı da, 
en sonunda geldi, "Bu Ermeni tasarısı çıkmaz; çünkü, bu Amerika Devleti ve bu Amerika 
Milleti, Türkiye'nin kendisiyle olan dostluğuna büyük değer verir" diyemiyor. Şimdi, biz, bu
rada Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bir karar tasarısı çıkarsak, Amerikalıların Kızılderi
lileri kestiğini ve elleri kanlı olduğunu karara bağlasak, Amerika Milleti memnun olur mu 
bundan? 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Bravo! Doğru... 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Memnun olmaz. (DYP sıralarından alkışlar) Öy
leyse, açıklıkla söylüyorum : Bu bir skandaldir; umalım ki, bu tasarı çıkmasın. 

Şimdi, Sayın Akbulut diyor ki, "Bizim de, onlar kadar, onlara yapacağımız var." öyle 
ise, bu, "Şen gittim, yaslı geldim" gibi oluyor. (SHP ve DYP sıralarından gülüşmüler) Mesele, 
bizim onlara yapacağımız, onların bize yapacağı değil; bu, siyaset, bu, bir büyük iş. Binaena
leyh, kim isterdi ki Amerika ile münasebetlerimizi koparalım? Aslında, dış politikanın hedefi, 
münasebetleri koparmak değil, münasebetleri pekiştirmek. 

NÎZAMETTÎN ÖZDOGAN (Elazığ) — Morrison Firmasıyla temas kurmak değil. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Morrison Firmasının burada işi yok. Yalnız, eğer 
içinize sığmıyorsa... 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, hazmedemiyorsan dışarı çık! Camlı bölme var, orada da
ha iyi dinlersin... Gereksiz konuşmayın. 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bakın, ben neyi söylüyorum... 

BAŞKAN — Sayın Demirel, ben cevabını verdim efendim, siz devam edin lütfen. Rica 
ediyorum efendim... 

SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bana da düşen var canım, sen benim yerime ce
vap verebilir misin? Ben onu nezaketle yaparım; sen merak etme. (Gülüşmeler) 

Bakın, ben neyi söylüyorum : "Amerika Birleşik Devletleriyle şöyle iyiydik, böyle iyiydik, 
politikamızı böyle iyi yürüttük" diyorsunuz, sonra da kopuyorsunuz, Türkiye kopuyor. Bu iyi 
bir şey değildir, Türkiye'nin lehine bir şey değildir. Amerika Birleşik Devletleri Senatosundan 
böyle bir kararın çıkmış olması Türkiye'nin lehine değildir. Amerika Birleşik Devletleriyle Tür
kiye'nin kopması, Türkiye'nin lehine değildir. îşte, hüner o ki, meseleye bu noktaya getirme
mek lazımdı. 
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Biz kime söyleyeceğiz bunu? Türkiye'yi yönetenlere. Kim o yönetenler? tşte burada otu
ruyorlar. Biz burada oturan sayın yöneticilere diyoruz ki, "Türkiye'yi iyi yönettik, şöyle yönet
tik, böyle yönettik, dış politikayı şöyle aliyyülâlg götürdük" diyorsunuz; ama, netice itibariy
le, en büyük dostunuz olan Amerika ile -inşallah olmaz- bugün veya yarın kopmak üzeresiniz; 
çünkü "Onlar bunu yaparsa bizde şunu yapacağız" diyorsunuz. "Bizi sıkıştırmayın ne yapa
cağımız hakkında" diyorsunuz; biz de, sizi sıkıştırmıyoruz ne yapacağınız hakkında. Daha ev
vel de buradan hükümet programı koşulürken de söylediniz, "Bizim de alabileceğimiz tedbir
ler var" diyorsunuz, o alacağınız tedbirler dahi nedir, ne ölçüde Türkiye'nin yararınadır? O 
da, yine ayrı mesele. Gayet açıklıkla söylüyorum, öfkeyle hareket etmeyelim, tamam : Fakat, 
bu yenilir yutulur bir iş değildir. 

Vaktiyle, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye Ambargo koydu. Ambargonun, nihayet, 
maddî zararları vardır. Ambargo kalktığı zaman maddî zararlar da ortadan kalkmış oldu; ama 
bu, her sene 24 Nisan'da Amerika Birleşik Devletlerinin her eyaletinde kutlama yapacaklar, 
kitaplara geçecek ve "Türkler Ermenileri kesti diyecekler. Kim o Türkler? Biz. tşte mesele budur. 

Burada, aslında, ülkeyi yönetenlerin sorumluluğu yoktur diyemeyiz; vardır. Anlatamamış
sınız meseleyi, asgariden bu kadar. "Ne yapalım" deyip çıkamazsınız. İktidar yapma işidir, 
iktidar muktedir olmak demektir. Bunu yapamamışsınız. Onu söylemeye çalışıyorum. 

Başkan Bush, seçim esnasında beyanda bulunmuştur ki, "Türkler bunu kabul etsin. Ne 
var bunda yani? Amerika'daki yaygın kanaat, Ermenileri, Türklerin kestiği şeklindedir." Za
ten, dün akşamki Senato müzakerelerinde de, Dole'nin söylediği o. Byrd'ün söylediği: "Bura
sı Amerikan Senatosu, Amerikan Senatosu bu işlerin yeri değildir." Dole'nin söylediği: "Otuz 
senedir bu kabul edilmiştir bu memlekette" ve Bush'un söylediği de; "Evet, bir haksızlığı gi
dermek, Ermeni asıllıların yarasını sarmak bizim görevimizdir. Nihayet biz tarihin dediğini tasdik 
eder duruma girmiş oluruz seçim öncesinde' Sayın Akbulut da biraz evvel buradan söyledi : 
"Amerikan yönetimi bu işi istediği gibi ciddî tutmamıştır." Türkiye'de de bu iş Washington 
Büyükelçisinin üzerinde kalmıştır; bakıyorsunuz, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi orada
ki senatörlere mektup göndermiş "Bu işi yaparsanız, Türkiye'de şöyle sıkıntı olur, böyle kötü
lük olur" gibi.. 

Üzüntüyle ifade edeyim, tekrar tekrar ifade edeyim, Türkiye'nin senelerden beri getirdiği 
düzgün bir milletlerarası münasebeti, devletlerarası münasebeti, dünyanın böylesine değiştiği 
bir zamanda, bu şekle getirmemek doğru olurdu ve bu, "Herkesle dövüşelim, herkesle kırışa
lım, herkesle itişip kakışalım..." O zaman, yalnız kalırız. "Herkesle dövüşmeyelim; ama, yapı
lan her şeye razı olalım..." tşte bu da teslimiyet; bu önergedeki teslimiyet de o. 

Değerli milletvekilleri, ikinci konu, Ortak Pazar konusudur. Türkiye olarak, tabiî, Ortak 
Pazarın geleceğinin ne olacağını bilemiyoruz. 

Ortak Pazar konusu, 1987 yılının 16 Nisanında başlamış bir konu değildir. Ortak Pazar 
konusu ondan tam yirmidört sene önce 1963 senesinin Eylülünde başlamıştır, hatta ondan da 
evvel, Ortak Pazar konusu, 1959 senesinde başlamıştır. 1957 yılında Ortak Pazar kurulmuş, 
Türkiye 1959 senesinde bu iradesini ortaya koymuş. Yani, "Biz Ortak Pazara üye olmak 
istiyoruz" demiştir, tmralı'ya giden idam gemisinde de, Rahmetli Fatin Rüştü Zorlu Bey, Mer
hum Bayar'a bu Ortak Pazar işini anlatmıştır : "Ortak Pazar nedir, değeri nedir, neden Türki
ye Ortak Pazarın üyesi olmak durumundadır." 
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1963 senesinde Türkiye, Ortak Pazarla bir anlaşma imzalamış. Bu anlaşma bugün yorum
landığı gibi; yani bir tarih gelir, o tarihte Türkiye'nin Ortak Pazara üye olup olmayacağı üze
rinde durulur gibi bir niyet anlaşması değil, Sahaları var. Eğer, netice itibariyle, Türkiye, Or
tak Pazarın tam üyesi olmayacak idi ise ve bu durum karşılıklı olarak 1963 senesinde Ortak 
Pazar ve Türkiye tarafından kabullenilmemiş idi ise, o anlaşmanın ne değeri var? O zaman 
Ortak Pazarla Türkiye bir anlaşma imzalamazdı. Ortak Pazarla Türkiye bir yan anlaşma im
zalardı; bu çeşit anlaşmaları vardır Ortak Pazarın -Tunus'la, Cezayir'le birçok memleketle- öy
le bir anlaşma imzalardı. Hayır, öyle değil. Ortak Pazar tam üye olma iradesidir 1963 anlaşma
sı. 1969'da da imzalamış bulunduğumuz protokol, birinci dönemin sona ermesi anlaşmasıdır. 

Ortak Pazara üye olmanın üç dönemi vardır; bir tanesi hazırlık dönemi, bir tanesi geçiş 
dönemi, bir tanesi tam üyelik. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Otomatik... 
SÜLEYMAN DEMlREL (Devamla) — Hayır, otomatik değil... Tabiî, tabiî, otomatik de

ğil. Hiç otomatik olur mu? Otomatik hiçbir şey yok. 
Şimdi bakınız, 1969'da, 1967'de, ben, gidip Brüksel'de, "Biz birinci aşamayı aşıp ikinci 

aşamaya geçmek istiyoruz" dedim ve müzakereler oldu, protokol imzalandı. Beş yıllık hazırlık 
dönemi doldurulmuş, ondan sonra geçiş dönemine gelinmiş idi. Geçiş dönemi oniki seneden 
fazla olmayacak; kayıt o. Geçiş döneminin sonunda Türkiye, Ortak Pazara tam üye olmak du
rumunda olacak. Yirmi iki senelik listeler var, oniki senelik listeler var ve bu muamele öyle 
yürüyecek. Bir yere gelinecek, denilecek ki, "Evet, gelin sizinle şimdi Ortak Pazar anlaşması
nın müzakerelerini yapalım." 

Şimdi soruyorum : Doğru anlaşılsın, bakınız, bu yanlıştır. 1989 yılı sonunda Ortak Paza
rın Türkiye'ye söylediği şey nedir?.. "Sizi Ortak Pazara şimdilik almıyoruz." Hiç almıyoruz 
değil, "Şimdilik almıyoruz" yani, "Sizi Ortak Pazara almak için sizinle müzakereye dahi otur
muyoruz." Ne zamana kadar? 1993'e kadar "1993'e kadar sizinle müzakereye dahi oturmuyoruz" 
diyorlar. Sizi Ortak Pazara Hiç almıyoruz diyebilir mi, Ortak Pazar? Diyemez; çünkü, Ankara 
Anlaşması var. Binaenaleyh, bizim, şimdi Türkiye'de, tyi ya işte, Ortak Pazar bize, sizi hiç al
mıyoruz demedi ya" diye sevinmemizin bir gereği yoktur. Siz Ortak Pazara 16 Nisan 1987 tari
hinde bunu öğrenmek için müracaat etmediniz. (DYP sıralarından alkışlar) Türkiye Ortak Pa
zara, eli cıbıl mı, yani üye olmaya ehil mi, değil mi, bunu öğrenmek için müracaat etmedi; 
Ortak Pazara, gelin sizinle müzakere edelim ve artık Türkiye'yi Ortak Pazara alın" diye müra
caat etti. 

Bunun iki şekli olurdu : Ortak Pazara alırlardı sizi, "Gelin, uyum dönemini üye olarak 
geçirin" derlerdi. İngiltere'ye yaptılar. Binaenaleyh, 10 sene müddet verirlerdi, "Şu tarihten 
itibaren uyum dönemini Türkiye o Ortak Pazarın içerisinde geçirsin" derlerdi. Şimdi, işte, ko
misyonlar kurulacak yahut da komisyon Ortak Pazarla Türkiye'nin şartlarını birbirine yaklaş
tıracak... Bunlar aslında kolaylaştırılmış olurdu. Hayır, öyle olmadı. Ne oldu? Ortak Pazar 
diyor ki, "Sizinle müzakereye oturmayız, hiçbir ülkeyle müzakereye oturmayacağız." Ne za
mana kadar? 1993'e kadar. "İstisna olabilir" diyor, istisna olabilir... "İstisna olabir" dediği 
ya Avusturya'dır yahut Doğu Almanya'dır ve istisna da olacaktır. Türkiye'ye; "Kimseyle yap
madığımız için sizinle de yapmayacağız" diyor. Bununla kalmıyor ki, "Sizinle, bugünkü hali
nizle Ortak Pazara girmek için müzakere yapmamız mümkün değil; sizin sununuz yok, bununuz 
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yok, bununuz yok, eksikleriniz var; yani, tarımınızın durumu şu, endüstrinizin, sanayinizin 
durumu bu; işsizliğiniz şöyle, -evvela ekonomik hususları söyleyeyim- sonra, sosyal güvenlik 
şemsiyeniz noksan, gelir dağılımınız kötü "daha birçok şeyleri alt alta koyuyor, size söylüyor. 
Bunun yanında iki şeyi daha söylüyor. Diyor ki; "Hukuk sisteminizi uydurun. Bir de, Yunanlı
larla münasebetleriniz de bozukluklar var, Kıbrıs meselesi var. 

Sayın Akbulut'u çok dikkatle dinledim; ama eğer atlamışsam özür dilerim; ama, atlama-
mışsam sanıyorum ki bir önemli şeyi unuttu, o da azınlıklar meselesidir, "Sizin azınlıklar me
seleniz var" diyor. Söylediyseniz hiç mesele yok, söylemediyseniz eksik kalmıştır, onu söylüyo
rum. Ben Ortak Pazarın sizi niye dışladığını söylüyorum; "Bir de azınlıklar meselesi var" di
yor. Fevkalade önemli bor olaydır; yani, aslında bu kürsüden söylenecek bir olaydır, Hüküme
tin söylemesi lazım gelen bir olaydır. Söylenmişse, benim bu sözlerimi fuzulî sayın, söylenme-
mişse, ben itmam ediyorum, benim şeyim bu. öbür şeyler söylenmese de olur; ama, Türkiye'
ye eğer Ortak Pazar, "Azınlıklar meseleniz var" diye Türkiye'nin vatandaşlarını azınlık şekli
ne getirme gibi bir imada bulunuyorsa, biz o Ortak Pazarın içinde yokuz, kendinin olsun Or
tak Pazar. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Terazinin bir kefesine bir şeyler koyabilirsiniz; öbür kefesine hiç koymayacağınız şeyler var. 
Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, hukukun üstünlüğünü, millet iradesi üstünlüğünü hiçbir 
şey için terazinin bir kefesine koymayız. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi, Sayın Akbulut bana soruyor. Banadır o; çünkü, laf benim; herkes ne dediğini bili
yor. Ben dedim ki, "Müracaat ettiniz; iyi kapıyı çaldınız, eşikte kaldınız..." Benim lafım bu. 
Yani, Ortak Pazarın kapısını çaldınız, eşikte kaldınız. 

Şimdi soruyorum, neredesiniz o zaman?.. Türkiye, Ortak Pazarın neresinde; kapısında mı, 
kapının dışında mı, kapının içinde mi, eşikte mi, nerede? 

AHMET ERSİN (tzmir) — Bahçesinde. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Bir gerçeği tespit için söyledim bunu. Çalmışsınız 

kapısını, adamlar "1993'e kadar gelmeyin" demiş. "1993'ten sonra gelelim mi?" sorusuna kar
şılık da tarih vermiyor size. 

Şimdi bakınız, Ortak Pazarın bizi eli cıbıl bulmuş olmasından memnunuz; eli cıbıl, seçile
bilir; yani üye olabilir bulmasından mennunuz. Belki, "memnunuz" demiyorsunuz; ama Or
tak Pazara müracaat ederken beklentiniz bu muydu? Beklentiniz Ortak Pazarın sizi eli cıbıl 
bulması mıydı, sizi buraya üye olabilir bulması mıydı, yoksa; "Gelin, sizinle müzakere yapa
lım, sizi üye yapalım" demesi miydi, hangisini bekliyordunuz? 

"Türkiye, buraya üye olma ehliyetini haizdir" konusu 1963 yılında konuşulmuş ve karara 
bağlanmıştır; ama, takvime bağlanmıştır. Eğer beklentiniz eli cıbıl olmak idiyse, beklentiniz 
bu idiyse, sonra da dönüp beklediğimizi bulmadık" diyemezsiniz; çünkü, "Beklediğimizi bul
madık, arzularımızı beklentilerimizi karşılamadı" diyorsunuz. İşte karşılamış ya; yani sizi ora
ya üye olma ehliyetinde bulmuş, ama "Gidin biraz dolaşın, gezin gelin" demiş "Ne kadar ge
zelim?" demişsiniz, "Hele bir 4 sene gezin, ondan sonra yine gelmeyin" demiş; yani Türkiye'
nin 10 sene, hatta ?0 sene daha Ortak Pazara üye olabilme imkânının olmadığını iddia edenler 
var; böyle, bir yere varamayız. 

BAŞKAN — Sayın Demirel, zatı âlinize de, Sayın Başbakana gösterdiğimiz müsamahayı 
elbette göstereceğiz; fakat 1 saatlik süreniz dolmuştur. Bu müsamahanın tabiatıyla sonsuz olma-

— 274 — 



T.B.M.M. B : 80 21 . 2 . 1990 O : 1 

dığım da ifade etmek isterim. Bu bakımdan, konuşmanızı bu istikamette ayarlamanızı rica 
ederim. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Yok yok, ben, müsamaha istemiyorum. 1 saat ko
nuştum, şimdi 5 dakika içinde dç konuşmamı toparlayacağım. 20 dakika daha konuşma za
manım olduğu için, konuşmamın geri kalan kısmını da, bu 20 dakikahkk süre içinde döner 
gelir, söylerim. Usulünüz neyse tıpatıp uyacağım tabiî. 

