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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, TBMM Başkanlık makamının saygınlığı ve bu 

saygınlığın korunmasının gerekliliğine, 
Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, olumlu muhalefet yapılması, Hükümetin ba

zı vaatleri ve Kahramanmaraş İlinin içme suyu sorununa; 
İlişkin gündem dışı konuşmalarına Devlet Bakanı Akın Gönen cevap verdi. 
İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu da İstanbul'daki doğal gaz çalışmalarına ilişkin gün

dem dışı bir konuşma yaptı. 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Bur
sa Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili 
Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Gü
ney ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Mil
letvekili Oğuzhan Asiltürk ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile 13 arkadaşının, ülkemizin 
iç güvenlik sorunları konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) okundu; 
önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cumhuriyetleri ve muhtar bölgeleri ile iliş
kileri konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin (8/2), yapılan öngörüşme-
lerden sonra kabul edildiği; görüşme gününün Danışma Kurulunca tespit edilerek Genel Kuru
la sunulacağı açıklandı. 

17 Aralık 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.29'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Fehmi Işıklar 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Manisa Erzurum 

Cengiz Üretmen Lütfü Esengün 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

13.12.1991 Cuma 

Tasan 

1. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/264) (Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1991) 

Teklifler 

1. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 7 arkadaşının; Şereflikoçhisar Adı ile Bir İl 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/23) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 10.12.1991) 
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2.• — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 9 arkadaşının; 20.4.1967 Tarih ve 854 Sayılı Deniz 
İş Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/24) (Ada
let ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1991) 

3. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın; Ağrı İli Doğubeyazıt İlçesi Merkez Olmak Üze
re Doğubeyazıt Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/25) (İçişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1991) 

4. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 10 Arkadaşının; Spor Kulüplerinin Vergi, Zam 
ve Cezaları ile Sigorta Primi Cezalarının Affına İlişkin Yasa Teklifi (2/26) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1991) 

5. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in; 3671 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Üyelerinin ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi 
ile İlgili Kanun Teklifi (2/27) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.1991) 

6. —Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve 83 Arkadaşının; 26.10.1990 tarih ve 3671 Sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun 6 
ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/28) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1991) 

7. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve 7 Arkadaşının; Bir İl Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/29) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.1991) 

8. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün; Ayasöfya Camiinin İbadete Açılması ve 
Topkapı Sarayı, Kutsal Emanetler Dairesinde Sürekli Kur'an Okunması ile İlgili. Kanun Teklifi 
(2/30) (Anayasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 10.12.1991) 

16.12.1991 Pazartesi 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. —Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sanayii Anonim 

Şirketine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 12.12.1991) 

2.— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bir terör örgütü elinde esir bulun
duğu iddia edilen bir astsubay ile bir erin kurtarılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/11) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.12.1991) 

3. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 tarihli toplantı
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.1991) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1, — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri 
ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/14) 
(Başkanlığageliş tarihi : 12.12.1991) 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, İstanbul Küçükbakkalköy'de yapılması plan
lanan Uydukent için Emlakbank tarafından hangi firmalara ne kadar avans ödendiğine ve Em-
lakbank'ın 1989 yılında satın aldığı ticaret ve turizm merkezine ilişkin Başbakandan yazılı so
ru Önergesi (7/15) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.12.1991) 
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Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arkadaşının, 1990 yılına kadar hayali ihracat 
yoluyla hangi firmaların ne kadar haksız kazanç sağladıklarını, bu suretle yapılan ödemelerin 
usulüne uygun olarak geri istenip istenmediğini ve geri istenilen paralardan ne kadarının tahsil 
edilebildiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.121991) 

17.12.1991 Salı 

Yazdı Soru Önergesi 

1. —Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, Ahıska Türklerinin Türkiye'ye yerleşmek 
için yaptıkları başvurular üzerine ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/16) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1991) 

Genel Görüşme Önergeleri 

1. — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Başkanvekil-
leri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, tçel Mil
letvekili Aydın Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; ekonomi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/4) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.12.1991) 

ı 
2. — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Başkanve-

killeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Ada
na Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; dış politika konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/5) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.12.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvclrili Yasin Hotipoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Halil Çulhaoğlu (İzmir), Cengiz Üretmen (Manisa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16 ncı Birleşimini açıyorum. 
Sayın milletvekilleri, 19 uncu Dönem YasamaMeclisinin yasama ve denetleme çalışmala

rının, Büyük Milletimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, 
Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

III. —' YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yaptıracağım. 
Sayın üyelerin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan'a kadar yoklama yapıldı) 

. BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV.— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Devlet Bakanı Erman Şahin'in istanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu'nun 12.12.1991 tarih
li 15 inci Birleşimdeyapttğı, istanbul 'dalci doğalgaz çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin, tstanbul Mil
letvekili Sayın Yusuf Namoğlu'nun, İstanbul'daki doğalgaz çalışmaları konusunda, geçen bir
leşimde yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya cevap vermek istemektedir. 

Buyurun Sayın Bakan, 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıde

ğer milletvekilleri; geçen oturumda bu kürsüden sizlere seslenen bir milletvekilleri İstanbul'
daki doğal gaz çalışmaları konusunu gündeme getirerek, bazı iddialar ileri sürdü; o nedenle 
söz aldım. 

Bu sayın milletvekilimizin iddialarına bejızer bazı görüşelerin bir süredir basında da tartı
şıldığına tanık oluyoruz. İstanbul'daki doğalgaz çalışmalarıyla ilgili iddialar konusunda ger
çeklerin bu kürsüden açıklanmasına geçen birleşimde yaptığı konuşmayla fırsat verdiği için, 
Sayın Yusuf Namoğlu arkadaşıma huzurlar! uzda teşekkür ediyorum. 

Sayın Namoğlu'nun bu kürsüden yöneltiği iddialarda ve basında sık sık rastladığımız "Do
ğalgaz Fiyaskosu" başlığı altında yer alan haber ve yorumlarda hedef, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin konuya ilişkin çalışmalarıdır. Biraz sonra huzurunuza getireceğim bu iddialar kar
şısında şehircilikten sorumlu Devlet Bakanı olarak ilgisiz kalmam düşünülemezdi. Bakanlık 
görevine başladığım günden bu yana, İstanbul'daki doğalgaz projesi çalışmalarını ve iddiaları 
ciddiyetle izliyor ve değerlendiriyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul'un nüfusu, neredeyse 10 
milyona varmıştır. Altyapı sorunlarının cumhuriyet öncesinden bugüne birikerek yığıldığı bu bü-
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yük ve tarihî kentimizde, maliyeti 2 trilyon liraya yaklaşan bir projenin gerçekleştirilmesinde 
bazı güçlüklerle karşılaşılması doğaldır. Bilindiği gibi, bu proje, Türkiye için yeni bir teknoloji 
getirmektedir. 

Bugünkü belediye yönetimi, 26 Mart 1989'da göreve geldiğinde, doğalgaz projesi, önceki 
yönetim tarafından Alarko Konsorsiyumuna ihale edilmiş bulunuyordu. Sözleşmeye göre, bü
tün kazılar üç yıl içinde bitirilecekti. Eski Yönetim, 26 Mart yerel seçimlerinden iki gün önce 
ve aslında yedi aylık bir gecikmeyle projeyi başlattı. 26 Mart seçimleriyle belediye yönetimini 
devralan yeni yöneticilerin bu sözleşmeye uymak zorunda kaldıklarını, sıkıntıların büyük öl
çüde bundan kaynaklandığını belirtmek zorundayım. 

Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul açısından büyük önem taşıyan projenin bugün ulaş
tığı nokta hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak açısından, gazetelere de 
yansıyan ve bu kürsüden ileri sürülen iddialara tek tek cevap vermeyi uygun buluyorum. 

Milletvekili arkadaşım Sayın Namoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü do
ğalgaz inşaatında, boruların geçtiği bölümlerin asfalt yerine başka bir malzemeyle, örneğin parke 
taşıyla kapatılması gerektiğini, böylece, gaz kaçaklarını kontrol edebilme imkanının elde edile
ceğini, aksi takdirde, yerin altında birikebilecek gazın infilak edebileceğini öne sürdü. 

Sayın milletvekilleri, İstanbul doğalgaz projesinde en gelişmiş teknikler uygulanmaktadır. 
Bu teknikler, her türlü kötü ihtimali normal şartlarda karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir. 
Pölietilen borular, zeminin 80 santimetre derinine yerleştirilmektedir; üzeri, günümüz tekniği
ne uygun şekilde doldurulup sıkıştırılmaktadır. Borular, deprem esnasında dahi zemin hare
ketlerine rahatlıkla uyum sağlayacağından, herhangi bir emniyetsiz durum söz konusu değil
dir. Şebekenin minimum basıncı 4 atmosferdir; herhangi bir nedenle sızıntı olması halinde bi
le, gaz, zemin içinde kalmayıp, zemini yırtarak, büyük bir hızla havaya karışacaktır. Bu du
rumda, gazın çıkış hızı alev ilerlemelerinin her zaman çok üzerinde olduğundan, iddia edildiği 
gibi, herhangi bir patlama, infilak söz konusu değildir. Yüzde 5 ila 15 arasındaki gaz hava ka
rışımının patlamaya müsait olduğu bilimsel bir gerçek; ancak, patlamanın olabilmesi için, ga
zın kapalı mekanlara kapatılması gerekir ki, projede bununla ilgili her türlü önlem alınmıştır. 
Doğalgaz boruları, hiçbir zaman kapalı mekan oluşturacak menfezlerin içinden geçirilme-
mektedir. 

Borular döşendikten sonra, yolüst kaplamasının asfalt veya beton yerine başka bir malze
meden yapılması, sayılan bu nedenler dolayısıyla bir zorunluluk değildir ve dünyanın hiçbir 
yerinde bu tür bir uygulama yoktur. 

Bir başka iddia ise, aynı caddenin ayrı ayrı zamanlarda dört defa kazıldığı, bunun da yaya 
ve araç trafiğini son derece güçleştirdiği ve halkımıza sıkıntı verdiği yolundadır, istanbul'da 
bazı caddelerin doğalgaz tesisatı döşenmek amacıyla birkaç kez kazıldığı veya kazıtacağı iddi
aları doğrudur; ama, bu, işin teknolojisinin gereğidir. Zira, İstanbul gibi, çok yoğun bir trafik 
akımının bulunduğu bir metropolitende herhangi bir ana arterin, değil uzun süre, bir gün bile 
trafiğe kapatılması, o bölgedeki trafiğin kilitlenmesine elbette neden olur. Bu nedenle, kazılar, 
trafiği engellemeyecek şekilde aşamalı olarak yapılmaktadır. 

İstanbul'da şu anda 1 800 kilometre boru döşenmiştir. Bu rakam, Ankara'da döşenen bo-. 
ru uzunluğunun 4 katıdır. Döşenen tüm boruların uçları, iddia edildiği gibi, açık değildir ve 
özel sistemlerle kapalı tutulmaktadır. Döşenen boruların bütün kaynak dikişleri röntgen ile test 
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edilmektedir. Boru montajı yapılan bölgelerde, çelik borular içine önce pik parçaları atılıp, 
boru içleri, çapak vesaire gibi birikintilerden temizlenmekte, daha sonra, borular, kullanma 
basıncının 1,5 katı olan 30 atmosfer basınçlı su ile test edilmektedir. 

İstanbul doğalgaz projesi, emniyet ön plana alınarak inşa edilmekte olan büyük ve yeni. 
bir projedir. Sadece inşaat safhasında değil, proje işletmeye alındığında da basınç kontrolleri 
düzenli olarak yapılacaktır. Ana taşıyıcı şebeke vanaları ve reglaj istasyonları, telegözetim sis
temi marifetiyle 24 saat bilgisayar denetimi altında tutulacak, herhangi bir kaçak veya sorun 
çıkması halinde anında müdahale etme olanağı sağlanacaktır. 

İstanbul'da, bazı bölgelerde bina içi tesisatın yapılmış olmasına ve doğalgaz ana hattı ko
nutların yanından geçmesine rağmen, bu konutlara neden gaz verilemediği sorularına gelince : 
Bahse konu semtler, Halkalı'daki 4 bin konutlu yerleşim birimi ile Ataköy'deki 15 bin konut
tur. Bu konutlara, gaz, bina içi tesisatlar test edilip onaylandıktan sonra verilecektir. 

Sayın Namoğlü, firmanın sorumluluğunda olan işlerin, idarece belirlenen kimselere taşe
ron niteliğinde yaptırıldığını, müteahhidin bu tutum sonucunda ilgisiz kalarak işi bıraktığını 
da iddia etmiştir. Bu iddialar doğru değildir. Belediye, İstanbul doğalgaz projesinin ihale edil
diği Alarko konsorsiyumunun dışında hiç kimseye.doğal gaz ile ilgili iş yaptırmamaktadır; an
cak, müteahhidin bazı işlerini kendi taşeronları ile yürütmesi doğaldır. Ancak, İstanbul Bele
diyesi yönetimi, kontrol ve danışmanlık hizmeti yapan Sofegaz Firması kontrol ekibinin yanı 
sıra, kendi kontrol ekibini de oluşturmuştur. Yapılan işler, bu iki kontrol ekibinin ayrı ayrı oriay 
vermesi ile kabul görmektedir. Bu da, çalışmaların ne kadar titizlikle denetlendiğinin bir gös
tergesidir. 

