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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Genel Kurul saat 15.00'te açıldı. 

Dursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, Balkan ülkelerinden gelen göçmenler ve Bulga
ristan'da yaşayan soydaşlarımıza ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Orhan Ki-
lercioğlü; 

Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, çiftçilerin içinde bulunduğu durum ve 
sıkıntıları konusundaki gündem dışı konuşmasına, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Necmet
tin Cevheri; 

Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, yükseköğretim kurumlarında bazı öğretim üyele
rinin, kılık kıyafet konusunda davranışları hakkındaki gündem dışı konuşmasına da, Millî Eğitim 
Bakanı Koksal Toptan, 

Cevap verdiler. 

Sanayi, Teknoloji ve Ticaret; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Millî Savunma; 

Komisyonları Geçici Başkanlarının, komisyonların başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip 
seçimlerine ilişkin tezkereleri ile, 

İnsan Haklarını inceleme Komisyonu Geçici Başkanının, mezkûr Komisyonun Başkan se
çimine ve, 

Bu Komisyon Başkanının, komisyon başkanvekilleri sözcü ve kâtip seçimine dair, 
Tezkereleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Samsun Milletvekili trfan Demiralp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Gümrük Bakanlığına 

ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve üretici birliklerine ait depolarda, 
geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiistimalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra 
yapılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kini önergesi (10/4) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve 
öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ'a, Başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve süre ile izin 
verilmesi kabul edildi. 

Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 13 arkadaşının, öğretmenlerin toplum içinde la
yık oldukları yere oturtulması için çözülmesi gereken meseleleri konusundaki önergeleri üzeri
ne açılması kabul edilen genel görüşme (8/1) tamamlandı. 

12 Aralık 1991 Perşembe günü toplanmak üzere birleşime 20.05'te son verildi. 

Başkanvekili 
Fehmi Işıklar 

Kâtip Üye . Kâtip Üye 
Erzurum Manisa 

Lütfi Esengün Cengiz Üretmen 

o 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

12 .12 . 1991 Perşembe 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, öğretmenlerin özlük, ekonomik ve sosyal hak
larında yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.12.1991) 

Genel Görüşme. Önergesi 

1. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiUeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu 
ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Mil
letvekili Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup BaşkanvekiUeri Bayburt Milletvekili Ülkü 
Güney ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Refah Partisi Grup BaşkanvekiUeri Malatya 
Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile 13 arkadaşının; ülkemi
zin iç güvenlik sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1991) 

o 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Bnşkanvckili Fehmi Işıklar 

KATİP ÜYELER: Cengiz Üretmen (Manisa), Lütfü Esengün (Erzurum) 

; — , 1 — e 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Elazığ Milletvekili Ahmet Küçükel'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — içel Milletvekili Rüştü Kâztm Yücelen'in, TBMM Başkanlık makamtntn saygınlığı ve bu 
saygınlığtn kontnmastmn gerekliliğine ilişkin gündem dtşt konuşması ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının saygınlığı ve saygınlığının korunması" ko

nusunda İçel Milletvekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen söz istemişlerdir. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Gündem dışı konuşmaların süresi beş dakikadır; arkadaşlarımın bu süreye riayet etmesini 

rica ediyorum. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık makamının saygınlığı ve bu saygınlığın korunmasının gerekliliği ko
nusunu arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Sözlerime başlamadan önce hepinize saygılar sunarken, 19 uncu Yasama Döneminde, sağlık 
dolu günlerde, başarılı çalışmalar sergilemenizi diliyorum. 

Gerek millet, gerek ülke, devletin varlığı için şarttır; ama, yeterli değildir. Bir ülke üzerin
de yaşayan milletin içinden çıkacak güç, o toplumu yönetecek, savunacak, bireylerin güvenli
ğini sağlayacak, bir arada yaşamanın gerektirdiği düzeni kurup, işletecektir. Hepimizin bildiği 
gibi, bu üstün gücün adı egemenliktir. Yani egemenlik, devleti, devlet yapan güçtür. 

Her egemeliğin özü, esas olarak millettedir. Egemenlik tektir; bölünemez, devredilemez 
ve zaman aşımına uğrayamaz; millete aittir. Halkın içinden hiçbir bölüm veya birey, egemenli
ğin kullanılmasını kendisine mal edemez. 

Egemenlik, devletin üstün gücü olduğuna göre, devlet içinde, onun üzerinde veya ona denk 
başka bir kudret de mevcut olamaz. Mustafa Kemal Atatürk de bu hususu daha 1920'li yıllar
da, "Büyük Millet Meclisi, Türk Milletinin asırlar süren arayışlarının özü ve onun bizzat 

— 547 — 



T.B.M.M. B : 15 12 . 1 1 . 1991 O : 1 

kendisini idare etme şuurunun canlı bir timsalidir" diye ifade etmiştir. 
Büyük Türk Milleti, egemenliği bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle kullanmakta

dır ve millî iradenin tecelligâhı olan bu kutsal çatıyı her zaman korumuştur. Anayasalar hazır
lanırken de bu hususa özellikle dikkat edilmiştir. 

1924 Anayasasının 3 üncü ve 4 üncü maddesi, 1961 Anayasasının 4 üncü maddesi, 1982 
Anayasasının da 6 inci maddesi dikkatle okunduğu zaman görülecektir ki, millî iradenin belir
diği tek makam, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu bakımdan, Türkiye Büyük Millet Mecli
si, egemenliği sadece kullanan diğer bütün organların üzerindedir. Çünkü, hem 1961, hem de 
1982 anayasalarımıza göre milletin seçtiği tek organ Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Öyleyse, 
millî egemenliği millet adına kullanacak en üstün ve yüce organ da, kurulduğu günden beri, 
sadece ve yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Büyük Türk Milleti ve Anayasamız, Türkiye Büyük Millet Meclisine gösterdiği bu hassa
siyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı içinde göstermiştir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı, Anayasanın 94 üncü maddesi uyarınca, Meclis toplantılarında oy kullana
mamakta, üyesi bulunduğu, siyasî partinin ve parti grubunun Meclis içindeki veya dışındaki 
faaliyetlerine ve görevinin gerektirdiği haller dışında Meclis tartışmalarına katılamamaktadır. 

Bu sınırlamaların amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, tarafsız yönetimi sağ
laması ve saygınlığını korumasıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 14 üncü maddesi ise, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanının görevlerini sayarken, birinci görev olarak, "Millet Meclisini, Meclis dışın
da temsil etmek" diyerek, Yüce Meclisle Başkanını özdeşleştirmiştir. 

Şu anda siz değerli üyeler adına İçtüzük çalışmalarını yürüten komisyon, yeni İçtüzük tas
lağında 7 nci madde olarak yer alan Başkanın görevleriyle ilgili bölümde, "Başkanın, Meclisi, 
Meclis dışında temsil etme" görevinden sonra, ona ikinci görev olarak, "Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin şerefini ve haklarını koruma, faaliyetlerini teşvik etme" görevini yükleyerek, bu 
konuda ayrı bir hassasiyet göstermektedir. 

Anayasanın 80 inci maddesi, "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi 
veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler" demektedir. Buradan hareketle, 
ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde, şimdiki Başkana oy vermediğimi; ama, 
seçildiği andan itibaren, benim de Başkanım olduğu ve benim üyesi bulunduğum Meclisi tem
sil ettiği gerçeğini de unutmadım. 

Büyük Türk Milletinin, Anayasamızın ve siz değerli üyelerin bu kadar büyük bir hassasi
yet gösterdiği bir konuda, hangi siyasî partiye mensup olursa olsun, bir Hükümet üyesinin -
Başkana oy versin, vermesin- bu yüce makama dil uzatmasına, sataşmasına kayıtsız kalmak 
mümkün değildir. 

Bu Hükümet üyesinin, 6 Aralık 1991 tarihli basın toplantısında dağıttığı yazılı metni ay
nen arz ediyorum... 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, aynen okursanız, geç olabilir. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Hayır efendim, bir sayfadır; süreme riayet edi
yorum, hemen bitireceğim. 

"Sayın basın mensupları, tesadüfen, daha doğrusu, tayinle milletvekili olan bir zatın, bu
gün bir gazetenin taşra nüshasında çıkan, yakışıksız, asılsız ve seviyesiz beyanını okudum. Bu 
konuyu cevapsız bırakamazdım; onun için huzurunuzdayım..." (DYP sıralarından gürültüler) 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
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RÜŞTÜ İCAZIM YÜCELEN (Devamla) — Basın bültenini okuyorum efendim; niye ra
hatsız oluyorsunuz!.. (DYP sıralarından gürültüler) 

ADİL AYDIN (Antalya) — Semra Hanımın Anavatan Partisi milletvekilleri için söyledik
lerini söyle... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Efendim, müsaade edin, benim konuşmam

dan sonra gelir söylersiniz. Daha öğreneceksiniz iktidar olmayı... (DYP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN— Sayın konuşmacı, konuşma süreniz 5 dakika... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Ben süreme riayet ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — tzin verin... 5 dakika doldu; itirazlara neden olmayacak biçimde sadece özet
leyin. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Sayın Başkanım, ben özetliyorum. Bunda ra
hatsız, olacak bir şey yok. Arkadaşlarımız, iktidar olmayı da öğrenecekler... 

BAŞKAN — Rahatsız oldukları için değil efendim. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) —• Sayın Başkanım, ben bunu, size arz etmek 
zorundayım. Eğer siz buna mani olmayacaksanız, babalarına şikâyet edeceğim; başka yolum 
yok!.. 

BAŞKAN — Özetleyin efendim, zamanınıza uyun, kâfi. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Peki efendim. 
Değerli arkadaşlarım, hiç kimse, Meclis Başkanına, "sahte şövalye", "istikrarsızdır", "Mec

lis Başkanı, şuuruna hâkim değildir", "Meclis Başkanı, hiçbir zaman siyasî kimlik kazanama
dı; haysiyet ve şeref celladıdır" deme hakkına sahip değildir. (ANAP sıralarından alkışlar; DYP 
sıralarından gürültüler) 

Yüce Meclisimiz, Başkanımızı, 16 Kasım 1991 tarihinde seçmiştir ve az önce de söyledi
ğim gibi, şimdiki Hükümetin bu sayın üyesi de oy vermiştir; aradan 20 gün geçtikten sonra, 
6 Aralık tarihinde de basın toplantısı yapmıştır. 

Eğer bildiği var idiyse, bildiklerini 16 Kasımdan önce Yüce Meclise söylemeliydi. Söyle
mediğine ve oy verdiğine göre, bu söylediklerini ve basın toplantısını, Yüce Meclisin huzuruna 
gelip yalanlamalı, Meclisin ve Başkanlık makamının saygınlığını korumalıdır. 

Bir gazetenin taşra nüshasında çıkan bir haber üzerine, "yağmur yağıyor dedin; dolayı
sıyla sen beni ördeğe benzettin" misalinde olduğu şekilde alınganlık göstererek, hiç kimse kendi 
hesabını verirken, kendini anlatırken, kendisini yükseltirken, kendisine makam verenler istese 
bile, bu yüce makamı ve bu makamda oturanları suçlayamaz, kötüleyemez. (DYP sıralarından 
gürültüler) 

Bir daha böyle bir şey olmaması dileği ile, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Başkanını 
korumanın ve kollamanın, hepimizin görevi olduğunu hatırlatır, Yüce Meclise saygılar suna
rım. (ANAP sıralarından alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sayın Başkan, bir bakan için burada "ördek misali gibi" 
dedi. Olmaz böyle şey!.. 

BAŞKAN — Efendim.bakan, gerekirse cevap verir; lütfen oturun. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Bakanlık makamını,' 'ördek misali" ile bağdaştıran kimse. 
BAŞKAN — Oturun efendim. 
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İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sayın Başkan, bakanlık makamını ördek misali ile bağ-
daştıramaz. 

BAŞKAN — Oturun efendim. (DYP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, Bakan adına cevap vermek isti

yorum, sataşma nedeniyle. 
BAŞKAN — Efendim, bakan adına siz cevap verebilir misiniz! Oturun lütfen. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Bir bakanlık makamını ördeğe benzetemez efendim. (DYP 

sıralarından gürültüler) Bulanık suda balık avlamayın lütfen. 
BAŞKAN — Efendim, oturun lütfen. (DYP sıralarından gürültüler) 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Grubumuza sataşma vardır söz istiyorum Sayın 

Başkan. . 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — İçtüzüğümüzde öyle bir hüküm yok Sayın Başkan. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Sayın Başkan, gruba sataşma var, Başkanvekilimiz ce
vap versin. (DYP sıralarından gürültüler) 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Grup adına cevap vermek istiyorum, grubumu
za sataşma vardır Sayın Başkan. 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Bakanlık makamîna "ördek" diyecek adam, bu Mecli
sin içinde!.. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Grup Başkanvekili, hasip gruba yönelik herhangi bir şey söylemedi. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Ne demek söylemedi! Bakanlığa "ördek" dedi, zabıtla

ra bakın... (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, sayın bakanın cevap verme hakkı vardır diyorum. 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Olur mu öyle şey!.. Terbiyesizliğin âlemi yok... (ANAP 

sıralarından gürültüler) 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Bakan grubumuzun üyesidir; gruba sataş
ma olduğundan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim! Sayın bakanın ve Sayın Hükümetin cevap verme hakkı var. 
Lütfen oturun. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) —- Grubumuza sataşma olmuştur, cevap verme hak
kımız var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sataşma yok efendim; gruba sataşma yok. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Lütfen efendim... • • . 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Nasıl yok Sayın Başkan! Konuşmacı orada, amacı ol

mayan bir konuşma mı yaptı? 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hükümete de sataşma yok efendim. 
DEVLET BAKANI.AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepi

nizi saygı ile selamlıyorum. 
Bir konuşmayı üzüntüyle dinledik. Meclis Başkanlığının saygınlığını bahane edip, bu ma

kamın saygınlığını koruyacağım diyen arkadaşımızın, burada bulunmayan bir Hükümet men
subunu, bir parlamento üyesini küçültmesi onur kırıcıdır. Teessüflerimizi ifade ediyoruz. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Meclis Başkanı da, her parlamenter de, her Türk vatandaşı da saygıya layıktır. Herkes, 
kendi özlük haklarına yapılan hakareti, haksızlığı, yetkili mercilerde veya meşru zeminlerde 
müdafaa eder; müdafaadan aciz değildir. Yalnız, burada bir partinin sözcüsünün, belirli bir 
makamı koruyorum iddiasıyla çıkıp bunu siyasete malzeme etmesi en büyük kötülüktür o ma
kamlara; acı olan budur. (DYP sıralarından alkışlar) Acıdır, hazindir... Politikayı böyle yanlış 
şekilde yorumlamayalım. Bu Parlamento da kişileri küçültmekle, çeşitli konulardaki sürtüş
meleri siyaset malzemesi haline getirmekle bir yere varılamaz; ülkenin hiçbir problemi de çö
zülemez. -

Sizleri doğru yola davet ediyorum, vicdanlarınıza sesleniyorum: Dürüst politika yapın* 
Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Ben şahsım adına konuştum. 
BAŞKAN — Evet efendim. 

2. — istanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu 'nıın, istanbul'daki doğal gaz çalışmalarına ilişkin gün
dem dışt konuşması 

BAŞKAN — istanbul'daki doğal gaz çalışmaları konusunda, İstanbul Milletvekili Sayın 
Yusuf Namoğlu, buyurun efendim. 

Burada bulunmayan kişilere yönelik bir konuşma yapmamanızı rica ediyorum efendim. 
YUSUF NAMOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul doğal gaz 

dağıtım projesi hakkında görüşlerimi belirtmek için huzurlarınızda bulunuyorum. Yüce Mec
lise en derin saygılarımı sunarım. 

Bildiğiniz gibi, son günlerde basını ve kamuoyunu meşgul eden önemli konulardan birisi 
de, halen devam etmekte olan, doğal gaz dağıtım şebekesinin inşaatıdır. Bu konu, uygulama
daki aksaklıklar nedeniyle kuşkular uyandırmaktadır. 

Doğal gazı taşıyan polietilen borular, toprağın 120 santimetre alt kotuna kum serilerek 
yerleştirilmektedir. 

Bu kumun çok iyi bir şekilde sıkıştırılması gerekir. Bir deprem olması halinde, İstanbul'
un, ikinci derece deprem kuşağında bulunmasından veya herhangi bir basınçtan dolayı doğa
bilecek gaz kaçaklarının kontrol edilebilme imkânının bulunması gereklidir. Bu sebeple, doğal 
gaz borularının geçtiği bölümlerin, asfalt yerine başka bir malzemeyle, örneğin parke taşıyla 
kapatılması gerekirdi. Aksi takdirde, yerin altında birikebilecek gaz, yerin altındaki kalıntı boş
luklara dolacak ve havaya yüzde 5 ile 15 oranında karışan gaz, bu karışımdan dolayı infilak 
edebilecektir. 

Bir caddenin doğal gazdan yararlanabilmesi için, aynı caddede ayrı ayrı zamanlarda dört 
defa kazı yapılarak, birinci aşamada 20 barlık boru, ikinci aşamada 4 barlık polietilen boru, 
üçüncü aşamada yolun karşı cephesine 4 barlık boru döşenmekte ve ancak dördüncü aşamada 
binalarla bağlantı gerçekleşmektedir; bu da yaya ve araç trafiğini son derece güçleştirmekte 
ve halkımıza büyük sıkıntı vermektedir. 

Bu durum, Anakent Belediyesi ile, İGDAŞ'ın, plansızlığı ve kadro yetersizliğinin en so
mut örneğidir. Bir örnek vermek gerekirse, Bağdat Caddesinde, yolun solunda, 20 ve 4 barlık 
borular döşenmiştir; oysa, karşı caddede herhangi bir döşeme yapılmadığından dolayı, 4 bar
lık boru döşemek için yolun sağı tekrar kazılacaktır. İlçe belediyesi haklı olarak buna karşı 
çıkmaktadır. 

İstanbul'da bir mahalleye doğal gaz tesisatı yapıp, boru montajıyla gaz verilme işinin 
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yakın sürelerde tamamlanması halinde, tecrübe kazanılacak, organizasyon ve koordinasyonu 
daha iyi olacaktı; tahsilat imkânı ile, İGDAŞ, finansman kaynağı sağlayacaktı -örneğin, bele
diyeler bu gazı yüzde 80 gibi bir kârla satmaktadırlar- devreye alma işi daha güvenli olacaktı; 
montajı ve devreye alınmasıyla birlikte, yollar, caddeler ve kaldırımlar defalarca kazılmaya
cak, dolayısıyla vatandaşa da büyük ıstıraplar çektirilmeyecekti. 

Ankara halkı iki yıldır doğal gazdan yararlanmaktadır. Doğalgaz çalışmalarına önce is
tanbul'da başlanılmasına rağmen, henüz kullanılma safhasına geçilememiştir; bitirilmesi için 
gelecek yıllardan bahsedilmektedir. İGDAŞ'ın elinde döşeme boruları kalmadığından, Hükü
met kredi temin etmezse, bu süre daha da ileriye ertelenebilecektir. Borusu döşenmiş, doğal 
gaz şebekesinin ağzının boş bırakılmış olması, gaz verildiğinde ilk anda, toz vesaire gibi fak
törlerle, cihaz arızaları meydana getirecek ve doğal gazın sebep olacağı ciddî bir yangınla vere
ceği zarar, projenin en az iki yıl daha geriye götürülmesine neden olacaktır. 

Döşenmekte olan boru çapları zamanla yetersiz kalacak, Ankara'da olduğu gibi, zamanla 
tekrar kazı yoluna gidilecektir. 

Doğalgazın, diğer yakıtlara göre birçok üstün yönleri vardır; ekonomik bir yakıt ve çevre 
dostu olması, özelliklerindendir. Buna rağmen geleneksel konut ısıtmasında ortaya çıkan di
ğer zararlılar yanında, ikinci planda kalan azot oksit, doğal gazla ön plana çıkmaktadır. Azot 
oksit, zamanla bitki örtüsünü harap ederek, uzun vadede çevre ve insan sağlığına zararlı ol
maktadır. Bu olumsuzluk, Avrupanın, geri kalmış ülkelere gönderdiği eski teknoloji yerine, 
yeni teknoloji ürünleri kullanılarak azaltılabilir; örneğin, brülörlerde... 

Belediyeler, tasdik edecekleri yeni yapı projelerinde, Doğalgaz tesisat projesini muhakkak 
aramalı ve bunlarda mümkün olduğunca Doğalgaz kazanlarının çatılarda yer alması sağlan
malıdır. 

Endişelerin en fazla olduğu noktalardan biri de, basınç kontrolleri konusudur. Gaz dağı
tımı anında yapılacak basınç kontrollerinde gaz kaçağı tespit edilirse, -sistemin yanlışlığı itibariyle-
bu kaçağın yerini tespit etmek için yeniden kazı yoluna gidilecektir. Anakent Belediyesi ve İG
DAŞ'ın organizasyon hatalarının somut örnekleri şunlardır: Hal kah'da yer alan 4 bin konut
ta, 1 500 emniyet mensubu oturmaktadır. Bu konutlarda her türlü bina içi tesisat yapılmış ol
masına ve doğal gaz ana hattı konutların hemen yanından geçmesine rağmen, reglaj istasyonu 
yapılmamıştır. Bu basiretsizlik neticesinde, Halkalı toplu konutları, doğal gazdan hâlâ yarar
lanamamaktadır, 

Yine Ataköy'de 15 bin konutun altyapısı, doğal gaz tesisatına uygun yapılmasına rağmen, 
indirim merkezi yapılmadığından, gaz verilememektedir. " 

1989 yılında yapılan mahallî seçimlerden sonra çok az bir ilerleme kaydedildi; yapılan ka
nalların da üzerleri kapatılmadı. Nedeni, kanal ve boru döşeme işinin müteahhit firmaya, sı
kıştırma ve asfaltlamanın, belediyeye ait olmasıdır. Bu nedenle, vatandaş, çukurlardan kurtu-
lamamaktadır. Hatta, Anakent Belediyesinin, kanal yapma ve asfaltlama işini yapmaması üze
rine, zamanın Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Yıldırım Aktuna haklı olarak, Bakırköy'deki 
doğal gaz çalışmalarını dondurmuştu. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, toparlayın efendim. 
YUSUF NAMOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Firmanın sorumluluğunda olan işleri, idare, kendi belirlediği kimselere taşeron niteliğin

de yaptırmaya kalktığından, müteahhit, bu tutum neticesinde ilgisiz kalarak işi bırakmıştır. 
Bu durum Ataköy'de yaşanmıştır. - . •• 

Doğal gaz gelecek düşüncesi ile İGDAŞ, havagazı tesislerini devreden çıkarma aşamasına ge
tirmiştir. Havagazından da mahrum kalan vatandaş, tüp gaz kullanmak mecburiyetinde kalmıştır. 
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Doğal gaz şebekesi tamamlanmış, gaz verilebilir duruma gelmiş olsa dahi, binaların iç tesisat
ları yapılmadığından ve belediye bu konuda hiçbir girişimde bulunmadığından, İstanbul hal
kı, doğal gazdan yine yararlanamayacaktır. Çünkü, vatandaş, doğal gaz şebekesinin tamamı
nın tamamlanamayacağını düşünmekte tamamlansa dahi, dağıtımının ne zaman başlayacağı
nı bilmemektedir. 