Uyarınız için sağ olun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şimdi, Ortak Pazar konusunu toparlayayım. 
Ortak Pazar büyük olaydı. Eğer Doğu Avrupa'daki olup bitenler bir neticeye varırsa, Or

tak Pazar olayı bence önemini geniş çapta kaybeder. Avrupa yeniden yapılanacaktır, yeniden 
şekillenecektir; yani, "perestroika" denen olay Avrupa'yı da allak bullak etmiştir ve Avrupa'
daki birçok kimsenin de kafası karışmıştır şimdi. Çünkü, bir bloklaşma vardı ve bloklaşmayı 
idare etmek kolaydı. 14 tane NATO ülkesi bir yerde oturuyorlar, konuşuyorlar ve bir şey yapı
yorlardı; şimdi bunların hepsi çözülecektir. Bu tarafta da, Comecon, Varşova Paktı, vesaireye 
mensup 7 tane ülke de bir şeyler yapıyorlardı ve onlar da çözülecektir, öyle olunca, Türkiye 
böyle olaylar karşısında ne yapacaktır? Böyle olaylar karşısında Türkiye'nin ne yapacağını bi
lemiyoruz. 

Bakınız, yine nasıl başlamışız, nasıl bitirmişiz; yani işte Amerika meselesi, böyle sarmaş 
dolaş olmuşuz ve nerede ise, bu akşam kopmak üzereyiz. 

Ortak Pazara üyelik başvurumuz karşısında, "gelmeyin" demişler; biz de, "Pekala sizin 
istediğiniz zamana kadar gelmeyiz" dememişiz. Ortak Pazarda komisyon bir rapor çıkarmış 
orta yere, daha doğrusu bu komisyon raporunu Bakanlar Kuruluna vermişler. Bakanlar Kuru
lu bu raporu kaç dakika konuştu? Yunan bakanı yoktu, 11 tane bakan bu raporu 22 dakika 
konuşmuştur. Binaenaleyh, bu şartlar altında Türkiye'nin dış politikasının iyi idare edildiğini, 
Türkiye'nin menfaatlannın korunduğunu savunmak mümkün değildir, tyi idare edilmemiştir, 
menfaatlan da korunmamıştır. Her şey neticesiyle ölçülmüyor mu; buyurun neticeyi. 

Yunanistan, Bulgaristan ve Kıbrıs ile ilgili mülahazalarımı, bundan sonraki 20 dakika içinde 
söylemeye çalışacağım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Erdal tnönü; buyurun efendim. (SHP 

sıralarından ayakta alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Doğru Yol Partisinin dış politika konusunda verdiği genel görüşme önerisi üzerinde, Sosyalde-
motrat Halkçı Partinin görüşlerini sunmak için huzurlarınızdayım. Yüce Heyetinizi saygı ile 
selamlıyorum. Görüşmelerin televizyondan naklen yayınlanmasından yararlanarak, bizi dinle
yen vatandaşlarımıza da sevgilerimi sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, dış politika üzerinde Büyük Millet Meclisinde genel görüşme yap
mak, uzun zamandır hemen sürekli duyduğumuz bir ihtiyaçtı. Dış politikamızın gerek güncel 
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üzerinde gerek genel doğrultuları üzerinde Genel Kurulda siyasî partiler olarak düşüncelerimi
zi, eleştirilerimize yeteri genişlikte ve açıklıkta dile getiremiyoruz. Zaman zaman bir güncel 
olayı açıklamak için Dışişleri Bakanımızın ya da milletvekillerimizin gündem dışı konuşmalar 
yaptıkları doğrudur; ama, bunlar bir genel görüşme ihtaycını ortadan kaldıramıyor. Çünkü, 
bu konuşmalarda dış ilişkilerin birçok önemli güncel alanına değinilmiyor, buna vakit olmu
yor, dış politika bütünüyle ele alınamıyor. Muhalefet partilerinin dış politikanın başlıca alan
ları üzerindeki görüşleri kamuoyuna duyurulamıyor, dünyaya duyurulamıyor. 

Sayın milletvekilleri, Mecliste dış politika konularında genel görüşme yapmanın bir ama
cı, şüphesiz, kamuoyuna hükümetin tutumu, görüşleri hakkında bilgi vermektir; ama öteki 
ve daha önemli amacı, bu hayatî konuların Mecliste iktidar ile muhalefet arasında tartışılması
na olanak vermek ve muhalefetin fikirlerini ve eleştirilerini ulusumuzla birlikte bütün ilgili dev
letlere duyurmaktır. 

Ulusal çıkarları ilgilendiren sorunlara iktidar ve muhalefet partileri, bazen benzer şekilde 
yaklaşırlar. Bu yaklaşım, dış ilişkilerde, hükümetin durumunu kuvvetlendirir, o bakımdan iyi
dir; bazen de tersi olur. Ulusal çıkarları korumak açısından hükümetin yanlış bir politika yü
rüttüğüne inanan muhalefetin bunu şimdiden açıklaması, yarın iktidara gelindiğinde ulusal 
çıkarların daha iyi korunmasına olanak sağlar. 

Bütün bu nedenlerle, her parlamenter demokraside, dış politika üzerinde genel görüşme 
yapılması, parlamentonun en yararlı faaliyetleri arasında değerlendirilir, kamuoyunun ve dün
ya basınının en çok bu, ilgisini çeker. Bizde de bir zamanlar -12 Eylül 1980 müdahalesinden 
önce- öyle idi; ama ANAP döneminde hâlâ Parlamentomuz bu hayatî demokratik görevini 
zamanında ve tam anlamında yerine getirmenin yolunu bulamadı. Bugün Sayın Başbakanın 
öngörüşmede söz almasını memnunlukla karşıladım; TRT'nin bu naklen yayınından da mem
nun oldum. Umuyorum, bu başlangıç, bu genel görüşmenin kabul edileceği anlamını da geti-
riyordur. 

Sayın milletvekilleri, dış politika üzerinde Mecliste bir genel görüşme yapmanın demok
rasiyi yaşatmak açısından, ulusal konularımızı halka, yani esas sahiplerine götürmek açısın
dan ne kadar yararlı olduğu açıktır; ama, bir de bu genel ilkeler dışında dış politikamızın son 
zamanlarda karşılaştığı uygulama aksaklıkları, gereksiz, ama fiilen mevcut önemli engeller, kom
şularımızla ilişkilerimizde arka arkaya beliren sorunlar ve dünyada, özellikle Doğu Avrupa'da 
meydana gelen çok hızlı değişmeler yüzünden Mecliste bir genel görüşme hiç geciktirilmeden 
gündeme alınmalıdır. Şimdi burada zamanın izni olduğu kadar bütün bu konulara kısaca de
ğinmeye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, önce şunu belirteyim : Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının il
keleri, daha cumhuriyetin kuruluş yıllarında, Kurtuluş Savaşı sırasında, zaferden sonra gelen 
Lozan Barış Konferansı süresince ve hemen sonraki yıllarda büyük Atatürk ve arkadaşları ta
rafından belirlenmiştir. Sonra gelen bütün Cumhuriyet Hükümetleri hangi siyasal partiye mensup 
olurlarsa olsunlar, bu ulusal dış politika ilkelerine bağlı kalmışlardır. Bu barışçı ilişkileri -yurtta 
barış, dünyada barış ilkesine göre- komşularımız ve bütün dünya ülkeleriyle kurmak; karşılıklı 
olarak toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığa saygı göstermek; iç işlerine karışmamak; yurt dı
şında macera peşinde koşmamak; küçük - büyük başka devletlerle giriştiğimiz anlaşmalarda 
eşitlik ilkesine titizlikle bağlı kalmak; önceleri Cemiyeti Akvamın (Milletler Cemiyetinin) son
ra Birleşmiş Milletlerin sözüne güvenilir, barışsever bir üyesi olmak şeklinde özetleyebilirim. 
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Bu ilkeler, Türkiye Cumhuriyetinin 1923'ten beri barış içinde kalkınma çabalarına öncü
lük etmiştir, bundan sonra da edeceklerdir. 20 nci yüzyılın büyük bir bölümünde meydana ge
len dünya savaşları, ihtilaller, çeşitli ekonomik bunalımlar gelip geçmiş; ama, bu ilkeler sapa
sağlam ayakta kalmıştır ve bugün bütün dünya, bu ilkelere dayanan bir evrensel barışı gerçek
leştirmeye yönelmektedir. Hükümetlerimize düşen de, her zaman, bu ilkeleri iyi uygulamak, 
etrafımızda sık sık değişen şartlara iyi uydurmak olmuştur ve olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, dış politikanın uygulamasına gelince; bu uygulama
da, son yıl ve aylarda kabul edilemeyecek, affedilemeyecek bir dağınıklık, tutarsızlık, âdeta 
kendi çabalarını baltalamak isteyen bir eşgüdümsüzlük gördük. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 
Dışişleri Bakanının, uygulamayla ilgili demeçleri arasında önemli farklar oluyorsa, işte bu dış 
politikamızın etkinliğini sıfıra düşürecek tutumdur. Bu yolda da, maalesef son haftalarda epeyce 
yol aldık, özellikle Sayın özal'ın, hiç beklenmedik yer ve zamanlarda ortaya attığı fikirler, 
Dışişleri Bakanlığının bilinen görevini yaparak belirli bir hedefe varmasını büyük ölçüde zor
laştırmaktadır. Ermenilerin sözde soykırımı anma tasarısı hakkında, bir Amerika gezisinde "Bir 
atımlık baruttur, atsınlar, kurtulalım" demesi, bu tasarıyı geçirme çabalarının bugün ulaştığı 
düzeye varmasında büyük olumsuz katkı yapmıştır. 

Bulgaristan'da Jivkov rejiminin Türk azınlığa karşı yürüttüğü insanlık dışı politikayla mü
cadele ederken düşülen çelişkilerde, hazırlıksız zorunlu göçün doğurduğu ıstıraplarda, geri dö
nüşün ortaya çıkardığı çaresizlikte, utanç veren durumda, gene Sayın özal'ın, yeterince düşü
nülmeden verilmiş demeçleri, iç politika kaygılarıyla söylenmiş sözleri büyük sorumluluk taşıyor. 

Avrupa Topluluğu Komisyonu mütalaası ilk duyulduğu zaman herkesten öne atılarak, "Tah
minimizden daha iyi bir rapor çıktı" demesi, Hükümetin bu raporun olumsuzluklarını bir öl
çüde de olsa giderme çabalarını, daha başlangıçta etkisiz hale getirmiştir, tş işten geçtikten 
sonra Fransa Cumhurbaşkanına bunun tam tersini söylemesinin ne faydası olabilirdi? Nite
kim, hiç faydası olmadı. Hele bu çelişkileri ortadan kaldırabileceğini sanan Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsünün, "Efendim, yurt içinde verilen demeçlerle, yurt dışında verilen demeçlerin birbi
rinden farklı olması, birbirine uymaması doğaldır. Bunda yadırganacak bir şey yoktur" deme
si, ne kadar saçmadır. (SHP sıralarından alkışlar) Ama, Türkiye'nin dış itibarını ne kadar kü
çültecek ve halkımızı da ne kadar yaralayacak bir sözdür. Ne demek yani?., tçeriye başka tür
lü, dışarıya başka türlü konulmak normalmiş... Peki, hangisi doğru? Herhalde hiçbiri... 

Bu saçmalıkları bırakalım. Cumhurbaşkanının Türkiye'nin herhangi bir yerinde söylediği 
sözler bir defa basında çıktıktan sonra, bunları yabancı devlet temsilcilerinin hemen tercüme 
edip değerlendirecekleri açıktır. Hiç kuşku yok ki, "Rapor, tahminimizden daha iyi çıktı" sö
zü de nasıl tevil edilmeye çalışılırsa çalışılsın, kaçınılmaz tahribatını yapmıştır. 

Daha sonra Azerbaycan'daki trajik olaylarla ilgili bir değerlendirme yaparken, hiç gereği 
yokken söylediği mezhep ayırımcılığı yapan sözler. En son Fransa gezisinde, Almanya'nın bir
leşmesi için söylediği iddia edilen, sonra yalanlanan cümleler. Bunların hepsi dost ilişkiler içinde 
bulunduğumuz ülkelerle aramızı açmak için bire bir gelecek ifadelerdir. Şunu da ilave edeyim : 
Almanya'nın birleşmesi için olumsuz yönde bir söz söylemediğini, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
açıkladı; ama, olumlu bir şey söylediğini de açıklamadı. "Olumsuz bir şey söylememiştir" sö
zünü duyan bütün Almanlar, "Peki, ama, fikri nedir?" diye düşünmüşlerdir. Bunlar, Sayın 
özal'ın, bilinen gaflarının doğurduğu tahribata örnekler, ama, bir de basına geçmeyen sözler 
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var. Basına geçmeyen girişimler var. Bunların, dış politikamıza ne gibi tehlikeli, nereye varaca
ğı belli olmayan karışıklıklar getirdiğini, bu sorumsuz müdahalelerin nereye götüreceğini bilen 
yok. Yabana devletlerin her düzeydeki temsilcileriyle yapılan ve resmî kayıtlara geçmeyen -işte, 
burası önemli. Çünkü cumhurbaşkanlarının yaptığı konuşmaları geleneksel olarak kayıtlara 
geçirirler; ama, şimdi o yapılmıyor- bu konuşmaların dış ilişkilerimize ne getireceğini kim bili
yor, kim bunlara karşı gereken önlemleri alabiliyor? Bu soruların cevaplarını verebilecek bir 
hükümet yetkilisi var mıdır, doğrusu çok merak ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, son günlerde böyle sorumsuz demeçler verme modasına Sayın Baş
bakanın da katıldığını gördük. Yunanistan'da Batı Trakya Türklerinin uğradığı haksız, insaf
sız davranışları eleştirirken, "Türkiye'ye gelirlerse çorbamızı paylaşırız, ne olacak?" dediler; 
ama bu ifadeyi kullandığında, yıllardır izlenen bir politikayı bir anda ortadan kaldırıyor izle
nimini belki istemeden vermiş oldu. Böyle gaflar yaparak dış politikamızı bir adım ileri götü
remeyiz; her gün daha geri gideriz. 

Bu alışkanlığa bir örneği de, bu görüşmenin başında Sayın Başbakanı dinlerken fark et
tim; onu da işaret etmeden geçemiyorum. Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimiz üzerinde 
dururken, "isteklerimiz kabul görmüş "dediler. Biz, her devletle eşit ilişkiler içindeyiz; başka 
bir devletten, "İsteklerimiz kabul görmüş" ifadesi kullanılamaz. Bir süper güç de olsa, bizim
le eşit düzeydedir. Biz, istekleri yaparız, onlar kabul ederler. (SHP sıralarından alkışlar) Ama, 
"Kabul görmüş; biz, rica ettik, kabul etmek lütfunda bulundular" böyle bir yaklaşım, Türki
ye'nin Başbakanına yakışmaz. Bir daha bunu yapmamasını bekliyorum. SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanı sık sık, Başbakan zaman zaman böyle vahim hata
lar yapacak, geleneksel dış politikayı yürütmeye çalışan Dışişleri bürokrasisinin temsilcisi ola
rak Dışişleri Bakanı yurt dışında önemli temaslar yapmak üzere bulunurken, öteki bakanlar 
onun aleyhinde iç politikaya yönelik demeçler verecekler ve bütün bu kargaşa içinde, Türk dış 
politikasının basan göstermesi beklenecek... Böyle şey olmaz; böyle davranışlardan ülkeye ha
yır gelmez. 

Dışişleri Bakanının da bu durumun çıkmazını nihayet görerek istifa ettiğini öğrendik. Böy
lelikle Sayın Mesut Yılmaz, başka bir konuma geçti; ama, dış ilişkilerimizdeki perişan tutum 
düzelmedi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ANAP iktidarının dış politikadaki uygulama hatala
rını, çelişkilerini bir tarafa bırakarak, şimdi politikanın içeriğine geçiyorum, tik ele almak iste
diğim konu, karşımızdaki en güncel konu; Amerikan Senatosunda şimdi görüşülmekte olan 
24 Nisanın sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak kabul edilmesini öngören tasarının 
çıkardığı sorun. Böyle bir anma günü tasarısı, yıllardır Amerika Birleşik Devletlerindeki mili
tan Ermeni gruplarının çabalarıyla Amerika Birleşik Devletleri meclislerine getiriliyor ama, 
meclislerden geçmiyordu, bugüne kadar kabul edilmiyordu. Bu defa, yeni Cumhurbaşkanı Bush'-
un seçim kampanyasındaki aşırı vaatlerine dayanarak, herhalde Sayın özal'ın talihsiz sözleri
ni ciddiye alan Amerikan yönetiminin başlangıçta pek karşı çıkmamasından cesaret alarak ve 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Bush'un rakibi olmuş bir senatörün bu tasarısının öncülüğünü 
ele almasından yararlanarak, Ermeni baskı grupları, her zamankinden daha tahrik edici bir 
şekilde hazırlanmış bir anma günü tasarısını, hem de oldukça önemli bir destek sağlayarak 
Senatoya getirdiler. 
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Şu noktaya özellikle dikkatinizi çekiyorum : Geçen yıllardaki tasarılardan farklı olarak, 
bu defa Ermenilerin Anadolu da 1915 - 1923 -yanlış duymadınız, 1915 - 1923 yılları arasında 
soykırıma uğradıkları iddia ediliyor; yani, sözde soykırımın meydana geldiği iddia edilen dö
nem, 1919 - 1922 yılları arasındaki Kurtuluş Savaşımızı, hatta Lozan Barış Konferansı süresini 
bütünüyle içine alıyor. Tarihsel gerçeklerle hiç ilgisi olmayan, tamamen gerçek dışı bir iddia; 
ama, tasarıda getiriliş şekliyle yalnız Osmanlı Devletini değil, Kuvayı Milliye hareketini ve 23 
Nisan 1920'de göreve başlayan Büyük Millet Meclisi hükümetlerini de, dolayısıyla Türkiye Cum
huriyetini de karşısına alıyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Basındaki haberlere göre, bu tasarının Senatoda kabul edilme olasılığı yüksek. Amerikan 
yönetiminin bütün çabalarına rağmen, böyle bir hareketin Türk - Amerikan ilişkilerini ne ka
dar yaralayacağını açıkça bütün senatörlere belirtmiş olmalarına rağmen, tasarının Senatodan 
geçmesi ve daha sonra Cumhurbaşkanı Bush tarafından onaylanması bekleniyor. 