İddialardan biri de doğalgaz gelecek düşüncesiyle mevcut havagazı tesislerinin devreden 
çıkarıldığı; havagazından mahrum kalan vatandaşlarımızın tüpgaz kullanmak zorunda bıra
kıldığıdır. Bu büyük proje için imzalanan sözleşmede yer alan hususlardan biri, İstanbul'da 
bazı semtlere hizmet veren mevcut havagazı şebekesinin kullanılması idi; ancak, İETT, İGDAŞ, 
üniversiteler ve danışman firma tarafından yapılan ortaklaşa bir çalışma, 100 yaşının üstünde
ki havagazı şebekesinin, doğalgaz dağıtımına elverişli olmadığını ortaya koymuştur. Bunun üze
rine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halkın can güvenliğine verdiği önemi göstererek ve yeni
den yapılacak kazıların yol açacağı eleştirileri de göğüsleyerek, havagazı tesisatının kullanı
mından vazgeçmiştir. Bu, İstanbul'daki bazı vatandaşlarımızı tüpgaz kullanmaya mahkum et
mek değildir. Belediye, havagazı şebekesi bulunan bölgelere yeni doğalgaz şebekesi projesini 
başlatmıştır. Danışman firma, projeyi bugünlerde tamamlayacak, bundan sonra da inşaata derhal 
geçilecektir. ' 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi tamamlarken, bir gerçeğe dikkatlerinizi çekmek isterim : 
İstanbul Doğalgaz Projesi, ANAP yönetimi devrinde ihale edilmiştir. SHP'li İstanbul Büyük
şehir Belediyesi Yönetiminin, daha önceki yönetim tarafından yapılmış olan ve Türk Hazinesi
nin ve Maliyesinin onayından geçmiş bu uluslararası anlaşmayı uygulaması, demokrasinin ve 
yönetim anlayışının gereği, güzel bir örneğidir. Kaldı ki, uluslararası anlaşmaların bozulması 
mümkün değildir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, bu projenin bir an önce ikmal edilmesi için elinden 
gelen tüm gayreti gösterdiğine tanık oluyoruz. Hızla sürdürülen ve kendi konusunda dünyanın 
en büyük doğalgaz projesi olan İstanbul Doğalgaz Projesinde bazı aksaklıkların olması da ya
dırganmamalıdır, önemli olan, düzeltici mekanizmaları harekete geçiren bir yönetim sisteminin 
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varlığıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İGDAŞ Yönetimi, böyle bir yönetim sistemine bugün 
daha da yaklaşmış bulunuyor. 

Yapıcı bir eleştiriyle, bu ilk ve büyük projeyi geliştirmeye ve hızlandırmaya çalışan değerli 
milletvekili arkadaşıma içtenlikle teşekkürlerimi ve Yüce Meclise tekrar saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) v 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Geçen birleşimde yapılan gündem dışı konuşmayı. Hükümet cevaplamıştır. 

2. —Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki Müslüman 
Türk cumhuriyetlerde meydana-gelen son siyasal gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Ba
kanı Akın Gönen'in cevabı 

BAŞKAN — Üç değerli milletvekili gündem dışı söz istemiştir. Şimdi, sırasıyla, kendileri
ne söz veriyorum. ' 

İslam ülkelerinin bağımsızlığıyla ilgili dış politika konusunda, Bitlis Milletvekili Sayın Ze
ki Ergezen; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Ergezen, süreniz 5 dakikadır. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, Muhterem Hü
kümet üyeleri; Rus İmparatorluğunun çökmesiyle, bağımsızlık mücadelesi veren İslam ülkele
rinin Meclis gündeminde bulunması, ayrıca, ülkemizi yakından ilgilendiren önemli bir konu 
olması nedeniyle, çalışmalara ışık tutacağına inandığım için, gündem dışı konuşmayla şahsî 
görüşlerimi açıklamayı uygun buldum. 

Günümüz dünyasında mühim olaylar oluyor. Dünya, birliklere doğru gidiyor, kıtalarda 
birlikler kuruluyor. Afrika Birliği, Uzakdoğu Birliği, Avrupa Birliği, Hıristiyan Slav Birliği gi
bi... Temellerini müşterek dini inançların oluşturduğu bu birlikler kurulurken, bizler, Hıristi
yan Avrupa kapılarında dolaşmaktayız; zorla bu birliğe girmek için talihsiz beyanatlar vermek
teyiz. İtibarımız daha fazla zedelenmeden, Hıristiyan Avrupa Birliğine girme eğiliminden vaz
geçerek, 300 milyonluk Rusya'dan ayrılarak bağımsızlık için mücadele eden İslam ülkelerin
den oluşacak 115 milyonluk İslam Birliğinin kurulmasında öncülük yapılmalı ve zaman kay
betmeden bu birliğe dahil olmalıyız. 

Bugün, Rusya yıkıldı, komünizm çöktü; fakat, kapitalizmin zulmü altında inleyen bir dünya 
var. Petrol çıkarları için, Irak'ta 68 bin çocuğu, sömürüldükleri için Afrika'da milyonlarca in
sanı açlıktan, kimyasal silahları deneme uğruna Halepçe'de, Süleymaniye'de 5 bin Müslümanı 
acımasızca öldüren zalim bir dünya görüşü var. 

Bugün bizim ve diğer İslam ülkelerinin başına gelen musibetlerin, belaların kaynağında 
yatan, bu zalim kapitalist anlayış değil mi? Kuvveti üstün tutan devlet sistemi, bizleri gayri
müslimlerin oyuncağı haline getirmedi mi? 

Bütün bu yanlışlıklar, yıllardır tenkit edilmesine rağmen, ne hikmekse, duymazlıktan ge
linmiştir. O nedenle, bağımsızlık mücadelesi veren İslam ülkelerinin dar kalıplardan kurtulma
ları için, "ümmet ve İslam kardeşliği" anlayışıyla 115 milyonluk İslam Birliğini kurmaları uğ
runda cesurca ve mertçe öncülük etmeliyiz. Bu cümleden hareketle, ikinci bir zulmün pençesi
ne düşmemeleri için, onların inançlarına uygun devlet sistemini önermeliyiz. Bu sebeple, va
tandaşlarımızın, ilim adamlarımızın, sanayicilerimizin, devlet erkanının bu ülkelere sık sık gitme-
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leri, onların da ülkemize aynı şekilde çelmeleri için, vize işlemleriyle, hava ulaşımında gereken
ler en kısa zamanda yapılmalıdır. 

"îran ve Arabistan, bu ülkelere bizden önce el attı, bu ülkeler elimizden çıkacak" gibi 
kıskançvari milliyetçi duygularla yakınmanın yerine, Pakistan, İran ve diğer islam ülkeleriyle 
birlikte, bu ülkeler için ortak bir dış politika izlenmesi konusunda müşterek kararlar almalıyız. 
Bu kararlar doğrultusunda, bu ülkelere, inançları istikametinde çözümler önermeliyiz. Halkı 
Müslüman olan bu ülkelere, kurtuluşlarının inançlarına bağlı çözümde olacağı, bizlerin de bu 
inançtan uzaklaşmamız neticesi Batının oyuncağı haline geldiğimiz, mertçe, yiğitçe, delikanlı
ca, çekinmeden vurgulanmalıdır. 

Geçmişte tslam aleminin liderliğini belirleyen esaslar incelikleriyle ortaya konularak, bu 
ülkelere yön verilmeli ve yine bu ülkelerin yöneticilerine denilmelidir ki, "bizler ve sizler, geç
mişte ümmet anlayışıyla ve tnsan Hakları Beyannamesinin ilk ve son sahibi o güzel ahlak hari
kası Peygamberin önderliğinde, kendi içimizde mutlu, dışarıya karşı da itibar sahibiydik, öy
lesine itibarımız ve gücümüz vardı ki, Filipinler'e zulüm yapmaya giden Haçlı donanmasını 
bir emirle okyanustan geri döndürecek kadar itibar sahibiydik. 

işte, yeni oluşan ve şekillenen bu Müslüman ülkelere, bu mutluluğun ve itibarın ve yine 
1850'lere kadar dış ülkelerden borç almayan Osmanlının esasları ve incelikleri anlatılmalı ve 
hemen arkasından şunlar ilave edilerek "bizler ve sizler, o ilahi mesajdan uzaklaşarak Batılı 
sistemleri ölçü aldık ve öylesine aldatıldık ki, sizler komünizmin, bizler de kapitalizmin zulmü 
altında yıllarca ıstırap çektik; şimdi sizler komünizmin, bizler de zalim kapitalizmin perçesin-
den ve dış güçlerin hakimiyetinden kurtulmanın şerefli mücadelesini veriyoruz" diyebilmeliyiz. 