Anakent Belediyesi 1989 yılından sonra, mevcut kadroyu dağıtmış; kadroya eleman değil, 
elemana kadro felsefesi ve iş bilmez, plansız, programsız uygulamalarla, 9 milyon İstanbullu--

yu bezdirmiştir. 
Bu durumu, Hükümet ve Yüce Meclisin saygıdeğer üyelerine sunarım. 
Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Namoğlu'na teşekkür ederiz. 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırtş'ın, olumlu muhalefet yapılması, Hükümetin bazı 
vaatleri ve Kahramanmaraş ilinin içme suyu sorununa ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı 
Âkın Gönen'in cevabı 

BAŞKAN — Hükümetin bazı uygulamalarının eleştirilmesi ve olumlu muhalefet yapıl
ması konusunda1 Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Recep Kırış. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime baş

larken, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, biraz önce bir tartışmaya şahit olduk. İnanın, Meclisteki bu tür tartış
malarda zaman zaman, konunun çok sert ve bu Yüce Parlamentoda olmaması gereken sözler
le ifade edilmesi, bizleri izleyen tüm vatandaşları üzüyor. O bakımdan, gelin, Türkiye'nin me
selelerini en medenî ve en seviyeli bir ölçüde, ciddiyetle, nezaketle; ama, insaf ve adaletle tartı
şalım; her şeyi söyleyelim; fakat birbirimize hakaret etmeyelim ve ne kendimizi, ne de şu Yüce 
Meclisi, halkımızın ve tüm dünyanın gözleri önünde rezil etmeyelim diyorum. 

Değerli arkadaşlar, "birtakım icraatın eleştirilmesi ve olumlu bir muhalefet yapılması ko
nusunda söz almak istiyorum" diyerek gündem dışı söz talebinde bulundum ve Sayın Başkan 
söz verdiler; teşekkür ederim. 

Evet; bilhassa olumlu muhalefet konusundan işe başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, 
biraz önce söylediğim gibi, elbette, bir ülkede muhalefetin olması,* demokratikleşmenin, de
mokrasinin zarurî gereği; ama, bu muhalefet hiçbir zaman, her şeyin inkârı, her şeyin reddi 
şeklinde ve ne söylenirse, ne yapılırsa, mutlaka buna karşı çıkılması tarzında olmamalı; eğriye 
eğri; ama, doğruya da doğru diyebilmelidir. 

Bu itibarla, bundan bir süre önce okunan Hükümet Programında çok müspet olarak ifa
de edilen ve yapılması öngörülen birçok şey var; bunların süratle, acilen yapılmasını ve doğru 
olan, faydalı olan her konunun, buradar bulunan bütün arkadaşlarım tarafından da destekle
neceği, konusundaki inancımı ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, şimdi icraat konusuna gelelim. Evvela şunu arz etmek istiyorum: Şu 
an mevcut olan İktidar, 300'e yakın bir rey desteğiyle Parlamentomuzdan güvenoyu almıştır. 
Bu itibarla, ne Sayın Demirel, ne de Sayın İnönü, "Efendim, biz tek başımıza iktidara gelme
dik ki..." diyerek, seçimlerden önce yapmış oldukları vaatlerinin hiçbirini yok sayma veya bun
lardan rücu etme yoluna gidemezler, gitmemelidirler. Çünkü, bugünkü İktidar, evet, 300'e 
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yakın bir rey desteğiyle Parlamentodan güvenoyu almıştır, güçlü bir iktidardır. O halde bu İk
tidardan, yaptıktan tüm vaatlerin yerine getirilmesini istiyoruz. (DYP sıralarından, "Getireceğiz" 
sesleri.) 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Getireceğiz, getireceğiz... 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, özellikle çiftçiye, memura, işçi, emekli 

ve esnafımıza -bunların problemleri programda dile getirilmiştir- yapılan tüm vaatlerin yerine 
getirilmesini, sağlık konusundaki yeşil kart uygulamasına biır an önce geçilmesini talep ediyo
rum. 

Kıymetli arkadaşlarım, burada bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum: ANAP ikti
darları döneminde birtakım belediyeler ve birtakım bölgeler, kendilerine rey vermedi diye, âdeta 
cezalandmlma yoluna gidildi. Böyle bir uygulama onlara da bir fayda getirmedi; kimseye de 
esasen bir fayda getirmesi düşünülemezdi. Bugünkü İktidarın böyle bir hataya düşmemesini 

^diliyor ve bekliyorum. 
Yine, bir endişemi burada ifade etmek istiyorum: Mesela, Hükümet Programında birta

kım illerimizin su problemi dile getirilmiş; Kahramanmaraş'ın çok yakınında olan birtakım 
illerin su probleminin öncelikle halledileceği belirtilirken, o illerde su problemi, bugün Kahra
manmaraş ölçüsünde olmamasına rağmen ve Kahramanmaraş'ın, en az o illerimiz kadar önemli 
ve büyük bir ilimiz olmasına rağmen, Kahramanmaraş'ın su problemi gündeme getirilmemiş
tir. Dilerim ki, bu meseleye önem verilir ve "bize rey verilmedi, yeterince destek olunmadı" 
gibi mülahazalarla, partizan bir uygulamaya girilmez. Ben, Sayın Demirel'i ve Sayın İnönü'yü 
bu konuda uyarıyorum. 

Geçmişte, Kahramanmaraş kendilerine de yeterince destek olmuş ve o bölgeden yeterince 
milletvekili çıkarmışlardır. Bundan sonra da eğer o. bölge halkından destek bekliyorlarsa, ev
vela, hizmetleriyle, böyle bir takdire layık olduklarını göstermelidirler. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Kahramanmaraş'ta, inanın, şehrin bazı bölgelerine 6 saat, 
bazı bölgelerine 8 saat, bazı bölgelerine 12 saatte bir, münavebeyle su verilebilmektedir. Yapıl
ması planlanan, Devlet Planlama Teşkilatından geçen Ayvalı Barajı konusu var. Bu yıl ihale 
edilmesi gerekiyor, geçen yıl 1 milyar liralık bir ödenek ayrılmıştı- Bütün altyapısının hazır ol
masına rağmen, bu konu maalesef programda geçmiyor; ama, tabiî, "her şeyin programda geç
mesi mümkün değildir" diye belki düşünülebilir; ancak bu konu önemlidir, bölge halkının bu 
sıkıntısının bir an önce giderilmesi için, Devlet Planlamadan da geçmiş bulunan ve geçen sene, 
dediğim gibi, bir miktar ödenek ayrılan bu konuya, bu sene gereken hassasiyetin gösterilmesi
ni Sayın bakanlarımızdan bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, burada, Hükümet Programında fevkalade önem verilen birtakım ko
nuları da kısaca hatırlatarak, düşüncelerimi arz etmek istiyorum. Bunların başında anarşi gel
mektedir. 

Değerli arkadaşlar, anarşi, Türkiye'de can almaya devam ediyor; ama, maalesef, şu an, 
hâlâ anarşinin önlenebileceği konusunda bizde yeterli bir kanaat ve yeterli bir güven tesis edi
lememiştir. 

Değerli arkadaşlar, ANAP iktidarları döneminde de, "anarşiye karşı birçok tedbir alınıyor" 
dendi; ama aradan yıllar geçti, geçen yıllara rağmen, anarşinin her gün arttığı ve daha büyük 
boyutlara ulaştığı bizzat yetkililer tarafından ifade ve itiraf edildi. 

Değerli arkadaşlar, burada şunu arz etmek istiyorum: Aslında anarşi, kökü dışarıdan da 
kaynaklanan, dış güçler tarafından da tahrik edilen ve hepimizin ortak problemi olan, hiçbir 
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partinin istismar edemeyeceği ortak bir meselemiz; ancak, şunu arz etmek istiyorum... 
BAŞKAN — Sayın konuşmacı, toparlayın lütfen. 
RECEP KtRÎŞ (Devamla) — Peki efendim. 
Bu konunun sorumluları belli olmalı ve millete açıklanmalıdır. Ayrıca, anarşi konusunda, 

kimler sorumluysa, evvelemirde bunlar belli bir dönemin sonunda bu işin hesabını vermelidir
ler. Anarşiye karşı alınan bütün tedbirler başarısız olur, ondan sonra, bu işten sorumlu bulu
nanlar ortaya çıkar da, "Biz gereken tedbirleri aldık" diye sadece şikâyette bulunurlarsa, bu 
olmaz arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, bir konuyu da burada ifade etmeden geçemeyeceğim. 

Programda, demokratikleşmeye son derece önem veriliyor; ama, türban konusu hâlâ or
tada... Türban konusu sadece üniversitelerde bir problem olarak, bir ıstırap kaynağı olarak 
devam etmiyor; aynı zamanda, bildiğiniz gibi, 19 Kasım 1991 tarihli gazetelerde çıkan ve Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığınca tüm birliklere tamim edilen bir yazıda, eşleri 
mesture olan subay ve astsubaylar hakkında tahkikat yapılması, bunların takibata alınması 
isteniyor. 

Değerli arkadaşlar, bunların, gerçekten demokratikleşme süreci içerisine girmiş olan bir 
Türkiye'de dile getirilmesi karşısında üzülüyorum. Çünkü, başını örten ve örtmeyen herkes bi
zim kardeşimizdir. Olaya, insan hakları, inanç, kanaat hürriyeti açısından yaklaşmak gerekir
ken, bu türlü uygulamaları benimsemenin asla mümkün olmadığını ifade ediyor, bunlara son 
verilmesini istiyorum. 

Ayrıca, değerli arkadaşlar, ordu-millet bütünlüğünü, milletimizin geleceği bakımından fev
kalade önemli addediyorum. Ordumuz, bizim canımız, ciğerimizdir. Bu millet kadar ordusu
na saygı gösteren, dünyada başka bir millet yok; evladını askere davulla, zurnayla uğurlayan 
başka bir millet yok ve vatan için, millet için, ordu için her şeyini fedaya hazır olan ve bunu 
mertebelerin en yücesi, şehadet mertebesi olarak kabul eden başka bir millet de yok. O hale 
göre, milletimizle ordumuzun arasını açacak, milletimizi adeta, ordumuzun inancına, düşün
cesine, töresine karşıymış gibi gösterecek bu türlü uygulamalar hepimiz için fevkalade önemli
dir. Buna hep barebar mani olalım diyorum, 

BAŞKAN-—Sayın konuşmacı, lütfen... 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Sözlerimi bağlıyorum efendim. 
Değerli arkadaşlar, son olarak şunu ifade edeceğim: Bugünkü gazetelerde, Sayın Fikri Sağ-

lar'ın, "Türkiye'de mevcut olan 27 etnik kültürün varlığını kabul ederiz" gibi bir ifadesi geçi
yor. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)— Sayın Başkan, söyleyin yavaş konuşsun... 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Arkadaşlar, bu konular, son derece hassas konulardır. Bu 

millet, her şeyi ile, doğulusu, batılısıyla, bütün vatandaşlarıyla kardeştir; birliğimiz, beraberli
ğimiz fevkalade önemlidir. Bu milleti 27 parçaya bölmek mi istiyoruz?!.. (SHP ve ANAP sıra
larından "Sayın Başkan, yavaş konuşsun. Bu ne biçim ses düzeni!" sesleri) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Yavaş konuş... 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, her şey tartışılabilir; ama bazı şeyler var 

ki, tartışılamaz. Ezan gibi, bayrak gibi, vatanın birliği ve beraberliği gibi konular asla tartışma 
konusu yapılamaz, yapılmamalıdır. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı... 
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RECEP KIRIŞ (Devamla) — En son olarak şunu da söyleyip, sözlerimi bağlıyorum, Sa
yın Başkana da teşekkür ediyorum. Seçimlerden önce, Sayın Demirel ve Sayın tnönü, seçim 
konuşmalarında, ANAP döneminde yapılan bütün yolsuzlukların hesabını bir bir soracakları
nı açıkladılar. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, hatibin konuşmasını anlayamıyoruz. Ses 
çok fazla açık, anlaşılmıyor. v . . 

RECEP KIRIŞ (Devamla) — Şimdi 300'e yakın bir rey desteği ile Parlamentodan güveno
yu aldılar, tşte kendileri de buradalar... Ben, bu Parlamentonun bir üyesi olarak, seçim mey
danlarında bunların takipçisi olacağız diye vaatte bulunan bir arkadaşınız olarak, kendilerin
den bekliyorum: ANAP iktidarı döneminde rie kadar yolsuzluk, ne kadar batık kredi, teşvik, 
devlet malını çarçur eden kişi, kurum varsa, bunları ortaya çıkarsınlar ve bunların hesabını 
sorsunlar; değilse, kendilerinden bu millet soracaktır. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. (RP, ANAP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, hatip biraz yavaş konuşsa olmaz mı? 

Bu ses düzeni nedeniyle hiçbir şey anlaşılmıyor. 
BAŞKAN — Efendim yavaşı var da, onu hatip ayarlayacak. Arkadaşımız heyecanlı, yavaş 

yavaş onu da halledeceğiz. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilimizin konuşmasını dikkatle dinledim. Konuşmaları, içerik olarak, öz 
olarak, bizim de katıldığımız bir konuşmadır; kendilerine teşekkür ederim. Söylediklerinin yüzde 
99'una katılmamak mümkün değil. Parlamento çalışmalarında ciddiyet ve nezaketten bahse
diyorlar. 

Elbette ki, biz de katılıyoruz. Burası, milletin problemlerinin, devletin problemlerinin çö
züldüğü en üst organdır. Gönülden katılıyorum; bir önceki konuşmamda da zaten bunu vur
guladım. 

"Doğruyu destekleriz" diyorlar; ona da teşekkür ederiz. 
Biz de, seçim meydanlarında söz verdiğimiz gibi, Hükümet Programı konuşmalarında söz 

verdiğimiz gibi, millet lehine olan, devlet lehine olan her konuyu burada gündeme getireceğiz; 
basit günlük siyaset hesapları değil, ülkenin çığ gibi büyümüş problemlerinin halline gayret 
edeceğiz, tyi niyetleri için teşekkür ediyoruz. Bunun elle tutulur örneklerini de, getirdiğimiz 
konularda oylarıyla,göstermelerini istiyoruz. 

Kendileri konuşmalarında "güçlü iktidar" dediler. 
Doğrudur; güçlüyüz; Parlamentoda oy çoğunluğumuz vardır. Bu gücümüzü hizmet ola

rak da inşallah, Allah'ın izniyle, Türk Milletine ve sizlere göstereceğiz. 
Çiftçi borcu, Bağ-Kur'lunun problemi, işçi meseleleri... Bunların hepsini biliyoruz ve bunlan 

tek tek Bakanlar Kurulu gündemine getirdik, bugün de üç saat bu konular üzerinde tartıştık. 
Bakanlar Kurulumuz bu konulardaki görüşlerini kamuoyuna bugün açıkladı; önümüzdeki pa
zartesi günü de, elle tutulur çözümlerimizi kamuoyuna açıklayacağız. 

Belediyelerin cezalandırılması konusu doğrudur. "Belediyeler -maalesef- cezalandırılıyor" 
imajı, haklı veya haksız, Türk kamuoyunda yerleşmiş bir kanaattir. Biz, Genel Başkanımız ve 
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Başbakanımız vasıtasıyla da bu kürsüden ifade ettik; Belediyeler, devlet, siyaset, hepsi halk 
içindir ve bunlar, halka hizmet etmek için kurulmuş kuruluşlardır; Filan partili belediyeyi ce
zalandırıyorum diye, o beldede oturan halkı cezalandırmaya, ne geçen dönem iktidarının hak
kı vardı, ne de bizim hakkımız var. Biz bunun idraki içindeyiz. Elimizden geldiği kadar, belirli 
bir ölçü içerisinde, bütün mahallî idarelerimize âdil olarak devlet katkısında bulunacağız. 

tçme suyu, sulama suyu, anarşi gibi konulardaki fikirlerine de katılıyoruz. Programımız
da bu konulara geniş yer verilmiştir, bütün bunları gerçekleştireceğiz. 

Anarşi ile ilgili konuşmalarını garipsemediğimi söylersem yalan olur. Çünkü, bugün, ken
di Grup Başkanveküleri Sayın Asiltürk'ün de imzasının bulunduğu, anarşi ile ilgili bir genel 
görüşme talebimizi basına açıkladık. Anarşi ile ilgili bu konu Parlamentomuzun gündemine 
girecek, Parlamento ve Türk kamuoyu önünde enine boyuna tartışılacak, doğru neyse, Allah'
ın izniyle birlikte bulacağız ve kararlılıkla da üzerine gideceğiz. ; 

Değerli konuşmacı, milletin bölünmezliğinden, birliğinden bahsettiler. Zaten, Türk Mil
letini bölmeye, parçalamaya kimsenin gücü.yetmez; zaten, bayrağın tekliği, dilin tekliği, mille
tin ve ülkenin bölünmez bütünlüğü Anayasamızca da teminat altına alınmıştır; bizlerin de ye
mini, bizlerin de varlığı, bunun teminatıdır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Türk Milletinin 
bölünmez bütünlüğünü hiç kimse parçalayamayacaktır. 

Burada şunu da ifade etmek isterim ki, milletin bölünmez bütünlüğü meselesi başka, kül
tür olayı başkadır. Kültür, bir milletin belirli bir dönemde ürettiklerinin hepsidir. Kültür fark
lılıkları olabilir, vardır da... Bunların korunması da garip karşılanmamalı; dünyanın her yerin
de bu böyledir. AGÎK de, Paris Şartı da, insan hakları da, kültür farklılıklarının -ki kültür 
bir değerdir- korunmasından yanadır. 

Değerli konuşmacı yolsuzluk konusuna da değindi. 
Seçim meydanlarında da söyledik, bugün de söylüyoruz: Bir bakanımızı bu işle görevlen

dirdik, işin üzerine ciddî olarak gidiyorlar. Dosyalar tekemmül edince, eğer suçlusu varsa, yet
kili makamlara dosyalar intikal ettirilecek; eğer suçlusu yoksa, eğer bir yolsuzluk yoksa, kim
seyi karalamaya da niyetimiz yok. Burada onu da efendice ifa ederiz. 

Hükümet Programı görüşmeleri sırasında da söylediğimiz gibi, biz doğruluktan yanayız, 
dürüstlükten yanayız, milletin bölünmez bütünlüğünden yanayız. Bunun böyle bilinmesini ar
zu ediyoruz ve bunu buradan tekrar etmekten de şeref duyuyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECIJS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanveküleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan, Anavatan Partisi Grup Başkanveküleri Bayburt Mületveküi Ülkü Güney ve Kütahya Mü-
ktveküi Mustafa Kalemli, Refah Partisi Grup Başkanveküleri Malatya Mületveküi Oğuzhan Asütürk 
ve Kocaeli Mületveküi Şevket Kazan ile 13 arkadaşının; ülkemizin iç güvenlik sorunları konusunda genel 
görüşme açılmastna üişkin önergesi (8/3) ' 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır, okutuyorum: 

— 557 — , 



T.B.M.M. B : 15 12 . 12 . 1991 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'nin bugün en öncelikli sorunu iç güvenlik sorunudur. Güneydoğu Anadolu'da yo
ğunlaşan ayrılıkçı terör ve büyük kentlerde, özellikle İstanbul'da odaklasan anarşik nitelikli 
terör, uzun müddettir varlığını sürdürmekte ve hatta tırmanma eğilimi göstermektedir. Bu iki 
terörün birbiri ile belli bir ilişki ve karşılıklı beslenme içinde olduğu da gözlenmektedir. Bunun 
sonucunda her yıl yüzlerce masum insan ya canını yitirmekte ya da sakat kalmaktadır. Birçok 
olayın suçlusu bile yakalanamamaktadır. Maddî zarar her yıl çoğalmaktadır. Binlerce insan 
göç etmek zorunda kalmaktadır. Birçok yerleşim yeri oturulamaz hale gelmektedir. Birçok yerde 
eğitim yapılamaz olmaktadır. Ekonomik ve sosyal aktivite kimi yörelerde tüm canlılığını yitir
mek üzeredir. Ülkenin kimi yöreleri olağan hukuk yolları ve yönetim biçimleriyle idare edile
mez bir görünüm vermektedir. Mücadelenin yoğunluğu içinde zaman zaman yurttaşın demok
ratik hak ve özgürlüklerinin korunmasına da yeterli özen gösterilememektedir. 