Amerikan yönetimini temsil eden bazı sözcüler, şimdiden, Türkiye'deki kamuoyunu ya
tıştırmaya çalışıyorlar. Tasarının kabulünün Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde bir çabayı başlat
mayacağını söylüyorlar, bu yolda güvence vermek istiyorlar. Tasarıya kabul oyu vereceğini açık
lamış senatörlerin de düşüncesi böyle. Maksatlarının sadece, bugün Amerikan vatandaşı ola
rak aralarında yaşayan, seçmenleri olan, Ermeni kökenli Amerikalıların atalarının, büyükba
balarının, büyük annelerinin vaktiyle Anadolu'da uğramış oldukları bir haksızlığı, manen ta
mir etmek olduğunu; yoksa Türkiye ile Amerika arasındaki iyi ilişkilerin devamına büyük önem 
verdiklerini ifade ediyorlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, görüyorsunuz ki, durum gayet ciddidir. Amerika Bir
leşik Devletlerindeki demokratik yapıya ait iç politikanın doğal bir ürünü olarak gelişen bu 
tasarı, bugün; yani Lozan Barış anlaşmasıyla ulusal sınırlarımızın dünyaca kabulünden 67 yıl 
sonra, toprak bütünlüğümüzü tehdit eden bir tehlike olarak karşımıza gelmiştir. Bu tasarı ka
bul edilirse ve onaylanırsa unutulup gideceğini, arkasından aleyhimizde başka şeyler çıkmaya
cağını sanmak, tam bir hayaldir. Yıllardır uğraşarak tasarıyı buraya kadar getirmiş, tarihleri 
bilerek değiştirerek, Türkiye Cumhuriyetini hedef göstermiş olan militan gruplar, bir defa soy
kırım yapıldığı Senatoca kabul edilirse, elbet burada durmayacaklardır. Arkasından, "soykırı
ma uğramış" denilen, atalarına yapılan haksızlığın tamiri için Türkiye'den tazminat ve toprak 
isteyeceklerdir. 

Amerikan yönetimi başlangıçta bu istekleri desteklemeyebilir; ama, yine iç politika kaygı
ları bu istekleri hep canlı tutacağı için, zamanla, her yıl yapılan resmî anma törenleriyle, soykı
rım olgusu bir gerçekmiş gibi, Amerikan ve dünya kamuoyunda yerleşince, bu isteklerin Ame
rika'nın resmî dış politikasınca da desteklenmesi pekâlâ mümkündür. Zaten bu kadar uzağa 
gitmeye gerek yok. Parlamentosunda, tarihsel gerçeği saptırarak, bizim ulusal onurumuzu bu 
kadar yaralayan ve ulusal bütünlüğümüzü tehdit eden bir karar alan bir süper güçle askerî alanda 
güvenilir bir işbirliği nasıl devam ettirilebilir? Hiç şüphesiz ettirilemez. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı kabul edilirse, Amerika Birleşik Devletleriyle bütün ilişki
lerimizi yeniden, iyice gözden geçirmeliyiz, tik yapacağımız iş de, askerî alandaki işbirliğini 
derhal durdurmak olmalıdır. (SHP sıralarından alkışlar) Bugün unutulmuş olabilir; ama ha
tırlatmak isterim ki, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki 
iyi ilişkilerin tkinci Dünya Savaşı sonunda bozulmasının temel nedenlerinden biri, o zaman, 
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Stalin yönetiminin 1921 Anlaşmasında haksızlığa uğradığını iddia ettikleri Sovyet Ermenistan 
Cumhuriyeti adına Türkiye'nin doğusundan toprak talep etmeleri olmuştur. Bu ve benzeri is
teklerin dile getirilmesi, kuzey komşumuzla her türlü ilişkilerimizi asgarî düzeye indirmiştir. 
Ancak, aradan yıllar geçip, böyle isteklerin yeniden Sovyetler Birliği tarafından ortaya atılma
yacağı inancı yerleştikten sonra, iki ülke arasında ilişkiler yeniden canlanabilmiştir. 

Şimdi, bugün konuşulan, sözde ermeni soykırım tasarısı da eğer yasalaşırsa, herkes bilsin 
ki, bu olay, Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimizi de böyle bir asgarî düzey dönemine 
indirecektir; ama, yine herkes bilsin ki, Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları, atalarından ken
dilerine miras kalmış vatan topraklarını, nasıl geçmişte Büyük Britanya imparatorluğunun Bi
rinci Dünya Savaşındaki bütün gücüne karşı, daha sonra Hitler istilasına, daha sonra Stalin 
baskılarına karşı korumuşlarsa, bundan sonra da kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları koruya
caklardır. Hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceklerdir. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Doğu Avrupada son aylarda meydana gelen şaşırtıcı 
gelişmeler, Avrupa ve dünya tarihinde eşine az rastlanacak bir dönüm noktasından geçtiğimizi 
gösteriyor. Yıllardır hüküm süren fiilî, tek partili komünist dikta rejimleri birbiri arkasından 
kayboluyor ve yerlerini çok partili, seçimli, karma ekonomik düzenli, parlamenter demokrasi
ler alıyor. Bir taraftan da bloklar arasında nükleer silahlardan başlayan bir silahları azaltma 
süreci karşılıklı olarak ve konvansiyonel silahları da içine alarak devam ediyor. 

Savaşı artık bir politika aracı olarak düşünmemek, uluslararasındaki sorunları karşılıklı 
görüşmelerle, barışı koruyarak çözmek eğilimi, Avrupa'dan başlayarak bütün dünyada yayılı
yor, ırkçı Güney Afrika'ya kadar gidiyor. Bu gelişmeleri biz nasıl değerlendiriyoruz ve Türki
ye'nin yeni oluşan düzendeki yerini nasıl görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bana göre yaşadığımız süreç arızî, gelip geçici bir değişme değildir; 
kalıcı ve dünyanın geleceğini belirleyen bir süreçtir. Dünyamız iki süper güç arasında varılan 
orta menzilli nükleer silahları ortadan kaldırma anlaşmasıyla dönüşü olmayan bir yola girmiş
tir. Bu yol, devletler arasında barışı, devletlerin iç yönetiminde de demokrasiyi ve mülkiyet dü
zeni üzerinde durmadan serbest, etkin ve sosyal adaletçi bir ekonomiyi egemen kılma yoludur. 

Amerika Birleşik Devletleriyle Sovyetler birliği, nükleer silahlarını karşılıklı olarak azalt
maya karar verdiler; çünkü, bir nükleer savaşın artık olanaksız hale geldiğini, böyle bir savaşı 
kim kazanırsa kazansın, bu savaş sonunda dünyada kimsenin artık, insanca yaşayamayacağını 
nihayet gördüler. Süper güçler arasında nükleer savaş yapılamaması demek, savaş yapılama
ması demektir ve sorunların barış içinde çözülmesi yollarının aranması demektir. Bu anlayışa 
ilk önce varan Gorbaçov'un Varşova Paktına bağlı Doğu Avrupa ülkelerini istedikleri yöneti
mi seçmekte serbest bırakması, ulusların geleneksel özgürlük anlayışıyla bir araya gelince, gör
düğümüz gelişmeler çok kısa sürede birbiri ardınca meydana çıktı. 

Demokrasi ve barış doğrultusundaki bu gelişmeleri biz de heyecanla, memnunlukla izle
dik, izliyoruz. Bir anlamda, tkinci Dünya Savaşı şimdi bitiyor denilebilir. Çünkü, İkinci Dün
ya Savaşı, Nazi Almanyasının Polonya'ya saldırmasıyla başlamıştı; ama, asıl ingiltere ile Fran
sa'nın Polonya'yı korumak için, Polonya'nın bütünlüğünü, o zamanki düzenini korumak için 
Almanya'ya savaş ilan etmesiyle dünya savaşı haline gelmişti. Nazi Almanyasının teslim oldu
ğunda, savaş fiilen sona erdiğinde Avrupa'nın görünümü savaştan önceki Avrupa'dan çok 
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farklıydı. Ancak şimdi, Almanya'nın teslim olmasından 45 yıl sonra, Sovyetler Birliği, Doğu 
Avrupa üzerindeki egemenliğini geri çektikten sonra savaş öncesine benzer bir oluşum ortaya 
çıkıyor. Tam aynı değil şüphesiz; ama, benzer bir oluşum. 

Yeni oluşum, -burası da dikkate değer- savaş sonrasında beliren yeni sınırları koruyacak, 
herkes bunu istiyor. Bu yeni oluşumun merkezinde de Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın 
birleşmesiyle ortaya çıkacak birleşik Almanya bulunacak. 

Almanya'nın birleşmesini doğudaki ve batıdaki Almanların istedikleri bir gelişme olarak 
değerlendiriyorum ve olumlu karşılıyorum. Savaştan önce birleşik durumdaki Almanya ile Türk
iye'nin hep iyi ilişkileri olmuştu. Şimdi birleşme olduktan sonra da çeşitli ilişkilerimizin en yüksek 
düzeyde devam edeceğine inanıyorum. Almanya'nın birleşmesi bizi korkutmamalı, böyle bir 
şey yok; ama birleşme sürecinin, Almanya'da yaşayan ve çalışan vatandaşlarımızın hayatlarını 
nasıl etkileyeceğini, etkilediğini yakından izlemeliyiz. 

Almanya'nın kısa sürede birleşmesi, NATO ve Varşova Paktlarının bundan sonra alacak
ları şeklin belirlenmesine de en önemli katkıyı yapacaktır. Avrupa'da soğuk savaşın bittiği ilan 
edildikten sonra, bu paktlar artık herhalde askerî yapılarını gittikçe azaltacaklar ve siyasal, 
ekonomik, kültürel alanlarda işbirliği yapan kuruluşlar haline dönüşecekler, aralarındaki iliş
kileri de Birleşik Almanya'dan başlayarak gittikçe geliştireceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, bu yeni Avrupa'da Türkiye'nin yeri ne olacaktır? Bu sorunun ceva
bı, bizim çabalarımıza bağlıdır. Avrupa'da soğuk savaşın bitmesiyle Türkiye'nin öneminin azal
dığı savım kabul etmiyorum. Türkiye'nin dünya için önemi, bulunduğu yerden, nüfusundan, 
ulusunun doğal yeteneklerinden, zengin kültüründen, gelişen ekonomisinden, demokratik de
neyiminden kaynaklanmaktadır. Bütün bunlar soğuk savaş çıkmadan önce de vardı, bittikten 
sonra da var olacaktır. 

İkinci Dünya Savaşından önce bütün komşularımızla yürüttüğümüz iyi ilişkiler sayesin
de, gerek Balkanlarda, gerek Ortadoğu'da çeşitli barışçı işbirliği paktlarının içinde ve merke
zinde yer almıştık ve bölgede en önemli istikrar unsuruyduk. Komşularımızla ilişkilerimiz dü
zeldikçe benzer oluşumlar yine gündeme gelecektir. 

öte yandan, Avrupa Topluluğuna üyelik için yaptığımız başvuru reddedildi. Niçin?.. Aca
ba bu sonuç kaçınılmaz mıydı; yoksa iktidarın hataların yüzünden mi bu cevabı aldık ya da 
Hükümet başka türlü davransaydı, acaba tam bir kabul cevabı olmasa da, daha evverişli bir 
sonuç alınamaz mıydı? Bu soruların cevaplarını araştırmak, bütün başvuru süresinde Hükü
metin yaptıklarını, yapabilecekken yapmadıklarını incelemek; bunlar, ancak sadece bu konu
ya ayrılmış bir genel görüşme içinde ele alınabilir; ama biraz daha irdeleyebilmek için hiç ol
mazsa bu genel görüşme önerisinin kabul edilmesi şarttır diyorum. 

Avrupa Topluluğu Komisyonunun hazırladığı mütalaa raporunda, bizim başvurumuzla 
ilgili olarak çok haksız, yersiz, yakışıksız eleştiriler ileri sürülmüştür. Bu eleştirilerin gereken 
şekilde cevaplanmaması, Bakanlar Konseyinden de aynı görüşlerin olduğu gibi onaylanması 
sonucunu verdi; ama, niye böyle olduğunu, bunu nasıl önleyemediğimizi, Hükümetin bugün 
ya da -kabul edin- genel görüşme içinde açıklamasını bekliyorum; çünkü, sözünü ettiğim eleş
tirilerin tutar tarafı yoktur. 

Bu konuda Sayın Başbakanın yine biraz evvel söylediği bir söze takılmak isterim. Avrupa 
Topluluğu Komisyonunun raporundaki ifadeyi o da beğenmemiş, "Çelişkilere neden olabilirdi" 
diyor; ama bu çelişkiler niye çıkmamış? Çünkü, rapor, olduğu gibi duruyor; ama dışarıdan birisi, 
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"O rapora öyle yazdık; ama onu Yunanlılar istediği için yazdık; biz öyle düşünmüyoruz" de
miş. Kusura bakmayın, çelişki, olduğu gibi duruyor; rapor karşımızdadır, hak etmediğimiz şeyleri 
söylemiştir ve bunların cevabı da verilmediği için, Bakanlar Konseyi de aynı şeyleri onaylamış
tır. Bunda, Hükümetin sorumluluğu açıkça ortadadır. 

Peki, şimdi ne olacak sayın milletvekilleri? Avrupa Topluluğunun 12 üyesi, onlardan olu
şan Bakanlar Konseyi, bizim başvurumuzu reddetti diye Türkiye bir Avrupa devleti olmaktan 
çıktı mı? Hayır. Türkiye Cumhuriyeti, tarihiyle, coğrafyasıyla, laik devlet yapısıyla, medenî 
hukukuyla, geleceğe yönelik kültürüyle, ekonomisiyle, bütün beklentileriyle Avrupa uygarlı
ğında yer almıştır, Avrupa'nın AT dışındaki bütün kuruluşlarında vardır, var olmaya da de
vam edecektir. Osmanlı İmparatorluğunun mirasını da en iyi şekilde değerlendiren Atatürk 
ve arkadaşlarının önderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti bu yolu yıllarca önce kendisi seçmiştir; 
kimseye yaranmak için değil, kendi halkını daha iyi yaşatmak için, çağın nimetlerinden kendi 
halkını daha iyi yararlandırmak için, çağdaş uygarlığa en yüksek katkıları yapabilmek için... 
Atatürk devrimleriyle çağdaş bir toplumun temellerini attıktan sonra, bağımsızlığını İkinci Dünya 
Savaşının en güçlü saldırganlarına karşı kendi gücü ile koruduktan sonra, 1945'lerde Türkiye, 
yine kendi iradesiyle, çok partili, serbest seçimli demokratik düzene geçmiştir. İkinci Dünya 
Savaşı sonunda bağımsızlığına ve çok partili demokratik düzenine karşı Stalin yönetiminin yö
nelttiği saldırıyı püskürtmüş ve demokrasi içinde kalkınmaya devam etmiştir. 

Bugün, Doğu Avrupa'da yeniden bağımsızlıklarını kazanarak Batılı anlamdaki demokra
tik düzene dönen, hepsi dostumuz olan ülkelerdeki bu gelişmeleri coşkuyla karşılıyoruz, bü
yük memnunlukla karşılıyoruz; "Aramıza hoş geldiniz" diyoruz; ama bir taraftan da öteki 
Avrupa devletlerine, ikinci Dünya Savaşından beri geçen elli yıl içinde, bizim bağımsızlığımıza 
ve demokratik düzene, zaman zaman ortaya çıkmış olan kendi içimizdeki sıkıntılara rağmen, 
hep bağlı kaldığımızı hatırlatmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Topluluğu, insan haklarına saygıyı önde tutan, demokrasi 
düzenleri, ekonomileri ilerlemiş; sanayileşmiş; gelir dağılımı düzgün refah devletlerinin bir top
luluğudur. Partimiz için, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna bir gün üye olması hedef olarak de
vam etmektedir. Şimdi üyelik başvurumuz reddedildikten sonra, Avrupa Topluluğu Bakanlar 
Konseyine, önce bir "Caniniz isterse" demeliyiz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sonra, duruma, Avrupa Topluluğuna bir bütün olarak, AT üyelerine de ayrı ayrı ilişkileri
miz açısından daha serinkanlı biçimde bakmalıyız. Bir gün bizi Avrupa Topluluğuna götüre
cek yolu, kendi açımızdan ele alarak, en sağlam şekilde, en çabuk şekilde geçeceğimize inan
malıyız. Demokrasimizi, bilinen, her gün eleştirilen eksiklerinden kurtarmakta daha fazla ge-
cikmemeliyiz. İnsan haklarına saygılı, laik, sosyal bir hukuk devletimiz olduğunu, yasal dü
zenlemelerle ve çağdaş uygulamalarla artık açıkça ortaya koymalıyız. Ekonomimizi enflasyon
dan kurtarmalıyız, yeniden büyütme sürecine sokarak, hakça bölüşmeyi birlikte getirerek, nü
fus artışının ekonomi üzerindeki baskısını aile planlamasıyla önleyerek bir refah devletine hız
la ilerlemeliyiz. Bunları kendimiz için, halkımız için yapmalıyız. Bu arada, elbet, Avrupa Top
luluğu ile ortaklık anlaşması hükümlerinin daha genişletilerek yürürlüğe girmesi şimdi gün
demde. Bunu yaparken karşılıklı taahhütleri iyice tartışmalıyız. Çıkarlarımızı korumaya en büyük 
dikkati göstermeliyiz. Başvurumuz reddedilmeden önceki gibi, "Aman bizi alsınlar" diye bir 
telaş içinde olmamalıyız. Hiçbir Avrupa Topluluğu üyesi devlete, "Bizi Avrupa Topluluğuna 
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sokmaya faydası olur" gibi bir düşünceyle, tek taraflı ödün vermemeliyiz. (SHP sıralarından 
alkışlar) Aramızdaki sorunları, karşılıklı çıkarlara uygun olacak şekilde çözmek için müzake
relere hazırız; ama tek taraflı ödünlerde yokuz. 

önümüzdeki yıllarda Avrupa Topluluğunun alacağı şekli, öteki Avrupa ülkeleriyle nasıl 
ilişkilere gireceğini, yani Avrupa'nın nasıl oluşacağını dikkatle izleyeceğiz ve bu Avrupa'nın 
barış ve demokrasi içinde bütünleşmiş, farklı kültürleri, farklı milliyetleri bir araya getirmiş 
bir çağdaş topluluk olmasına her fırsatta katkı yapacağız. 