İçine düştüğümüz sıkıntıların sebepleri bu ülkelere anlatılarak, ışık tutulmalıdır. Ameri
ka'nın ve Batının, tslam alemine karşı düşmanlıkta müşterek hareket ettikleri, tslam aleminin 
yeraltı ve yerüstü zenginliklerini nasıl sömürdükleri ve tslam alemindeki işsizliğin, hayat paha
lılığının, ithalat ve ihracattaki çarpıklıkların, enflasyon ve ahlak çöküntülerinin sebepleri ger
çekçi biçimde o ülkelere anlatılmalı ve yardımcı olunmalıdır. 

Afganistan'ın işgalinde, "Afganistan'da 2-3 milyon Türk var, onun için Afganistan'daki 
Türklere yardım yapılmalıdır" gibi bu Meclisten yapılan talihsiz konuşmaların tslam âleminde 
açtığı derin yaraları sarmak, insanlığa yapılan zulümlere "dur" diyebilmek, dünyadaki nimet
lerden bütün insanların istifadelerini sağlamak için, geçmişten ders alınarak, tslam birliğinin 
kurulmasında bütün Müslümanlar el ele vererek gerekenler yapılmalıdır. 

Bu şerefli mücadelenin öncülüğünün bu Meclisten bekler, Amerika'nın ve Batı'nın, alemi 
İslam'daki hâkimiyetinin kırılması dileğiyle Yüce Meclise saygılar sunarım. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ergezeri, teşekkür ediyoruz. 
Gündem dışı konuşmaya, Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen cevap vermek istiyor. 
Buyurun Sayın Bakan. 

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

Değerli konuşmacı Zeki Ergezen Beyin konuşmalarını dikkatle dinledim. Görüşlerinin bir 
kısmına katılıyoruz. Hükümetimiz Programı dikkatlice incelendiği zaman görülecektir ki, kül
türel ve duygu bağı olan bütün ülkeler ve tslam ülkeleriyle, yakın ilişki kurmaya biz de kararlıyız. 
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Bu çerçevede, kültürel, ekonomik ve diğer sanat faaliyetlerini geliştirip, bağlarımızı kuvvetlen
dirme yönünde faaliyet göstereceğiz. 

Kendilerinin hassasiyetine de teşekkür ediyoruz. 
Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Hükümetin alakasına biz de teşekkür ediyoruz. 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Okkeş Şendiller'in, anarşi vs terör olaylarına ilişkin gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — "Anarşi ve terör" konusunda Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şen-
diller söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
Süreniz S dakikadır. 
Sayın hatiplerden bir ricam olacak : mikrofonu ses tonlarına göre ayarlarlarsa, Sayın Ge

nel Kurulun, konuşmayı, daha rahat takip etmesi sağlanır ve muhteva gürültüde kaybolmaz. 
Rica ediyorum... . 

ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlayarak sözüme başlamak istiyorum. 

İçinde bulunduğumuz bu hafta tnsan Hakları Haftası. Tesadüf diyelim, yine, sevgi öncü
sü Mevlana'yı Anma Haftası ile aynı haftada kutlanıyor; güzel bir benzerlik İnsanlığın İnsan 
Hakları Haftasından beklediği sevgi, muhabbet ve inanç birliğinin temel esaslarda aynı hafta
ya denk gelmesi güzel bir hadisedir. 

Muhterem Meclisimize şunu takdim etmek istiyoruz : İnsan Hakları Haftasında, en önemli 
konulardan birisi olan insanın insana zulmü olan "işkence konusu" değerlendirildi, lanetlen
di. Bununla birlikte, biz, işkenceyi, iki şekilde değerlendiriyor, iki şekilde ele alıyoruz. Birinci
si, maddî işkence, ikincisi manevî işkencedir. Maddî işkenceyi hücrelerine kadar yaşamış, bir 
davanın, bir hareketin içinden gelen milletvekili olarak, onu en ince noktasına kadar yaşadığı
mızı da ifade etmek istiyorum. 

Anarşi, terör ve güneydoğu meseleleri, önümüzdeki günlerde burada tartışılacak. Ancak, 
burada, baştan beri takip ettiğimiz bir iki hadise var. Benim Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
özellikle takip ettiğim konu şudur : Olağanüstü hal görüşmelerinde Sayın Hükümet temsilcisi
ni ve grupları adına yapılan konuşmaları dikkatle dinledim. İnsan Hakları Haftasını kutlama 
münasebetiyle olanları çok yakından takip ettim, ama, bir şey beni yürekten yaraladı. Burada, 
halkımızın, hangi bölgede, hangi kesimde, hangi inançta olursa olsun, uğradığı zulmü, haka
reti, iftirayı şiddetle protesto ediyoruz, kınıyoruz. Bunlara karşı tedbir alınması için Hükümet
ten ve Yüce Meclisten gayret bekliyoruz; bu güzel. Ancak, burada bir şey dile getirilmiyor, Yü
ce Mecliste dikkatimi çekti. Devleti için, milleti için, vatanın bölünmezliği için kurşunlanan 
•askerimin, öldürülen güvenlik kuvvetlerimin, devletin yanında olduğu için, vatanın bölünmez
liğini istediği için öldürülen Ayşelerin, Fatmaların hakkını koruyan çıkmadı burada. (Bağım
sızlar ve ANAP sıralarından alkışlar) Nasıl koruyacaksınız bunların hakkını?.. 

Güzel, haklara saygılı olalım... Soruyorum; geçen sene yazın Kahramanmaraş'ın Çağla-
yancerit İlçesinin Engizek Mezrasında, gece saat 10.00'da PKK militanları tarafından kurşun
lanıp, "Baba beni hastaneye götür" diye sabaha kadar yalvaran, devlet oraya ulaşamadığı için 
hastaneye götürülenieyip öldürülen Ayşe kızın hakkını niye konuşmuyorsunuz? 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Duygu sömürüsü yapıyorsun. 
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ÖKKEŞ ŞENDtLLER (Devamla) — Hayır efendim, estağfurullah; duygu sömürüsü yok, 
Muhterem Heyetinize arz ediyorum. 

Yüce Meclisim, bugünkü gazetelerde, Mardin Alay Komutanının bir serzenişi var. Bugün
kü gazetelerde çıktı, okuyun. Mesele nedir? Elbette ki tedbir alınmalı, anarşi ve terör önlen
melidir. İnsanın insana zulmünün her türlüsüne karşı olduğumuz gibi, hiç kimseye de, insanı 
öldürme hakkı verilmemiştir. Ben, bir bölge olarak, bir kesim olarak demiyorum, herkese hür
metimiz, saygımız vardır; ama, hiçbir Allah'ın kuluna da, bir insanı öldürme hakkı verilme
miştir. Bunun karşısında olmak istiyorum. 