Bütün bu olumsuzluklar devlet-yurttaş ilişkisini ciddî bir biçimde zedelemektedir. Yurt
taş, devletin, canını ve malını koruyabileceğinden zaman zaman kuşkuya düşmektedir. Yurt
taş, olayların suçlularının mutlaka yakalanacağı ve cezalandırılacağı yolundaki inancını kimi 
zaman yitirmektedir. Yurttaş, devletin, demokratik insan haklarına ve hukuka bağlı nitelikle
rinin yitirilebileceği korkusuna düşmektedir. Tüm terör hareketlerinin temel amacı da budur; 
yani, devlet-yurttaş ilişkisini zedelemek, yurttaşı devlete karşı güvensiz kılmak, otorite ve dev
let boşluğu yaratmak ve mümkünse demokratik deyleti yıkarak, onun yerine buyurgan ve bas
kıcı bir yönetim kurdurmaktır. Böylece, halk-devlet özdeşliğinin daha da zedeleneceği ve hal
kın, devletin dışındaki otorite odaklarına daha kolay ve hızla yanaşacağı varsayılmaktadır. Tüm 
terör örgütleri için temel hedef devlet-halk ilişkisini bozmaktır. Yoksa, hiçbir terör örgütü, özünde 
devlet kadar güçlü ve organize olamaz. Aslında, hiçbir terör örgütü devletle baş edemez. An
cak, bozulan devlet-halk ilişkisi, terör örgütlerini, devlete karşı başarılı olma şansını verir. Bu 
nedenle terör olaylarına karşı yürütülen mücadeleyi yalnızca bir polis ya da hükümet işi say
mak yanılgılı bir teşhistir. Hareket, doğrudan bütün unsurlarıyla devlete, topluma ve devlet-
toplum ilişkisine yöneliktir. Bu nedenle teröre karşı yürütülen mücadelede de devletin ve top
lumun tüm unsurlarının yerine getireceği görevler ve katkılar vardır. 

Türkiye, demokratik hukuk devleti yollarından ayrılmadan, terör sorununu temelli çöz
me konusunda bugüne değin istenildiğince başarılı olamamıştır. 

Terör olayları ve eylemleri zaman zaman geriletilmiştir. Ama, hiçbir zaman da bir daha 
canlanmamak üzere söndürülememiştir. Terör konusunda yapılacak en büyük yanlışlık, soru
nu basite indirgemek, kısa süreli saymak ve kolay çözülebilirliğine inanmaktır. 

Tüm sorunların çözümünde olduğu gibi, ülkemizdeki terör sorununun çözümünde de doğru 
yöntem ve yaklaşımlar, ancak serbest bir tartışma ortamının yaratılmastyla bulunabilir. Bu serbest 
tartışma ortamı, özellikle terör sorunu için daha da vazgeçilmezdir. Çünkü bu sorunun çözü
mü, ancak devletin ve toplumun tüm unsurlarının belli bir uzlaşma çerçevesinde üstlerine dü
şen görevleri bilmeleri ve bunları yerine getirmeleriyle olanaklıdır. 

Türkiye, terörü mutlaka yenecektir, yenmek zorundadır. Türkiye'de kaba kuvvet, şiddet 
ve saldırganlık mutlaka yenilecektir. Terörü bir mücadele yöntemi olarak benimseyenler kavra-
malıdırlar ki, terörle, ancak ülkenin gündemi bir süre işgal edilebilir ama, terörle hiçbir zaman 
hiçbir kalıcı kazanım sağlamlamaz. Terör karşısındaki en güçlü silah meşruiyetçi güçlerin ara
larındaki diyalog, dayanışma ve terör karşısındaki direnme kararlılığıdır. 

Bu nedenle, biz aşağıda imzası bulunan milletvekilleri, ülkemizin iç güvenlik sorunları ko-
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nusunda Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 99, 100 ye 101. maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasını arz ve talep ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

DYP Grup Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan 
tçel 

SHP Grup Başkanvekili 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

ANAP Grup Başkanvekili 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

RP Grup Başkanvekili s 

Alparslan Tür keş 
Yozgat 

Hasan Hüsamettin Özkan 
İstanbul 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

Adnan Akın 
Zonguldak 

Ahmet Sayın 
Burdur 

Turhan Tayan 
Bursa 

DYP Grup Başkanvekili 

Ülkü Güney 
Bayburt 

ANAP Grup Başkanvekili 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

RP Grup Başkanvekili 

Bülent Ecevit -

Zonguldak 

Yaşar Erbaz 
Yozgat 

Erdal Kesebir 
Edirne 

Abdurrahman Ünlü 
Kırıkkale 

M. Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Coşkun Gökalp . Mustafa Yılmaz 
Kırşehir Malatya 

BAŞKAN — Önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konu
sundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cumhuriyetleri ve muhtar bölgeleri ile ilişkileri konu
sunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının, 
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Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cumhuri
yetleri ve muhtar bölgeleri ile ilişkileri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlı
yoruz. 

Hükümet?.. Burada, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinde uygulanmaya başlanan Prestroika ve Glasnost 
politikaları, bütün dünyanın gözlerinin bu ülkeye çevrilmesine yol açan gelişmelere neden ol
muştur. 

S.S.C.B.'deki gelişmeler, Türkiye Cumhuriyeti Devletini çok yakından ilgilendirmektedir. 
Çünkü, S.S.C.B'de, soy ve kültür birliği içerisinde olduğumuz 5 tane Türk Cumhuriyeti ile, 
çeşitli cumhuriyetlere dağılmış olan Türk kökenli nüfusun çoğunlukta olduğu muhtar cumhu
riyetler bulunmaktadır. 

S.S.C.B'deki Türk Cumhuriyetleri; Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Türkmenistan'dan sadece Kazakistan bağımsızlığını ilan etmemiştir. Çeşitli cumhuriyetlere da
ğılmış olan muhtar bölgelerin ise bağımsızlık yolundaki çalışmaları sürmektedir. 

S.S.C.B.'deki Türk Cumhuriyetleri ile Iran, Arap ülkeleri, başta Almanya olmak üzere çe
şitli Avrupa ülkeleri ve A.B.D. çok yakından ilgilenmektedirler. Bu ilginin iki temel nedeni bu
lunmaktadır. Birincisi, S.S.C.B.ni, kendi kontrol mekanizmaları altında tutmak için Türk cum
huriyetlerini koz olarak kullanmak; ikincisi ise, ekonomik sömürüdür. Türk Cumhuriyetleri, 
geniş bir coğrafya ve nüfusa, değerli hammadde kaynaklarına ve büyük bir ekonomik potansi
yele sahip bulunmaktadırlar. Avrupa ülkeleri ve ABD bu ekonomik kaynaktan mümkün oldu
ğu kadar büyük pay kapabilme yarışındadırlar. Bu konuda epey de mesafe almışalrdır. İran 
ve Arap ülkelerinin Türk Cumhuriyetlerine ilgileri ise daha çok ideolojik olup, kendi kültür, 
mezhep ve itikatlarını yayma gayreti içerisindedirler. Bu suretle, Türkiye'nin, bu Türk Cumhu-
riyetleri üzerindeki tesirini azaltmayı hedeflemektedirler. Bütün bu ilişkiler, Türkiye Cumhuri-
yeti'nin, bugün çok müsait bulunan zeminini yarın kaybetmesine yol açacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, S.S.C.B.'deki Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik, kültürel 
ve siyasal alanda yeterli ilişkiler kuramamış, diğer devletlerin gerisinde kalmıştır. Devlet politi
kası dışındaki birtakım özel çabalar, bu yetersizliği ikame edememektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, S.S.C.B.'deki Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik, kültü
rel ve siyasal anlamda uzun vadeli, sağlam temelli ilişkiler kuramamış olması, dış politikamız
da bir boşluk doğmasına da yol açmaktadır. Bu durum, İran, Arap ülkeleri ve Batının, Türk 
Cumhuriyetleri üzerindeki planlarını gerçekleştirmeleri için fırsat doğurmaktadır. Türkiye Cum
huriyeti Devletinin, S.S.C.B.'deki Türk Cumhuriyetleri üzerinde belirleyici bir rol oynamama
sı, dünyanın değişen dengeler içerisinde hak ettiği yerin gerisinde kalmasına yol açacaktır. 

Bütün bu sebepler dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, başta Azerbaycan olmak 
üzere, S.S.C.B.'deki Türk Cumhuhiyetleri ve muhtar bölgeleri ile ilişkileri konusunda, Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca, bir genel görüşme açılmasını öne
riyoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. , • 
Alparslan Türkeş 

Yozgat 
« ve 16 arkadaşı 
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BAŞKAN —' İçtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, 
Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği 
bir diğer imza sahibine söz verilecektir. Konuşma süreleri Hükümet ve gruplar için 20'şer da
kika, önergedeki imza sahibi için 10 dakikadır. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal tnönü, buyurun efen
dim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL ÎNÖNÜ (tzmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Yozgat Milletvekili Sayın Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının, 
Türkiye Cumuhriyeti Devletinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cumhuri
yetleri ve muhtar bölgeleri île ilişkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerinde Hükümetimi
zin görüşünü açıklamak için huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hemen söyleyeyim ki, değerli arkadaşlarımızın bu konuda genel görüşme açılmasını öner
meleri, Hükümetimizce de olumlu karşılanmaktadır. Dünyada bugün çok önemli değişmeler, 
gelişmeler olmaktadır ve bunlar, dünyanın siyasal tablosunu değiştiren gelişmelerdir; geçmiş
ten gelen birikimlerin belirli bir dönemde ortaya çıkmasıyla meydana gelen değişmelerdir. 

Elbette, Hükümetimiz böyle gelişmeleri yakından izlerken politikalarını, geçmişten gelen, 
Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda belirlerken, bu gelişmelere göre durumunu yeniden 
düşünmesi gerekir. Hükümetimiz bunu her gün yapmaktadır; ama Hükümetin yapması yet
mez. Böyle önemli değişmeler ve gelişmeler karşısında, Büyük Millet Meclisinin konuyu tartış
ması; partilerin, görüşlerini ifade etmeleri elbette çok yararlıdır. Bunun da ötesinde, düşünür
lerimiz, siyasal bilimcilerimiz, yazarlarımız da bu önemli değişmeler ve gelişmeler karşısında 
görüşlerini açıkça söylemelidirler. 

Değişmeler nedir? Burada söz konusu edilen değişme, özellikle kuzey komşumuzdaki de
ğişmedir. Yakın zamana kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diye anılan, bugün daha 
henüz hangi isimle anılacağı belli olmayan kuzey komşumuz, çok uluslu bir devlet olarak uzun 
süre yaşadı; ama yakın geçmişte girdiği, "yeniden yapılanma aşaması" dönemi içinde görüyo
ruz ki, bugün bir çözülme ve dağılma süreci yaşıyor. Bu süreci durdurmak isteyenler var; ama 
bu sürecin, kendi gelişmesi içinde devam ettiğini görüyoruz. 

19 Ağustos tarihindeki darbe girişimi, demokrasiye karşı bir hareketti ve bu hareketin ba
şarı sağlamaması, bütün dünyayı mutlu kıldı; üstelik, darbecilerin amacının tam tersi bir so
nuç da doğurdu; Sovyetler Birliğindeki cumhuriyetlerin bağımsızlık hareketlerine ivme kazan
dırdı. Bugün kuzey komşumuzda, eski yapıların yıkıldığını, yeni yapıların -henüz tam mana
sıyla oluşmasa da- oluşmakta olduğunu, tam manasıyla ne zaman oluşacağını da bilmediği
miz bir belirsizlik dönemi yaşanıyor. Bu belirsizlik içinde bu hızlı gelişmeler ne yönde kararlı 
bir şekil alacak?" tabiî, bu da sağlıklı bir şekilde önceden söylenemiyor. 

Kısaca hatırlatmak istiyorum: Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra 
merkezdeki yöneticiler, yeni bir birlik anlaşması hazırlamak için çalışmalar başlattılar ve "Ege
men Devletler Birliği" adını alacak konfederatif yapıda bir birlik yapısını öngördüler. 7 Cum
huriyetin devlet başkanlarının 14 Kasım 1991 tarihinde katıldıkları toplantıda, bu anlaşma tas
lağı üzerinde mutabakata varıldığı ilan edildi ve taslağın parlamentoda müzakeresinin karar
laştırıldığı söylendi; ancak, bu gerçekleşemedi; Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya 
liderlerinin Minsk'te 9 Aralık, günü imzaladıkları yeni bir anlaşmayla, "Bağımsız Devletler 
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Birliği" adında yeni bir birlik kurmaya yönelik çalışmalar başlatıldı ve bu anlaşma, gelişmele
re yeni bir boyut, yeni bir doğrultu getirdi. Aynı anlaşma -anlaşmayı imzalayaların söylediğine 
göre- Sovyetler Birliğine hayat vermiş olan 1922 tarihli Birlik Anlaşmasına son vermiş oldu; 
dolayısıyla, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, ömrünü tamamlamış oldu. Öte yandan, 
"Bağımsız Devletler Birliği" şeklinde öngörülen yeni anlaşma, nasıl bir birlik öngörüyor; bu
na kimler katılacak?" bu konu da henüz belli değil. Bugün basından, Kazakistan'ın bu birliğe 
katılacağını, başka cumhuriyetlerin de katılmasının söz konusu olduğunu öğreniyoruz. Çok 
yeni olaylar ve gelişmeler olduğu için kesin bir şey söyleyememekteyiz. "Aralarındaki ilişkiler 
nasıl düzenlenecek; bu birlik tam manasıyla nasıl oluşacak?" bunları yakında göreceğiz; ama, 
hiç şüphe yok ki, çok önemli yankıları, çok önemli sonuçları olacak bir yeni gelişme karşısın
dayız. 

Biz ne isteriz? Biz, bu gelişmenin barış içinde, insanların, toplumların doğal gelişme arzu
larına hak verecek doğrultuda bir yeni kararlı sonuca varmasını bekleriz; istikrar ve barış için
de sonuçlanmasını bekleriz, tyi komşuluk ilişkileri içinde temennimiz budur. Bir yandan iyi 
komşuluk ilişkilerini sürdürürken, diğer yandan da, kuzey komşumuzdakî bu köklü değişik
likleri yakından izliyoruz, değerlendiriyoruz. 

Gerçekçi, akılcı ve sistemli bir politika izlemek durumundayız. Yaklaşımlarımızı, özenle, 
dikkatle saptamak zorundayız. Dağılma sürecini hızlandıracak, böyle bir sonucu teşvik ede
cek davranışlar içinde olmamak durumundayız. 

Şimdi, doğrudan önergenin konusuna gelirsem, kuzey komşumuzdaki bu köklü değişik
likler oradaki Türk asıllı cumhuriyetlerin gelecekleri üzerinde de elbette çok önemli sonuçlar 
getiriyor ve bizim açımızdan da büyük önem taşıyor. Hiç şüphe yok ki, bugünün bütün bu 
belirsizliklerine karşın, bu yeni gelişmeler, bizim dış politikamıza yeni ufuklar, yeni olanaklar 
getiriyor; bölgemizde ve dünyada Türkiye Cumhuriyetinin rolünün, siyasal ağırlığının daha ar
tacağı bir dönemin işaretlerini veriyor. Biz, bugüne kadar Sovyetler Birliği'ndeki Türk kökenli 
cumhuriyetlerle kültürel ilişkilerimizi hep sürdürdük ve bu ilişkilerimizin zaman içinde arttığı
nı gördük. Şimdi, yeni olanaklar, ortaya çıkıyor: Ekonomik ve siyasal ilişkiler. 

-Geçtiğimiz günlerde ülkemize Azerbaycan Başbakanının ve Türkmenistan Cumhurbaşka
nının geldiğini hatırlıyorsunuz; bu hafta da Özbekistan Cumhurbaşkanı gelecek. Türk kökenli 
cumhuriyetlerle ilişkilerimiz her geçen gün gelişmekte ve ilerlemektedir. 

Bütün bunlar, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesi içinde, komşumuz için bir dağılma sürecini 
teşvik etmeme anlayışı içinde; ama oradaki cumhuriyetlerin kendi gelişmelerini de izleme, on
larla yakın ilişkiler kurma anlayışı içinde takip ettiğimiz politikayı ortaya koyuyor. 

Bu anlayışla, dış politikamız için bu derece önem taşıyan bu konunun Yüce Mecliste ele 
alınmasında Hükümet olarak fayda görüyoruz. Genel görüşmeyi destekliyoruz ve genel görüş
mede hem kendi görüşlerimizi daha açıkça söyleme fıratı bulacağımızı düşünerek, hem de par
tilerimizin görüşlerini, açakçı, ayrıntılarıyla duyacağımızı düşünerek mutlu oluyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP, DYP, ANAP ve Bağımsızlar sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı Sayın İnönü'ye teşekkür ederiz. 
ANAP Grubu adına Sayın Vehbi Dinçerler; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkış

lar) 
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ANAP GRUBU ADINA MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan 
değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ben de, Sayın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakan Vekili sıfatıyla konuşan İnönü'ye 
katılıyorum. Ayrıca bu önergeyi veren arkadaşlarımıza, başta Sayın Türkeş olmak üzere, te
şekkürlerimi kendi adıma ve grubum adına arz ediyorum. 

Tabiî, genel görüşmenin açılacağı belli oldu. Şüphesiz hepimiz, görüşlerimizi daha geniş 
şekliyle burada ifade edeceğiz; ancak, söyleyeceğimiz hususlar o zaman tekrarlansa da, bazı 
şeylerin bugün burada konuşulmasında fayda görüyorum. 

Müsaade ederseniz, evvela ben de çok hızlı bir değişmenin içinde yaşadığımızı ifade edip 
geçmek istiyorum. Sayın İnönü'den "yeni dünya düzeni kuruluyor" sözünü duyunca, Rah
metli İsmet İnönü'nün "Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de içinde kendi yerini alır" sözünü 
hatırladım. Gerçekten, dünya akıl almaz bir hızla gelişiyor... Doğu ile Batı Almanya'nın bir
leşmesinin beş sene süreceğinin konuşulduğu bir dönemde, hayretler içinde kaldık, üç ay sonra 
Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşti. 

Dışişleri Komisyonunda çalışırken, komisyona gelen yabancı siyaset ve bilim adamlarıyla, 
Sovyetler Birliği'nin geleceği üzerinde çok geniş münakaşalar yapma fırsatı bulduk; hiç unuta
mayacağım iki olayı arz edeyim! "Sovyetler Birliği'nde askerî darbe olmaz" büyük bir savdı, 
büyük bir kabul idi... O yıkıldı, hem de çok kısa bir zaman içerisinde... İkincisi, "Sovyetler, 
birlik olarak parçalanmaz" kabulü vardı; birlik, parçalanmayı bırakın, yok oldu. Dün Kaza
kistan başka türlü davranıyordu, bugün başka türlü davranıyor. 

Dolayısıyla, hepimiz çok hızlı bir gelişme içinde olduğumuzu kabul ediyoruz; ama, ben 
bir noktaya Yüce Meclisin dikkatini çekmek istiyorum. Bu hızlı gelişme, gerek bürokratik ka
demede, gerek ilim aleminde, gerek siyasî sahnede ve Büyük Millet Meclisi sahnesinde bizleri 
-çok abartılı bir kelime ile ifade edeyim- kumar oynamaya yönelik politikalara itmemeli; yani, 
çok riskli politikaların sahibi olmama durumunda olmalıyız diye düşünüyorum; ama, bunun 
karşılığında da, her halükarda, atıl politikayı, tabii, traditionel ve olayların gerisinde giden po
litikayı da reddediyorum. 

Dolayısyla, bu hızlı gelişim içerisinde Parlamento ne yapmalıdır? Bu kürsüden gene, Yü
ce Meclise arz ettim, çok iyi hatırlıyorum: Büyük Millet Meclisimizin en az konuştuğu konu, 
maalesef, dış politikadır, basınımızın en az yazdığı konu dış; politikadır. İllâ, cari bir misal ver
mek gerekirse: Basın sahnesinde dört beş kişi var; Parlamentoda da -dün arkadaşımız yüzde 
10 diyordu; ama bugün- sadece yüzde 20 var. 

Şimdi, basın az ilgileniyor, siyasetçi az ilgileniyor, partiler az ilgileniyor, kamuoyu tabii 
ki az ilgileniyor ve neticede, dış siyaset -ki, savunma ve dış siyaset, aslında ikisini birlikte 
kastediyorum- çok dar bir kadroyla götürülüyor ve ileride de, Allah korusun, çok beklenme
dik değişiklikler halinde, bu politikaların destek bulmaması ihtimali çok fazladır. Halbuki, sa
vunma ve dış politikalar milletin bizatihi varlığı ve bekasıyla ilgilidir ve büyük bir destek bul
mak mecburiyetindeyiz. 

Bu bakımdan, şu anda pek hukukî geçerliliği olmasa da, ben bir öneride bulunmak isti
yorum: Hiç olmazsa her iki ayda bir, Parlamento bir yol bulmalı, Tüzük değişikliği gerekiyor
sa Tüzüğü değiştirmeli ve Genel Kurul en azından bu dönemde, hiç olmazsa bir iki sene -ki, 
bunu tahmin edebiliyorum- dış politika konuşmalıdır. Kendiliğinden konuşmuyorsa, araştır
ma önergesi, genel görüşme önergesi yoluyla zaten bu yapılabilir; ama bununla yetinmiyorum, 
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Dışişleri komisyonunda iki sene hizmet etmiş bir arkadaşınız olarak, Dışişleri Komisyonunun, 
bu meselelerin konuşulduğu, görüşüldüğü, Parlamentonun içini de kavrayan; ama, dışını da 
muhakkak kavrayan bir platform haline gelmesini diliyorum. 

Diyeceksiniz ki "siz orada çalıştınız, başkanlık yaptınız, o zaman niye aklınıza gelmedi?" 
Burada, zabıtlarda vardır; bunun gayreti içerisinde olduk ama başaramadık. İnşallah bu 

Parlamento, bu gayretiyle, bu arzusuyla ve bu konuya gösterdiği yakınlıkla bu meseleyi de hal
ledecektir. 

Maalesef, bizim İçtüzüğümüzün sakatlıkları var. Dışişleri Komisyonumuz, anlaşmaların 
tasdiki için hazırlık yapan bir "hafeırlık grubu" mahiyetinden öteye gitmemektedir; yani, dış 
politikaya müessir olmamakta, hiç yönlendirici olmamakta ve adeta etkisiz kalmaktadır. 