Sayın milletvekilleri, komşumuz, NATO içinde müttefikimiz Yunanistan ile ilişkilerimiz, 
geçmişin, iki dünya savaşı arasındaki dönemin yakın dostluk anılarına, verimli işbirliği yılları
na rağmen, bir türlü, aramızdaki sorunları karşılıklı görüşmelerle çözebileceğimiz bir düzeye 
gelemedi. Sayın özal ve Papandreu arasında yıllarca önce başlatılmış olan Davos süreci, en 
görkemli propaganda gösterilerine yol açtı; ama hiçbir sonuç alınamadı, sadece zaman kay
bedildi. 

Sayın milletvekilleri, bugün vardığımız nokta, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından, eski
sinden daha iyi değildir, daha fenadır. Batı Trakya'daki Türk azınlığının hakları daha kısılmış
tır. Baksanıza; Yunan Parlamentosu seçimlerine katılmış Türk kökenli siyasetçiler, seçim pro-
pagandasındaki konuşmaları yüzünden bugün hapse atılmış duumdalar. Yunanistan, Gümül-
cine'deki Başkonsolosumuzu istenmeyen adam ilan etti; biz de bu harekete karşı, istanbul'da
ki Yunan Başkonsolosuna aynı uygulamayı yaptık. Davos süreci, güya önce güven artırıcı ön
lemler alacaktı, sonra aramızdaki sorunların ciddî olarak görüşülmesine sıra gelecekti. Buna 
hiç sıra gelmedi; aksine, olaylar, aramızdaki güveni değil, güvensizliği artıracak doğrultuda gelişti. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu Davos sürecinden alınacak ders dış ilişkilerin, iç politikada 
propaganda üstünlükleri sağlamak maksadıyla ele alınmasının ne kadar yanlış ve tehlikeli ol
duğudur ve çıkan ders sadece budur. Bu yararlı olabilir mi; göreceğiz. 

Yunanistan ile aramızdaki sorunları bütünüyle ele alıp, karşılıklı bir görüşme sürecine ge
tirmeliyiz. Batı Trakya Türklerinin karşılaştığı bütün güçlükler, Ege sorunları, Doğu Ege ada
larının silahsızlandırılması, Ege kıta sahanlığı anlaşmazlığı, Ege'de karasular sorunu; hava sa
hası sorunları, uçuş planı, FIR hattı konusu, askerî uçaklarımızın önlenmesi, taciz edilmesi, 
tatbikatlarla ilgili notamların yayınlanmasındaki güçlükler, Yunanistan'ın tek taraflı hava kor
donları ve nihayet, biraz evvel söylediğim Doğu Ege adalarının silahsızlandırılması; bütün bunlar 
ve Batı Trakya Türklerinin karşılaştıkları sorunlar, karşılıklı bir görüşme sürecinde ele alınma
lıdır. Biz, bu süreci başlatmanın yolunu bulmalıyız. Bu arada, Batı Trakya Türklerinin Lozan 
Anlaşmasıyla kabul edilmiş haklarını kaybetmemeleri için, gene ikili müzakerelerde ve ulusla
rarası insan hakları forumlarında sorunu sürekli dile getirmeliyiz. Doktor Sadık Ahmet ile İb
rahim Şerifin, bütün Yunan vatandaşlarının doğal hakları olması gereken siyasal davranışları 
gösterdikleri için hapiste tutulmaları, insan haklarına açıkça aykırı bir tutumdur, Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki ilişkileri bozan bir davranıştır. Yunan makamlarını, bir an önce bu yan
lış tutumlarını düzeltmeye çağırıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Yunan Hükümeti ve partileri, bizim davranışlarımızı yanlış da anla-
mamalıdırlar. Biz, Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığı, Yunan Devleti aleyhine kışkırt
mak istemiyoruz. Yunanistan'ın içişlerine karışmak da aklımızdan geçmez. Tarihten gelen, Yu
nanistan'daki varlığı, insan haklarıyla, Lozan Anlaşmasıyla güvence altına alınmış N^slüman 
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Türk azınlığın, sadık Yunan vatandaşları olarak Yunanistan'da mutlu yaşamalarını istiyoruz. 
(SHP sıralarından alkışlar) Lozan Antlaşmasıyla kabul edilmiş haklarının ihlaline, Yunan Hü
kümetinin kendisinin engel olmasını bekliyoruz. Geçmiş dostluk dönemlerinde olduğu gibi, 
anlaşmalara uygun böyle bir davranışın iki ülke arasındaki ilişkileri en yüksek düzeye çıkara
cağına inanıyoruz. 

Şimdi, "Yunanistan'da seçim dönemine girildi. Geçici bir hükümet var. Seçimlerle yeni 
hükümet kuruluncaya kadar ilişkilerimizde bir düzelme beklenemez" deniyor. Herkes böyle 
söylüyor; ama ben bunu kabul etmiyorum; Yunan ve Türk Ulusları arasında düşmanlık duy
gularının değil, dostluk duygularının, Ege Denizinde komşu olmanın, ortak geçmişi olmanın, 
hatta benzer karakterleri olmanın getirdiği bir yakınlık var; ben, bu yakınlığın uluslararasında 
egemen olduğuna inanıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) Onun için, Batı Trakyada'ki soru
nun çözülmesi, oradaki Türk azınlığın yeniden huzurlu bir hayata kavuşması, Doktor Sadık 
Ahmet ile tbrahim Şerifin uğradıkları haksızlıkların tamir edilmesi için yeni seçimleri bekle
meye gerek yok diyorum; şimdiki geçici hükümet gerekli önlemleri alsın, ülkelerimiz arasında 
dostluk tekrar ortaya çıksın istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Bulgaristan ile ilişkilerimizde, benzer sıkıntılardan kurtulma umut
larını hâlâ yaşıyoruz; ama henüz sonuç alınmış değil. Doğu Avrupa'da esen demokrasi rüzgâ
rının getirdiği yeni yönetim, Bulgaristan'da insan haklarına saygılı olacağına, oradaki Türk 
azınlığın istediği adı kullanmasına, dinî görevlerini yerine getirmesine ve kültürünü koruması
na engel çıkarmayacağını ilan etti. Bu vaatlerden, bu yaklaşımdan duyduğumuz memnunluğu 
biz de parti olarak belirttik. Şimdi, durumun tam açıklığa kavuşmasını ve bu arada geçen yılın 
zorunlu göçü sırasında uğranan kayıpların giderilmesi için girişimler yapılmasını bekliyoruz. 
Aralarında, Sayın Lukanov gibi, Türkiye'de iyi tanınan siyasetçiler bulunan yeni Bulgar yöne
timine, insan haklarına saygılı bir demokratik düzen kurma yolunda başarılar diliyorum ve 
bu temel üzerinde, aramızda iyi komşuluk ilişkilerinin yeniden canlanmasını istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, burada yeri gelmişken, yurt dışında çeşitli ülkelerde, çeşitli devletle
rin vatandaşı olarak yaşayan Türkler konusuna partimizin genel olarak nasıl baktığını da kısa
ca belirtmek isterim. 

Yurt dışındaki soydaşlarımızla ortak dil ve din bağımız vardır, yakın veya uzak kültür bağ
larımız vardır. Onların, bulundukları ülkelerde mutlu yaşamaları en içten dileğimizdir. Onla
ra, vatandaşları bulundukları devletlerin içişlerine karışmadan, herhangi bir konuda yapaca
ğımız bir yardımsa, bunu seve seve yaparız. Kültürel ilişkilerimizi canlı tutmak isteriz. Başları
na bir felaket geldiğinde, acılarını, uzaktan da olsa, candan paylaşırız. Sovyetler Birliği Azer
baycan Cumhuriyetinde meydana gelen trajik olayları büyük üzüntüyle izledik. Ermenistan 
Cumhuriyetinin Dağlık Karabağ Bölgesine ilişkin talebinin doğurduğu karışıklık bir türlü dur-
durulamadı, iki cumhuriyet arasında düşmanlık duyguları, çatışmalar doğurdu ve sonunda, 
benzerleri, Sovyetler Birliğinin başka bazı cumhuriyetlerinde de görülen bir halk hareketinin, 
Azerbaycan'da çok kanlı bir şekilde bastırıldığını üzüntüyle gördük. Ülkelerine getirilen de
mokrasi ortamı içinde isteklerini dile getirmek için meydanlarda toplanan Azerbaycanlıların 
üzerine niçin tankların sürüldüğünü anlamadığımızı, bu hareketi kınadığımızı tekrar ifade 
ederim. 

Başkan, Gorbaçov'un önderliğinde Sovyetler Birliğine getirilmek istenen demokrasi hare
ketinin, Azerbaycan Cumhuriyetine de barışı demokratik düzen içinde sağlamak yolunun bir 
an önce olunmasını dilerim. 
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Yunanistan'da ve Bulgaristanda olduğu gibi, bizim de taraf olduğumuz uluslararası an
laşmalar, başka ülkelerde yaşayan Türk kökenli azınlıklara belirli haklar vermişse, bu hakların 
uygulanmasını, uluslararası anlaşmalar ve insan haklarına saygı çerçevesinde titizlikle takip ede
riz; ama bu genel insancıl yaklaşım dışında, dünyadaki bütün Türklerin Türkiye'de toplanma
sı ya da Türkiye Cumhuriyetinin sınırlarının, yurt dışındaki Türklerin yaşadığı yerleri içine alacak 
şekilde genişletilmesi gibi emellerimiz yoktur; geçmişte olmamıştır, bundan sonra da olmaya
caktır. (SHP sıralarından alkışlar) Bunu, dünyanın bilmesini istiyorum; çünkü, yakın geçmiş
te, iktidar çevrelerinden buna aykırı görüşlerin ifade edildiğini duyduk. 

DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Yanlış efendim. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Yanlış olduğuna memnun oldum. Çünkü, çağdışı yayıl

macı emellerin canlandırıldığı izlenimini verebilecek böyle demeçlerden, ne yurt dışındaki soy
daşlarımıza, ne de Türkiye'deki vatandaşlarımıza hiçbir yarar gelmeyeceğini, bir defa daha, 
siyasetçilerimize hatırlatmak isterim. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Kıbrıs'ta kalıcı bir barış arayışında bir yıldır kritik bir aşama yaşıyo
ruz. Parti olarak desteklediğimiz çözüm, iki kesimli, iki toplumlu, her topluma eşit siyasal haklar 
tanıyan, Türkiye'nin güvencesini de içeren bir federasyon kurulması. Bu maksatla iki toplu
mun liderleri arasında, bazen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığıyla, bazen de doğru
dan doğruya yürütülen görüşmeler, uzunca bir ara verdikten sonra yeniden başlayacak. Ancak 
bu arada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sözcüsü Sayın Cumhurbaşkanı Denktaş üzerinde 
büyük devletlerin, Avrupa Topluluğu üyelerinden bazılarını ve Birleşmiş Milletler örgütünün 
yoğun baskısı olduğunu seziyoruz; "Bir an önce Rum tarafının şartlarını, genel yaklaşımını 
kabul edin ve bu iş bitsin" diyorlar, buna getiriyorlar. 

Sayın milletvekilleri, kalıcı çözüm, ancak iki toplumun azalarıyla, isteyerek kabul ede
cekleri bir federasyon anlaşması üzerinde kurulabilir. Zorla kabul edilen bir çözüm önerisi yü
rütülemez; geçmişte örneğini gördük. Şimdi Rum tarafı -duymuşsunuzdur- Berlin duvarının 
yıkılmasını, iki Almanya'nın birleşme sürecini örnek gösteren yeni bir kandırma propagandası 
yürütüyor. Oysaki, Kıbrıs'ta durum tamamen farklıdır. Berlin duvarının iki tarafındaki insan
lar, aynı milletin insanları, hepsi Alman; bir araya gelmek için, bir arada yaşamak için can 
atıyorlar ve duvarı, yapay engelleri kendileri elleriyle yıktılar. Kıbrıs'ta ise, Lefkoşa'dakı yeşil 
hattın iki tarafında, dili, kültürü, dini, geleneği farklı iki ayrı toplum, iki ayrı ulus yaşıyor. 
Onların bir araya gelerek bir federasyon içinde yaşamayı kabul etmeleri, ancak kendi istekle
riyle, belirli bir zaman sonunda gerçekleşebilir. Biz de bunu istiyoruz ve bunun için gerekli ko
nuşma, uzlaşma zamanını vermeliyiz diyoruz. Görüşmelerden olumlu sonuç çıkabilmesi için 
iki toplumun sözcüleri, iki toplumun da eşit siyasal hakları bulunduğunu, kendi kaderlerini 
belirleme hakları bulunduğunu ve bu haklarını yürüterek bir federasyon içinde kendileri bir 
araya gelmeyi kabul ettiklerini açıklamalıdırlar. Parti olarak, bu yolda bir çözüme varılmasını 
candan destekliyor ve Rum tarafının artık oyalamaları bırakarak, sonuca götürecek bir anla
yışla bu görüşmelere gelmesini diliyoruz. Başta Sayın Denktaş olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti sözcülerine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki bütün siyasî partilere, barış, 
demokrasi ve kalkınma yollarında başarılar diliyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bir süre önce sıcak ilişkiler içinde olduğumuzu sandığımız güney kom
şularımız ve daha güneydeki Arap ülkeleriyle ilişkilerimiz de son aylarda bir soğukluk dönemine 
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girmiştir, önce, Filistin devletinin kurulması aşamasında, bağımsız Filistin Devletini ilk tanı
yan devletler arasında yer almamız büyük sempati doğurmuştu; ama sonra bu hareketimizin 
Batıda doğurduğu tepkilerden âdeta ürkmüş izlenimini vererek, Filistin Kurtuluş örgütü tem
silcisine bir türlü büyükelçilik düzeyi kabul etmememiz tam tersine bir havayı uyandırmıştır. 
(SHP sıralarından alkışlar) Oysaki, yapılacak şey, kararlı bir tutumla, hem yeni Filistin Devle
ti ile hem yıllardır ilişkilerimiz olan tsrail ile büyükelçilik düzeyinde ilişkileri kurmaktı. 

Şimdi, bir aydır da Atatürk Barajında su tutulmaya başlanmasıyla, Fırat'ın sularının kul
lanımı konusunda, Suriye ve Irak'la ve dolayısıyla öteki Arap ülkeleriyle bir tartışmalı dönem 
yaşıyoruz. Fırat'ın sularını kullanırken güney komşularımızın ihtiyaçlarını da hiçbir zaman unut
mayacağımızı ayrıntılı teknik açıklamalarla, bütün ilgili devletlerle, anlatarak bu tartışmaları 
bir anlayış ortamı içinde bitirmemizin mümkün olduğuna inanıyorum. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — Yaptık efendim. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Memnun oldum. 

Aydınlatıcı temasları sürekli yapmaya devam ederek gereksiz kaygıları ortadan kaldırma
nızı istiyorum ve bunları genel görüşmede açıklıkla belirtmenizi bekliyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — Ortadan kalktı efendim. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Buradan açıklama yapmanızı bekliyorum sayın arkadaşım. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, İran ve Irak'la ilişkilerimizde özal yönetiminin siyaset ede
biyatımıza getirmiş olduğu "Aktif tarafsızlık" kelimelerinin ne anlama geldiğini anlamadığı
mı tekrar etmek istiyorum; çünkü biraz önce Sayın Başbakanın konuşmasında gene duydum. 
"Aktif tarafsızlık" ne demek? Tarafsızlık, tarafsızlıktır; bellidir. Demek istiyorlar ki, bizim 
politikamız aktiftir ve tran-Irak arasında tarafsızız. O başka şey; onu söyleyin. "Aktif tarafsızlık" 
diye, ne olduğu bilinmeyen bir sözü söyleyerek herkesin aklını karıştırmaya hakkınız yoktur; 
hâlâ söylenmeye devam ediliyor, lütfen bunu bırakınız. "Tarafsız" kelimesi tamam, "Aktif" 
kelimesi de tamam; ama ikisi beraber olmaz. (SHP sıralarından gülüşmeler ve alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, birçok konudan bahsedemedim; zamanımızın bittiğini görüyorum. 
Bazı komşularımızdan, Birleşmiş Milletlerle ilişkilerimizden, tslam ülkeleri ile ilişkilerimizden, 
Üçüncü Dünyadan bahsedemedim. Umarım genel görüşmeyi açarsınız da bütün bu dış politi
ka konularından daha geniş bir şekilde bahsederiz. Şu anda sadece öngörüşme yapılıyor. 

Çok kısa olarak, iki cümlelik bir özet yaparak sözlerimi b'tireceğim. Anlattığım bütün 
olaylar dışında ve onların ötesinde ortaya çıkan sonuç şudur sayın milletvekilleri: Bugün Türkiye 
Cumhuriyeti, uzun zamandır görülmemiş bir şekilde, hemen hemen bütün komşularıyla ciddî 
sorunlarla karşı karşıyadır. Avrupa Topluluğu bizi reddetmiştir. Büyük müttefikimiz Amerika 
Birleşik Devletleriyle çok ciddî bir sürtüşmenin eşiğindeyiz; dünyada bir yalnızlığa gittiğimiz 
izlenimi var; ama bu milletimizi korkutmamalıdır. Biz, bu yalnızlıktan halkımızın güvenini ka
zanan bir iktidarla; bütün bu sorunların üzerine kendimize güvenerek, kararlı bir şekilde gide
rek çıkarız ve yeniden dünyada en onurlu bir yeri alırız; ama bunun için bir şart var, halkın 
desteğini alan bir iktadarın bir an önce kurulması; bir an önce seçim yapılması dileğimi yenile
yerek hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Genel. Başkan. 
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Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın İsmail Şengün konuşacaklardır. 
Sayın Şengün; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkanım, değerli millet
vekili arkadaşlarım; Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri ve bazı arkadaşları tarafından muh
telif tarihlerde verilen, dış politikamızla ilgili genel görüşme talepleri üzerinde Anavatan Parti
si Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinize saygı ve sevgiler sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Yaklaşık dört saatten beri devam eden bu görüşmeler şuasında, özellikle bir hususta fev
kalade memnun olduğumu Yüce Meclise arz etmek isterim. O da, dış politika konusunda gele
neksel olarak partilerimiz arasında büyük bir görüş farklılığı olmadığı ve meselelerin özünde 
bütün Meclisin, bütün milletvekillerinin aşağı yukarı aynı görüşü paylaştıklarıdır. Daha biraz 
önce, SHP'nin Sayın Genel Başkanı, bazı konulara değinirken, benim burada sizlere ifade et
mek istediklerimin hemen hemen aynısını söylediklerini, hem bir zevk ve hem de memnuniyet
le müşahede etmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, daha önce konuşan Doğru Yol Partisi Sayın Genel Başkanının da, 
takip edebildiğim ölçüde, genelinde, esasında Türk dış politikası üzerinde iktidarla aralarında 
büyük bir farklılık olmadığını görüyorum; ancak, bir sayın büyükelçimizin de ifade ettiği gibi, 
hükümetler değişik, Türk dış politikasında nüans farklılıkları ortaya çıkar; ama meselenin esa
sında Türkiye Büyük Millet Meclisi aşağı yukarı aynı görüşlere sahiptir. 