Yüce Meclis, gündemde olan diğer bir konu, Eskişehir Cezaevinin, insan hakları müzesi 
olması talebidir; ancak, televizyondan seyrettiğimiz ve izlediğimiz kadarıyla, Eskişehir Cezae
vi biraz daha modern. Gelin, birlikte insanların inançlarından dolayı dipçikle öldürüldüğü Ma
mak zindanlarını insan hakları müzesi yapalım; orası daha müsaittir. (Bağımsızlar ve RP sıra
larından alkışlar) 

Diğer taraftan, son günlerde, insanlarımızı inançlarıyla ilgili konu burada hep gündeme 
getirildi. Sayın Başbakanımızın sözü var, Sayın Bakanımızın sözü var, Hükümetimizin sözü 
var. Koalisyonumuzun temel ilkesi, "İnsan hakları ve hürriyetlerine saygı, demokratikleşme, 
şeffaflaşma." Bunu saygı ile karşılıyor ve takip ediyoruz; ama, ben, İnsan Haklarını İnceleme, 
Komisyonu üyesi olarak, sabahtan akşama kadar bizi ziyaret edenlerle, başörtüsünden dolayı 
okula alınmayan, vize dönemi geldiği için okuldan atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan öğ
rencilerle uğraşıyorum. Bu meselenin derhal çözülmesini istiyoruz. Kanunî engel neyse, yasal 
engel neyse tedbir alınmalıdır, Yüce Meclisin elindedir; ama, Allah rızası için, istismara müsa
it bu konuyu da halledelim. 

BAŞKAN — Sayın Şendİller, lütfen... 
ÖKKEŞ ŞENDtLLER (Devamla) — Tamam efendim, başüstüne. 

Diğer bir konu : Yine, yıllardan beri kanayan bir yara. Biz, Ordumuzu gözbebeğimiz gibi 
koruruz, onu çok severiz, Peygamber ocağı olarak biliriz; ama, mahkeme karşısına çıkarılıp, 
-sivil ve askerî mahkemelerde- beraat etmiş subayların, bazı gerekçelerle Ordudan atılması de
vam ediyor, özellikle son zamanlarda -Başkanın müsamahasına sığınarak iki dakika içinde 
arz edeceğim- elime gelen mektuplar, belgeler var. Bu gördüğünüz mektubun, belgenin içeri
sinde, bir subayımızın beş sene içerisindeki takdirnamesi var. "İrticai faaliyet" gerekçesiyle 
ordudan atılmıştır bu subayımız. Elimde şu anda, buna benzer yüzlerce belge var. 

Şu "İrticai faaliyet" nedir? Şu "İrticai faaliyet"i bir tarif edip, ortaya koymamız lazım. 
Elbette, kimine göre namaz kılmak irticai faaliyettir, kimine göre başını örtmek irticai faali
yettir; ama, insan haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmelere imza atılan Türkiye'de, Anayasa
nın başlangıç ve 10 uncu maddesindeki insan haklarına saygı duyulması gereken Türkiye'de, 
niçin hâlâ, insanlar inançlarından dolayı baskı altındadır, ekmeğinden olmaktadır? 

Elimde, enteresan bir belge daha var : Bir subayımız Ordudan ihraç edilmiş, tekrar bir 
yüksekokulu bitirmiş, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde açılan imtihanı kazanmış; ama, 
Ordudan atılma sebebi bahane edilerek, tekrar görevinden alınmıştır. Belgesi elimdedir, iste
yenlere takdim edeceğiz. O zaman, insanın yaşama hakkını elinden alıyorsunuz... Yazık!.. 

Lütfen, başörtü meselesinin istismar edilmemesi için, insanların inanç hürriyetinin sağ
lanması gerektiğine inanıyoruz. Bu, birçok meseleyi ortadan kaldıracaktır. 
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Hepinize hürmet ve saygılarımı arz ediyorum. (Bağımsızlar, RP ve ANAP sıralarından_ 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şendüler, teşekkür ederiz efendim. 

4. — Ankara Milletvekili Ömer Faruk Ekinci'nin, Ankara ili Mamak ilçesinde meydana gelen 
toprak kayması ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı üçüncü olarak, Mamak bölgesindeki toprak kayması konusunda 
Sayın Ömer Faruk Ekinci'ye söz veriyorum. 

Sayın milletvekilleri, Gündem dışı konuşmaların konuları daha önceden belirlenmekte
dir. Bu nedenle, istirhamım şudur : Lütfen konu üzerinde konuşalım. 

Sayın Ekinci, konu üzerinde konuşmanızı ve 5 dakikalık süreyi geçmemenizi rica ediyorum. 
Buyurunuz. 
ÖMER FARUK EKİNCİ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ankara'nın 

İkinci Bölge Seçim Çevresi olan Mamak'ın Hüseyin Gazi Altıağaç mahallelerinde meydana 
gelen toprak kayması konusunda Yüce Meclisin haberdar edilmesi ve bilgilendirilmesi husu
sunda huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclise saygılarımı arz ediyorum. 

, Değerli milletvekilleri, hadiseyi takdim etmeden önce Yüce Heyetinize bazı ön bilgileri sun
mak istiyorum : Ankara'nın en eski ve en merkezî mahallesi olan ve 1980'den sonra da Anka
ra'da ilçe hüviyetine kavuşan Mamak İlçemizin çarşısının hemen sol tarafındaki yamaç üzeri
ne kurulmuş olan Hüseyin Gazi ve Altıağaç mahallelerinde, 1981 yılında, Askerî Hükümet dö
neminde, bir toprak kayması meydana gelmiştir. Bu toprak kayması konusunda, mahalle sa
kinleri ve muhtarlarınca, o günkü hükümete malumat verilmiş, bazı jeolojik etütler yapılmış 
ve bir senelik bir inceleme yapıldıktan sonra, neticede, bu bölge, 7269 sayılı Yasanın 2 nci mad
desine göre, Bakanlar Kurulunca 21.10.1981 tarihinde afete maruz bölge olarak ilan edilmiş 
olmasına rağmen, Mamak İlçemizin Altıağaç ve Hüseyin Gazi mahallelerine, sözü edilen ta
rihten bugüne kadar belediye hizmetleri gitmemiş olup; ayrıca, Hükümetçe, buradaki yıkılma
ya yüz tutmuş 555 konuttan 215 tanesi için "ağır hasar görmüş", 119 tanesi için "orta hasar 
görmüş", 105 tanesi için "az derecede hasar görmüş" ve diğer 116 tanesi için de "herhangi 
bir hasar görülmemiştir" tespitleri yapılmıştır. Bu tespitleri yapan kuruluşlardan Afet İşleri 
Genel Müdürlüğüne, MTA Genel Müdürlüğüne, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne ve Türkiye 
Mimarlar ve Mühendisler Odası Başkanlığına, şimdiye kadar yapmış oldukları çalışmalardan 
dolayı şahsım ve seçmenlerim adına huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Değerli milletvekilleri, şimdi ise, ilgili Bakanımızdan ve Yüce Heyetinizden şunu arz edi
yorum : Bu bölge, 1981 yılında afet bölgesi olarak ilan edilmiş ve o gün alınan tedbirlerle bazı 
senetler düzenlenmesine ve yine, Ankara'nın İkinci Seçim Bölgesine dahil olan NATO Yolu 
üzerinde, İmar İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan 2 odalı ev
lerden 55 adedi buradaki şahıslara tahsis edilmiş olmasına rağmen, bugüne kadar yapılan tes
pitlerde 55 kişiden daha fazlasının zarar gördüğü anlaşılmıştır. 215 evin ağır hasar gördüğü 
ve içinde oturulmayacak durumda bulunduğu, 119 evin ise orta hasarlı ve oturulmayacak du
rumda bulunduğu halde zarar gören bu kimselerin tamamına henüz bir el uzatılmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, seçmenlerimizden ve muhtarlarımızdan aldığımız malumata göre; 
Yüce Meclisimize şu hususu getiriyoruz : On yıldan bu yana aralıklarla yapılan etüdlerden anlaşıl-
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dığına göre, 1981 yılından bu yana herhangi bir kayma ve hasar görülmemektedir. Mahallede
ki muhtarım ve mahalle sakinlerinin iddialarına göre, burada bulunan su deposundan sızan 
sularla, kanalizasyon şebekesinin eskiliği nedeniyle buradan çıkan suların da etkisiyle bu kay
manın meydana geldiği ileri sürülmektedir. Mahallede olan bu hadisenin yeniden gündeme ge
lerek, Yüce Meclisin ve ilgili Bakanlığın buna eğilerek, bir an evvel çözüm bulması gerekmektedir. 