Bu arada, ayrıca, spesifik olarak, bu konunun gündeme gelmesine gerçekten büyük bir 
saygıyla yaklaşıyorum. Çünkü, daha önceleri bu Mecliste yaptığımız genel görüşmelerin tuta
naklarını getirttim ve gözden geçirdim... Elimde sadece üç dört görüşmenin tutanakları var; 
birer saat, birerbuçuk saat konuşulan metinler var; ama, genel mahiyetin ötesine gidememiş
tir. Bütün metinleri tetkik ettim; Sayın İnönü'nün, Sayın Demirel'in, bizim kendi arkadaşları
mızın, Sayın Akbulut'un, daha önceki ve daha sonraki yetkililerin konuşmalarına baktım, Sov
yetler Birliği ile ilgili her şey söylenmiş; ama, Sovyetler Birliğinin dağılacağı hiçbir şekilde tah
min edilememiş; yani, bir teori veya bir senaryo yaklaşımı içinde dahi belirtilememiş. 

Evet... öyleyse, konuları spesifik seçmekte büyük basiret vardır, inşallah bunun devamını 
da diliyoruz. Bunu söylerken bir konuya daha değinmek istiyorum. Madem spesifik konuları 
seçiyoruz, önümüzde Karadeniz İşbirliği Projesinin yürütülüşü var, o işbirliğinin gelişmesiyle 
ilgili meseleler var ve bir de Balkanlar meselesi var. Bunlar bütün ağırlığıyla önümüzde duru
yor. İlk ağızda, bu görüşmeyi tamamladıktan hemen sonra, belki bir çare bulup, Sayın Hükü
metin ilgisi eğer bu konuya yaklaşıyorsa veya makul görüyorlarsa -kendilerinin de gayretiyle 
olabilir- Karadeniz İşbirliği meselesini ve Balkanlar meselesini -güneydoğu ve kriz olayına şim
dilik girmek istemiyorum- en azından bu iki konuyu öncelikle görüşmemizde fayda görüyor 
ve Yüce Meclise öneriyorum. 

Bunu önerirken, müsaade ederseniz, şu duygularımı da dile getirmek isterim: Tabiî, bun
ları yaparken ve görüşürken, taklit edici, başkalarını takip edici pasif politikalar yerine, hepi
mizin özendiği, yönlendirici, tayin edici, ileri görüşlü, dinamik, insana en yüce değeri veren, 
dünyayı doğru tanıyan velespit eden, hayalci olmayan; ama realist olan, gerçekçi olan dış poli
tikalarla birleşmeye; savunma politikalarıyla birleşmeye de mahkûmuz... İhtiyacımız var; 
"mecburuz" demiyorum, "mahkûmuz" diye arz ediyorum Sayın Heyetinize. 

Arzu edilir ki, bu politikalar halk katında ve devletin bütün katlarında tartışılsın, görü
şülsün, geliştirilsin ve tatbik edilsin. 

Millî savunma ve dış politikalarımızı geliştirirken, ileri götürürken, özellikle dil, din, kö
ken, tarih ve kültür birliğimiz olan ülke ve toplumlarla olan münasebetlerimizi düzenlerken, 
şu sorulara da açık cevaplar aramalıyız: Bundan sonra ilişkilerimiz ne olmalıdır, hangi amaca 
yönelmelidir, hangi sahalarda olmalıdır ve bu politikalar -özellikle yeni gelişmeler için 
söylüyorum- eşitlik esasına göre mi götürülecek; yoksa -bazılarımızın kafasında olabilir veya 
var olduğunu görüyoruz- himaye esasına göre mi götürülecek? Bunları çok açık ve net olarak 
burada belirlemek ihtiyacındayız. Bunları yaparken, "bizim millî politikalarımızın, siyasî, ik
tisadî, askerî, kültür, teknoloji, bilim, araştırma sahalarındaki ağırlıkları ne olmalıdır?" 
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hususlarının da netleşmesi gerektiği kanaatindeyim. "Politikalar ile, perspektif hedefler nere
de belirlenmeli?" konusunu da çözmeliyiz. Yani -gündem dışı konuşma yapan arkadaşımızın 
da belirttiği gibi- millet adına egemenliği en yüce noktada kullanan Meclis ise, her zaman da 
bunu söylüyorsak -sanıyorum biraz evvel Sayın İnönü de belirttiler- Meclisin ön plana çıkma
sını sağlayacak her türlü tedbiri almalıyız kanaatindeyim. Gayet tabiî, bu, Hükümetin yönlen
dirmesi anlamına gelecektir. 

Bunu şöylece özetleyebiliriz: Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bütünlükçü bir yaklaşım 
sergileyerek, millî savunma ve dış politikalarda, her politikada olduğundan belki biraz daha 
fazla rol almasına ihtiyaç vardır. Bugünün dünyasının çağdaş gereği de budur. 

Şu ana kadar gelişmeleri ve gördüğümüz şeyleri söyledik; müsaade ederseniz, şimdi de 
bunların nasıl olduğu hakkında bazı görüşlerimizi arz etmek istiyorum. Bunların nasıl oldu
ğunu anlatmalıyız ve onlarda mutabık kalmalıyız ki, nasıl olması gerektiğinin ve niye buraya 
geldiğinin de doğru ve ortak tespitlerini yapalım ve bundan sonraki politikalarımızı onun üze
rine bina edelim. ' * 

Müsaade ederseniz, o bakımdan, arkadaşlarımızın teklifinde yer alan iki kelimeyi günde
me getirmek istiyorum: "Perestroika" ve "Glastnost"; ama buna bir şey daha ilave etmek isti
yorum: Onların "yeni düşünce" dedikleri veya "yeni dış siyaset felsefesi" dedikleri ikinci olay... 

Aslında glastnost, bu işin usulüyle ilgili bir olaydır; yani, bir işin perdeli olup olmadığını, 
gözler önünde olup olmadığını gösteriyor; ama, işin özü, Sovyetler Birliği'nin, perestroika ve 
yeni dış siyaset felsefesidir. 

Bunların ne olduğunu hepinizin de bildiğini sanıyorum, şüphesiz; ben de, birçok metinler 
okudum, hazırlanayım diye; ama en sonunda, şu anda yanımda getiremediğim, Gorbaçov'un 
kendi yazdığı bir kitap var; 1987 senesinde neşredildi bu kitap, özellikle Amerika'da neşredil
di, sırf Amerikan ve dünya kamuoyunu etkileme bakımından; o kitaptan okuyacağım; o ki
taptan okuyacağım, prestroika nedir? Yeni Sovyetler Birliğinin 1987'Ierdeki dış siyaset felsefesi 
nedir ve nereye gelmiştir ve neden böyle olmuştur ve bizim çıkaracağımız dersler nedir? Onları 
arz etmek istiyorum. 

Bakınız, Gorbaçov ne diyor: "1980'lerin ortasında Komünist Partisi kritik bir durum tah
lili yaptı ve perestroika politikasını geliştirdi. Perestroika, diğer bir ifadesiyle, yeniden yapılan
ma, ülkenin sosyal ve ekonomik ilerlemesini hızlandırma politikasıdır. Yani, hayatın -Sovyetler 
Birliğini kastediyor tabii- her noktasını yenileme politikasıdır." (Gorbaçov'un kitabı, sayfa 10) 

Biz, Türkiye'den buna baktığımız zaman diyoruz ki; demek ki tabuları yıkma politikası 
uyguluyor. 

Kitabı okumaya devam edelim; Gorbaçov diyor ki: "Perestroika, sosyalist toplumumuz
daki kalkınma prosesinin sağlıksız özelliklerinden doğan çok acil bir ihtiyaçtır. Toplumumuz, 
değişme için olgun bir vaziyettedir. Perestroikada herhangi bir gecikme, yakın gelecekte, içeri
de, ciddî ekonomik, sosyal ve siyasî krizlere yol açabilir." Bunu 1987'de yazıyor, 1985 'ten itiba
ren de söylüyor. Acaba, bugün ne söyleyecek, merakla bekliyoruz. O ayrı mesele. 

Diyor ki: "Öyle bir safhaya geldik ki, ülke hareket kabiliyetini kaybetmiştir -o gün söylüyor-
ekohomik başarısızlıklar sıklaşmıştır, güçlükler yığılmaya, zayıflamalar artmaya ve çözülme
miş problemler çoğalmaya başlamıştır. Sosyalizme bağlı bazı gerçekler ve durgunluk dediği
miz olay, toplum hayatında görülür hale gelmiştir. Adeta sosyal ve ekonomik kalkınmayı dur
duran bir fren mekanizması teşekkül etmiştir. Bütün bunlar, maalesef, bilim ve teknoloji ihti-
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lalinin, ekonomik ve sosyal gelişme için dünyada yeni ufuklar açtığı bir zamana rastlamakta
dır. 

Gördük ki, ekonomik büyüme iyice yavaşlamıştır. Dün en ileri dünya ülkelerine yaklaşan 
ülkemiz, her gün, olduğu yeri bile', pozisyonunu bile kaybetmektedir. Verimlilikte, kalitede, il
mî ve teknolojik gelişmede, ileri teknoloji üretiminde ve gelişmiş tekniklerin kullanılmasında
ki açığımız, boşluğumuz, zararımıza ve dezavantajımıza her gün genişlemektedir ve büyümek
tedir.*' • 

Bir başka bölümden okuyorum: "Negatif trentler, sosyal hayatı etkiledi. Sosyal ve kültü
rel programlar, üretim masraflarından arta kalanla yetinmek zorunda kaldılar." 

Üretim masraflarından bir şey artmıyorsa, sosyal ve kültürel hayata para yok, kaynak yok... 
"Sosyal hayattaki işlerin kalitesi de kalmadı. Dünyanın en büyilk hammadde, petrol ve 

enerji üreticisi olan Sovyetler Birliği, israfçı ve verimsiz kullanımdan ötürü, bunlara muhtaç 
hale geldi." 

O israfçtlığı öyle tarif ediyor ki, bazı hallerde zannedersiniz ki, Türkiye'de yaşıyorsunuz! 
"Maalesef hepsi bunlar da değil. Ahlakî ve ideolojik aşınmalar da başladı. Yeniliğe diren

me doğdu. Var veya yok, herkes, başarının propagandasını -kendisini değil, ama başarının 
propagandasını- en üst düzeye çıkarttı. Çalışan halkın ihtiyaçları ve düşünceleri ihmal edildi. 
Bu durum güven bunalımına yol açtı. Kitaplarda ve gazetelerde yazılan her şeye şüphe ile ba
kıldı. Alkolizm, beyaz zehir kullanımı ve suç artmaktaydı" diyor o günler için. 

"Bütün halkla gerçek ve samimî ilgilenmenin yerini, yığınla mükafat, unvan, ödül dağıtı
mı aldı. Bazı idarî kademelerde, kanunlara saygısızlık, rüşvete ve göz boyamaya teşvik ortaya 
çıktı. Sanırım, durumun ne kadar ciddî, transformasyon ve değişme sürecinin ne kadar acil 
ve vazgeçilmez olduğunu anlatabilmişimdir." Bütün bunlar kendi ifadeleridir. 

Değerli milletvekilleri, işte bu sonuçlara ve bu tahlillere dayalı olarak, 1985 senesinde, Ko
münist Partisi Merkez Komitesinde perestroika kabul edildi. Perestroika bir umuttu; bütün bu 
aksaklıkları, yanlışları düzeltecek bir çıkış yolu, bir kurtuluş yoluydu. Bunun üzerine, çok cid
dî programlar hazırlandı; çoğumuz takip ettik. 

Bu politika, yani perestroika, her şeyi yerli yerine koyacak, toplum her yönüyle de demok-
ratikleşecekti. 

Perestroika, -gene onların tabiriyle- sosyalizm ile demokrasiyi birbirine bağlayacaktı ve 
birleştirecekti. 

Perestroika, inisiyatifi ve yaratıcı çabayı, ileri bir düzeni ve disiplini ve daha fazla şeffaflı
ğı, daha fazla tenkidi ve daha fazla otokritiği temsil ediyordu. Bu, onların bekleyişi ve tarifiydi. 

Perestroika, millî ekonomi yönetiminde, demokratik merkeziyetçilik -bunlar, onların, bu 
kararlar alınırken, o zamanki yeni bulguları, yeni tabirleri tabiî- prensiplerinin gelişmesi ve re
kabetin yerleşmesiydi. Yani, kararlar hem merkeziyetçi, hem demokratik olacaktı. 

Perestroika, sosyalist ahlakın bozuk yanlarının toplumdan arındırılması, sosyal adalet pren
siplerinin tutarlı bir biçimde uygulanmasıydı. 

Perestroika, daha fazla demokrasi, daha fazla sosyalizm demekti. 
"Eşanlamlı bir kelime seçmek gerekirse -şimdi, bu, tamamen Gorboçov'un kendi öz söz

leridir ve tercüme edilmiştir- perestroika "ihtilal" demektir ve perestroika -o günkü şartlarına 
göre söylüyor- aşağıdan yukarı, askerî ya da saray darbesi niteliğinde bir ihtilal değil, tepeden 
inme, yukarıdan aşağıya bir ihtilaldir ve biz, tabiî, bu ihtilal yapılmışsa ve bu değişme prosesi 
başlamışsa, her şeyden evvel kendimizi değiştirmeliydik ve değiştirmeye Komünist Partisinden 
başlamalıydık" diyor Gorbaçov. Ondan sonra, başka bir bölümünde ilave ediyor ve diyörki: 
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"Yukarıdan aşağıya doğru ihtilaller, aşağının desteğini alamadığı için, prestroika, bir başka 
yönüyle, aşağıdan yukarıya ihtilal olmalıydı; yani, tabandan tavana bir ihtilal olmalıydı ve ta
banın desteğini almalıydı." 

Bütün bu anlatışlar içerisinde, öyle anlaşılıyor ki, Sovyet halkı, perestroika ve demokra
tikleşme sonunda, ülkenin daha zengin, daha güçlü olacağına inanmaktaydı; hem ülke inanı
yor, hem yöneticiler inanıyor, hatta hem de bizler, ve bütün dünya inanıyordu. 

Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bundan üç sene önce, Harvvard Üni
versitesi Sovyet Araştırmaları Enstitüsünün başında olan, Profesör MarshalI Goldman diye 
bir zat geldi; burada, çok geniş ve derinlikli bir toplantı yaptı, konferans verdi. O zaman, yani 
üç sene önce Rusya meselesini tahlil ederken şu ifadeyi kullandı: "Bütün dünyada reformlar 
bir ormanı kesmeye benzer. Bir büyük ormanı, yüz yılın, bin yılın, elli yılın yetiştirdiği bir or
manı, bir haftada veya bir ayda kesebilirsiniz; ama o ormanın yerine, yirmi sene geçmeden ye
nisini koyamazsınız. Bütün reformcuların -Gorbaçov'un tabiriyle- bütün ihtilalcilerin kaderi, 
kendi kestikleri ormanın yerine, kendi siyasî ömürleri içinde, hatta tabiî ömürleri içerisinde ye
ni bir ormanı koyamamak olmuştur" dedi. Çok açıkça, "bunu, Gorbaçov için de söyleyebili
yor musunuz?" diye sorduk ve Amerikalı Profesör "Evet" dedi, "ömrü, bu ihtilalin, yani 
kendi reformunun meyvelerini yemeye yetmeyecektir..." . 

Gene enteresandır; bu toplantıda, bu zat, askerî ihtilalin olabileceğini de Türk dinleyicile
ri önünde açıkça ifade etmişti. 

Gelelim, yeni dış siyaset felsefesi dedikleri, yeni düşünme dedikleri, bütün dünya için ve 
Sovyetler Birliğinin dış siyaseti için ortaya koydukları tahlillere, tespitlere ve beklentilere... 

Yeni düşünce şöyle başlıyor: "Emperyalizm bitmiştir. İster Sovyet emperyalizmi, ister ka
pitalist emperyalizm, ister sosyalist emperyalizm olsun, emperyalizm bitmiştir. Bugün kapita
list dünya, sosyalist dünya ve kalkınmakta olan üçüncü dünya arasında bir denge de yoktur" 
diyor; bunları, 1987 yılında yayınladığı kitabında söylüyor. Şöyle devam ediyor: Bütün devlet
lerin birbirine daha bağımlı hale geldiğini görüyoruz. Bugünkü dünyanın bir başka gerçeği de, 
meselelerin globalleşmesi; uluslararası hale gelmesi, beynelmilel hale gelmesidir ve bu trentin 
de çok hızlı geliştiğidir." Bunu hepimiz söylüyoruz; çok enteresandır Amerikan Cumhurbaş
kanı da söylüyor, Ortadoğu'dakiler de söylüyor, biz de söylüyoruz; bunun için de, söylediği 
sebeplere hepimiz katılabiliriz: 

"Çevreyi koruma herkesin işidir, uzayın kullanımı herkesin meselesidir. Açlık ve sefalet 
bütün ülkelere, bütün insanlığa zarar vermektedir. Okyanusların kullanımı, aynı şekilde, hepi
mizin meselesidir. Çok platonik bir cümleyle sözünü bitiriyor ve diyor ki: "Dünya tek bir tane
dir." Biz de çevreci olarak bu sözü çok söyledik ve hepimiz aynı gemideyiz; batarsak beraber 
batacağız. 

öyleyse, çare olarak ne görüyor: "Karşılıklı bağımlılık artmıştır. Artık, mutlak bağımsız
lık yoktur; ama, dünyanın meselesinin tümünü Sovyetler Birliği çözecek değil. Sovyetler Birli
ği, ancak kendine düşeni yapacaktır" diyor ve 27 nci Kongrede "karşılıklı ilişki, karşılıklı ba
ğımlılık, yani özdeyişiyle bütüncül bir dünya konseptini kabul ettik ve dış politikamızı bu esa
sa, bu temele dayandırdık" diyor. 

156 ncı sayfada ise şöyle ifade ediyor: "Farklılıklarımızı elbette muhafaza edeceğiz; ama, 
bunlar için düello mu gerekir! İnsanlık için, dünya için, bizi ayıran sebepleri çiğnemeli ve terci
himizi böyle kullanmalıyız. Biz, çok geniş bir diyalog arıyoruz; diyalogu yaymak, derinleştir
mek istiyoruz, temas noktalarını çoğaltmak istiyoruz. Nerelerde? Sadece silahsızlanmada değil; 
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ekolojik tehlikede, enerji kaynaklarının gelecekte kullanımında ve paylaşılmasında, sağlıkta, 
eğitimde, gıda temininde, nüfus artışında, nüfus kontrolünde, enformasyon alış verişinde te
mas noktalarını çoğaltmak istiyoruz" 

Kitabın 158 inci sayfasında ise şöyle devam ediyor: "Açık ve dürüst politikalara bağlılığı
mızı beyan ediyoruz, ilan ediyoruz. Dış politika iki yüzlü olmamalı. Uluslararası ilişkilerde da
ha az taktik ve manevra, daha az lafazanlık; ama, daha çok ışık, daha fazla açıklık olmalı; 

, artık hiç kimse birbirini aldatmamak. Bütün bu sorumluluğumuzda, beyan edebilirim ki, bü
tün yeniliklerimiz, çıkışlarımız işe ve eyleme dayalıdır, onu ifade eder; yani, propaganda ise 
slogan değil; iş için, eylem için, aktivite için slogandır." 

"Dünyanın elinde akıl almaz ölçüde nükleer silahlar var. Silah yarışı küresel kaynakları 
israf ediyor. İnsana yapılan harcama azalmakta devam ediyor. Bütün dünyada hepimiz her gün 
birbirimize biraz daha muhtaç, biraz daha bağımlı hale geliyoruz; kader birliğimiz yoğunlaşı
yor. Öyleyse diyalog.gereklidir. Bütün ülkeler karşılıklı bağımlı hale gelmiştir" diyor, bunu sayfa 
137'de tekrar ediyor. 

Şimdi, bunları kendi kelimeleriyle ve cümleleriyle uzun uzun sizlere arz ettim, seçerek yaz
dım; ama, "ne buldular?"ı da müsaade ederseniz anlatayım: Şüphesiz, perestroika yeni bir 
arayıştı; o günkü tarih itibariyle altmış yıllık rejimin getirdiği noktadan kimsenin tatmin olma
masıydı. 1917 ihtilalinden sonraki gelişmelerden, işte, başta Gorbaçov olmak üzere hiç kimse 
tatmin olmamıştı. Halbuki, yeni arayış, yani Gorbaçov dönemi, demokratik ve sosyal sonuçla
rı itibariyle, ülkeyi, bu beklentinin tersine, tam tersine iflasa getirmiştir. Bunları yaşıyoruz ve 
görüyoruz. Altmış-yetmiş yılda kurulan sistem, yerine yenisi konulmadan yıkılmış ve yeri dol
durulmaz bir boşluk doğmuştur. 

Bu arada, Sovyetler Birliğinde, aşırı ve hızlı zenginleşen bir spekülatör sınıf da doğmuş
tur; bunun miktarını da 10-15 milyon tahmin ediyorlar. Bu, elde edilenlerin bir kısmı. 

Tekrar bugüne bakarsak; dış siyaset yönünden, yeni düşünce akımı, yeni dış siyaset felse
feleri tek taraflı işlemiş; diyalog,' karşılıklı bağımlılık, mütekabiliyet ölçülerine sığdırılamamış, 
birlik, her yönüyle zaafa uğramış, darmadağın olmuş. Bugünlerde de -biraz evvel de Sayın İnönü 
belirttiler- yeni yeni alternatifler ortaya çıkıyor: Slav Birliği, Türk Birliği veya bir başka bir
lik... Yarın yeni bir alternatif ortaya çıkacak ve öbür gün ne olacağını da bugünden, teorik 
olarak dahi, senaryo olarak dahi kestirmek mümkün değil. 