Bakınız, Ermeni meselesinde, Amerika'da Senatoda görüşülmekte olan Ermeni mesele
sinde farklı bir tutumumuz yoktur. Doğu Avrupa ile ilgili değerlendirmelerimiz aşağı yukarı 
aynı görüşleri taşımaktadır. Stratejik önemimizin, Doğu Avrupa'daki gelişmeler sonucunda nasıl 
bir seyir aldığı konusunda, daha doğrusu, stratejik önemimizin azalmadığı konusunda da Sa
yın SHP Genel Başkanının görüşlerine aynen katılmamak mümkün değildir. 

AT için, hiçbir ödün vermeden girme isteğimiz, bizim tarafımızdan saygıyla karşılanan 
ve eğer nasip olursa aynen uygulanacak bir durumdur. 

Değerli arkadaşlarım, Yunanistan'ın Batı Trakya politikası konusunda Anamuhalefet par
tisinin görüşleri bizim de görüşlerimizdir, tzin verirseniz, bu konuyu başka türlü ele alma isti
dadında olduğunu duyduğum, sağ taraftaki arkadaşlarımın Sayın Genel Başkanları, belki son 
20 dakikada yapacakları konuşmada bu konuya da değinirler ve umarım ayın görüşleri paylaş
mış oluruz. 

AT üyeliğinin temel hedef olduğu konusunda belirtilen görüşler, Azerbaycan konusunda 
Kıbrıs konusunda ve Fırat - Dicle konusunda belirtilen görüşler arasında büyük mahiyet fark
ları yoktur. Bunları iftiharla söylüyorum. Bunları, bir Türk Milletvekili olarak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde, dış politikayla ilgili konularda, muhalefet ve iktidar, bütün partilerin 
önde ve esasta aynı yolu, Atatürk dış politikası yolunu izlediklerini iftiharla buradan tekrar 
ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sizinkinden kuşkuluyuz. 
ÎSMAÎL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biraz önce nüans farklılıklarımı

zın olacağından bahsettim. Müsaade ederseniz, kısaca onlara temas edeyim, değineyim. 
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Sayın Doğru Yol Partisi Genel Başkanı, daha sözlerinin başında, dış politikanın yönetimi
nin çok başlı olduğunu, politikanın çok elden yönetildiğini ifade buyurdular. Umarım yanlış 
anlamadım. (DYP sıralarından "Doğru" sesleri) "Eğer bu çok başlılık olur ise, milletin yara
rına olmaz, mahcup olma ihtimali doğabilir" buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım. Bir kere, şunu açıkça belirtelim ki, dış politikanın sahibi Hükümet
tir; ama esas sorumlusu Dışişleri Bakanlığıdır. Türkiye'de, 1980 sonrasında önemli yapısal de
ğişiklikler ortaya çıkmıştır, önemli ekonomik faaliyetler, hamleler yapılmıştır. Eskiden olduğu 
gibi... (DYP sıralarından "Kaç fabrika yaptınız?" sesleri) 

BAŞKAN — Zaman ilerledi, zannediyorum biraz yoruldunuz. Bu itibarla, konuşmakla 
bunu telafi etmek istiyorsanız bu mümkün değil. Lütfen... 

Devam edin efendim. 
tSMAÎL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, özellikle artan ekonomik faali

yetler sonucunda bazı bakanlıkların da klasik dışişleri felsefesi dışında, bazı konulara eğilme
leri kaçınılmaz olmuştur. Bu kürsüden ifade edildiğini hatırlıyorum; her yıl, sayısız ülkelerle 
iki taraflı anlaşmalar yapıyoruz. Eğer, Dışişleri Bakanı, kendi sorumluluğu içinde olduğu dü
şüncesiyle, bu ikili anlaşmaların hepsine sahip çıkma durumunda kalırsa, o takdirde, esas dış 
politika sorumluluğu konusunda yeterli olamayacaktır. Belki bir yılın üçte birini bu ikili anlaş
ma faaliyetleriyle sürdürecektir ve bu nedenle de kendisine düşen sorumluluğu hakkıyla ifada 
yeterli olamayacaktır. O nedenle, eğer izin verirseniz, birçok başlılığın mevcut olmadığını, dış 
politikanın Hükümete ait, ancak uygulama itibariyle gerek zaman, gerekse yer diyelim, her 
ikisinin başka bakanlıklar tarafından da yürütülmesi zaruretini burada yeniden belirtmek is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz dış dünyayı hem Parti Grubumuz olarak, hem de Hükümet ola
rak çok yakından izliyoruz. Dış dünyada olup bitenleri izlemek ve bunlarla ilgili olarak gere
ken senaryoları üretmenin de hepimize düşen görevlerden olduğunu biliyoruz. Ancak, şurasını 
belirtmekte yarar var. Çok hızlı değişen dış politikada, dün ortaya koyduğunuz senaryo yarın 
geçerliliğini kaybedebiliyor. Size bir tek örnek vermek istiyorum. 

Kasım ayının başında, Bonn'da, NATO parlamenterleriyle, tarihte ilk defa, Polonya, Çe
koslovakya ve Macaristan parlamenterleri bir araya geldiler. Biliyorsunuz, Polonya ve Maca
ristan, yeniden yapılanma alanında Çekoslovakya'ya göre epeyce mesafe almışlardı. Müzake
reler sonunda, basın mensupları, Çekoslovak Heyeti Başkanına, "Niçin siz de Polonya ölçü
sünde, Macaristan ölçüsünde bir transformasyona girmede müteredditsiniz?" diye bir sual sor
dular. Verilen cevap şöyle : "Biz hiçbir şekilde risk almak istemiyoruz. Anayasamızda 1990 
yılı başında bazı değişiklikler yapacağız. Şimdi bu değişiklikleri, ülkenin çeşitli kurumları tar
tışıyorlar. Biz emin oynamak istiyoruz ve onun için de her şeyi dört başı mamur hale getirme
den herhangi bir harekete, davranışa geçmek istemiyoruz." 

Sayın milletvekilleri, aradan iki hafta geçti; çoğunuzun seyrettiği CNN televizyonunda, 
bu ifadelerde bulunan ve Çekoslovakya'da bir partinin başkanı olan bu kişinin, bu ifadelerin 
edildiği anda hapiste bulunan bugünkü Çekoslovak Cumhurbaşkanı, piyes yazarı Vaclav Ha-
vePin önünde, onun elini sıkmak için sıraya girdiğini gördüm. 

Değerli arkadaşlarım, Doğu Avrupa ülkelerinde çok hızlı gelişim, çoğumuzun hafızala
rından dahi geçmeyen bir hızla gerçekleşmektedir. Yapılan senaryolar ancak orta ve uzun vadeli 

— 288 — 



T.B.M.M. B : 80 21 . 2 . 1990 O * * 

olduğu takdirde bir anlam taşır; ama kısa sürede manaları kalmayacaksa, yapılmasının da bir 
anlamı olmasa gerekir, tki Almanya'nın birleşmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ve benim sahip olduğum bir doküman var, sanıyorum bu dokümana herkes sahiptir. Dışişle
ri Bakanlığı tarafından, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile Doğu Avrupa'daki ekono
mik gelişmeler ve Türkiye" başlıklı bu dokümanda, ne getirmiş, ne götürecek, Türkiye'ye ne 
sağlayacak, Türk işçileriyle ilgili olarak hangi hususlar gerçekleşebilir, enine boyuna ortaya ko
nulmuştur. Şu halde, Sayın Doğru Yol Partisi Genel Başkanın, bu konuda, anladığım kadarıy
la, "Gerekli şekilde dış dünyayı incelemiyorsunuz" şeklindeki düşüncesine katılmak mümkün 
değildir; ispatı da ortadadır değerli milletvekilleri. 

Değerli arkadaşlarım, "Ermeni meselesi konusunda Hükümetin ve de Amerika Birleşik 
Devletleri yönetiminin kendisine düşenleri yapmadığı" şeklindeki bir ifadeyi de burada kısaca 
cevaplamak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin ne yapacağı beni ilgilendirmez; 
ama Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bu konuda kendisine düşeni bugüne kadar bihakkın 
yaptığını takdirlerinize arz etmek isterim. Sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu konuda kendisine düşeni yapmıştır. Değerli arka
daşlarım, hatırlayacaksınız, bir süre önce burada ittifakla alınan bir kararla, Amerikan Kong
resi uyarılmıştı. O karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının imzasıyla Amerikan yöne
timine ulaştırılmıştır. 

Bunun yanı sıra, çok çeşitli temaslar yapılmıştır. Bu temasların detaylarını burada sizlere 
arz etmem mümkün değil; ama şunu ifade edeyim; bugün aym 21'i ve bundan 18 gün önce 
3 Şubat 1990 günü Amerika Birleşik Devletlerinde Washington D.C.'de, bir AFOT toplantısın
da, bendeniz Hükümet kararıyla, Ermeni tasarısı üzerinde görüşmek, Türkiye Cumhuriyeti
nin bir milletvekili olarak görüşlerimizi Amerikan kamoyuna iletmek, yanlışlıklarını belirtmek, 
ortaya çıkabilecek reaksiyonları ifade etmek şeklinde kısaca özetleyebileceğim ifadelerle belirt
tim. Tabiî, bu toplantı bütün Amerika'ya hitap eden bir toplantı değildir. Biz, bütün Ameri
ka'ya hitap eden etkinliği de başka şeyler içerisinde, başka yöntemlerle yapmaya çalışıyoruz. 
Anavatan Partisi Grubu, bu konuda, Hükümetinin aldığı inisiyatiften memnundur. 

Değerli arkadaşlarım, Amerikan karar tasarısı üzerinde, tabiî ki, Türkiye'de ilk sorumlu
luk Hükümetindir bunda şek ve şüphe yoktur. Bir karalama yapıldığı takdirde, dikkatinize sun
mak isterim, bu karalama sadece ve sadece Türk Hükümetine yapılmayacaktır, bu karalama
dan İktidar kadar, maalesef muhalefet de yara alacaktır. O takdirde, sormak lazım gelir : Er
meni karar tasarısı üzerinde bugüne kadar milletvekilleri olarak neler yaptık? Vicdan muhase
besini gece evde yaparız; ama bir milletvekili olarak hangi şekillerde, hangi etkinliklerde Ame
rikan Kongre üyelerine konuyu anlatmaya çalıştık. Eğer bu konuda görevimizi yaptıysak me
sele yok, rahat uyuruz; ama yapmadıysak, Amerika'dan çıkacak bir karalama, sadece tktidar 
Partisi için değil, hepimiz için de geçerli olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Ortak Pazarla 1963 'te tam üye olma anlaşması imzalanmıştır; ama 
Ortak Pazarla sadece biz tam üyelik anlaşması imzalamadık, komşu Yunanistan da imzaladı 
ve komşu Yunanistan, 1975 yılında Ortak Pazara girmek için müracaatını yaptı. Peki, 1975 
yılında Yunanistan tarafından yapılan müracaat sırasında, o günün Türk hükümeti bu müra
caatı niçin yapmadı, neredeydi? 

Değerli arkadaşlarım, eğer 1987 yılında biz bunu yaptıysak, kabahatli miyiz, sorumlu mu
yuz? Bize düşen bir işi yaptık. Bilmiyorum eşiğinde miyiz, içinde miyiz, dışında mıyız; ama 
gereğini yaptık. 
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Değerli arkadaşlarım, azınlık meselesine gelince. Azınlık meselesi 1963 yılından beri de
vam ediyor. Yani, Roma Antlaşması imzalandığından beri devam eden bir hadise ve 1980'e ka
dar geçen süre içinde, azınlık meselelerine hiç değinilmemiş. Azınlık meselesinin ne anlama 
geldiği, azınlıkların ne olduğu çok açık şekilde ahdî vesikalarda, anlaşmalarda yer almış olma
sına rağmen, Türkiye'nin bu konuda terazinin bir kefesine konacağını, Avrupa Topluluğu için
de azınlık olacağını söylememek benim havsalam dışındadır. Azınlığın ne anlama geldiğini bu
rada bulunan herkes biliyor. Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti azınlık olamaz. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, SHP Genel Başkanı Sayın İnönü'ye bir küçük noktada hatırlat
mada bulunmak isterim, beni bağışlasınlar, içtüzüğümüzün 61 inci maddesinin Üçüncü fıkra
sını tekrar gözden geçirmenizi isterim. Burada, çok açık olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çatısı altındaki konuşmaların Başkana ve Genel Kurula hitap edecek şekilde kürsüden yapıla
bileceğine dair amir bir hüküm vardır. Televizyon burada diye, Sayın Genel başkanım, bende
nize de hak doğar. O zaman işin içinden çıkamayız değerli arkadaşlarım. Oradan, o zaman, 
her milletvekilinin, kendi vatandaşlarına, kendi hemşerilerine aynı şekilde hitap etme hakkı 
doğar ki, İçtüzüğümüz bunu zaten önlemiş bulunmaktadır. Sayın Genel Başkanım, beni ba
ğışlayınız efendim. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, Meclis, biraz sakin olduğu takdirde, ben de sakin olarak, siz
lere, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini anlatmaya devam edeceğim. 

Sayın İnönü'nün görüşmesinde bir noktayı garipsedim. Burada değerli arkadaşlarımızın 
verdikleri üç adet genel görüşme önergesini müzakere ediyoruz. Nedir genel görüşme önergesi
nin konusu?.. Çok açık, bazı müşahhas misaller vermişler; Türk dış politikasının değerlendi
rilmesi. 

Şimdi, Türk dış politikasının değerlendirilmesinin konuları bellidir. Peki, Türk dış politi
kasının konulan belli iken... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sümer, çok uzağa düştünüz; biraz bu tarafa gelin, sesinizi daha iyi 
işiteyim. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Oraya gelemiyorum ki... 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen efendim... Lütfen, sükûneti ihlal etmeyelim efendim. 
Devam edin efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Efendim, Türk dış politikası konuşulurken, Sayın Ge

nel Başkanın, çoğu belki de dedikodu havasında bazı ifadeleri, bir makamda oturan muhte
rem kişiye atfen, buraya getirmelerini doğru bulmuyorum. 

1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Doğruya doğru; ama o da karışmasın. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Bu kürsüye, biz dedikoduları değil, somut önerileri, Türk 

dış politikasıyla ilgili çok açık müşahedeleri ve görüşleri getirmeliyiz; ancak o zaman milletve
killeri olarak görüşlerimizi ifade ederiz, bir süre sonra bunun örneklerini de vermek boynu
mun borcu olsun. 

Değerli arkadaşlarım, Doğu Avrupa ülkelerinde büyük bir transformasyonun gerçekleş
mekte olduğuna, özellikle "Transformasyon" kelimesinin anlamını Anavatanlı arkadaşlarım 
çok iyi bilirler ve Doğu Avrupa'da; Macaristan'da, Polonya'da, Çekoslovakya'da, diğer üç Doğu 
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Avrupa ülkesinde ve Rusya'da, bu transformasyon dolayısıyla karma ekonomiye gidildiğine 
dair -gene yanlış anlamadıysam- Sayın İnönü'nün bir görüşünü buradan işittik. 

Değerli arkadaşlarım, Doğu Avrupa ülkeleri, piyasa ekonomisi şartlarına kendilerini ayar
lama durumundadırlar. Macaristan'dan size bir misal vereyim : Macaristan'da Katma Değer 
Vergisinin uygulanması ve de özelleştirme hareketinin başlatılması üzerinde çalışmalar yapıl
maktadır ve bu arada, Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerinden de yararlanılmak istenilmiştir. 

HlLMl ZİYA POSTACI (Aydın) — Yandı Macaristan... 

ÎSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Şu halde, Doğu Avrupa'daki transformasyon, bir kar
ma ekonomiye geçiş transformasyonu değildir; bizim 1980'Ierde Türkiye olarak başlattığımız, 
yeniden yapılanma, piyasa ekonomisine geçme hareketleridir değerli arkadaşlarım. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Allah aşkına güldürme!.. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
AHMET ERStN (tzmir) — Ama, güldürüyor efendim, daha ciddî şeyler söylesin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ismen hitap etmiyorum; ama, eğer ismen hitap eder
sem, tavırlarınızı milletimize açıklamış olurum. O itibarla, sükûneti muhafaza edelim; benim 
sabrımı da taşırmayın, rica ediyorum. 

ÎSMAtL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu ifade ve görüşlerimizden son
ra, biraz da genel olarak Türk dış politikasına değinmek istiyorum. 

Türk dış politikasında, esaslar aynı olmakla beraber... 
HİLMİ ZtYA POSTACI (Aydın) — Nüanslar... 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — ...nüanslar bulunmakla beraber... 
HİLMİ ZtYA POSTACI (Aydın) — Bravo vallahi, telefon ettiler onu. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, sayın hatiple hemşerisiniz. O itibarla, hatibin sözünü kesme-
mekte biraz yardımcı olunuz. Rica ediyorum... 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — Sayın Başkan, isim vermeyin, sonra reklam olu
yor, haksız rekabet oluyor. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Türk dış politikasında yanlışlık
lar yapılmıştır, Türkiye yalnız da kalmıştır. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Kim yaptı o hatayı? 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 1955'te, Bandung'ta, hiç gerek yokken, NATO'nun söz

cülüğü görevini yüklendik. Bu, büyük bir hata idi ve bu hatayı bugün dahi tamir etmekte güç
lük çekiyoruz. Çünkü, Bandung'ta üçüncü dünya ülkeleriyle beraberdik. Daha sonra, Cezayir 
oylamasında, ancak, ta 1983, l£84'Ierde tamir edebildiğimiz bir hataya daha saplandık. 1963 
Küba krizi sırasında, bize hiç danışılmadan, fikrimiz ve görüşümüz alınmadan, Jüpiter füzele
rini bir gecede söküverdiler. 1964'teki Johnson mektubunu sanıyorum bu Mecliste hatırlama
yan yoktur... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Verilen cevap neydi? 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — Verilen cevabı da söyleyin. 
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.. tSMAÎL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 1974 ambargosu, bizi, yıllarca 
hak etmediğimiz bir durumla karşı karşıya bıraktı ve nihayet 1980 yılı Eylülü ile 1983 yılı Kası
mı arasında dış ilişkilerin dondurulduğu bir dönemi yaşadık. 