7269 sayılı Yasanın 2 nci maddesinde zikredilen ve 1981 yılında afete maruz bölge olarak 
ilan edilen bu bölgede, girişimlerimiz neticesinde MTA Genel Müdürlüğü, Afet îşleri Genel 
Müdürlüğü ve üniversitelerimizle yazışmalar yaparak, bu işin jeolojik etüdler yapılarak yeni
den incelenmesini istedik. Altı aydan beri suları almayan, elektrikleri kesik olan bu bölgeye, 
belediye tarafından, "burası afete maruz bölge olduğundan, herhangi bir hizmet götüremeyiz" 
diye beyanda bulunulmuştur. 

Yüce Meclisten şu istirhamımız var : Bir an evvel jeolojik etüdlerin yapılarak, Bayındırlık 
ve İskan Bakanımızın da hadisenin çabuklaşması için ilgili genel müdürlüklere emir vermesini 
bekliyoruz. Burası gerçekten afete mâruz bölge midir? Olay devam edecek midir? Yoksa, artık 
afete maruz bölge değil midir? Burada yaşayan insanların yıllardır, kapısının önüne diktiği ağaçla, 
duvarına koyduğu taşta hatıraları vardır. Yerlerinde iskan edilmeleri düşünülerek, yeniden ya
pılanmaya gidilmesi mümkün müdür? Yüce Heyetin de ilgili Bakanın da en kısa zamanda, 
meseleye bizzat eğilmelerini huzurlarınızda istirham ediyor, Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. 

Sayın Başkana da teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ekinci, biz de teşekkür ederiz. 
Değerli üyeler, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Başbakanlığın bazı ilgili kuruşlarının Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı ile ilgilendirilmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/220) 
BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi var

dır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakanlığın ilgili kuruluşları olan; 
1. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı Anonim Şir

keti, Deniz İşletmeciliği ve Tankercilik Anonim Şirketi, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, ÇİN-
KUR Genel Müdürlüğü ve Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı ile, ' 

2. Türkiye Gübre Sanayii Genel Müdürlüğü, İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi, 
SEKA Genel Müdürlüğü ve Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii Anonim Şirketinin Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ile, 

İlgilendirilmeleri, 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, Başbakan
lığın teklifi üzerine uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. -
Turgut özal 

Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMAK VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 13 arlcadaşınm, 1990yılına kadar hayali ihracat yoluyla 

hangi firmaların ne kadar fıakstz kazanç sağladıklarım, bu suretle yapılan ödemelerin usulüne uygun 
olarak geri istenip istenmediğini ve geri istenilen paralardan ne kadarının talısü edilebildiğini tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açûmastna ilişkin önergesi (10/15) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Geçmiş hükümetler döneminde kamuoyunu en fazla işgal ve rahatsız eden konuların ba
şında, hayali ihracat yapmak suretiyle devletten haksız olarak trilyonlara varan para alan kişi
lerin durumu olduğu kuşkusuzdur. 

18 inci Dönem milletvekilliğim sırasında, bu konular birkaç kez soru ve gensoru yoluyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde dile getirmeme rağmen, geçmiş hükümetlerin konuyu örtbas 
etme gayretleri sonucu, hayali ihracatçıların gerçek durumlarının anlaşılması mümkün olama
mıştır. 

Çok karışık ve memleket ekonomisine büyük darbe vuran hayali ihracat işlemlerinin tüm 
açıklığı ile ortaya çıkarılması gerçeği inkar edilemez. 

Bu itibarla, 1990 yılına kadar, hangi firmaların hayali ihracat yoluyla devletten ne kadar 
haksız para aldıklarının ve bu hayali ihracat işlemlerinin ne suretle yapıldığını belirlenmesi ha
yali ihracat yoluyla devletten milyarlarca lira para sağlayan firmaların politikacılarla ilişkileri
nin olup olmadığının, ödemelerin yapılmasında kimlerin aracılık yaptığının ve hayali ihracat 
yoluyla devletten büyük para sağlayan kişilerden bu paralar usulüne uygun geri istenip isten
mediğinin, geri istenme sırasında gerçek borçlulara başvurulup vurulmadığının, geri istenmiş 
ise ne kadarının tahsil edildiğinin ve hâlâ, hayali ihracat yoluyla devletten haksız kazanç sağla
dığı tespit edilen kişilerden bu paraların geri alınmayanlarının bulunup bulunmadığının ye pa
ralardan, idarenin kastı ve ihmali sonucu zamanaşımına uğratılanlarının da bulunup bulun
madığının saptanması için, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mehmet Kerimoğlu 
Ankara 

Mehmet Adnan Ekmen 
Batman 

Sabri Yavuz 
Kırşehir 

Ali İbrahim Tutu 
Erzincan 

Naif Güneş 
Siirt 

Ural Köklü 
Uşak 

Mehmet Alp 
Kars 

Timurçin Savaş 
Adana 

Fahri Gündüz 
Uşak 

Zeki Nacitarhan 
Kars 

Mahmut Almak 
Şırnak 

Mehmet Sincar 
Mardin 

Mustafa Kul 
Erzincan 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemdeki yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Başkanvekilleri 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, içel Milletvekili Aydın 
Güven Gürkan ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; ekonomi konusunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 

BAŞKAN -T- tki adet genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yönetimi devraldığımız 1991'in bu son aylarında Türk ekonomisinin genel tablosu ciddi 
sorunları sergilemektedir. Millî gelirin reel büyüme oranı düşmüş enflasyon hızla yükselmiştir. 
Büyümenin durmasına ve dolayısıyla ithalatın yavaşlamasına rağmen, cari işlemler dengesi, 
hibeler haricinde, 1 milyar doların üzerinde açık verecektir. 