İşte, perestroika ve yeni dış siyaset felsefesinde, belki başlangıçtaki hataları veya tespit nok
sanlıkları yüzünden, varılan sonuç, umulanın tersi olmuştur. Beklenen de, hepimizin bildiği 
gibi, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Rusya Federasyonunun, nükleer güce sahip olarak, yeni bir sü
per güç gibi ortaya çıkması; belki diğerlerinin tek tek bağımsız ülkeler olarak kalması ve belki 
de -Amerika'da söylendiği gibi, burada da söylendiği gibi- "Bağımsız Ülkeler Topluluğu" gi
bi, tarifi çok net ve belli olmayan âdeta bir birlik arayışında hadiseyi bırakıp gitmek olacaktır. 

Tabiî, bütün bu olanların sonunda, Sovyetler Birliği halkının çok büyük bir eziklik hisset
tiğini tespit ediyoruz, görüyoruz, müşahede ediyoruz ve okuyoruz. Bu tespite, müsaade eder
seniz, ben de, yaşadığım küçük bir olayla katkıda bulunmak istiyorum: 

Namibya'nın istiklalinin verildiği gün, Hükümeti temsilen oradaydık ve bir yemekte, Sov
yetler Birliğinin temsilcisiyle görüşüyoruz; reformları, demokratikleşmeyi, Gorbaçov'un hare
ketlerini, perestroikayı, yeni düşünceyi överek konuştum; tepki alamadım; biraz daha söyle
yince, ters tepki aldım. Bana söylediği şey şuydu: "Gorbaçov, dış dünyada çok tanınıyor, 
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seviliyor, hatta, biz Ortodoksuz ama, Papa bile seviyor; ama, halk ekmek istiyor." Biraz daha 
şeyler söyledi, bir cümleyle özetleyeyim: "Biz her şeyi tek taraflı veren; ama, kendimizin dışın
daki dünyadan hiçbir şey alamayan bir kişi ve ülke durumuna düştük" dedi. Biraz daha aç 
deyince "kendimizi -affınıza sığınarak söyleyeyim- striptiz yapan bir artist gibi görüyoruz; her 
şeyini verip çıplak kalan, ama bir şey alamayan bir artist gibi görüyoruz" dedi. Bunu söyleyen, 
o toplantıda bulunan, yüksek seviyedeki bir Sovyetler Birliği yetkilisiydi. Bu, ezikliğin ifadesi
dir. 

"Bunları niye anlatıyorsunuz?" derseniz -belki bundan sonraki konuşmalarda daha fark
lı şeyler de söylenebilir- bunların doğru tespit edilmesi, dünyanın doğru tanınması ve bizim 
de münasebetlerimizi sürdürürken, birliğin ve birliğe dahil olan, olmayan ülkelerin, nereden 
gelip nereye gittiklerinin doğru tespiti için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın sözcü, sürenizi 10 dakika geçtiniz. 
MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Peki efendim. O zaman kısaltayım efen

dim, müsaade ederseniz. 
BAŞKAN T-Lütfen. ' / -• ' 
MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Kısa kısa arz ederek geçeyim efendim... 
Bu belirsizlik halinin artması, karar sahiplerini kumar noktasına götürmemelidir. Bu ve

sileyle şunu arz ediyorum: "Dünyada süper güç var mı, yok mu? Bir tane mi, iki tane mi?" 
şeklinde iki görüş çarpışıyor. Bana sorarsanız -bu bir temenni değil ama- dünyada süper güç 
kalmayacaktır. Eğer, dünyanın millî gelirinin 15 trilyon dolar civarında olduğunu önünüze ko
yarsanız ve bunu blok halinde coğrafî bölgelere dağıtırsanız, en az dört beş bölgenin süper 
güç gibi ortaya çıkacağını görürsünüz ve bunlar arasındaki gerek askerî, gerek siyasî, gerek 
ekonomik güç farkının çok fazla kalmayacağını da tespit edersiniz. Dolayısıyla, belki de dün
ya, birbirine çok yakın büyüklükte birkaç gücün yaşayacağı bir döneme geliyor. 

Bizi ilgilendiren sıkıntı ve tehlikeler doğabilir. Baştan arz ettiğim gibi, Balkanlara bakma
mız lazım, doğumuza bakmamız lazım ve hatta, oralardan doğabilecek bir göç tehlikesini bile 
şimdiden dikkate almamız lazım, 

Müsaade ederseniz, biz bu konuda neler yaptık, onları size kısaca arz ederek sözlerimi 
bitireyim efendim. . . . 

Bir kere, son on sene, sekiz sene, beş sene ve üç sene içerisinde, yoğunluğu artan bir şekil
de, çok yüksek seviyede, siyasî, iktisadî ve kültürel münasebetler kurulmuştur. Hepinizin bildi
ği gibi, partilerimizin de mutabakatıyla Azerbaycan tanınmıştır. Biraz önce Sayın İnönü'nün 
de belirttikleri gibi, ben, sadece bir iki ziyareti şurada arz edeyim: Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Sayın Nazarbayev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı bugünlerde gelmek üzere, Kırgızistan Cum
hurbaşkanı da aralık ayı sonunda gelecek. Yani, çok yüksek seviyede bir ilişki ortamı ve yapısı 
zaten hazır; o husus yürüyor ve fevkalade de iyi gelişiyor. 

Daha özet olarak şöyle arz edeyim: Gerek politika ve gerekse icra yönünden, ne yaptığı
mızı özetleyen Sayın Mesut Yılmaz'ın güzel bir cümlesi var, onu okumak istiyorum; Sayın Yıl
maz şöyle diyor: "Aynı soydan, dinden ve dilden olan ve tarih boyunca birlikte yaşadığımız 
insanlarla yakınlaşmak ve işbirliğini geliştirmek, önceliklerimizin başında gelmelidir. Artık, 
yalnız demirperde değil, birçok perde yıkılmıştır, aralanmıştır ve kalkmıştır. Bu yeni realitenin 
gerektirdiği politikaları oluşturmak, önümüzde bekleyen en öncelikli görevimizdir. Sovyetler 
Birliğindeki köklü değişiklikler ve özellikle Türk cumhuriyetlerindeki yeni oluşumlar, ülkemiz 
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açısından büyük Önem taşımaktadır. Bugünkü belirsizliklere ve istikrarsızlık ihtimaline rağ
men, Türkiye'nin önünde yepyeni ufuklar açıldığını ve Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak ağır
lığının artması için yepyeni bir imkânın doğduğunu söylemek abartma olmayacaktır. Zaten, 
batılı basın ve yaygın organları da bu gerçeği kabul etmektedirler. 

Sovyet yönetimi, yakın zamana kadar, Türkiye ile bu tür topluluklar arasındaki bağları 
koparmayı amaçlayan bir politika izlemiştir. Bu, tam başarılı olmasa da, derin tahribat yap
mıştır. önce bunun tamiri ve aramızdaki köprülerin pekiştirilmesi gerekmektedir. Bugün, Kaf
kaslarda ve Orta Asya'da milyonlarca insan Türkiye'ye bakmakta, bizi bir umut olarak gör
mektedir. Hükümetimizin, Azerbaycan Cumhuriyetini bağımsız devlet olarak tanıyan ilk hü
kümet olmasını, bu açıdan değerlendirmek doğru olur. 

Bazı uzmanlar tarafından, kara stratejisinde dünyanın belkemiği sayılan Orta Asya ise, 
aslında bir Türk dünyasıdır. Bu nedenle, Türk dünyasının, yakın bir gelecekte, Asya Kıtasın
daki dengelerde çok etkin bir konuma gelmesi, kesinlikle sürpriz olmayacaktır, gerçek bir bek
leyiştir. Türkiye, bu fırsatı yakalamak ve izleyici, gerçekçi ye akılcı politikalarla bu tarihî deği
şikliklerden azamî ölçüde yararlanmak konumundadır. Gelişmelerin önemi ve Türkiye'nin önüne 
açtığı ufuklar, Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı dış politikamızın öncelikleri arasına almamızı ve 
bu konuda izlenecek politikanın, hükümetlerle değişmeyen bir devlet politikası olarak oluştur
masını gerekli kılmaktadır. . 

Türkiye düne kadar, bu cumhuriyetlerle ilişkilerini, merkezî Sovyet yönetiminin bilgisi, 
izni ve hattâ işbirliğiyle yürütmüş ve bu ilişkileri, Türk-Sovyet ilişkilerinin bir parçası olarak 
görmüştür. Bundan sonra, bu ilişkileri, cumhuriyetlerin egemenlik ve bağımsızlık yolunda kat 
edecekleri mesafeyle uyumlu olarak planlayıp, yürütmek durumundayız. 

Millî politikalarımızı belirlerken, Sovyetler Birliğinde yaşayan Türk kökenli toplulukla
rın, kendi aralarında derin ayrılıklar, rekabetler ve düşmanlıklar bulunduğunu da gözden ka
çırmamak durumundayız. Bu topluluklarla ilişkilerimizi geliştirirken, her birine eşit davran
mak, birini diğerine tercih etmemek, aralarındaki çatışmalara taraf olmamak; tersine, bu zıt
lıkları gidermeye çalışmak, hedefimiz olmalıdır. 

Sovyetler Birliğinde yaşayan Türklerin, Türkiye'yi bir anavatan olarak görmediklerini; esa
sen, çoğunun, kendi cumhuriyetlerinde ve özerk bölgelerinde yaşadıklarını ve yaşamak iste
diklerini; Türkiye'den himaye değil, eşit düzeyli devletlerarası ilişki beklentisi içinde oldukları
nı ve Türkiye'yi bir model olarak gördüklerini hatırdan çıkarmamalıyız." 

BAŞKAN — Sayın Dinçerl er... 
MEHMET VEHBÎ DÎNÇERLER (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Dinçerl er, Başkanlığın hoşgörüsünü otorite boşluğuna dönüştürme-

meliyiz. 
MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Otoritenizi kırmak istemiyorum Sayın 

Başkanım, affedersiniz... 
BAŞKAN ' -T Estağfurullah efendim. 
Buyurunuz. 
MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Dinleyenlerin... 
BAŞKAN — Genel görüşme açılırsa zaten konuşulacak efendim ve sanıyorum da açıla

cak, mutabakat var gibi. 
MEHMET VEHBİ JDtNÇERLER (Devamla) — Evet, genel görüşme sırasında onu söyle

yebiliriz. Müsaade ederseniz iki dakikanızı daha alayım ben. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı 

cümleieri var; müsaade ederseniz bir iki tanesini anlatayım. Yapılan anlaşmaları söylüyorum... 
Yani, şunu anlatmak istiyorum ki, politikanın, siyasetin görüşme kademesinde hayli mesafe 
katetmişizdir. Müsaade ederseniz, Sayın Cumhurbaşkanının son cümlesini şöyle okuyorum: 
"Eğitim alanında işbirliği yapılması, Türkmen gençlerine Türkiye'de eğitim imkânlarının sağ
lanması gibi hususları ele aldık; karşılıklı başkonsolosluklar açılması çalışmalarının süratle ge
lişmesini konuştuk ve bunların süratle yerine getirilmesinin hazırlıklarını yapıyoruz" diyorlar 
karşılıklı olarak Sayın Cumhurbaşkanları birbirlerine. 

Müsaade ederseniz, bir de misafir Cumhurbaşkanlarından Sayın Nazarbayev'in Sayın özal'a 
muhatap olarak yaptığı konuşmadan bir cümle okuyacağım. Bu, bizim için hayli enteresan 
bir cümle olacaktır ve sözümü bitireceğim efendim. 

Sayın Nazarbayev Sayın özal'a diyor ki "Alma-Ata'yı ziyaret ettiğiniz zaman sormuştum: 
Nereden başlamalıyız, ne yapmalıyız? Şu cevabı vermiştiniz -Sayın Özal diyor ki- "Ben, güç
lüklerle karşı karşıya kaldığımız zaman, daha ne gibi serbestliği getireyim, diye düşünüyorum. 
Siz güçlüklerle karşı karşıya kaldığınız zaman, kongre, toplantı ve bunun gibi görüşmeler yapı
yorsunuz; tam ekonomik kalkınmayı sağlamak gerektiği dönemde demokratikleşmeyle 
uğraşıyorsunuz" Nazarbayev diyor ki, "ben bundan çok ders aldım." Biz de burada söylüyo
ruz, belki alacaklar vardır. 

Görülüyor ki, sıcak, güven verici, umutlu, saygılı, eşitliğe dayalı, çok samimi bir ilişkiler 
yumağı vardır ve kurulmuştur. Bu iyi başlangıcı, bu sağlam altyapıyı ilerletmek, zirveye çıkar
mak, bütün millet olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ve Hükümet olarak hepimize 
düşen görevdir; bunu Sayın Hükümetimize emanet ediyoruz. 

"Yirminci aşır", "2000'li yıllar" sözleri burada çok konuşuldu, bu sözün sahibi çoktur. 
Türklerin asrı olacaktır; Batı da böyle söylüyor. Türkiye, hemen önümüzdeki yıllarda bölge
nin yeniden büyük devleti olma yolundadır, hatta olmuştur denebilir. Türkiye'yi bu yoldan ge
ri döndürecek düşünce ve politikalara birlikte karşı koymalıyız; birlik ve bütünlüğü, devletin 
tekliğini bütün gücümüzle ve kıskançlıkla korumalı ve münasebetlerimizi bu çerçevede geliştir
meliyiz. 

Anavatan Grubu olarak, kardeş cumhuriyetlerle ilişkilerimizin görüşülmesi ve geliştiril
mesi konusunda verilen bu önergeyi olumlu, yapıcı, ileriye götürücü, hoşgörülü, geniş ve uzak 
görüşlü bir tavır içinde değerlendiriyor; bu görüşmenin memleketimize, milletimize faydalı ol
masını diliyor, hepinize şahsım ve grubum adına saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
SHP Grubu adına Sayın Ali Dinçer, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ALİ DlNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

tarihî, sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan yakın ilişkilerimiz olan ülkelerle daha yoğun bir 
işbirliği içinde olmamız doğaldır, hatta Türkiye Cumhuriyeti için görevdir. 

Yeryüzündeki devletler arasında, değişik nedenlere dayalı ortak kültürel değerler oluşmuştur. 
Bu ortak kültürel değerleri şu başlıklar altında sıralayabiliriz: Ortak dil kültürü: Aynı dili veya 
bir dilin alt branşlarını konuşanların oluşturduğu ortak kültür. 

Ortak Coğrafya kültürü: Belli bir coğrafyayı paylaşan ulusların, halkların oluşturduğu ortak -
kültür. 
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Ortak yönetilme, ortak idare edilme kültürü: Ayrı halkların, ayrı ulusların uzun yıllar ay
nı devlet çatısı altında yönetilmekten kaynaklanan ortak kültürleri. 

Ortak din kültürü: Ayrı mezheplerden de olsa, aynı dine inananların yıllarla birlikte oluş
turdukları ortak bir kültürel yapı. 

Değerli arkadaşlarımızın önerisinde, bu ortak kültür değerlerinden sadece biri alınmış: 
Ortak dil kültürü. Çerçeve dar tutulmuş, ortak kültürle ilgili tek boyutlu bir yaklaşım sergilen
miş. Halbuki Türkiye'nin konumu, çerçeveyi genişletmeyi, boyut sayısını artırmayı, perspekti
fi geniş tutmayı gerekli kılmaktadır. Türkiye'nin potansiyeli, çok daha geniş bir perspektifi 
taşıyabilir; o nedenle de, Türkiye'nin perspektifinde tüm ortak kültür değerlerinin kapsanması 
gereklidir. 

Baştan yanlış anlaşılmaları bertaraf etmek için şu gerçeği vurgulamak gereklidir: Fütuhat 
ve sömürgecilik dönemi artık kapanmıştır, çoktan bitmiştir; İmparatorluk politikalarının kav
ramları çoktan terk edilmiştir; devletler arasındaki ilişkiler, toprak bütünlüğüne ve bağımsız
lık hakkına karşılıklı saygıya dayalı hale gelmiştir. Bizim, ortak kültür değerlerine sahip oldu
ğumuz ülkelerle ve tüm dünya ile ilişkilerimizde de vazgeçilmez iki temel unsur olmalıdır; bun
lardan birisi ekonomi, diğeri de demokrasi, ve insan hakları unsurudur. 

Değerli milletvekilleri, her ne kadar imparatorluk politikaları kavramları çoktan tarihe 
karıştıysa da, eski imparatorlukların, etkin oldukları alanlarda, tarihî imparatorluk havzala
rında, ekonomik, kültürel, sosyal, idarî değerler yarattıklarını ve bu değerlerin hâlâ geçerli ol
duğunu da kabul etmek gerekiyor. Yine, eski imparatorlukların tarihî etki havzalarında, in
sanlar çok değişik milletlere mensup olsalar da, değişik halkları oluştursalar da, aralarında 
sıcak bağların oluştuğunu, ortak atmosferleri soluduklarını görüyoruz. Bu nedenle, eski impa
ratorlukların çekirdek devletleri, imparatorluklardan kalan ve bağımsızlaşan devletleri hâlâ et
kileyebilmektedirler. Yine çekirdek devletler, imparatorluklardan kalan, imparatorlukların ar
tığı olan devletleri, uluslararası, devletler arası işbirliğinde eşgüdümleyebilmektedirler, yönlen
direbilmektedirler. 

Bunun tipik örneklerinden birisi, tbero Amerikan organizasyonudur, tber Yarımadasında 
çekirdeklerini oluşturan, köklerini bulan İspanyol ve Portekiz sömürge imparatorlukları dağıl
dı. Bu sömürge imparatorlukların arkasından İspanyolca ve Portekizce konuşan pek çok dev
let kuruldu. Bu devletler hâlâ bir araya geliyorlar; İspanya ve Portekiz ile birlikte, onların eş
güdümünde, tbero Amerikan örgütünü yaşatıyorlar; bu ülkeler, aralarında karşılıklı yardım
laşmayla, birbirlerinin yararına işbirliğini sürdürüyorlar. 

Başka bir örnek de, üzerinde güneş batmayan Büyük Britanya İmparatorluğunun toprak
ları üzerinde kurulan ülkelerin, devletlerin birliği; İngiliz Uluslar Topluluğu, çok yaygın kulla
nılan İngilizce adıyla, Common Wealth, Burada da İngiltere, organizatör, eşgüdümcü, koordi
natör rolünü oynuyor. Sadece ekonomik işbirliği içinde olmuyorlar; sosyal, kültürel, hatta sportif 
işbirlikleri de bu ülkeler arasında hâlâ canlı bir şekilde yaşıyor. Bir ölçüde, imparatorlukların, 
ayrılan ülkelerin bağımsızlığı ile birlikte devam ettiğinin örnekleri bunlar. 

Değerli milletvekilleri, şimdi iddia ile konuşmalıyız, vurgulamalıyız ki, aynı şekilde Türk
iye de, imparatorluklar açısından çekirdek bir ülkedir; hem de Türkiye, Doğu Roma İmpara
torluğunun, diğer adıyla Bizans İmparatorluğunun, Büyük Selçuklu İmparatorluğunun, en so
nunda Osmanlı İmparatorluğunun çekirdek ülkesidir. 600 yıl yaşayan Osmanlı İmparatorlu
ğunun çekirdek ülkesiyiz. 
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Osmanlı İmparatorluğunun sona ermesiyle oluşan çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıl
larında durumumuz zordu. Birinci Dünya Harbinde üç milyonu aşkın şehit vermiştik, yedi dü
vele karşı Ulusal Kurtuluş Savaşını zaferle sonuçlandırmıştık, 12-13 milyon, çoğunluğu kadın 
ve yaşlı olan bir millettik. Ülkenin her tarafı tarumar olmuştu, darmadağın olmuştu; özellikle 
gelişmiş bölgelerimiz yakılıp yıkılmıştı. Kıta ölçekli bir ülkede yepyeni bir devlet kurma duru
munda idik. O nedenle, o günün yöneticileri, bir ölçüde içe kapanmak zorunda idi, derlenip 
toparlanma ihtiyacı vardı; fakat 1920'Ierden bu yana Türkiye çok gelişti. Türkiye, bugün 60 
milyonluk güçlü bir ülke. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliğinde, Ortadoğu ülkelerinde, Kuzey Afrika ülkelerinde milyonlarca işçimiz çalışıyor; sayı
sız girişimcimiz iş sahibi, üretim yapiyor, fabrika sahibi, işyeri sahibi, ticaret yapıyor, sayısız 
müteahhidimiz çok büyük şantiyeler yönetiyor ve milyonlarca yurttaşımız dış ülkelerde mil
yarlarca dolarlık işler yapıyorlar. Sadece iş yapmakla kalmıyorlar, bulundukları ülkelerde kül
türel, siyasal etkiler de meydana getiriyorlar, potansiyeller oluşturuyorlar. Amerika'da bile ol
dukça güçlü bir lobi oluşturdular. Bu nedenle, Türkiye, Bizans İmparatorluğunun, Doğu Ro
ma împaratarloğunun, Büyük Selçuklu İmparatorluğunun ve özellikle Osmanlı İmparatorlu
ğunun oluşturduğu Orta Avrupa'da, Balkanlarda, Ortadoğuda, Kuzey Afrika'da, tarihî impa
ratorluk havzalarında etkin bir ülke olabilir; ilaveten, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli
ğinde dil, din gibi ortak kültürel değerlere sahip olduğumuz devletlerle de yakın ilişkiler kura
biliriz. Artık, Türkiye, böyle iddialı bir modeli uygulama zamanını yakalamıştır, potansiyeline 
ulaşmıştır. Hem de, bu politikayı bir an evvel hayata geçirmek durumundayız. Bu kadar iddia
lı, diri, dinamik bir dış politika modelini vakit kaybetmeden hayata geçirmek durumundayız. 
Hem de, eskiden olduğu gibi, artık "Moskova ne der?" demeden, "Amerika Birleşik Devletle
rinin düşüncesi acaba nedir? NATO bu işe nasıl bakar? özellikle, Sovyetler Birliğindeki Türk 
ve Müslüman cumhuriyetlerde şeriat düzeni yerleştirmeye çalışan- İran'la, Suudi Arabistan ne 
der?" sorularını fazla düşünmeden harekete geçmek, daha diri, daha dinamik, daha etkin bir 
dış politika modeli oluşturmak durumundayız. 