Biz, dış politika itibariyle, Batıya yönelen, Batıya yönelmeyi ilke edinmiş bir ülkeyiz, bir 
milletiz. Cumhuriyetle, muassır medeniyet seviyesine ulaşmak istedik ve bunu da laik bir dü
zen içinde yapma kararı aldık. 

Değerli arkadaşlarım, tkinci Dünya Savaşı sırasında, memnuniyetsizler kampına katılıp, 
bir maceraya girmedik Allaha şükür; ama, tkinci Dünya Savaşının etkileri, Türkiye Cumhuri
yetinde de kendisini gösterdi. Harbin tesirlerinden, ekonomik etkilerinden, yakayı biz de kur
taramadık. Bunun akabinde, Sovyet Rusya'nın, hiçbirimizin aklından çıkmayacak talepleriyle 
karşı karşıya kaldık. Sovyet Rusya'nın toprak ve üs taleplerini geri attık, geri çevirdik. Daha 
sonra da, ülke bütünlüğünün ve güvenliğinin, ancak, bir bütünlük, bir entegrasyon içinde sağ
lanabileceği düşüncesiyle, 1952 yılında NATO'ya girdik. 

Değerli arkadaşlarım, 1983 - 1990 döneminde yürütülen Türk dış politikasının belki de 
en belirgin özelliği, sorunlardan kaçmamak, bunların üzerine gitmek, çözüm yolları aramak 
ve sonuçta bunları da sağlamak olmuştur. Esasen, hızla değişen bir dünyada, Türkiye, kendi 
kabuğuna çekilerek, pasif, sorunlardan kaçan bir politika izleyemezdi; Türkiye'nin, en azın
dan, konumu, böyle bir tecrit politikası izlemesine elvermezdi. Bu düşünceden hareketle, Türkiye, 
komşularıyla olan ilişkilerinde ve de global planda, sorunlarının bilincinde olarak, Atatürkçü 
dış politikamızın genel esasları çerçevesinde, 1983 - 1990 döneminde, çok yönlü, çok boyutlu 
bir dış politikayı, aktif ve yapıcı bir tutum içinde izlemiştir. Söz konusu dönemde, Batı ile, 
her alanda -sadece siyasî değil, özellikle ekonomik, kültürel, sosyal alanda- ilişkilerimizin ge
liştirilmesi ve Avrupa entegrasyonu içinde yer alınmasına yönelik genel politikamıza uygun ola
rak, somut adımlar atılmıştır. Avrupa Konseyi ile, 1980 - 1983 döneminde bozulan ilişkiler ra
yına oturtulmuştur. Batı Avrupa Birliğinin faaliyetleri yakından izlenmiştir. 

Bilindiği gibi, Türkiye'nin, Batı Avrupa ile ilişkilerinin önemli bir veçhesini de Avrupa 
Topluluğu teşkil etmektedir, bu konuyla ilgili olarak benden önce, gerek Sayın Başbakan, ge
rekse muhalefet partilerinin sayın genel başkanları tarafından yeteri ölçüde görüşler ortaya kon
duğu için, izninizle, zamanınızı almak istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ancak, özellikle AT ile ilgili olarak, belki belirtmek isteyeceğim ve 
aslında, belirtilmesinde yarar olan bir iki noktaya kısaca temas edeyim. 

Komisyon ve Konsey, Türkiye'nin ilişkilerinin, Toplulukla bütünleştirilmesi istikametinde 
geliştirilmesi için karar almış bulunmaktadır; eşikte de olsak, içinde de dışında da olsak, bu 
karar alınmıştır. Topluluk, Türkiye ile ilişkilerini, kısa ve orta vadede ele almaktadır ve bu ne
denle de, tam üyelik müzakeresine başlama kararı almamıştır. Topluluk tarafından alınan bir 
önemli prensip kararı, 1993'e kadar, hiçbir ülkeyle müzakereye girişmemektir; tabiî, fevkalade 
hal, istisnalar hariç. 

Dönem Başkanı, daha geçenlerde yaptığı bir basın toplantısında... 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Sizden bahsetti. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli arkadaşım, anlamadıysamz tekrar edeyim. 
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Avrupa Topluluğu Dönem Başkanı, 1993 sonrası müzakerelere kapalı olmadıklarını da açık
ça belirtmiştir. Bizim, Avrupa Topluluğuyla, bütününde farklılıklarımız vardır, ama ekono
mik ve stratejik bakımdan, demokratik rejim ve insan hakları alanlarında önemli gelişmeler 
kaydettiğimiz de Avrupa Topluluğu tarafından ifade edilmiş ve belirtilmiştir. Tabiî ki, Komis
yonun ve Konseyin aldığı kararlar beklentilerimize uygun düşmemektedir; bunu açıklamakta 
hiçbir beis yok. Hiç olmazsa, 1990 sonrasında, müzakere için, Avrupa Topluluğundan, daha 
belirgin bir tutum izlemelerini beklerdik. 

Değerli milletvekilleri, Yunanistan'la ilişkiler ve bu arada Kıbrıs konusuna da çok kısa 
değinmek isterim.. Sayın Başbakan, yaptıkları uzun konuşma nedeniyle, Sayın Başkanın da 
ikazları üzerine, Kıbrıs konusunu burada dile getirmemişlerdir, getirememişlerdir. Bu Türk Hü
kümetinin, hiçbir zaman, Kıbrıs konusu üzerinde kendisinden beklenenleri, politika olarak uy
gulamaları gerekenleri yapmadığı anlamı taşımaz. Biz, Doğru Yol Partisi Sayın Genel Başka
nının bu konudaki dikkatlerine müteşekkiriz ve değerli basınımıza da, sadece Kıbrıs konusuy
la ilgili olarak değil... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Efendim, hatip, Genel Kurula hitap etsin, basın 
locasına değil. 

ÎSMAÎL ŞENGÜN (Devamla) — ... belki kendilerinin tespit etmedikleri, örneğin, Dicle, 
Fırat meselesi, su meselesi konusunda da, Sayın Başbakanın konuşma metni içinde yer alan, 
ancak burada ifade edilemeyen hususları vermiş bulunuyoruz. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Genel görüşme açın. 
İSMAÎL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs sorunu hassas bir dönem

den geçiyor. 26 Şubattan itibaren, Kıbrıs Türk ve Rum liderleri New-York'ta, Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreterinin gözetiminde buluşacaklar. Bu buluşma, temmuz ayından bu yana kesil
miş olan görüşmelerin başlatılıp, bir anlaşmaya doğru ilerleme imkânı bulunup bulunmayaca
ğını ortaya koyacaktır. Bunun sağlanabilmesi, Kıbrıs Türk halkının eşitliğinin ve bunun teme
lini teşkil eden, kendi kaderini tayin hakkının inkâr edilmemesine bağlıdır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Adanın iki halkı arasındaki ilişkilerin 
köklü biçimde yeniden düzenlenmesi amacıyla, bir iyi niyet deklarasyonu önermiş bulunmak
tadır. Adada, barış yolunun açılabilmesi için, Rum tarafının, bu öneriden kaçınmaması ve Kıbrıs 
Türk halkının varlığına bütünlüğüne haklarına ve çıkarlarına karşı izlemekte olduğu yıkıcı po
litikayı terk etmesi gerekmektedir. Rum tarafının inatla izlemekte direndiği silahlanma ve ulus
lararası alandaki propaganda kampanyasının durdurulması, iki taraf arasındaki güvensizliğin 
daha da derinleştirilmemesi ve anlaşma yolunun kapanmamasında, bizim gördüğümüz kada
rıyla, büyük bir zorunluluk vardır. 

Değerli arkadaşlarım, "Davos süreci çok eleştirildi. Davos sürecinin, birtakım çevrelerce, 
iki ülke politikacılarının, kendi kamuoylarını etkilemek için ortaya attıkları, sunî meseleleri 
çözümlemekten ileri gitmeyen bir süreç olduğu ifade edilmiştir. Türkiye ile Yunanistan arasın
daki meseleleri tamamen ortadan kaldıracak, tüm sorunlara cevap verecek mucizevî bir for
mül değildir Davos. Bu süreç, iki ülke arasında var olan; ancak, bugüne değin, tarafların bir 
araya gelme fırsatını dahi bulamadıkları diyalogsuzluk dönemine bir son vermek, iki ülke ara
sındaki sorunların, en azından tartışılabilmeleri imkânını, ortamını sağlamak için oluşturul
muştur. 
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Sayın milletvekilleri, Yunanistan ile Türkiye arasında, son günlerde, komuoylarını en çok 
meşgul eden husus, Batı Trakya'daki Türk azınlığı meselesidir. Yunanistan'ın, ülkesindeki Türk 
azınlığa karşı yürüttüğü baskı ve eritme politikası, Doktor Sadık Ahmet ve tbrahim Şerifin 
yargılanmaları ve haksız yere mahkûm edilmeleriyle had safhaya ulaşmıştır. 

Biz, Yunanistan için, ne bir azınlık, ne bir insan hakları sorunu yaratma hevesinde değiliz 
Türkiye olarak. Ancak, Batı Trakya'daki soydaşlarımızın haklarına da sonuna kadar sahip çık
mak kararındayız. Yunanistan'ın, Batı Trakya'da giriştiği eylemleri şiddetle kınıyoruz. Bu ül
kenin, ahdî vecibelerini yerine getirerek, Türk azınlığın uğradığı tüm zarar ve ziyanı tazmin 
etmesini ve Batı Trakya'daki sorunların üzerine, bir an önce ciddiyetle eğilmesini talep ediyoruz. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — tş gerek iş, laf değil. 
ISMAÎL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Bulgaristan'daki Türk azınlığı ko

nusunda, Hükümet olarak, Büyük Millet Meclisi olarak, milletvekilleri olarak, hadisenin baş
langıcından itibaren, her türlü çalışma ve gayretin içinde olunmuştur. Mensubu bulunduğum 
Kuzey Atlantik Asamblesinde, 1985 yılında, Bulgaristan'ı telin eden bir karar tasarısı genel ku
ruldan geçirilmiştir. Aynı telin kararı, 1986 ve 1987 yıllarında da tekrarlanmıştır. Ve yine aynı 
telin kararı, 1989 yılında da, Kuzey Atlantik Asamblesi parlamenterleri, daha doğrusu, NATO 
Parlamenterleri Genel Kurulunda kabul edilmiş, kararlaştırılmıştır. Bu, bizzat benim şahit ol
duğum ve içinde bulunup mücadelesini verdiğim bir olaydır. Avrupa Konseyinde, diğer uluslar
arası forumlarda, örneğin, dünya parlamentoları arasında, örneğin Avrupa Demokratik Birli
ğinde aynı şekilde... Bilmiyorum, Sosyalist Enternasyonalde oldu mu? 

Dçğerli arkadaşlarım, ayrıca Bulgaristan'ı telin eden kararlar kabul edilmiş ve Türk - Müs
lüman azınlığın uğradığı hareketler takbih görmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, Bulgaristan'ın, Türk azınlığı konusunda uyguladığı politika, bir or
duyla, bir başta türlü maddî hareketle önlenmez. Bunun meşru forumları vardır, bu forumlar
da çalışılır. Çalışılmazsa, muhalefetin tenkitlerine muhatap olunur. Son hadiselerde görüldü
ğü gibi, bu politikadan sonuç da alınır. 

Türkiye'de, Bulgar göçmenleriyle ilgili olarak, Hükümet, kendisine düşenleri bihakkın yap
mıştır. Bugüne kadar, yaklaşık 55 bin aileye, 60 milyar liralık yiyecek giyecek ve 60 milyar lira 
civarında da kira yardımı yapılmıştır. Bu ailelerden 3 bin öğrenciye burs sağlanmıştır ve bu 
ailelere, FAO'dan, yiyecek ve gıda yardımı olarak da 20 milyon dolarlık yardım ulaştırılmıştır. 
Bunların ötesinde şu anda üzerinde durulan projeyle, 40 bin konutun, Avrupa tskân Fonun
dan sağlanan 250 milyon dolar ve İslâm Kalkınma Bankasından temin edilen 20 milyon dolar
la gerçekleştirilmesi için çalışmalar son safhasına gelmiş bulunmaktadır. Şu halde, Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti, Bulgaristan'dan talihsiz bir şekilde göç eden kendi soydaşları ve bugünkü 
vatandaşları için, hiçbir fedakârlıktan kaçınmamaktadır. 

AHMET ERSlN (izmir) — Siz çağırdınız Sayın Şengün. Sonra dönenler de oldu. 
BAŞKAN — Sayın Ersin, tahammülümüzü herhalde aşacaksınız. 
ÎSMAtL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Batı Almanya'ya, Doğudan her 

gün göç olmaktadır. Bu göçler bugün 2 bin civarındadır. Ancak, Doğudan Batıya göç eden 
kimselerin önemli bir kısmı da, bir süre sonra yine kendi yuvalarına, kendi köylerine, kasaba
larına gitmektedirler. O nedenle, eğer, bugüne kadar Türkiye'ye göç eden soydaşlarımızın üçte 
biri döndüyse, bunun muhtelif nedenleri vardır, bu nedenler üzerinde de, bu kürsüden defaten 
durulmuştur, onun için tekrar ediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Doğu - Batı ilişkileriyle ilgili olarak, çok yönlü bir değişim sürecine 
girdiğimizi ifade etmiştim. Doğu - Batı ilişkilerinde yumuşama, silahların kontrolü önemli ge
lişmelerdir. Doğu Avrupa'daki komünist rejimler, birbiri ardı sıra, daha açık ve liberal politik 
sistemlere dönmektedirler. Demokratikleşme yolunda atılan adımlar, bir bütün olarak değer
lendirildiğinde olumludur. Bu gelişmeleri yakından izliyoruz. 

1984'ten günümüze kadarki dönemde, Türkiye'nin, Doğu Avrupa'yla olan ilişkilerinde de 
bazı önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Yüksek düzeyde teati edilen ziyaretlerin yanı sıra, eko
nomik ve ticarî ilişkilerimizde gözlenen canlanma bunun göstergesidir. Bu noktada, Doğu Av
rupa'daki gelişmeler muvacehesinde, ülkemiz için yeniden bir tehdit değerlendirmesine ihtiyaç 
olduğu gereğini, huzurlarınızda vurgulamak isterim. Burada, akılda tutulması gereken husus, 
değişiklik dönemlerinin, aynı zamanda belirsizlik dönemleri de olduğudur, bu çerçevede, güç
lü bir Avrupa için, güvenliğin ve barışın korunmasında son derece başarılı olan NATO ittifakı
nın devamının gerektiği düşüncesindeyim. 

Doğu Batı ilişkilerindeki yumuşama ortamı, Türk-Sovyet ilişkilerinde, siyasî, ekonomik 
ve ticarî alanda yeni atılımlar gerçekleştirilmesine imkân vermiştir. Şimdi bizim yapacağımız, 
yeni bir köprü finansmanı sağlamak suretiyle, Rusya ile off-set imkânlarını artırmak ve böyle
ce Rusya ile olan dış ticaret imkânlarımızı, gelecek yıllarda, bugünkünün birkaç misli artırmaktır. 

AHMET ERSÎN (izmir) — Off-set ne demek? 
tSMAÎL ŞENGÜN (Devamla) — Bilmeyenler, bilenlerden öğrensin. 
Rusya'da, alınan bilgilere göre, bugün çoğu yerde, işletmecilik, teşebbüs ruhu maalesef 

yoktur. Maliyet muhasebesi bilinmemektedir. Hatta, şunu da ifade etmek lazım, bir akrediti
fin nasıl açılacağı dahi, dış ticaretle iştigal edemedikleri için kendilerince bilinmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, o nedenle sanıyorum ki, Sovyet Rusya'da ülkemiz için büyük im
kânlar mevcuttur. 

Gorbaçov'un gerçekleştirmeye çalıştığı açıklık ve yeniden yapılanma politikalarını destek
liyoruz ve bu politikaların, insan hakları ve demokrasi alanlarında yol açtığı önemli gelişmele
ri de gayet tabiî, dikkatle izliyoruz. 

AHMET ERSİN (tzmir) — Gorbaçov sizi örnek aldı, liberal oldu. 
ÎSMAÎL ŞENGÜN (Devamla) — Evet alıyorlar; onu da size söyleyeyim, biliyorum çünkü. 
BAŞKAN — Sayın Şengün, sözlerinizi toparlamanızı rica ediyorum. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Tamamlamak istiyorum efendim. 
Değerli arkadaşlarım, bundan çok zaman önce değil, bir hafta, on gün önce, içinizden 

bazı değerli arkadaşlarımızın da katılmak lütfunda bulunduğu, Brüksel'de belki 1940'lardan 
beri ilk kez, Rus parlamenterleriyle, NATO parlamenterleri arasında bir yuvarlak masa top
lantısı yaptık, 2 gün, NATO'nun geleceği ve Doğu Blokuyla NATO ülkeleri arasındaki ilişkiler 
konusunda görüşler teati ettik. O nedenle, izin verin de, gülen, alkışlayan bazı arkadaşlarımı
za, bu bilgilerimin nereden neşet ettiğini ifade etmiş olayım. 

Gorbaçov politikaları, milliyetçilik akımlarının giderek su yüzüne çıkması sonucunu da 
beraberinde getirdi. Ermenistan - Azerbaycan arasında, Karabağ özerk Bölgesi nedeniyle baş
layan olaylar, silahlı ve kanlı bir çatışmaya dönüşmüş, Moskova'nın, çatışmaları önlemek ge
rekçesiyle, Bakü'ye ordu birlikleri göndermesi, Azerbaycan halkıyla Sovyet yönetimini, talih
siz bir biçimde karşı karşıya getirmiştir. (SHP sıralarından, "Kahrolsunlar" sesleri) 
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özellikle burada belirtmek istediğim husus şudur : Batı, bu konuda çifte standart kullan
mıştır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Şengün, bir dakika müsaade edin. 
Sayın milletvekilleri, ANAP Grubu, Sayın Erdal İnönü'yü ve Sayın Demirel'i, sükûnetle 

dinledi. Muhalefetin de, aynı şekilde ve aynı heyecanla dinlemesini daha evvel rica ettim. 