Kronikleşmiş yüksek enflasyonun en önde gelen nedeni, kamu borçlanma gereğindeki 
(KBG) artışlardır, önceki hükümetin 1991 programında yüzde 7,6 olarak hedeflenen kamu borç
lanma gereğinin GSMH oranı, kamu maliyesinin ve ekonomik dengelerin son aylarda hızla 
bozulması sonucunda, hibeler hesaba katılmaksızın, yüzde 13'e yakın, hibelerle birlikte yüzde 
ll'in üzerinde gerçekleşecektir. Kamu açıklarında beklenenin çok üzerindeki bu artış, KIT za
rarlarından kaynaklanmaktadır, önceki tahminlerde GSMH'nın yüzde 43,7'si olarak bekle
nen Kît açıkları, bu işletmelerin malî yapılarının uğradığı ağır tahribat sonucu, GSMH'nin 
yüzde 6,2'sini bulacaktır. 

Yukarıda anılan gelişmeler, Hazinenin nakit durumunu fevkalade olumsuz yönde etkile
miştir. Hazine, nakit açığının 1991 yılında 72,3 trilyona ulaşacağı hesaplanmıştır. Bu açığın 
10,5 trilyonu dış borçlardan, 11 trilyonu Devlet tahvillerinden 32,5 trilyonu Hazine bonosun
dan, 12 trilyonu Merkez Bankasından sağlanmış olup, 5,9 trilyonluk bölümünün Hazine kay-
naklarınca karşılanma imkânı yoktur. 

6 trilyonluk karşılanamayan açığın yanısıra, Hazinenin çiftçilere, müteahhitlere, fonlara 
ve diğer kişi ve kuruluşlara ödenecek borçları bulunmaktadır. Tüm bu ödemelerin yapılabil
mesi için, Hazineden karşılanması talep edilen kaynak miktarı 30 712 trilyondur. Bu miktar, 
çiftçiden TC Ziraat Bankasına olan borçlarından doğan faizlerinin affedilmesini, Bağ-Kur'un, 
belediyelerin ve Sosyal Sigortalar Kurumunun borçlarının.ödenmesinin, çiftçilere olan borçla-. 
rın ödemesini, Hazine de bekleyen ödemeleri, Hazinenin fonlara yapması gerekli ödemeleri 
ve fonlardan ödenmesi gereken borçları içermektedir. Türk ekonomisinin sorunları, sırf nakit 
açıklarıyla kısıtlı değildir. Kamu maliyesinde son. yıllarda meydana gelen bozulmaların biri
kimli etkisi sonucunda ekonomimiz çok ciddî bir borç stok problemi ile karşı karşıya kalmış
tır. Kamu kesimi iç ve borçstoğu 463 trilyonu aşmıştır ki, bu rakam, 461 trilyon dolayında 
olacağı tahmin edilen GSMH'nın üzerindedir. 1992 yılı sonunda, bu borçlara, önceki hükü
metin bütçe ve programı uygulandığı takdirde 174 trilyon lira daha borç eklenecektir. Oysa, 
Hazinenin ve diğer kamu kesimi kuruluşlarının borçlanma imkânları ve Merkez Bankası Kay
nakları halihazırda büyük ölçüde zorlanmıştır. 

Gelecek yıl ekonomimizi bekleyen malî güçlüklerin bir başka göstergesi de; mevcut uygu
lamaların devamı durumunda KİT açıklarının 1992'de ulaşacağı boyutlardır. GSMH'da yüzde 5'-
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lik bir büyüme ve KİT ürünlerine yüzde 60 oranında fiyat artışları gerçekleşmesi durumunda 
dahi, KİT'lerin 56 trilyonu aşan bir finansman gereği ortaya çıkacaktır. 

Bu genel tablonun ışığı altında, devletin göğüslemek zorunda olduğu bu malî ve ekonomik 
güçlüklerin çözümlenebilmesi için, acil ve kapsamlı önlemlerin alınması zorunlululuğu ortaya 
çıkmaktadır. Bu amaçla, Hükümetin en kısa zamanda, tüm bu sorunları çözmeyi hedefleyen 
ve enflasyonu düşürecek önlemleri içeren bir stabilizasyon paketini oluşturması ve kamuoyuna 
sunması gerekmektedir. 

, Bu paketin kararlılıkla uygulanması, enflasyonun düşürülmesi için kaçınılmazdır. Enflas
yona karşı mücadelenin can alıcı noktası; bozulan kamu maliyesinin düzeltilmesidir. Ekono
mide istikrar, dört reform programı çerçevesinde sağlanacaktır. Bunlardan en acil olanı; vergi 
reformu, KİT reformu ve kamunun yeniden yapılanmasını içeren kamu kesimi reformudur. KİT'
lerin, öncelikle, politik müdahale alanından çıkartılıp özerkleştirilmesi ve eşanh özelleştiril
mesi, vergi oranlarını artırmadan vergi gelirlerinin artırılması, bütçe dışı fonların bütçeye da
hil edilerek, maliye disiplinin sağlanması, kamu kesimi reformunun temel hatlarıdır. 

KİT'lerin açıkları büyük ölçüde finansman güçlüklerinden kaynaklanmaktadır. Bu ne
denle, kredi maliyetlerini düşürüp, şirketlerin finansal seçeneklerini zenginleştirecek finans ke
simi reformu, kamu açıklarının kapatılıp enflasyonun düşürülmesi açısından en kısa zamanda 
yürürlüğe konacaktır. Enflasyonla mücadelenin kalıa olması ve toplumumuzun ekonomik açıdan 
rahatlaması, üretimin canlanmasını gerektirmektedir. Sanayi ve tarım kesimi reformları gerek
li bu üretim seferberliğini ve ekonomide canlanmayı hedef alıp, diğer reformlarla eşanlı olarak 
yürütülecektir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve çerçeve içinde, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca "ekonomi konusunda" bir genel görüşme açılmasını saygılarımızla arz 
ve talep ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Zonguldak DYP Grup Başkanvekili, 
Bekir Sami Daçe Adana DYP Grup Başkanvekili, 
Aydın Güven Gürkan içel SHP Grup Başkanvekili, 
Mahmut Alınak Şırnak SHP Grup Başkanvekili. 

3. — Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adına Grup Başkanvekilleri 
Zonguldak Milletvekili Güne}: Müftüoğlu, içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Adana Milletvekili Be
kir Sami Daçe ve Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın; dış politika konusunda genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/5) 

BAŞKAN — Diğer genel görüşme önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dünyamızın ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel altyapısı ve ilişkiler ağı karşılıklı etkile
şim içinde ve büyük bir hızla değişmekte ve yenilenmektedir. 