özetle Türkiye, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal açılardan, biraz önce bahsettiğim çok 
geniş çerçeve içindeki ülkelerle yoğun ilişkiler kurmalrdır. Daha etkin, daha diri, daha dina
mik, daha kararlı, daha iddialı bir dış politika modeli uygulamalıyız. 

Biz, bütün bu ülkeler arasında koordinatör rolü, eşgüdümcü rolü, nâzım rolü oynayabili
riz. Bunu yaparken, başta da söylediğim gibi, sadece din birliğine, sadece dil birliğine, soy bir
liğine dayalı, dar açılı yaklaşımların ötesine taşabilmeliyiz. Perspektifimiz, ufkumuz, çerçeve
miz daha geniş olmalıdır. Nasıl, imparatorluk çekirdeği olan Türkiye'de, başta Türkçe olmak 
üzere, Kürtçe, Arapça, Arnavutça, Boşnak Sırpçası, Pomak Bulgarcası, Çerkezce, Gürcüce, Aba
zaca, Lazca, Rumca, Ermenice, Yahudice ve daha pek çok dil konuşuluyorsa, değişik dinler 
ve mezhepler varsa; özellikle Osmanlı'nın tarihî havzasında da, bu dinler, bu diller, bu mez
hepler fazlasıyla vardır. Biz, ana dilleri Türkçe olmasa bile, nasıl tüm yurttaşlarımıza eşit gözle 
bakıyorsak, hepsini, ulusumuzun eşit haklara sahip fertleri olarak görüyorsak, kardeş görü
yorsak, diğer kardeş ülkelerdeki halkları da, dil ayırımı yapmadan, hatta din ayırımı yapma
dan, kendimize aynı derecede yakın hissetmeliyiz. 

Türkçe konuşmuyorlar diye, Müslüman Arnavutları, Boşnakları, Pomakları, Kürtleri, Arap
ları, Tacikleri, Çerkezleri, Gürcüleri, "Mohdi" diye adlandırılan Lazları, Abazalan, hatta Arap 
dünyasındaki Hıristiyan Arapları -ki Osmanlı Araplarıdır onlar da- hatta Rumları, Romenle-
ri, Bulgarları, Vılahlan, Makedonlan, Sırpları bile göz ardı etmemeliyiz; çünkü onlarla da çok 
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yoğun, ortak kültürel değerlerimiz var. 
Hepsi ile değişik açılardan; dil, din, coğrafya, ortak idare gibi değişik açılardan ortak kül

türlerimizin varlığı bizi birbirimize yaklaştırmalı; barış içinde, dayanışma içinde, işbirliği yol
ları açmalıdır. 

Türkiye olarak, Orta Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar, Orta Asya, 
Karadeniz'in kuzeyindeki Kırım gibi yörelerde bulunan bütün ülkelerle sıcak, verimli, ekono
mik, sosyal, kültürel, siyasal ilişkiler kurabiliriz, kurmalıyız. Bu ülkelerden hangi ülkede olur
sa olsun, hangi dilden konuşursa konuşsun, hangi dinden,.hangi mezhepten olursa olsun, kar
deş kabul ettiğimiz, bize yakın duygularla bağlı olan insanlara karşı, eğer insan hak ve özgür
lüklerine aykırı hareket edilirse, buna karşı çıkmak da Türkiye cumhuriyetinin görevi olmalı
dır. Türkiye Cumhuriyetinin temel görevlerinden birisi, bu ülkelerde çoğulcu, katılımcı demok
rasiyi savunmak, hayata geçirmek olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, ekonomik ilişkilerimizi değerlendirirken, olanaklarımızın verimli 
bir şekilde değerlendirilmesi için, öncelikler sırası yapmamız gerekir. 

Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte, Batıya yönelmiştir; Avrupa'ya entegrasyonu 
amaçlamaktadır. Bu nedenle ve başka bazı nedenlerle de önceliği Balkan ülkelerine vermeli
yiz, ekonomik ilişkilerde. 

Balkanlar, geçmişte olduğu gibi bugün de, Türkiye'nin, Avrupa'ya açılan kapısıdır. Sof
ya, Bükreş, Belgrad gibi Balkan ülkeleri başkentleri, Türkiye'nin ticarî bakımdan, kültürel ba
kımdan, sınaî bakımdan merkezi olan İstanbul'a, Ankara'dan, Kırşehir'den, Kayseri'den, Si
vas'tan daha ykındırlar; karayolu, demiryolu ağı gelişmiştir. Ayrıca, bütün bu ülkelerle kıyısı 
olan ve Avrupa içlerine kadar giden, Viyana gibi, Budapeşte "gibi metropollere ulaşan, su taşı
macılığına elverişli Tuna Nehrinin varlığı da, önceliği Balkanlara vermeyi gerektirir; bu da, ön
celik nedenlerinden biridir. 

Unutmayalım ki, bu zaten oluyor. Bugün İstanbul'dan her gün otobüsler kalkıyor; Bur-
gaz, Varna, Rusçuk, Bükreş güzergahında 10 dolara -50 bin liraya- yolcu taşınıyor. Şimdiden, 
Doğu Blokundaki gelişmeler nedeniyle, özellikle Balkan ülkeleriyle çok yakın ilişkiler başla
mış vaziyettedir. 

Ekonomik ilişkilerde ikinci önceliğin, gelişmişlik düzeyi'nedeniyle, İstanbul Türkçesine 
en yakın Türkçe lehçesi olan Azeri Türkçesi nedeniyle, Azerbaycan'a verilmesi gerekir; daha 
başarılı sonuçlar elde edebilmemiz için, kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanabil
memiz için. ' 

Daha sonraki önceliklerin de, yine aynı rasyonel değerlendirme ile verilmesinde yarar var
dır. Diğer ülkelerle de aramızda ekonomik işbirliği olmalıdır; ama kaynaklarımızın sınırlı ol
duğunu da bilelim. Daha ileriye gidebilmemiz için Japonya, Almanya, Amerika Birleşik Dev
letleri gibi, sermaye fazlası olan ülkelerle işbirliğini de düşünebilelim. 

Siyasal ve kültürel anlamda ilişkileri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki ülkeler 
ve diğerleriyle en yoğun bir şekilde kurmalıyız. Öncelikle -daha önce de söylediğim gibi- öz
gürlükçü, çoğulcu, katılımcı demokratik rejimlerin, insan hak ve özgürlüklerinin, bu ülkelerde 
eksiksiz uygulanmasını desteklemeliyiz. 

Suriye gibi, Irak gibi, İran gibi komşularımızda da yine demokratik rejimin gelişmesi için 
çaba göstermeliyiz. Bu çabalar, bizim demokrasimizin de güvencesi olacaktır. Suriye'de, Irak'
ta, İran'da Batı gibi çoğulcu, özgürlükçü demokrasiler olsa, büyük olasılıkla, Türkiye daha 

- • — 574t — .;. 



T.B.M.M. B : 15 12 . 12 . 1991 O : 1 

rahat eder; demokrasi daha sağlıklı, güçlü güvencelere kavuşur. 
Bu ülkelerle, özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki ülkelerle ilişkilerimi

zin geleceğinde ortaya çıkacak zorlukların bir kısmını önceden saptamalıyız. Tarih bize göste
riyor ki, özellikle Orta Asya'da, Kafkasya'da yıllar ve asırlar boyu, boylar arasında, halklar 
arasında ciddî kapışmalar olmuştur, kavgalar olmuştur. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli
ğinin kurulmasıyla bir katı disiplin bu kavgaları önemli ölçüde durdurdu; ama şimdi görülü
yor ki, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği dağılıyor. Bu disiplin ortadan kalkıyor. Hâlâ 
canlı olan, unutulmamış olan kavga nedenleri, kapışma nedenleri aklın önüne geçebilir, bu 
ülkeler arasında ciddî kapışmalar ortaya çıkabilir. Biz, şimdiden bu ihtimalleri öz önünde tut
malıyız; bu kardeş ülkeler arasındaki kapışmaları, çatışmaları önlemek için çaba sarf etmeli
yiz. Hatta biz, Kafkaslar'da, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sulhu sağlayacak, barışı sağ
layacak girişimleri de yapmak durumundayız. Böyle nazım rol oynayan bir devlet olabiliriz, 
böyle bir çekirdek ülke olma özelliği ortaya koyabiliriz. 

Bu ülkelerin bazılarında, belki de giderek askerî diktatörlükler oluşacak; çoğulcu, özgür
lükçü demokrasiye geçemeyecekler; belki bazılarında şeriat devleti anlayışları yerleşecek. Biz, 
bütün bu olumsuz gelişmeleri önceden kestirip, durdurmak için çaba sarf etmek durumunda
yız. Bizim görevlerimizden biri, bu ülkelere karşı bu olmalıdır. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki cuhuriyetlerle aramızda ilk yapılması gere
ken iş, alfabe birliğini sağlamaktır. Sovyetler Birliğinde, birbirleriyle fazla yazılı iletişim kura-
masınlar diye 1917 İhtilalinden sonra bu ülkelere ayrı ayrı Kiril Alfabesi modelleri getirildi. 
Dilleri aynı, birbirlerine çok yakın olduğu halde, Kazakistan'da sesli harfler başka, Azerbay
can'da başka, Özbekistan'da başka, Kırgızistan'da başka... Alfabe birliği, bu ülkelerin, bu cum
huriyetlerin arasındaki iletişimi sağlaması açısından da gerekli. Latin alfabesini almaları, bi
zimle entegrasyonlarını, hatta dünya ile entegrasyonlarını kolaylaştıracaktır. Bu konuda mat
baa kurmada, onların diyalektlerine göre, onların dillerine göre yayın yapmada onlara yar
dımcı olmak, Türkiye Cumhuriyetinin önündeki ilk görevlerden biri olmalıdır. 

Bütün bu ülkelerle ilişkilerimizi, akademik düzeyde nitelikli insan yetiştirme alanında da 
güçlendirmeliyiz, örneğin, 1956'da kurulmasına rağmen uluslararası bir statüye kavuşan Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinin çok geniş bir kampus alanı var. Yıllardır Asya, Afrika ülkelerin
den öğrenciler gelip, uluslararası bir atmosferde eğitim görüyorlar. Ek yatırımlarla Orta Doğu 
Teknik Üniversitesini güçlendirmek, bütün bu ülkelerden öğrencileri okutabilmek, araştırma
cılara araştırma imkânı verebilmek mümkündür, 

Zaman içerisinde, askerî okullarımız dahil, diğer yüksek eğitim kurumlarını da, bu kar
deş ülkelerdeki öğrencilere, araştırmacılara açabilmeliyiz. Çünkü, onların savunma ihtiyaçları 
doğacak; aralarında belki savunma birlikleri de kuracaklar. Her türlü nitelikli insan eğitimiyle 
ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti onlara katkıda bulunma gücüne sahiptir. Bunun, Türkiye 
açısından da büyük önemi var. 

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, İngiliz Milletler Topluluğuna dahil bir ülkeden 
gelen öğrenci, İngiltere'de eğitimini tamamlayınca, örneğin mühendis olunca, memleketine dön
düğünde, hemen hemen ömür boyu, sürekli İngiltere'den ithal edilen araçlarla, ürünlerle çalış
mak istiyor. Ülkelerimiz arasında verimli ekonomik işbirliği açısından da, bu eğitimle ilgili ko
nu önem arz ediyor. 

Değerli milletvekilleri, ilişki içinde olduğumuz bu ülkelerle çok geniş anlamda ilişkiye gir
memiz, diğer ülkeleri ürkütmemek açısından da önemli. Bu ülkelerin kendi aralarında ayrı ayrı 
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birlikler kurmaları da mümkün olabilir. Örneğin, Kafkasya'da yaşayanlar, coğrafya nedeniyle 
bir birlik oluşturabilir, savunma anlayışıyla birlik oluşturabilir; Orta Asya'da yaşayanlar ayrı 
bir birlik oluşturabilir; Balkanlar'da yaşayanlar ayrı birlikler oluşturabilirler. Biz, sembolik man
tıkta kullanılan venn diyagramları gibi, her biri alt dairelerle belirlenen bu birliklerle ilişkimizi 
kurmalıyız; bu dairelerle çakışan, kendi ilişki dairelerimizi de oluşturmalıyız. Böylesine yay
gın, dağınık; ama bir araya gelebilen, Türkiye'nin koordinasyonuyla bir araya gelebilen ilişki
ler topluluğu, dünya politikasında başka güçleri de önemli ölçüde, gevşek bir görünümden do
layı rahatlatır. 

Değerli milletvekilleri, önerge konusu olan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki 
özel'duruma gelince: Son imparatorluk olarak nitelendirilen Sovyet İmparatorluğu da sona 
erdi. Belki, "Son imparator" filmi gibi, bir de "Son İmparatorluk" filmi çekilecektir; büyük 
olasılıkla, HolIywood'un dev prodüksiyon firmaları bu konuyu ele alacaklardır. 

Çok uluslu bir devlet olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, bugün bir çözülme ve 
dağılma süreci yaşamakta. En son gelişme, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın 
bir araya gelip, Bağımsız Devletler Topluluğunu kurmasrydı. 

Sayın Genel Başkanımızın vurguladığı gibi, Kazakistan da bu birliğe katılma durumun
da. Türkmenistan'da toplanan diğer Türk cumhuriyetlerinin ilgilileri de, bu birliğe katılıp ka
tılmama konusunu tartışıyorlar. 

Başlangıçta bu birliğin, bir Slav birliği olarak ortaya çıkması düşünülüyordu; kararlı bir 
Rus milliyetçisi olan ünlü yazar Soljenitsin, zaten bu yönde öngörülerini çok önceden tekrar 
tekrar söylemişti; fakat şimdi, Türk cumhuriyetleri de katılınca, ilginç bir durum ortaya çıktı. 

Bu belirsizlikler içinde, gelişmelerin ne yönde seyredeceğini sağlıklı bir şekilde saptamak 
oldukça güçtür. Şimdi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği var mı, yok mu? Bu sorunun 
yanıtı ortada; yanıtı: Henüz yok. Ama görülüyor ki, bu son imparatorluk da ömrünü tamam
ladı; fakat bu son imparatorluğun da çekirdek devleti var; bu çekirdek devlet de, Ukrayna'nın, 
Beyaz Rusya'nın, Rusya Federasyonunun bir araya gelmesiyle oluşan birliktir. Elbette bu çe
kirdek devletin de, Sovyetler Birliği İmparatorluğundaki diğer ülkeler arasında -İngiltere'nin ' 
kendi alanında olduğu gibi, İspanya'nın kendi alanında olduğu gibi- rolü olacaktır. 

Bir başka imparatorluk çekirdeği olan Türkiye, özellikle güçlü yapısıyla, diğer çekirdek 
ülkeleri de dikkate almak durumundadır; onlarla eş düzeydir. Bu nedenle, Rusya'nın, Beyaz 
Rusya'nın, Ukrayna'nın oluşturduğu topluluğu dikkate almak durumundayız/Onlarla da cid
dî ekonomik, sosyal, siyasal ilişkilerimiz olacaktır. 

Biz, Sovyetler Birliğindeki tüm gelişmelerin istikrar ve barış içinde olmasını isteriz. Ulu
sal Kurtuluş Savaşı günlerimizde başlayan sağlıklı komşuluk ilişkilerimiz, İkinci Dünya Harbi 
sonunda biraz tehlikeye girmişti, sonra düzeltildi; bugün, perestroikayla, glastnostla, Sovyet
ler Birliğindeki gelişmelerle, daha da düzenli, barışçı bir ortama kavuşacaktır. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki değişiklikleri yakından izlemek, değerlendir
mek, akılcı ve sistemli bir politika izlemek durumundayız. Biz, yaklaşımlarımızı titizlikle, özenle, 
dikkatle belirlemeliyiz. Dağılma sürecini hızlandıracak teşvik edici davranışlar yoğunlaşırsa, 
bu barışçı ve istikrar içinde gelişme sağlanamayabilir; oradaki, dil birliği, din birliği içinde ol
duğumuz kardeşlerimiz de zor durumda kalabilirler. 

Değerli milletvekilleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinde bulunan Türk cumhu
riyetlerindeki oluşumlar da, ülkemiz açısından çok önemli; bizim için yeni ufuklar açıyor, yeni 
olanaklar ortaya çıkarıyor. 
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Bu arada, bir kez daha vurgulamak istiyorum: Ne Balkanlarla, Ortadoğuyla, Kuzey Afri-
kayla, yani Osmanlı imparatorluğu'nun tarihî havzalanndaki ülkelerle, ne de Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliğindeki devletlerle ilişkilerimizi, -sadece dil ve soy birliğine, bu birlikten 
kaynaklanan ortak kültüre dayandırmamalıyız. Bizi oradaki Tacikler de ilgilendirir, Kafkâs-
ya'daki Gürcüler de, Çerkezler de, Abazalar da, Lazlar da, Dağıstanlar da ilgilendirir; hepsi 
bizim kardeşimizdir. Onların başına bir şey gelirse, hepimiz ortak olarak üzülürüz. Nasıl, Irak'ta, 
Suriye'de, İran'da ve başka ülkelerde yaşayan kardeşlerimizin başına istenmedik olaylar geldiği 
zaman üzülüyorsak, burada da aynı ortak duyguları taşıyabilmeliyiz. Türkiye'nin dirliği, dü
zenliği, birliği ve beraberliği için de bu gereklidir. 

Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti, izleyeceği gerçekçi ve akılcı politikalarla ülkemize yeni ola
naklar sağlayıp, bölgemizde ve dünyada ağırlığımızı artırabilir. Türk dış politikası için son de
rece önem taşıyan bu konunun Yüce Meclisimize sunuluşu, daha önce de belirttiğim gibi, ye
terli özen ve titizlikle yapılmamıştır, kapsam dar tutulmuştur. 

Ayrıca, şunu da vurgulamak istiyorum: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk 
Cumhuriyetlerine karşı politikalarımızın, hemen katı bir resmiyete dönüştürülmesi, halklar ara
sındaki duygusal yakınlıkların içtenliğini zedeleyebilir. Zaman içinde değişen durumlara göre 
davranış serbestisinin olması, halklar arasındaki sıcak bağları daha da güçlendiren bir ortam 
getirebilir. Bu ve diğer nedenlerle, gündem konusu olan genel görüşme önergesinin çerçevesi, 
kanımca çok dar tutulmuştur; eksiklerinin giderilerek gündeme getirilmesi gerekir. 

Bu arada acilen vurgulamak istiyorum ki, Yugoslavya'daki gelişmelerle yakından ilgilen
mek durumundayız. Buradaki ciddî gelişmelere önemli ölçüde bigâne kalıyoruz. Yugoslavya'
da Katolik Hırvatistan'ı, Almanya, Avusturya, Avrupa ülkeleri destekliyor ve Katolik Hırvat
ların önde gelenleri, Ortodoks Sırplara, "Siz bizden değilsiniz, siz doğulusunuz, siz 
Osmanlısınız" diyorlar. Bizim, şu anda Sırbistan'a, Ortodoks Sırplara yakınlık göstermemiz 
için önümüzde önemli bir fırsat var ve o bölgede Sırplar, oldukça etkin, güçlü bir topluluk 
oluşturuyorlar. Nasıl Almanya, Avusturya ve diğer Avrupa ülkeleri kendi açılarından Hırvatis
tan'a, Slovenya'ya yakın bakıyorlarsa, biz de Osmanlı imparatorluğu çatısı altında birlikte ya
şamaktan kaynaklanan ortak kültürümüzü dikkate alarak, Sırplara daha yakın davranmak, 
Hırvatlarla aralarındaki sorunu barışçı bir çözüme kavuşturmaları için onları desteklemek du
rumundayız. Türkiye'nin çıkarı bu yöndedir. Yugoslavya'da yaşayan Türk asıllı veya Türk asıl
lı olmayan Müslüman kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak da böyle bir politikadan geçer. Bu 
politikaları, bu etkin, iddialı dış politika modelini, sadece Dışişleri Bakanlığına da bırakma
mak gerekir. Bunu genel anlamda, Türkiye'nin tüm gücüyle, tüm olanaklarıyla ortaya koydu
ğu, bayağı iddialı bir model olarak uygulayabilmeliyiz. 

Sayın Başkana müsamahasından, değerli milletvekillerine de beni sabırla dinlediklerin
den dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Biz de Sayın Dinçer'e teşekkür ederiz. x 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın ismail Köse, buyurun. 
DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Yozgat Milletvekili Sayın Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği'ndeki açıklık ve yeniden yapılanma politikaları sonucunda, bugün dağılma noktasına 
gelen kuzey komşumuzdaki olayların yakından takip edilmesi ve yine, onların sınırları içeri
sinde bulunan,.dil ve din birliğimiz olan, gerek Türk cumhuriyetlerinin, gerek diğer cumhüri-
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yetler içerisinde bulunan, yine aynı inançta olan soydaşlarımızın, içerisinde bulunmuş olduğu 
bugünkü şartlarda bütün dünyanın gözlerinin çevrildiği bu ülkeye, Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti olarak, devletimizin de ilgisinin beklenmesi gerektiğine dair önergesi nedeniyle huzurunuz
dayım. Sözlerime başlarken Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sovyetler Birliği'ndeki açıklık ve yeniden yapılanma politikasının 
sonucu, bugün Rusya'da bir çözülme meydana gelmektedir. Her ne kadar, açıklık ve yeniden 
yapılanma politikaları uygulamaya konulmuşsa da, eski sistemin siyasî zihniyeti ayaktadır. Ye
ni ekonomik sistem de, maalesef henüz kurulamamıştır. 

Rusya'da açlık başgöstermiştir ve bu da, büt'ün dünyayı, "Bu kış yaşanacak olan açlığın 
ve cumhuriyetlerdeki huzursuzluğun, Sovyetleri nelere ve nerelere sürükleyeceği" keskin soru
lan karşısında bırakmıştır. 