Hatibi, sükûnetle ve samimiyetle dinleyin lütfen. Rica ediyorum efendim... 
AHMET ERSÎN (tzmir) — Sayın Başkan, sayın konuşmacı, sataşarak konuşuyor. 
BAŞKAN — Sayın Ersin, herhalde isminizin televizyondan işitilmesini istiyorsunuz? Lüt

fen oturun efendim... 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın Başkan, ne hakkınız var sizin böyle konuşmaya? bir 
daha böyle şeyler yapmayınız. 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
Devam edin Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Batı, Azerbaycan meselesinde 

çifte standart kullanmıştır. Diğer ülkelerdeki meseleleri, siyasî ve sosyoekonomik yönden de
ğerlendirir ve yorumlarken, maalesef, Azerbaycan hadisesinde, hepsinin de pişman olacağı ve 
hiçbir Batılı düşüncenin tasvip edemeyeceği bir tutum içinde, meseleyi, sadece ve sadece, bir 
din çatışması olarak ortaya koymak istemiştir. Batı için bu bir yüzkarasıdır. Mesele, hiçbir za
man bir Hıristiyan - Müslüman meselesi olmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, izin verirseniz, bu görüşlerimizi de Batılı parlamenterlere anlattığı
mızı ifade edeyim. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Şengün, toparlayınız efendim, rica ediyorum. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Ermeni karar tasarısı konusunda, değerli hatiplerin bu kürsüden 
ifade ettiklerine ben yenilerini ilave etmeyeceğim. Ancak, konuyu 1987 senesinde, -bazılarınız 
bu Mecliste değilken- bu kürsüden ifade ettiğim şekilde, ayniyle ifade ediyorum, meraklı olan
lar Tutanaklara müracaat etsinler. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Haa, onlar farklı!.. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — değerli arkadaşlarım, ülkemizin, Avrupa güvenlik ve iş

birliği sürecine, başından beri önem verdiğini ve aktif bir biçimde bu sürece katıldığını belirt
mek isterim. AGİK, bize göre, geleceğin Avrupasının oluşturulmasında büyük bir rol oynaya
caktır. Türkiye de, bu anlam içinde, Avrupa Topluluğu ile, EFTA ile, Doğu Avrupa ülkeleriyle 
ve AGİK'le ilişkilerini genişletmeli, ilerletmelidir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, süresini çok geçti. Dün bize müsamaha etme
diniz, sözümüzü kestiniz. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — "Ortak Avrupa Evi" fikri, Gorbaçov tarafından, 1985 
yılında atıldığından bu yana, hiçbir zaman bu ölçüde tartışılmamış ve gerçekleşme ihtimali, 
bu ölçüde yüksek olmamıştır. Ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan'a yardım 
eden, katkıda bulunan 24 ülke içinde 4 üncü sırayı almaktadır. Bu arada, komşu Romanya için de, 
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benzer bir katkının yapılabilmesi uzak ihtimal değildir ve nihayet, Türkiye Cumhuriyeti ola
rak, Dünya Bankasının benzeri bir kuruluş olarak kurulması mutasavver, bir Avrupa yatırım 
bankasına girilmesinin çok isabetli bir karar olacağını ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu noktada sözlerimi toparlamak istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, süresini çok geçti. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 1983 yılından bugüne değin geçen dönemde, Türkiye, 
her alanda ilerleme kaydetti. Türkiye'nin, demokratikleşme ve özellikle insan hakları konu
sunda attığı somut adımlar, uluslararası planda memnuniyetle karşılanmaktadır. Bugün, uy
gulamada karşılaştığımız güçlüklerin, zamanla ve kararlılıkla giderileceğine eminim. Bu ara
da, ülkemizde, Avrupa güvenlik ve işbirliği derneklerinin kurulması zamanının geldiğini de ha
tırlatmak isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi însan Hakları Komisyonunun da teşekkül et
mesi, sanıyorum bir tasarı ile, bir süre sonra Yüce Meclisin huzuruna gelecektir. Avrupa Top
luluğu için, ekonomik, sosyal ve yasal düzenlemelerin -ne yapmak icap ediyorsa- hepsinin, bu 
Yüce Meclisçe yapılmasının gerektiği inancındayım. Türkiye'nin, Avrupa ve dünyada alacağı 
yer, iç düzenlemelerimize bağlı olacaktır, tnsan hakları, sendikal haklar, azınlık sorunlarını 
çözümü ve gelir dağılımının düzeltilmesi konularında da... 

BAŞKAN — Sayın Şengün, sayın milletvekilleri, sürenizin aştığını haklı olarak, bana bil
etiyorlar. Toparlayın!.. Rica ederim... 

ÎSMAtL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Başkanım, son cümlemi ifade ediyorum. 
Sonuç olarak: 1983 -1990 dönemi, Türkiye Cumhuriyetimizin ilanından beri izlediği, ba

rışçı, itidalli, maceradan uzak ve sorumlu dış politikayı, belki de en aktif biçimde yürüttüğü 
dönemdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu genel görüşme isteminin öngörüşme süresi, -İçtüzük gereği, normal 
usuller içinde, partilerimize ve konuşmacılarımıza 20'şer dakika olarak bugüne kadar uygu
lanmakta iken- bugün bu Mecliste gruplara birer saat olarak uygulanmıştır. Genel görüşme 
ile ilgili olarak söylenebilecek hususların pek çoğu, sanıyorum bu uzun süre içinde ifade edilmiştir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başbakan iki saatte bitiremedi. Demek ki, konuşula
cak çok şey var bu konuda. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — O nedenle, izninizle, bu genel görüşmenin, bu öngörüş
me ile noktalanmasını, sizlerin tasviplerine, Anavatan Partisi Grubunun görüşleri olarak nak
leder, sabrınızdan dolayı hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şengün. 
önerge sahipleri adına, DYP Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirel'in konuşacağı ifade 

edilmiştir. 
Buyursunlar Sayın Demirel. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 
SÜLEYMAN DEMtREL (İsparta) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Uzun bir gün, uzun saatler bir tartışmayı dinlediniz. Olay fevkalade önemlidir. Olayı önem

semez isek, kendimizi önemsememiş oluruz. 
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Bugün, dünyada bu kadar değişiklikler olurken, Türkiye Büyük Millet Meclisi de, bu ko
nuya gereken önemi vermelidir. Bundan çok daha önemli işler olur da, buna ayıracak zamanı 
olmaz ise, o zaman sorun başkadır. 

Burada birçok konunun satırbaşları söylendi; tartışılırsa iyi olur; Meclis bakımından da 
iyi olur, millet bakımından da iyi olur; ama, "Biz tartışma istemiyoruz, tartışmadan 
hoşlanmıyoruz" derseniz, bu, yine tartışılır; ama, bu zeminin dışında tartışılır. Onun için, bu 
kadar önemli bir konuda, eğer bir genel görüşme açmazsanız, genel görüşme müessesesi fuzu-
lidir; tüzüklere vesaireye böyle bir müessese konması fuzulidir. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Danışma Kurulunda mutabık kalınmıştı. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Burası Umumî Heyet, Danışma Kurulu değil; ben 
düşüncelerimi söylüyorum. Danışma Kurulu bir karar vermiş, getirmiş. Yine siz verin kararı
nızı; ister açın, ister açmayın. 

YAStN BOZKURT (Kars) — Samimiyetsizlik olur Sayın Genel Başkan. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Zaten, genel görüşme açık. Biz, burada söyleye
mediğimiz şeyleri vatan sathında söyleriz. 

Doğu Avrupa çoğulcu rejimlere giderken, biz, tek parti rejiminin içinde olamayız; çok yanlış 
olur. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — tnönü ile siz nasıl yan yana geldiniz? (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Gelin bu meseleyi konuşun; gayet medenî, seviye
li, kimsenin kimseyi incitmeyeceği biçimde konuşun. Bunlar konuşulsun ki, bazı şeyler ortaya 
çıksın. Mesela, sayın sözcü, burada, biraz evvel "NATO'nun geleceğini Rus parlamenterler ile 
Brüksel'de konuştuk" dedi; fevkalade enteresan. \ani, hakikaten.NATO'nun geleceği, Rus par
lamenterler ile konuşulur hale geldiyse, NATO'ya gerek kalmamış demektir. (SHP ve DYP sı
ralarından gülüşmeler, alkışlar) 

Onun için, gelin, bu husustaki fikirlerinizi bize biraz daha açın, biz de dinleyelim. Haki
katen, biz de, oturalım, onlarla Varşova Paktının geleceğini konuşalım. Birbirlerini vurmak 
için, bir silahları eksik olan bu iki pakt, karşılıklı, birbirlerinin sorunlarını konuşabilir hale 
geldiyse, -yani, silahların kol kola girdiği hiç görülmemiştir- o zaman başkasına gerek yok, ko
nuşalım burada; "NATO, Varşova Paktı olduğu için vardı, Varşova Paktı da NATO için vardı. 
Varşova Paktını yapanlar, NATO'yu idare eder hale geldilerse veyahut onu konuşur hale geldi
lerse, onun geleceğini konuşuverir hale geldilerse, dünyaya hakikaten yeni bir düzen vermek 
lazımdır." diyelim. Bu düzen de nerede verilecek?; işte, böyle, Meclislerde verilecek; herkes gelsin 
fikrini söylesin. 

Gelin, Bandung Konferansı ne zaman olmuş, neden olmuş, bunları konuşalım. Orada NA
TO'yu savunmuş olan o zamanın Dışişleri Bakanı burada yok ve onun üstüne burada bir fatu
ra çıkardınız, gittiniz; herkes de dinledi bunu. Dinleyenler de "Acaba bu neki?" diyecektir. 
Açın, bunu da konuşalım; Bandung Konferansı nedir, Bandung Konferansında ne konuşulmuş... 

Evet; 1975'te, o günün hükümeti, neden Ortak Pazara müracaat etmemiş?.. Nasıl edermiş 
ki, bunu bir anlatalım size. Üzerinde Kıbrıs ambargosu varken, Türkiye, hâlâ bugün Kıbrıs'ta 
istilacı sayılırken, o gün, acaba, Ortak Pazara tam üye olmak için nasıl müracaat edermiş... 
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Onları bir konuşalım. Siz gelin burada izah edin. 
Peki; 1975'te müracaat edilmemiş. Madem bu iş o kadar kolaymış da, 1987 yılma kadar 

bekleyeceğinize, 1984 yılında neden müracaat etmediniz? Bunları bir konuşalım ve gelin gene 
konuşalım. 1987 yılında müracaat ettiniz de ne oldu; onu bir konuşalım. Alayivâlâyla "tşte 
bizden daha cesuru, bizden daha yüreklisi yok..." buyurun yürekliliğinizin neticesini, konuşa
rak bir görelim. Eğer hakikaten yüreğiniz yetiyorsa, bu müessesenin hakkını vermek gereki
yor. Ama "Hayır biz bunların hiçbirisini konuşmayız; biz, aktif, dinamik, çok yönlü bir dış 
politika takip ettik..." Ettiniz de ne oldu; ettiniz de, ortalık yangın yerine döndü, tşte Amerika 
münasebetleri, işte Ortak Pazar münasebetleri, işte Yunanistan, işte Bulgaristan münasebetle
ri, işte Kıbrıs... Buralarda ne olmuştur diyebiliyor musunuz; diyemiyorsunuz. Çünkü, Yuna
nistan'da Davos ruhunu ortaya çıkaran biz değiliz. Davos ruhunu ortaya çıkaran, herhalde Davos 
toplantısına gidenlerdir. Diyorsunuz ki, "Biz vatandaş için enerji ve selatla çalıştık. Olur ol
maz beklentilere vatandaşı sokmadık." Hayır, tamamen aksine; soktunuz. Davos ruhunu icat 
eden sizsiniz. Davos ruhuyla her şeyin, böyle her şeyin tertemiz olacağını, her şeyin ortadan 
kalkacağı intibaını da bu halka veren sizsiniz. Ortak Pazar üyeliği ümidini veren de sizsiniz, 
"Jivkov'un ümüğünü sıkarız" diyen de sizsiniz, (ANAP sıralarından gürültüler) Evet, Bulga
ristan'daki soydaşlarımıza, "Gelin, gelin, ne kadar varsanız gelin" diyen de sizsiniz ve geldik
ten sonra bu insanların üçte birinin şimdi geriye döndüğünü buradan sözcünüz söylüyor. Kaç 
kişidir onlar? 108 bin kişi... 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — 350 bin kişi geldi. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 108 bin kişi geriye dönmüş. Zannediyor musunuz 
ki, bu göç hareketi, Batı Berlin'le Doğu Berlin arasındaki göç hareketi gibidir... Bu insanlar, 
"Türkiye'de ne oluyor, oraya bir gidip görelim, sonra akşam olunca evimize dönelim" diye 
mi gelmişler? Yoksa, oradan -Bu kadar çabuk unutmayın her şeyi yatağını yorganını sarmış, 
-manzaralar hâlâ gözlerimizin önünde- elinde üç beş parça perişan eşyasıyla, 1913 Balkan Harbini 
andıran manzaraları seyrettik. Bu insanlara, "Gelin, gelin.." dediniz, 85 gün sonra kapıyı ka
pattınız. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Dünyanın hangi memleketinde olsa, böyle bir göç hareketinin sorumluluğu altında kalan 
bir hükümet, giderdi, gayet açık söylüyorum. 

Burada kalanlara ne oldu; buraya gelenlere ne oldu? tşte kürsü, gelin... 200 küsur bin in
sana ne yaptınız? 60 milyar lira vermişsiniz de, şu kadar bilmem ne yapmışsınız da; şimdi 40 
bin tane ev yapacakmışsınız... 

DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) Çok şeyler yaptık... 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Fevkalade kötü şeyler yaptınız, fevkalade kötü ve 
70 bin kişiyi Bursa'nın Üstüne saldınız, bir lise okulunun içerisine, bir sanat okulunun içerisi
ne, 700 kişiyi, 800 kişiyi doldurdunuz, günlerce orada kaldılar. Bu insanların birçoğu karda, 
kışta, fukara ve Türkiye'nin hiç, işi gücü olmayan yerlerine, bin kişi, 500 kişi saldınız; kayma
kamların, valilerin başına, 67 ilin 67'sine insan saldınız. Böyle göç olmaz, böyle göç olmaz... 

tSMAtL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Demirel, siz olsaydınız ne yapardınız? 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Evvela bunun planlarını yapacaktınız. Büyük bir 
vebal altındasınız. Böyle dış politika da olmaz. Neticede bu insanların bir kısmı gitti. 
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'• Bakın, burada, Türkiye Radyo Televizyonunun 19 Şubat tarihli, yani, iki gün evvelki saat 
19.00 bülteninde ve İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, Türkiye'ye göç et
tikten sonra tekrar Bulgaristan'a dönen Türklerin zor şartlarda yaşadıklarını bildirdi. Gazete, 
ayrıca, Bulgaristan'da bulunan iki muhabirine dayanarak verdiği haberde, geri dönen Türkle
rin evsiz ve işsiz olduklarını duyurdu. Bu insanlar, evsiz ve işsiz olmayı göze alarak oraya git
mişlerdir. tşte, odur yaptığınız... 

Devam ediyor; haberde, Türklerin evlerinin altı ay süreyle korunacağı yolunda söz verildi
ği hatırlatıldığında, bu söze rağmen, Hasköy kentinde komünist partisi sekreteri ve belediye 
başkanının emriyle, göç başladıktan bir süre sonra, Türklere ait bin dolayında evin yıkıldığını 
belirtti. Bulgar yetkililer, kentte kalan Türklere de evlerini boşaltmaları için üç gün gibi kısa 
bir süre tanıdılar. The Gurdian Gazetesi, geri dönen Türklerin çocuklarının da okullara alın
madığını bildirdi. Bulgaristan'a geri dönen Türklerden çok azının iş bulabildiğine dikkati çe
ken gazete, birçoğunun disiplin cezalarıyla işlerinden atıldıklarını yazdı. 

Oradaki durum bu. Yani, buradan giden insanlar, bütün bunları göze alarak gitmişlerdir. 
bu tarafta ise, 200 bin küsur kişi fevkalade büyük sıkıntıların içine sokulmuştur. Zaten, Türki
ye ekonomisi 150 bin, 200 bin kişiye ancak iş verebiliyor. 150 bin 200 bin kişiye iş verebilen 
bir ekonominin üstüne, 100 bin kişi, 150 bin kişi daha ekliyorsunuz. 

"Bunu, neden yaptınız?" diyen yok; Mademki kapıyı açtınız, açık tutsaydınız; mademki 
kapıyı 85 gün sonra kapatacaktınız, başında düşünseydiniz, başında; başında; bunu söylüyoruz. 

DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Kapatmadık, ka
pıları kapatmadık; vizeli geliyorlar. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devama) — Evet, memleketi büyük sıkıntıların içine soktu
nuz. Bulgaristan'daki durum budur. 

tkidebir, buraya geliyorsunuz, "Efendim, 1984 öncesinde öyle kötü şeyler olmuş ki, neti
ce itibariyle, bu 1984, zincirin son halkasıydı" diyorsunuz... 

MÜNİR E YAZICI (Manisa) — 1980; Kâmran Bey bilir, Kâmran Beye sor. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 1984... 
İşte Hükümet programı; Sayın Akbulut'uri Hükümet programı. 1984'te bu olaylar başla

mış; ama, bu olayların mazereti varmış. Çünkü, bu olaylar, daha önceki birçok olaylara ses 
çıkarılmadığı için olmuş. 1984 öncesindeki olup bitenlerin bir neticesiymiş bu olaylar, öyle mi? 
Pekala... Şimdi bakınız, 1984 olaylarını, 1984 öncesinin kötülükleriyle izah ediyorsunuz. Hem 
de Hükümet Programınızda. Bu Hükümet Programı, 10 Kasım 1989 günlü Hükümet Progra
mıdır. Meseleyi 56 ncı sayfaya şöyle koyuyorsunuz; "1984 yılına kadar iyi komşuluk ve çok 
yönlü işbirliği ilişkilerine başarılı bir örnek teşkil eden Türkiye - Bulgaristan ilişkilerinin ihya 
olunabileceğine ve böylelikle Balkan ülkeleri arasında gerçekleştirilmesi hedeflenen çok taraflı 
işbirliğinin de kuvveden fiile çıkarabilmesi yolunda en önemli bir engelin aşılabileceğine inan
maktayız." Yani, beğenmediğimiz o 1984 öncesi var ya, 1984 olayını ve 1984 sonrasını, bu ola
yı izah için, "kötüdür" diye kullandığınız var ya, onu siz, ah bir bulsanız, ah bir bulsanız; 
Hükümet Programınızın hedefi yerine gelmiş olacak. 