Avrupa'da ve dünyada, 20 nci Yüzyılın son yıllarının en önemli olayı Rusya'daki gelişme
lerdir. Açıklık ve yeniden yapılanma politikaları, bir anda Gorbaçov'u dünyanın gündemine 
getirmiştir. Yetmiş yıldan bu yana dünyaya kapalı dev süper gücün, Batı ile arasında -İkinci 
Dünya Savaşından sonra- örülen "utanç duvarı" yıkılmış, Doğu Almanya, Polonya, Macaris
tan, Bulgaristan ve Romanya, Sovyetler Birliği*nin hegemonyasından kurtarılarak, Batı ile bü
tünleşme ve demokratikleşme sürecine girmişlerdir. 

Rusya'nın kendi bünyesinde bulunan cumhuriyetlerin bir kısmı bağımsızlığını ilan ede
rek, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nden ayrıldıklarını ilan etmişlerdir. Baltık cumhu
riyetleri dediğimiz Litvanya, Letonya ve Estonya gibi cumhuriyetlerle, Azerbaycan, Özbekis
tan, Kırgızistan, Türkmenistan da bağımsızlıklarım ilan etmişlerdir. \ 

Değerli milletvekilleri, dünyadaki devletlerin dikkatleri Rusya'daki gelişmelere çevrilirken, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin duyarsız ve ilgisiz kalması elbette ki düşünülemez ve yeni 
kurulan Hükümetimizin Başbakan Yardımcısı Sayın tnönü, Hükümetimizin bu dış politikaya 
bakış açısını ve önerge hakkındaki müspet düşüncelerini de az önce ortaya koydular. Onunla 
da kalmayarak, yine gruplarımız, gerek Rusya'daki gelişmeler, gerek Türk dış politikasının ye
niden değerlendirilmesi konusunu bütün gruplarımızın ve grubu bulunmayan milletvekilleri-
mizin görüşlerini bu Yüce Meclisin kürsüsünden dile getirmesi maksadıyla bir genel görüşme 
olarak huzurunuza getirecektir ve daha detaylı konuşmalar mümkün olacaktır. , 

Kuzey komşumuzda meydana gelen bu olaylar, en çok devletimizi ve Yüce Milletimizi ilgi
lendirmektedir. Tarih içerisindeki ilişkilerimizden ziyade, günümüzün gerçeklerini dikkate ala
rak, bu konjonktür içerisinde olayları değerlendirmek daha akılcı olacaktır. Şovenist duygu
larla bu gelişmelere yaklaşmak, her iki tarafa da zarar getireceği gibi, dünyada ve Batı'da da 
tasvip görmeyecektir. Bu bakımdan, olaya önce Batının kendi gözlüğünden bakarak, konuyu 
Helsinki ve Paris Sözleşmeleriyle, AGİK süreci çerçevesinde değerlendirmek, dış politikamızın 
ağırlık noktasını oluşturacaktır. Kaldı ki, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nde yaşayan 
beş cumhuriyet ve bir o kadar daha cumhuriyette, 70 milyonun üzerinde Müslüman Türk var
lığı yaşamaktadır. Değişen dünya koşulları içerisinde, bu 70 milyon Müslüman Türk varlığı, 
Türk dış politikasında büyük bir güç olacaktır. Bugünlerde, Varşova Paktının kalkmasından 
sonra, NATO'nun devam edip etmeyeceği konusundaki münakaşalar devam ederken, işte bu 
70 milyonluk Müslüman Türk varlığının, Rusya'daki gelişmeler müspet sonuçlandığı takdirde, 
kuracakları cumhuriyetlerle, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin meydana getireceği birlik ve be
raberlik politikaları, dünyada Türk Devletinin yeniden güç kazanmasına bir vesile olacaktır. 
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Yetmiş yıllık zulme rağmen AUahını unutmayan, soyunu ve dilini unutmayan bu insanla
rın içerisinde bulunduğu şartları her an takip etmek, gelişen olaylar karşısında millî politikalar 
üreterek, ülkemize ve milletimize zarar doğurmayacak tedbirleri almak, devletimizin başta ge
len görevlerinden olacaktır. Bugüne kadar takip edilen dış politikaları tartışmaktan çok, kendi 
koşulları içerisinde, günümüzde her an değişmekte olan olayları izlemek ve bu Müslüman Türk 
potansiyele, duygu bağlarının ötesinde, kendi iç dinamizmlerini harekete geçirecek desteği ver
memiz gerekmektedir. 

Kendi kendilerine yetebilecek, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmalarını sağlayacak yar
dımları yaparak, kendi varlıklarını devam ettirmeleri ve demokratik yönetimlere geçebilmeleri 
amacıyla gerekli imkânları sağlamamız, her iki tarafa da fayda sağlayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, komünizm rejiminin yetmiş yıldan bu yana güçsüz bıraktığı ve mo
ral değerlerini yok etmek için bütün gücüyle yüklendiği bu insanların, bütün bu zorba rejime 
rağmen, maddî ve manevî varlıklarını korumaları, ülkemiz ve dünya için büyük bir şanstır. 

Diğer devletlerle olan dış ilişkilerimizde olduğu gibi, Sovyetlerdeki cumhuriyetlerle, bu 
arada Türk cumhuriyetleriyle ve Müslüman Türk varlığının bulunduğu diğer cumhuriyetlerle 
de o ölçüler içerisinde ilişkiler kurarak, Doğu'yu, Batı'yi kuşkulandıracak politikalardan uzak 
bir dış politika gütmemiz gerekmektedir. Misakı Millî sınırlarımızı aşmak suretiyle başkaları
nın toprağında gözümüzün olmadığını, ancak devletlerarası hukuk ve insan hakları açısından 
bu olaylara yaklaştığımızı her zaman ifade etmemiz, Rusya'da bulunan Müslüman Türk varlı
ğının lehine olacaktır. Tabiatıyla, bu insanlarla dil ve din birliğimizin mevcudiyeti ise, her iki 
tarafın avantajıdır. Ancak, bu potansiyeli ümitlendirerek hayal âlemine çekmek suretiyle onla
rı sıkıntıya sokacağımız gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini de, dünya devletleri içerisinde sı
kıntıya sokarız. Esasen, Batıdan çekilen Rus kuvvetleri, Doğu Rusya ve Orta Asya'ya kaydırıl
mıştır, Kızıl ordu ise halen ayakta durmaktadır. Azerbaycan'ın başına gelenler henüz unutul
mamıştır. Battık Cumhuriyetlerindeki devletler bağımsızlıklarını ilan ettikleri zaman Batı'nın 
tutumu ve onlara bakış tarzı ayrı; ama, Azerbaycan olaylarındaki Batı'nın ve Amerika Birle
şik Devletleri'nin tutumu ise daha farklı olmuştur. Bu gerçekleri unutmadan, doğru politika
lar üretmemiz gerekir; aksi takdirde, yanlış politikalar, yalnızlığa itilebileceğimiz, zararlı so
nuçlar doğurur. 

Sovyetler Birliği bir kargaşa ortamı yaşamaktadır. Son günlerin en önemli gelişmesi ise, 
Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın, Bağımsız Uluslar Topluluğunu kurmasıdır. 
özellikle Yeltsin'in politikası olarak ortaya çıkan son durum, Gorbaçov'u zor durumda bırak
tığı gibi, hangi cumhuriyetlerin bu topluluğa katılacağı ya da bu topluluğu kabul etmeyecekle
ri de henüz belli değildir. 

Ermenilerin ani kararıyla, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde bağımsız bir Kara-
bağ devleti için gayri resmî oylama yaptırma girişiminin sonucu ise ne getirecektir; o da meç
huldür. 

, Bütün bunlara rağmen, zulümle payidar olunamayacağının örneğini gördüğümüz Rusya'
da yaşayan Müslüman Türkler ise, bakın nasıl haykırmaktadırlar: "Bizim dinimiz olmazsa biz 
insan olamayız. Biz sizden, para, eşya ve maddî destek istemiyoruz; biz sizden, din istiyoruz, 
Kur'an istiyoruz, ruh istiyoruz. Bizim halkımızın ruha ihtiyacı var. Bizim çocuklarımızı alın, 
onları işleyin, okutun, eğitin ve bize gönderin. Biz sizden, bundan başka hiçbir şey istemiyoruz" 
demek suretiyle Türkiye'ye gözlerini çevirmişlerdir. 
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tşte, az önce değerli sözcülerin de belirttiği gibi, orada bulunan bu Müslüman Türk yarlı
ğı ile bulunacağımız ilişkilerde, görevimiz, yetmiş yıldan bu yana, komünizm rejiminin yapmış 
olduğu tahribatı onların kafalarından ve gönüllerinden çıkarmak, bir an önce gidermek için, 
devlet olarak veya toplumumuzdaki çeşitli kuruluşlarımız vasıtasıyla, doğru inançları o insan
ların kafasına yerleştirmek olmalıdır. Demin yine arkadaşımızın belirttiği gibi, bunu başkala
rına bıraktığımız takdirde, orada Humeyni rejimiyle karşılaşmamak mümkün değildir. Onun 
için, bu insanların, yine Türkiye'deki inançlı insanlarımızın istikametindeki bir düşünceye ka
vuşmak için böyle talepleri vardır; bunlara bu şekilde yaklaşmakta fayda vardır. 

Yetmiş yıllık zulme, inkâra, sürgüne, milyonlarca katliama ve Gulag Takımadaları katli
amlarına ve işkencelerine rağmen Müslüman Türk kalabilmenin savaşını veren bu insanlara, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, millî politikalarımız ve devletlerarası hukuk açısından yak
laşmak ve yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. 

Devletimizin jeopolitik konumu itibariyle, çevremizde, Yunanistan hariç, demokrasiyle yö
netilen devlet yoktur ve devletimizin içerisinde bulunduğu en büyük zorluk da budur. Türkiye, 
siyasî coğrafya ve jeopolitik konumu itibariyle Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının oluşturdu
ğu büyük kara blokunun doğu-batı, kuzey-güney geçişlerine imkân veren hava, kara ve deniz
yollarının ana kavşağı, köprüsü, kapısı ve kilididir. Buna rağmen, bölgede ve dünyada barışın 
korunması için, Türk ve Rus milletlerinin; duyguların, özentilerin ve önyargıların, akıl ve basi
ret üzerine ipotek koymasına meydan bırakmadan, tarihin ve jeopolitiğin ışığında, karşılıklı 
olarak birbirlerinin varlığına, haklarına ve hayatî menfaatlarına saygılı, samimî bir dostluk ve 
işbirliği çizgisinde yürümeleri, en etkili tedbir olacaktır. 

Devletlerin birbirleriyle ilişkilerinin ilkelerini ortaya koyan Helsinki Nihai Senedinin te
mel ilkeleri esas alınarak, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı yükümlülüklerinin eksiksiz 
uygulanması suretiyle, ulusların özlemlerine uygun, sürekli bir barışın kurulması amaçlanmış
tır. Bu iki belge, uluslararası ilişkilerde aşağıdaki temel hedefleri belirlemiştir: 

"Her devletin egemen eşitliği ve bunun özünde haklara saygı gösterilmesi, tehdit ve kuv
vete başvurulmaması, sınırların dokunulmazlığı, her devletin toprak bütünlüğüne saygı, uyuş
mazlıkların barışçı yollarla çözümü, devletlerin içişlerine karışmamak ve devletler arasında 
işbirliği" şekliyle ortaya konulmuştur. 

tşte, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz de, dış politikasını bu ana altyapı içerisinde oluştur
mak ve böylece yürütmek durumundadır. 

Bu genel konjonktür içerisinde, ülkeler, birçok konu ve sorunları, uluslararası kurum ve 
yabancı ülkelerle birlikte çözmek mecburiyetindedirler. "Globalleşme" denilen bu dışa açıl
ma, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de imzaladığı anlaşmalarla tespit edilmiştir. 

Devletimizin dış politikası, ekonomik politikalarla da uyumlu ve ağırlıklı olmalıdır. Gü
nümüzde dış politika, malî ve ekonomik güç ve sorunlarla birlikte yürütülen bir teknik haline 
gelmiştir. 

Türkiye, dünyanın karmaşık ve sorunlu bölgelerinde bulunmaktadır. Müslüman ülke olu
şumuz, Batı'ya yönelmemizde bizi zaman zaman zorluklarla karşılaştırmıştır; ama bu yapıda 
oluşumuz, dış politikamız için bir zaaf değil, bir güç kaynağı olarak değerlendirilmelidir, tşte, 
önümüzdeki günlerde Sovyet Rusya'da meydana gelecek olaylarda, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin kuracağı ve ortaya çıkaracağı bu potansiyel, bizim için, inançlarımız yönünden de bü
yük bir güç olarak ortaya çıkacaktır. 
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Hükümetimiz, Türkiye'nin çıkarlarını en üst planda tutan; kişilikli, maceradan uzak, cid
dî ve onurlu bir dış politikanın mimarı ve yürütücüsü olacak, Rusya'daki gelişmeler de bu açı
dan izlenecek; ülkemizin bölünmez bütünlüğü korunarak, ekonomik ve siyasî istikrar sağlana
rak, Müslüman Türk cumhuriyetleri ile akılcı dış politikalar ortaya koyacaktır. 

Değerli milletvekilleri, yalnız ülkemizi değil, bugün bütün dünyayı ilgilendiren, elbette en 
başta da devletimizi ve Yüce Milletimizi yakından ilgilendiren ve hassasiyetle bütün milletimi
zin her gün takip ettiği ve her an, her gün değişikliğe maruz kalan Sovyet Rusya'daki gelişme
lerin orada bulunan Müslüman Türk varlığının meselelerinin ve Rusya'ya karşı nasıl bir politi
ka izlememiz gerektiğinin ortaya konulması açısından verilen bu önergenin, Doğru Yol Partisi 
olarak, lehinde oy kullanacağımızı arz eder, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Köse'ye teşekkür ederiz. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ünal, buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlarım. . 

Yozgat Milletvekili Sayın Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cumhuriyetleri ve muhtar bölgeleri 
ile ilişkileri konusunda vermiş oldukları genel görüşme önergesi üzerindeki görüşlerimizi bil
dirmek üzere, Refah Partisi Grubu adına huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Hemen ifade etmek istiyorum ki, yalnız Orta Asya'daki îslam Cumhuriyetlerini değil, ay
nı zamanda, nüfusu 1,5 milyara yaklaşan tslam dünyasını da yakından ilgilendiren böylesine 
önemli bir konuyu gündeme getirdikleri için, Sayın Türkeş ve arkadaşlarına, şahsım ve gru
bum adına teşekkürlerimi arz ederim. 

Bilindiği gibi, bu yüzyılın başlarında dünya, büyük siyasî, askerî ve kültürel olaylara sah
ne olmuştur. Masonik ve Siyonist güçlerin telkin ve talimatı ile İttihat ve Terakki Partisi, Os
manlı Devletini, Birinci Dünya Harbine sokmuş ve on yıllık bir savaş içinde, altıyüz yıllık bir 
devleti yiyip bitirmiştir. > 

Sevr Anlaşmasıyla birlikte, Osmanlı Devletinin toprakları talan edilmiş ve bilahara, üze
rinde, irili ufaklı birçok kukla devlet kurdurulmuştur. Bugün, sadece Arapça konuşan yirmi 
tane devlet vardır. O tarihlerde, Batılı.emperyalist güçlere karşı başlatılan İstiklal Harbi so
nunda, bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. ' 

Islamî kayıtlardan sıyrılan ve bunu bir dizi devrimlerle ortaya koyan Türkiye Cumhuriye
ti, kuruluş yıllarından"itibaren, temel felsefe olarak, Batı'nın dünya görüşünü ve hayat tarzını 
benimsediği için, kısa zamanda İslam dünyasından koparak, Batılı ülkeler arasında yerini al
mak gayret ve çabasına düşmüştür. Bu çabalar, bir yönüyle, tarihî reddi miras şeklinde ortaya 
çıktığı için, devletin iç ve dış politikasında da önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Genelde, 
dış politikada, "Yurtta sıjlh, cihanda sulh" esprisi ile hareket edildiğinden, dünyada olup bi
ten olaylar karşısında pasif bir politika izlenmiştir. Geçmişte olduğu gibi şimdi de, yıllardır 
takip edilen bu pasif politikanın izlerini görmek mümkündür/Ancak, bu pasif tavır, İslam 
dünyası ile ilgili bir karar söz konusu olduğunda hemen değişmiş, Batı'nın çıkarları doğrultu
sunda, aktif bir şekil almıştır. Örneğin, İsrail Devletinin tanınması konusunda gösterilen ya
kın ilgi, Cezayir'den esirgenmiştir. Kurtuluş Harbinde birbuçuk milyon şehit veren Cezayir'e 
karşı, Fransızlar, Birleşmiş Milletler Teşkilatında desteklenmiştir. Cezayir ile ilgili olarak orta
ya konulan bu tavır, sömürgecilere karşı bağımsızlık savaşı veren diğer Müslüman ülkelere 
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karşı da değişmemiştir. Halbuki, dünya hızla değişmekte, uluslararası siyasî, askerî ve ekono
mik dengeler altüst olmaktadır. İkinci Dünya Harbi sonunda, Yalta'da, Amerika ve Rusya ara
sında tespit edilen nüfuz bölgeleri tarihe karışmakta ve utanç duvarları yıkılmaktadır, öyle 
ise, değişen dünya karşısında Türkiye'nin kendini yenilemesi ve çevresine bakıp, manevî değer
lerimize, tarihî misyonumuza, iktisadî ve siyasî güvenliğimize uygun yeni politikalar oluştur
ması gerekmektedir. Aksi halde, çağın çok gerilerinde kalmak gibi bir duruma düşebiliriz. 

Artık, herkesçe bilinmektedir ki, yetmiş yıl önce insanlığa mutluluk getireceği iddiasıyla 
ortaya çıkan komünizm çökmüş, geride aç ve sefil insanlar, kan ve gözyaşı bırakmıştır. 

Süper güç olarak, yıllarca insanlara lanse edilen Sovyetler Birliği, şu anda Batı'nın yardı
mına muhtaç durumdadır. Kaldı ki, son dört günden beri hızla gelişen olaylar, Sovyetler Birli
ği'nin fiilen ortadan kalktığını göstermektedir, özellikle üç slav cumhuriyetin; yani, Rusya Fe
derasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın bir araya gelerek oluşturdukları Bağımsız Devletler 
Topluluğu, bu realiteyi doğrulamaktadır. 

Bu siyasî değişimler, Amerika'yı, dünyanın tek hamisi durumuna getirmiş bulunmakta
dır. Zaten Bush da, dünyaya yeni bir düzen vermek iddiasındadır. Bu yeni düzenden maksat 
ise, rakipsiz kalan Amerikan ve Batı emperyalizmini, yeryüzüne ve özellikle enerji kaynakları
nın toplandığı Ortadoğu'ya hâkim kılmaktır. 

insanları iktisaden sömüren, ahlakî ve sosyal yapısını tahrip eden Batı kapitalizminin de, 
komünizm gibi, yakın bir gelecekte çökeceğine inanıyoruz. Çünkü, insan fıtratına aykırı, kuv
veti üstün tutan, zulüm ve gözyaşları üzerine kurulan hiçbir rejimin payidar olduğu görülme
miştir. 

Bilindiği gibi, Sovyet Rusya'nın çöküşü, birtakım çözülmeleri de beraberinde getirmiştir. 
Bağımlı cumhuriyetler teker teker bağımsızlıklarını ilan etmekteyken, Batı, çifte standardını 
burada da ortaya koymuştur. Avrupa Topluluğu yetkilisi Jack Delors, Battık cumhuriyetleri
nin bağımsızlığını desteklerken, aynı tarihlerde Azerbaycan halkını tanklarıyla ezen Rusya'nın 
yanında tavrını koymuştur ve Rusya'yı gerçekten teşvik etmiştir, alkışlamıştır. 

Bunun için, Sovyet Rusya'daki Müslüman cumhuriyetlerinin bağımsızlık hareketleri Batı
yı ciddî biçimde endişelendirmektedir. Bu cumhuriyetlerin önlenemez bağımsızlıkları karşısın
da çaresiz kalan Batı, bazı adı Müslüman ülkeleri de devreye sokarak, o bölgelerdeki emperya
list politikasını yürütmek istemektedir. Buradaki amaç, Sovyet Rusya'nın pençesinden kurtu-. 
lan cumhuriyetlerde Batı standartlarına uygun rejimler kurmaktır. Halbuki olaylar göstermiş
tir ki, Batının kimliğine özenen toplumlar, maalesef, manevî varlıklarını koruyamadıkları gi
bi, ekonomik ve ticarî alanda da sömürülmekten kurtulamamışlardır. 

Onun için biz Refah Partisi olarak diyoruz ki, dış güdümü reddeden şahsiyetli bir politi
kayla, Sovyet Rusya'da kendi çabalarıyla istiklallerini elde etmiş olan tslam cumhuriyetleriyle 
yakından ilgilenmemiz gerekmektedir. 

Bilindiği gibi, Litvanya, Letonya ve Estonya gibi Bal tık cumhuriyetlerini, Amerika ve Av
rupa tanıdıktan hemen sonra Türkiye de tanımıştır. Ancak, Azerbaycan'ın tanınması, gecik
miş de olsa, Anavatan Partisi İktidarına nasip olmuştur. Bu vesileyle Anavatan Partisi Hükü
metine tebriklerimizi sunarız. Yeni gelen Hükümetten de diğer cumhuriyetlerin tanınmalarını 
bekliyoruz. Eğer yeni gelen Hükümet de bu cumhuriyetleri tanıyacak olursa, elbette ki, onlara 
da tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi sunarız. Gerçekten, Hükümet, hiçbir dış telkinin etkisi 
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altında kalmadan şahsiyetli bir politika izlemek azim ve kararındaysa, istiklallerini ilan eden 
Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Thcikistan ve bunları takip eden Kafkas cumhuriyetle
rini de tanımalıdır; bu konuda net bir tavır ortaya koymalıdır. Kanaatimizce, bu cumhuriyetle
ri tanımak, karşılıklı sayısız yararlar sağlayacaktır. Zaten şu anda fiilen yok olan veya iyimser 
bir yorumla varlığı tartışılan Sovyet Rusya'nın böyle bir politik aksiyona karşı tavır alması söz 
konusu değildir. x 

Ayrıca, Hükümetin alacağı böyle bir karar, bu cumhuriyetlerin düzen ve istikrar içinde 
gelişmelerini sağlayacakları için, Sovyet Rusya açısından da güven verici olacaktır. 

Şüphesiz, demokratikleşme ve açıklık politikalarının revaçta olduğu bir devrede, Türki
ye'nin kısır bir döngü içinde kalması düşünülemez. Türkiye, artık belirli tabuları aşmalı ve ge
lişen ve değişen dünyada yerini almalıdır, öyleyse, millî çıkarları neredeyse, o istikamette yeni 
politikalar oluşturabilmelidir. Siyasî, iktisadî ve kültürel münasebetlerde basiretli adımlar atıl
malıdır. 

Bilindiği gibi, şu günlerde Senegal'in başkenti Dakar'da islam ülkelerinin devlet ve hükü
met başkanlarının katıldığı tslam Konferansı Teşkilatı Zirve Toplantısı yapılmaktadır. Bu top
lantıya katılan ülke sayısı 44'tür. Orta Asya tslam cumhuriyetleri hükümet başkanları bu zir
veye müşahit olarak katılmaktadırlar. Maalesef bu zevat, Türkiye'nin gayretleriyle değil, Iran 
ve Pakistan'ın teşebbüsleriyle bu toplantıya katılabilmişlerdir. Eğer Türkiye olarak millî men
faatlerimiz, Orta Asya tslam cumhuriyetlerinin de içinde bulunduğu tslam dünyasıyla bütün-
leşmekteyse, bu konu gündeme getirilmeli ve bu doğrultuda yeni politikalar oluşturulmalıdır. 
Yıllardır dillerde pelesenk haline getirilen "Batıyla entegrasyon" fikri yeniden gözden geçiril
melidir. Batıyla bütünleşeceğiz diye, milletimiz rencide edilmemelidir. Avrupa'nın, Amerika'
ya karşı iktisadî, siyasî ve askerî alanda alternatif bir güç oluşturmak istediği bir dönemde, 
Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna, BAB'a ve EFTA'ya alınmadığı için hayıflanması gerekmez. 
Çünkü Türkiye, tarihî mirası, jeopolitik yapısı, sosyal ve kültürel dokusu itibariyle uydu değil, 
lider olabilecek pozisyonda bir Ülkedir. (RP sıralarından alkışlar) Bugün Türkiye, tslâm dün
yasına yönelmesi halinde Amerika ve Avrupa'ya karşı iktisadî, siyasî ve askerî alanda güçlü 
bir blok oluşturabilecek tarihî bir dönüm noktasında bulunmaktadır. Onun için de, aktif ol
duğu kadar, uzağı gören, basiretli politikalara'ihtiyaç vardır. 

Yıllardır Türkiye'nin gündemi dışında tutulan Orta Asya Müslümanları bizim kardeşleri
mizdir ve bunu, yeri geldikçe söylemişizdir; ama maalesef, candan ilgilenmemişizdir. örneğin, 
uluslararası üne sahip olan ve dünya siyaset platformunda önemli bir yeri bulunan ve Birleş
miş Milletlerdeki konuşmalarıyla tslam ülkelerinin büyük takdirlerini toplayan Doğu Türkis
tan'ın eski Cumhurbaşkanı tsa Yusuf Alptekin Beye vaktiyle tabiî senatörlük bile çok görül
müştür. Gerçekten tsa Yusuf Alptekin, tarihî çok eskilere dayanan Orta Asya'daki kültürel be
raberliklerimizi günümüze taşıyan canlı bir tarihtir. 90 yaşlarında bulunan tsa Yusuf Alpte
kin'e uzun ömürler niyaz ediyoruz. 

Bugün birçoğumuz, Emir Buharî'nin binlerce askeriyle istanbul'un fethine katıldığını bil
meliyiz. Bu zatın kabri bugün Fatih'te Emir Buharî Camiinde bulunmaktadır. Bundan başka 
ünlü muhaddis Sahihi Buharî'nin müellifi tmam Buharî ve Hanefi fukahasının önderlerinden 
tmam Serahsî, Ahmet Yesevî ve Bahaddin Nakşibendî Hazretleri, o bölgelerde yetişmiş büyük 
alimler ve gönül erleridir. Anadolu'yu vatanlaştıranlar ve bizlere emanet edenler, Alparslan'ın 
önünde ve arkasında dalga dalga gelen Türkistan dervişleri ve mücahitleridir. 
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Bu cumhuriyetlerin, henüz istiklallerini elde etmemiş olan Kazakistan'la beraber toplam 
yüzölçümleri 4 milyon kilometrekaredir; bu ise, Türkiye'nin beş katıdır; toplam nüfusları ise, 
yaklaşık 100 milyon civarındadır. Ayrıca, söz konusu cumhuriyetler, yeraltı ve yerüstü zengin
likleri itibariyle önemli bir potansiyele sahiptirler, örneğin, Sovyetler Birliğinin kömür rezer
vinin yüzde 45'i, dogalgaz rezervinin yüzde 50'si, demir cevherinin yüzde 82'si, bakırın yüzde 
76'sı, civanın yüzde 100'ü, kurşunun ve çinkonun yüzde 86'sı, uranyumun yüzde 60'ı, bizmu
tun yüzde 100'ü, nikelin yüzde 80'i, kromun yüzde 82'si, toryumun yüzde 100'ü, fosfor ve 
sülfürün yüzde 90'ı -henüz işletmeye açılmamış 80 petrol alanı dikkate alınacak olursa- petro
lün yüzde 100'ü, bu cumhuriyetlerde bulunmaktadır. Aynı cumhuriyetlerin, Sovyetler Birliğin
deki toplam tarımsal üretimdeki payları ise, pamukta yüzde 96, ipekte yüzde 70, pirinçte yüz
de 80, meyvede yüzde 80'dir. Azerbaycan gibi, ağır sanayiini kurmuş, dünyanın sayılı petrol 
ve dogalgaz üreten cumhuriyeti de hesaba katılacak olursa, gerçekten önemli bir ekonomik 
ve ticarî potansiyelle karşı karşıya bulunduğumuzu anlarız. 

Bu cumhuriyetlerin ülkemizce tanınması halinde, ticarî, iktisadî ve kültürel alanlarda önemli 
adımların atılacağı kanaatindeyiz. 

Söz konusu cumhuriyetlerin dışında, Sovyetlerler'de yaşayan, hatta Çin'in egemenliği al
tında çok sayıda Müslümanın bulunduğu da bir gerçektir. Ümit ye temennimiz, bu kardeşleri
mizin de bağımsızlıklarına kavuşmalarıdır. Bu insanlar, Türkiye'den askerî ve ekonomik yar
dım da istemiyorlar, sadece yakın ve sıcak bir ilgi bekliyorlar. Hemen şunu belirtmek isterim 
ki, biz, Refah Partisi olarak, yalnız Orta Asya'daki kardeşlerimizin bağımsızlıklarını değil, zu
lüm ve baskı altında inleyen, hangi ırk ve dinden olursa olsun, bütün insanların özgürlük ve 
bağımsızlık hareketlerini destekliyoruz. Çünkü, eşrefi mahlukat olarak yaratılan insanoğlunun, 
hem dünyada, hem de ahirette mutlu olmalarını, saadet içerisinde bulunmalarını istiyoruz. An
cak, böyle bir mutluluğun da, adil bir nizamla gerçekleşebileceğine inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi burada bitirirken hepinizi saygıyla selamlarım. (RP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ünal'a biz de teşekkür ederiz. 
Şimdi, önergede birinci imza sahibi adına Sayın Alparslan Türkeş'e söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime baş

larken muhterem heyetinizi en derin saygılarla selamlıyorum. 

Konuşan arkadaşlarımızın, verdiğimiz önergenin kabul edilerek Yüce Meclisimizde görüşme 
açılmasını desteklemelerinden dolayı bütün gruplara şükranlarımızı arz ediyorum. 

Konu çok önemlidir. Tabiî, Türkiye'nin dış politikası, genel görüşme konusu yapılmalıdır. 
Biz önergemizde Türkiye'nin dış politikasını söz konusu etmedik. Sovyetler'de bulunan Türk 
cumhuriyetleriyle, muhtar bölgelerde yaşayan Türklerin oluşturduğu yeni birimlerin ve faali
yetler karşısında Türkiye'nin izlemesi icap eden dış politikanın ne olmasının görüşülmesi ko
nusunda önergemizi hazırladık. Türkiye'nin dış politikası ayrı konudur. Balkanlar'a önem ver
mek, bütün cihana açılan bir dış politika takip etmek, bugünkü dünyanın gelişme gösterdiği 
bir ortamda gereklidir. Bizim, özellikle bu konuyu genel görüşme yapılması için Yüce Meclisin 
huzuruna getirmemizin sebebi, bu konu diğer dış meselelerden ayrı özellikler taşımakta olma
sıdır. Bir defa, Sovyetler'deki Türk cumhuriyetleri ve muhtar bölgelerdeki Türk yönetimleri 
konusu, bugüne kadar Türkiye'nin dış politikasında hiç yer almamıştır. Türkiye, dış politikasını 
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Sovyetler Birliği'ne göre ayarlamıştır; ama dünyadaki gelişmeler, burada güzel konuşmalar yap
mış olan değerli grup temsilcilerinin de ortaya koymuş oldukları glasnost, perestroika gibi ge
lişmeler, Sovyetler'deki yeni oluşumlar ve dünyanın diğer yerlerindeki yeni gelişmeler, Türki
ye'nin önüne Sovyetler'de bulunan Türklerle diplomatik münasebetler kurmak, onları tanı
mak, tanımamak, bundan sonra ilişkilerini nasıl ayarlayacağı gibi konuları getirmiş bulunmak
tadır. Daha önce Türk Dışişleri bu konularla meşgul olmamıştır. Türk Dışişleri, doğrudan doğ
ruya Sovyetler Birliği'ni hedef almış, bunların içinde bulunan Türkler hiç konu edilmemiştir; 
hatta Türkiyemizde çeşitli sebeplerle Türkiye dışındaki Türkler konusunu ele almak, hele siya
sî alanda korkulu bir konu olarak görülmüştür, zararlı bir konu olarak görülmüştür, bunu söz 
konusu edenler suçlanmıştır, küçük görülmüşlerdir. . 

Bildiğiniz gibi, siyaset alanında uzun zamandan beri bulunmuş eski bir arkadaşınız ola
rak, ömrümün 55 yılını bu konularla uğraşarak geçirdim. Birleşmiş Milletlerin son zamanlar
da yapmış olduğu istatistiklere göre, yeryüzünde en çok konuşulan diller arasında Türkçe be
şinci sırayı almaktadır. Birinci sırada Çince, ikinci sırada İngilizce, üçüncü sırada İspanyolca, 
dördüncü sırada Arapça ve beşinci sırada Türkçe geliyor, yani bu sıralamaya göre birçok fela
ketler yaşamış olmasına rağmen, hâlâ Türk Milleti yeryüzündeki en kalabalık milletlerden bi
risidir. "200 milyon insan Türkçe konuşuyor" demek, "200 milyon Türk vardır" demektir. 

Yeryüzündeki Türklerin bir kısmı imparatorluğumuzun dağılmasından sonra terk ettiği
miz topraklarda kalan kardeşlerimizdir; bir kısmı da, imparatorluğumuza dahil olmamış olan 
anayurdumuzda ve yaşadığımız diğer bölgelerde varlıklarını sürdürmüş olan soydaşlarımızda 
ki, bunlarla da çok yakın kültür ve soy birliğimiz bugüne kadar devam etmiştir. 

Bunlardan Sovyetler Birliğinde yaşayan beş cumhuriyet var. Bu beş cumhuriyetin dışında 
da, muhtar cumhuriyetlerde yaşayan soydaşlarımız var. Son zamanlarda Sovyetler'de meyda
na gelen gelişmeler karşısında, bunlar da kendi bağımsızlıklarını ilan etme yoluna gitmişlerdir; 
bunların bir kısmı bağımsızlıklarını ilan etmiş, bir kısmı da ilan etmemiştir. 

20 nci yüzyıl, bilindiği gibi, imparatorlukların yıkıldığı bir yüzyıldır. 20 nci Yüzyılın son
larına geldiğimiz ve 21 inci yüzyıla yöneldiğimiz şu günlerde dünyada, insan hakları, hürriyet 
ve bağımsızlık ve demokrasi rüzgârları esmektedir. Bu rüzgârlar bütün imparatorlukları çö-. 
kertmiştir. 

Son günlere kalan Sovyet İmparatorluğu ile, Çin İmparatorluğu da sarsıntı geçirmekte
dir; bu arada Sovyet İmparatorluğu dağılmaya ve çözülmeye başlamıştır. Burada yaşayan beş 
Türk cumhuriyeti bulunmaktadır; bunlar Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan 
ve Kazakistan'dır. Bunlardan Kazakistan dışında kalanlar, bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 
Evvelce bunlarla bir münasebetimiz olmamıştır; Dışişlerimizde, dış politikamızda bunlar bir 
yer tutmamışlardır; ama, şimdi bağımsız devletler olarak ortaya çıkmaktadırlar. Bu Türk cum
huriyetlerinin dışında kalan Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna; Beyaz Rusya, Rusya gibi toplu
luklar da bağımsızlık ilan etmişlerdir. Son zamanlarda, İngiliz Milletler Topluluğuna benzer 
bir "bağımsız milletler birliği" şeklinde Sovyet Rusya'da bir oluşum söz konusu edilmektedir. 
Böyle bir oluşum, gelişse bile, demek ki, gene bunların içinde Türk cumhuriyetleri bağımsız 
varlıklarını koruyacaklardır. 

Sovyetlerle ve onların elçilik mensuplarıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde biz onlara 
daima, "Bugüne kadar Türkleri sömürge olarak kullandınız; ama bundan sonra bunu sürdü
remezsiniz. Esasen, kendini insan bilen toplulukların, başka toplulukları haksız bir şekilde 
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sömürmesi, hürriyetlerinden mahrum etmesi, insanlık onuruna aykırıdır. Sizin kendi içinizden 
de bunu doğru bulmayan insanlar çıkmıştır, yazılar yazmışlardır. Onun için, siz, Türklerin de 
hakkını teslim ederek, onlara da insan haklarını ve bağımsızlığı tanıyarak, eşit şartlarda ve ba
rış içinde münasebetlerinizi yeni esaslara göre anlaşmalı şekilde ayarlamalısınız" dedik. Şim
di, ona doğru bir gidiş, bir gelişme var demektir. 

tşte, bütün bunları dikkate aldığımız zaman, Türk cumhuriyetleriyle, Türkiye'nin dış mü
nasebetleri, dış politikası ne olmalıdır; o cumhuriyetlerin jeopolitik özelliklerini dikkate ala
rak, sahip oldukları ekonomik imkânları, kaynakları dikkate alarak, sosyal yapılarını dikkate 
alarak ve Türk olmayan diğer birimlerin, Ermenistan gibi, Gürcistan gibi ve diğerlerinin de 
durumlarını dikkate alarak, Türkiye'nin politikası ne olmalıdır diye, akılcı ve ilmî esaslara da
yalı yeni bir siyasî plana ihtiyacımız vardır. Böyle, hazırlıksız, rasgele, ayaküstü tutumlarla bu 
dış politika düzenlenemez. Nitekim, son yıllarda hepimizi üzen bazı şeylerle karşılaştık. Bir 
gün baktık ki, bir devlet adamımız, Azeriler için "Bunlar Şiidir, bunlar bizden çok iran'a 
yakındır" deyiverdi. Ne kadar üzücü bir şey! Tabiî, onları da çok üzdü, bizi de çok üzdü... 

Onun için, bunlar soy itibariyle, kültür itibariyle, din itibariyle bizimle aynı olan insanla
rımızda, kardeşlerimizdir ve kendileri, bize karşı sevgi beslemektedirler, Türkiye'yi sevmekte
dirler, Türkiye'den önderlik beklemektedirler. Binaenaleyh, onların bu özelliklerini de dikkate 
alarak ve Türk olmayan diğer cumhuriyetleri tanımamızın da, bunlar üzerinde ne gibi etkileri 
olacağını dikkate alarak, yeni, ilmî esaslara dayalı bir politika planlaması yapmaya ihtiyaç var
dır. 

Geçenlerde yine bir haber yayınlandı: "Türkmenistan'ı tanıdığımıza göre, Ermenistan'ı 
da tanıyabiliriz" denildi. Ermenistan, uzun zamandan beri hem Azerbaycan'a karşı, hem Türk
iye'ye karşı bir düşman politikası güdüyor, düşman tavrı içindedir. Ermenistan'ı tanırsak, Azer
baycan bundan memnun olur mu, olmaz mı? Olmayacağı aşikârdır. Tanımamız bize ne sağla
yacaktır? Ermeniler "evvelâ ticaret yapalım, sonra da siyaseti ayarlayalım" diyorlar. Evvela 
siyaseti ayarlayalım da, sonra ticaret yapalım. Evvela, Türkiyemizin menfaatlerini ve kardeş 
ülke olan Azerbaycan'ın menfaatlerini gözetelim, diğer cumhuriyetlerin menfaatlerini de dü
şünelim, ona göre politikamızı ayarlayalım. 

Bütün bu konular, Yüce Meclisin huzurunda, geniş bir şekilde görüşülürse, yeni Hükü
mete de yararlı olacağı; Dışişleri Bakanlığımıza da ışık tutmuş olacağı kanaatindeyiz. Bu dü
şüncelerle bu önergemizi verdik. 

Konuşmacı arkadaşlarımızın bir kısmı, Sovyetlerdeki olaylar; perestroika ve glastnost üzerine 
geniş görüşmeler yaptılar, yararlandık; bazıları da, önergenin dar sınırlar içinde tutulduğunu 
söylediler. 

Tabiî, dış politikamızı geniş olarak, ayrıca, Meclisin huzuruna getirip, kısım kısım görüş
memizde de yine yarar vardır; ama, bunlar ortaya yeni çıkan cumhuriyetlerdir; evvela bunlarla 
bir münasebetimiz olmamıştır ve aynı zamanda konu aceleyi gerektiriyor. Çünkü, çeşitli ülke
ler, bu cumhuriyetler üzerinde faaliyet yapmak ve bunlar üzerinde tesir meydana getirmek ya
rışı içindedirler. Bir kısmı, bu cumhuriyetlerin sahip olduğu hammadde kaynaklarından yarar
lanmak için veya bu cumhuriyetleri kendi etki alanlarına alarak Sovyetler üzerinde tesirli ol
mak için veya kendi millî kültürlerini mezheplerini, itikatlarını buralarda yerleştirmek için ve
ya Türkiye'nin bu cumhuriyetlerde sahip olduğu sempatiyi, etkiyi zayıflatıp silmek için yarış 
halindedirler. 
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Bu cumhuriyetler, ilim adamlarıyla, aralarında yaptıkları toplu çalışmalarla, Türkiye'de 
kullandığımız alfabemizi benimsemeyi kararlaştırmışlardır. Yalnız, bazı seslerin ifade edilebil
mesi için, bizim yirmidokuz harfli alfabemize beş harf daha eklemeyi uygun görmüşler, otuz-
dört harfli yeni bir alfabe meydana getirmişlerdir. Yeni değil, bizim alfabemizdir, ilave beş harf 
koymuşlardır. 

Bu, çok önemli bir gelişmedir. Eskiden de aramızda alfabe birliği vardı, sonradan bu alfa
be birliği parçalandı. Şimdi, bu yönde güzel bir adım atılmıştır. Bunu önlemek için, komşu 
bazı Müslüman ülkeler, oralara gönderdikleri dinî temsilcileriyle vesaireyle, "Sakın o alfabeyi 
kabul etmeyin, onu kabul edeceğinize, halen kullanmakta olduğunuz kiril alfabesini muhafa
za edin veya bizim kullandığımız Arap alfabesini kabul edin'' şeklinde yoğun propagandalar 
yapmaktadırlar. 

Halbuki bu, bizim için çok önemlidir. Bu alfabe birliği sağlanırsa, kültür birliğimizde önemli 
bir adım atılmış olacaktır ve rahmetli Gaspıralı tsmail Beyin, yüzkırk sene evvel bütün Türk 
toplulukları için ortaya koymuş olduğu "dilde, fikirde, işte birlik" ilkesine önemli bir katkı 
sağlayacaktır; o ilkenin büyük bir adımı atılmış olacaktır. Aramızda alfabe birliği oldu mu, 
onların yazdığını biz rahatça okuyacağız, bizim yazdığımızı onlar rahatça okuyacaklar. 

İşte, bütün bu konuların, Yüce Meclisin huzurunda, genişliğine görüşülmesi, dış politika
mızı aydınlatacaktır, Dışişlerimize de aydınlık getirecektir, Hükümetimize de yararlı olacaktır. 
Bu kanaatle bu önergeyi verdik. 
., Değerli partilerimizin, büyük bir anlayışla, bunu, lütfedip kabul buyurmalarından çok 

memnun ve mütehassis olduk. Tekrar teşekkürlerimi sunarak, Yüce Meclisi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. 

Sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Genel görüşme önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, genel görüşme açılmasını oylarınıza sunacağım: Genel görüşme açılmasını kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Genel görüşme açılması kabul edilmiştir. 
Genel görüşme günü, içtüzüğün 101 inci maddesine göre, Danışma Kurulunca tespit edi

lecek ve Genel Kurula sunulacaktır. 
Çalışma süremizin dolmasına az bir zaman kalmıştır. Bu nedenle, gündemdeki konuları 

sırasıyla görüşmek için, 17 Aralık 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma Saati: 18.29 

— 587 — 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
15 İNCİ BİRLEŞİM 

12 . 12 . 1991 Perşembe 

' Sant : 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Devle
tinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cumhuriyetleri ve muhtar bölgeleri 
ile ilişkileri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) 
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liteli mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
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3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, ülkemizdeki özürlülerin 
problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya konuîacak yeni politikaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 

4. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğına ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve üretici birliklerine ait depo
larda, geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiistimalleri ortaya çıkarmak ve bun
dan sonra yapılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/4) 
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