1984 öncesinde, okullar kapatılmış... Ne zaman kapatılmış okullar? Gelin zamanını söyleyin. 
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DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — 1978'de. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Ne zaman?.. 
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — 1978'den itibaren. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hayır efendim, okullar 1974'den itibaren kapa

tılmıştır. 1960'ta da, 1959 - 1960 ders yılında da, bütün Türkçe tedrisat ortadan kaldırılmıştır. 
Ondan sonra, okul kapatma işi falan yok. (ANAP sıralarından gürültüler) Evet böyledir; eğer 
böyle değilse, sizinle her tarafta yüzleşmeye hazırım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Devam ediyorsunuz, burada, New York'tan yapılmış beyanat var; Dışişleri Bakanı, İslam 
Konferansında Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geliyor, söylediği şeyler şunlar : "Bulgaristan'
la ilişkilerimiz 1984 öncesindeki tatminkâr duruma dönerse, buna en çok Türkiye memnun 
olacaktır" Şimdi buraya geliyorsunuz, 1984 sonrasını, 1984 öncesini yererek anlatmaya çalışı
yorsunuz. Bunlar ne; bunlar sizin sözleriniz. Daha bir düzine söylerim burada, vakit olsa bir 
düzine söylerim. 

Gayet açık söylüyorum, bunların vuzuha kavuşması lazım. Bunlar "Sen ve ben" meselesi 
değildir. Bunların doğru konuşulması lazımdır; doğru konuşulmasını sağlamak bakımından 
da, gelin, hep beraber bunların tümünü vuzuha götürelim. 

Sonra, bir Yunanistan olayı var; içler acısıdır Yunanistan olayı. Bugün, Batı Trakya'daki 
Türkler, Lozan Antlaşmasının teminatı altındadırlar. Antlaşma, bir halk için nasıl teminat olur; 
Antlaşma, o antlaşmanın altına imza koyanların imzası geçerliyse, imzası bir anlam taşıyorsa 
teminat olur; imzası tanınmaz hale gelmişse, teminat olmaz. 

Batı Trakya'daki Türkler ve "Davos ruhu" ... Davos ruhu çıkarıldığı gün, Batı Trakya'da, 
o Türklerin arazilerini, Yunanlılar ellerinden alıyordu ve bugün, İbrahim Şerif ve Sadık Ah
met olayı, iç sızlatıcı bir olaydır. "Her şeyi yaptık" diye buralardan söylemek kâfi değildir. 
Hiçbir şekilde kendi başına bırakmamak gerekir. 

Bakın, bir Meclis burada müttehittir, hiç böyle bir ortam bulunamaz. Hepimizin içi sızlı
yor, hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. Hep, biz sizi sıkıştırıyoruz "Bunların üstüne varın" 
diye. "Niye varıyorsunuz?" demiyoruz, "Varın, iktidarsınız" diyoruz. Âncemaatin idare ol
maz; yani, idareyi birisi yapacak, öbürü de eleştirecek. Hükümetle de olmaz, âncemaatin ida
re. ftni, bir bakanın işlerini diğer bakanlar yapmaz. Sorumluluk müşterektir, icraatı bir kişi 
yapar. Eğer, hep beraber yapmaya kalkarsanız, kimse onu sahiplenmez, olmaz zaten, o aş yen
mez. Onun içindir ki, herkes ne yaptığını bilecek. 

Batı Trakya'daki Türkler, bugün "Türk" kelimesini kullanamaz durumdadırlar. "Efen
dim, 'Müslüman' tabiri var". Ama, tatbikatta, o Müslüman dediğiniz adamların hepsi Türkçe 
konuşuyor, Türk soyundan geliyor, onların hepsi Türk. Tatbikat o ve yaşadıkları kasabaların 
hepsi Türk kasabaları. Bunların okullarından, 250 tane okulun öğretmenleri yok, öğretmenle
rini kendileri seçemezler, vakıfları şu duruma düşmüş, arazi alıp arazi satamazlar, devlet, gelir, 
bunların arazisini alır, müftülerini devlet tayin eder, her şeyleri perişan ve bu insanlar... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Eskiden alıyorlar mıydı? 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Evet, 1974 öncesinde alıyorlardı. 
Netice itibariyle, bütün bunların hepsi perişanlık. Bunlara karşı biz ne yapacağız? Bunla

ra karşı, "Ver elinizi sıkalım" demek olmaz, bir tavır koyacaksınız orta yere. 
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Gayet açık söylüyorum, Amnesty International; yani Uluslararası Af örgütü, "Türkiye'
de birtakım şeylere gelirsek, biz ona ters bakarız" ...Şimdi ondan medet umar hale gelmişiz 
biz neredeyse; yani, Sadık Ahmet'le İbrahim Şerifi, Amnesty International kurtaracak; yok 
efendim, Helsinki Vatch kurtaracak... Onlar, Türkiye'de işkence var, şu var, bu var" dediği 
zaman, biz de onlara kızıyoruz; aynı örgütlerdir onlar. Onlara ben yanlış bakmıyorum; onla
rın dışında birtakım şeyler yapmak lazım. Bu insanları yalnız bırakmaya hakkımız yoktur, yal
nız bırakamayız. 

Geliyoruz Adaların tahkimatına. Neredeyse müktesep hak haline gelmek üzere. 
Bütün bunlardan sonra, buraya geliyoruz, "Biz çok düzgün bir politika takip ettik" 

diyoruz... 

Sayın Şengün burada konuştu, çok övdü 1983 - 1990 dış politikasını; şöyle aktiftir, böyle 
aslandır, böyle kaplandır. Buna bir şey demiyorum, bunu demek hakkı. Yalnız, bir de "zapta 
şunu söyledim filan zaman, zapta merakı olan bir baksın" filan dediniz. Zapta merakı olan 
var; bakmış, zabıt da burada. (DYP sıralarından alkışlar) 

tSMAİL ÜöDÜL (Edirne) — Eskiden alıyor muydu? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Sayın Milletvekilleri, Kıbrıs olayı... 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Dün dündür, bugün de bugündür... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Evet, bana sığınıyorsunuz, anladım. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Biz neden sana sığınalım; sığınanlar 

babalar, babalar... 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) -r Bana sığınmadan... Bana sığınmadan... Daha bir 

şey demedim... 
Kıbrıs olayı, aslında fevkalade önemli bir olaydır. Kıbrıs, Kıbrıs'taki soydaşlarımız ve on

ların fevkalade dirayetli, fevkalade vatanperver Cumhurbaşkanı Denktaş, Türk Milleti ve Dev
leti tarafından hiçbir şekilde yalnız bırakılmamalıdır. 

26 Şubatta yapılacak olan... 
MURAT BATUR (Şanlıurfa) — Siz yalnız bıraktınız onları. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — 26 Şubatta yapılacak olan toplantıda, Türkiye'

nin, kendisinin arkasında olduğunu hissetmelidir. Kıbrıs'ta, Türkiye'nin verebileceği bir taviz 
yoktur. Eğer, Türkiye, Kıbrıs'ta, birtakım tazyiklerin altında kalarak taviz vermek durumunda 
kalırsa, o zaman Türkiye'de çok büyük sıkıntılara sebep oluruz. Bunun üzerinde dikkatle du
rulduğunu sanıyorum. Resmî makamların beyanları da o yöndedir, ondan cayılmasını resmî 
makamlar, Kıbrıs'taki haklarımızın arkasında durdukları sürece, Türkiye onların arkasında du
racaktır. 

Gayet açıklıkla söyleyelim : "Efendim, biz, Yunanlıları, Elen şovenizmini falan yeni öğ
rendik, yani, Davos ruhundan sonra öğrendik" demek de gaf olur, çok büyük gaf olur. Yani, 
"Davos'a giderken bunların ne olduğunu bilmiyorduk, Davos'un sayesinde öğrendik" demek, 
çok büyük gaf olur. 

"Dostlarım... Biz, komşularımızla-düşmanlık politikası taraftarı falan değiliz" diyorsu
nuz... Komşularımızla dost olun da, bu dostluklar hep Türkiye'nin zararına işlemesin. Bu dost
lukların karşılıklı menfaatlara göre işlemesi şarttır. 
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Gelin, bu konulan biraz daha konuşalım ve gelin, bundan, iyi neticeler çıkaracak birta
kım yollar bulalım. Diyoruz ki, "Bakın, Avrupa değişiyor, Türkiye'nin ona uyabilmesi lazım" 
Bu hususlarda Hükümetin ne düşündüğünü bilelim. Ne millet biliyor, ne de Meclis biliyor. 
Çünkü, söylenmedi bunlar. Her zaman söylenen birtakım sözler söylendi. Tartışma, ancak açıl
mıştır; ama, söylenecek sözlerin çoğu söylenmemiştir. Ben böyle söyleyeyim de, siz gene bildi
ğinizi yapın. Ama, bakınız bu zeminler konuşulmak için vardır. Bu zeminlerden konuşmayı 
kaldırdığınız takdirde, o zaman, bu, sokaklarda konuşulur, kahvehanelerde konuşulur ve yan
lış konuşulur. Yanlış konuşulur... Doğru konuşulması lazımdır. 

ÎSMAtL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Demirel, grup adına konuşuldu... 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Sayın sözcünün bir sözünü tashih edeceğim, ya

ni, sırf zabıt için tashih edeceğim. 
Sayın sözcü diyor ki; "1983 - 1990 dış politikası şöyle aktiftir, böyle dinamiktir, böyle 

hareketlidir" falan. Bunu düzeltelim müsaadenizle. Çünkü, diyorsunuz ki, 'Türkiye, buna kar
şılık, özellikle son iki üç yıldan beri antlaşmalardan doğan hakkını kendi kamuoyuna ve dün
ya kamuoyuna anlatamamıştır. Türk - Yunan ilişkilerinde, Hükümet pasif ve hareketsiz. En 
hayatî konularda bile, aman mesele çıkmasın diye tutuk davranmakta. Yunan Başbakanının, 
bazen terbiye dışı ve saygısız tutumlarına maruz kalınmakta, hatta haysiyetimiz zedelenmekte
dir. Adaların silahlandırılması karşısında. Milletlerarası Adalet Divanına gidilip gidilmeyece
ğine dair soruya, Dışişleri Bakanı, geçen yıl mayıs ayında, 'hele bir Yunan seçimlerini bekleyelim' 
demiştir. Başbakanın, bu konuda, günlük düşüncelere göre hareket ettiğini görüyoruz. Bir gün 
zeytin dalı uzatmakta, sonra bir aşın davranıştan sıçrayıp, ertesi günü kurt postunda görüne-
bilmektedir. Bu, dış politikamızdaki millî menfaatlanmızı zedeleyen, istikrarsızlığın ve tutar
sızlığın işaretidir" 

tSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Şimdi, 1990 yılındayız... 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Efendim, ben diyorum ki, tamam 1986 yılında 

söylenmiş bu sözler, 3 Haziran 1986'da. Binaenaleyh, biraz evvel konuşan sözcünün inanılırlı
ğını bakımından, biraz evvel söylediği sözlerin... (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) ... 1983'ten 1986'ya kadar kısmını çıkaralım, 1986'dan 1990'a kadar olan dış politika
nın aktif olduğunu falan söylesin de, 1983'ten 1986'ya kadar kısmını düzeltelim. Ben zabıt dü
zeltiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar; SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Ne vesileyle söz istiyorsunuz efendim, buyurun? 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 1986 yılında Mecliste yaptığım bir konuş

mada Türk dış politikasının muayyen bir kısmını eleştirmiş olabilirim. Bunun anlamı, hiçbir 
zaman 1983 -1990 yılları arasının tümü itibariyle aktif ve dinamik bir dış politika olmadığını 
göstermez. 

Sayın Genel Başkan, her zamanki itiyadı içinde bir noktayı ele almak suretiyle, benim ina
nırlılığım konusunda Yüce Mecliste tereddüt uyandırmak istemiştir. Kendilerine aynen iade edi
yorum. (SHP ve DYP sıralarından "Aaa" sesleri, gürültüler) 
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BAŞKAN — Genel görüşme önergeleri üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, genel görüşme açılmasını oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Vatandaş görüyor sizi, vatandaş... 
Keçeciler hakikaten geri zekâlı. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, koltuk sayısından fazla bakan var. 
BAŞKAN — Saymayı durduruyorum... 
Bir bakana "geri zekâlı" diye hitap eden bir milletvekilini millete açıklamak istemem; ama 

bir milletvekilinin bu sözünü takbih ederim. (Gürültüler) 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, kaç oy oldu bilmiyorum; ancak, şu anda, Mec

liste, 18 bakan var, bakanlar çift parmak kaldırıyor, 36 oy eder. Bir bakan ancak bir kişinin 
yerine... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, saydık, bakanların oylarını saymaya ihtiyaç görülmedi. Lütfen... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Mesele yok o zaman, bir diyeceğim yok; ama bir daha öyle 

yapmasınlar. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen efendim... Başkanlığın sayımına itimat edin efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ona bir şey dediğim yok. Bakanlar çift oy kullanıyor. 
BAŞKAN — Onu dikkate alırım efendim, sizin ikazınıza ihtiyacım yok efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — 18 bakan var, çift oy kullanıyorlar, 
BAŞKAN — İhtiyacım yok... Lütfen... (Gürültüler) 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — 18 bakan olduğunu tespit ettiniz mi? Mademki tespit ettiniz 

niçin söylemiyorsunuz? 
Niçin söylemiyorsunuz? 36 bakan oluyor? 
BAŞKAN — Genel Kurulun 20 Şubat 1990 tarihli 79 uncu birleşiminde alınan karar gere

ğince, "Terörle ilgili olarak hükümetin çalışmaları ve alınan tedbirler konusunda" açılması kabul 
edilen genel görüşmeyi yapmak için, 22 Şubat 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.06 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetonç'in, 1983 yılından bugüne kadar göreve atanan imam 
hatip lisesi mezunlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Halil Ştvgtn'tn yazdı cevabı (7/1098) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını sağlamanızı saygı ile talep ederim. 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 
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ANAP İktidara geldiği 1983 yılından bugüne kadar Bakanlık kadrosu içinde göreve ata
nanların kaç tanesi tmam Hatip Lisesi mezunudur? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü 19.2.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 9 Şubat 1990 tarih ve 7/1098/4237/19235 sayılı yazıları. 
Manisa Milletvekili Sayın M. Erdoğan Yetenç tarafından verilen yazılı soru önergesinde, 

"ANAP iktidara geldiği 1983 yılından bugüne kadar Bakanlık kadrosu içinde göreve atananla
rın kaç tanesi tmam Hatip Lisesi mezunudur?" cevaplandırılması istenmektedir. 

Bakanlığımızca; 1983 yılından bu yana 2 adedi şef, 4 adedi memur ve 1 adedi şoför olmak 
üzere 7 adet tmam Hatip Lisesi mezunu atanmış bulunmaktadır. 

Bunların dışında, Bakanlığımız taşra teşkilatında; il kuruluşlarının personel ihtiyacını kar
şılamak üzere lise ve dengi okul mezunları için valiliklerce açılan imtihanları kazananlar ara
sında 5442 sayılı ti tdaresi Kanununa göre atamaları yine valiliklerce yapılmış bulunan 4'ü şef, 
9'u ayniyat saymanı, 9'u ambar memuru, 6'sı şoför, 6'sı daktilograf, 144'ü memur, 23'ü imam 
ve 6'sı gassal olmak üzere toplam 207 tmam Hatip lisesi mezunu görev yapmaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Sağlık Bakanlığı Kadro ve Çalışan Personel Durumu 

Kadro Çalışan Boş 

Merkez Toplam 
Taşra Toplam 
Genel Toplam 

4 056 
166 835 
170 891 

2 351 
154 773 
157 124 

1 705 
12 062 
13 767 

— 305 — 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

80 İNCİ BİRLEŞİM 

21 . 2 . 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halikçı Parti ve Doğru Yol Partisi 
grupları adına grup başkanvekilleri An'kara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt, İstan
bul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 5 ar
kadaşımın; terörle ilgili olarak Hükümetin çalışmaları ve alınan tedbirler konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyanınca, Genel Kurulun 
15.2.1990 tarihli 78 inci Birleşiminde açılması kalbul edilen genel görüşme (8/22) 
(GÖRÜŞME GÜNÜ : 22.2.1990 Perşembe) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adıma Grup Başkanvekilleri Zonguldak Millet
vekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, dış politika konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına İlişıkürı önergesi) (8/21) 

2. —> Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politiıka ve soydaşlarımızın sorunları konuşlunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarımca bir genel görüşıme açıflmasına ilişkin öner
gesi (8/13) 

3. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 11 arkadaşının, Ermeni Soykırımı ile 
ilgili iddialar ve Azerbaycan'da sahnelenen olaylar konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/19) 
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6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
X 1. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, 

Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ile 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/624, 1/137) (S. Sayısı : 362) 
(Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 2. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 55 Arkadaşının, Milletvekili 
Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin önergesi ve Anayasa Komisyonu Raporu (4/81) (S. 
Sayısı : 363) (Dağıtma tarihi : 14.2.1990) 

3. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

4. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver*in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının önlenmesi îçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

5. — 657 Sayılı Harita Genjel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 29.11.1989) 

6. — İsparta Milletvekilli Süleyman Demirel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 4.12.1989) 

7. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

8. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) 

9. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 8.11.1988; 29.1.1990) 
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10. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990)( 

11. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

13. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi : 31.1.1990) 

15. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve Ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ye Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 18. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşınım 2924 Sayılı Orman Köylülerinim Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kamum Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına) İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 

X 21. — Türkiye Cuırrihuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

22. — izmir Milletvekili Erdal inönü ve 41 arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa Önerisi ve içişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