Bu hızlı yenileşme değişim ve etkileşim, dış ilişkileri bugün her zamankinden daha önemli 
ve ağırlıklı bir hale getirmiştir. Bugün ülkelerin her biri için barış, refah ve adalet amaçlarına 
ulaşmak, kendi iç dinamiklerine ve kararlarına bağlı olduğu ölçüde, dış ilişkilerinin içeriye ta
şıdığı gelişmelere, olanaklara ve karar süreçlerine de bağlıdır. Bugün iç ve dış politika her 
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zamankinden daha büyük ölçüde organik bir bütünlük ve etkileşim içindedir. Bu nedenle de 
demokratik ülkelerin siyaset gündemlerinde dış ilişkiler, gelişmeler ve dış politika giderek ağır
lığını ve önemini artırmaktadır. Türkiye'de de artık, dış ve iç politikayı organik bir bütünlük 
içinde görmenin ve halkın demokratik bilgilenme ve katılım hakkının her ikisi için de aynı öl
çüde geçerli olduğunu kabullenmenin zamanı gelmiştir. Bilgilenen, konuşan, tartışan ve karar
lara sürekli katılan demokratik, saydam ve çoğulcu bir Türkiye'yi yaratmak, siyaset günde
minden dış politika dışlanarak sağlanamaz. Bu nedenle Yüce Meclis, dış politikayı tartışma, 
belirleme ve yönlendirme görev ve sorumluluğunu eksiksiz yerine getirmelidir ve getirecektir. 

Ülkemiz bugün, hem büyük olumluluklar vaat eden, hem de büyük belirsizlikler taşıyan 
bir dış ilişkiler ağının odak noktalarından biri konumundadır. Sovyetler Birliği'nde yaşanan 
çözülme ve yeniden yapılanma süreci, oluşan yeni cumhuriyetlerle Türkiye'nin eskisinden çok 
daha sıcak, zengin, boyutlu ve verimli ilişkiler kurmasını sağlayıcı olumluluklar içermektedir. 
Ancak, bu sürecin, nükleer tehdidin azaltılması ve silahsızlanma açısından kimi belirsizlikler 
içerdiği de açıktır. Ayrıca, cumhuriyetler arası ve cumhuriyetler içi kimi uzlaşmazlıkların barış 
yoluyla giderilmemesi halinde, bu uzlaşmazlıkların Türkiye'yi de etkileyecek boyutlara ve yay-

" gınlığa ulaşması olasılığı da bütünüyle göz ardı edilemez. 

Doğu Blokuna dahilken, şimdi ekonomik sistemlerini ve siyasal değerlerini yenileyen Bal
kan ülkeleriyle, Türkiye'nin, başta "Karadeniz Ekonomik işbirliği" çerçevesinde olmak üzere, 
ilişkilerini geliştirebileceği pek çok yeni alan ve olanak doğmuştur. Bu, çok sevindiricidir. An
cak, çok karmaşık bir etnik yapıya ve tarihi uzlaşmazlıklara sahip Balkan ülkelerinde istikra
rın sağlanması da zor bir sorun olarak çözüm beklemektedir. Türkiye'nin, bu bölgede ulusla
rarası antlaşmalarla varlığı tanınmış soydaşlarının haklarını korumak yükümlülüğü bulundu
ğu gibi, tarihî ve kültürel bağlarla yakın ilişki içinde bulunduğu milletlerin ve etnik kümelerin 
barış ve istikrar içinde bulunmalarına da yapabileceği katkılar vardır. 

Ortadoğu'da kalıcı bir barışın ve istikrarın sağlanması yolunda atılması gerekli daha pek 
çok adım vardır. Ortadoğu, halen daha, çok ciddî bir istikrarsızlık bölgesi olarak gözükmekte
dir ve bu durum, dünya için de, Türkiye'nin istikrarı için de ciddî bir belirsizlik odağı oluştur
maktadır. Bölgenin istikrara kavuşmasında ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan güçlü ve istik
rarlı bir Türkiye'nin yapabileceği çok önemli katkılar vardır. Bu nedenle, gerek ABD'nin, ge
rekse de AT'nin, Türkiye'yi; Ortadoğu'daki barış ve istikrarın kilit ülkelerinden biri olarak gör
melerinde büyük yararlar vardır. Bu bağlamda da Türkiye - NATO Türkiye - AT ve Türkiye 
- Batı Avrupa Birliği ilişkilerinin güçlendirilmesinin ve geliştirilmesinin özel bir önemi vardır. 

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan istikrarı ve gücü, gerek Balkanlar, gerek 
Eski Sovyetler Birliği bölgesi ve gerekse de Ortadoğu açısından yaşamsal öneme sahiptir. Tür
kiye'nin bu öneminin bilincine varılması, güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'nin dünya barışının 
önemli güvenlerinden biri olarak anlaşılması, bölge ve dünya barışının sağlanmasına önemli 
katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle, Türkiye'nin istikrarsızlıklardan korunması, ekonomik gü
cünün geliştirilmesi, başta Yunanistan ve Kıbrıs sorunları olmak üzere, dış sorunlarında adil 
çözümler bulunması, dünyanın barış ve istikrar arayışlarını güçlendirecektir. 

Hem büyük olumluluklara, hem de kimi ciddi olumsuzluk ve istikrarsızlıklara gebe gibi 
duran dünyamızda gelişmelerin bundan böyle alacağı yönde, Türkiye - ABD ilişkilerinin sağ-
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lıklıgı, güvenirliği ve verimliliği de belirleyici etkenlerden biri olacaktır. Türkiye ve ABD'nin 
savunduğu ortak değerlerin, dünya istikrar ve gelişimine katkı sağlayabilecek bir biçimde is
tikrarsızlık bölgelerine taşınmasında Türkiye - ABD ilişkilerinin özel bir önemi vardır. 

AT'nın bundan böyle alacağı biçim ve Türkiye - AT ilişkileri de, dünyamızın geleceğini 
belirleyici unsurlardan biri olacaktır. AT'nın dar, dışlayıcı ve yalnızca kendi güçlenmesi ve is
tikrarına yönelik bir tavrın içine girmesi, Avrupa bütünleşmesini ve buradan kalkarak, daha 
bütünleşmiş bir dünyaya varılmasını geciktirecek ve hatta engelleyecektir. Bu nedenle, Türkiye 
- AT ilişkilerinin bundan böyleki gelişme yönü AT'nin niteliğinin belirlenmesi açısından çok 
önemli olacaktır. 

Türkiye tslam dünyası ilişkileri de, dünya barışı, istikrarı ve bütünleşmesi açısından bü
yük bir öneme ve olumluluğa sahiptir. Batıyla ilişkileri en güçlü, laik ve demokratik ülke ola
rak Türkiye'nin islam dünyasıyla olan ilişkilerinin yoğunlaşması, gelişmesi ve böyütlahması, 
tslam ülkelerinin dünya bütünleşmesi içinde hak ettikleri yeri ve önemi almalarında önemli 
bir etken olacaktır. 

Türkiye'nin, başta Japonya olmak üzere, Pasifik ülkeleriyle olan ilişkilerinin güçlenmesi 
de, daha dengeli, daha.bütünleşmiş ve daha müreffeh bir dünyaya ulaşmakta önemli bir rol 
oynayacaktır. Pasifik bölgesinde oluşan refah, teknoloji, bilgi ve kültür birikiminin dünya bü
tünlüğünün yararına bir biçimde yaygınlaşmasında Türkiye - Pasifik ilişkilerinin gelişmesinin 
yapabileceği önemli katkılar vardır. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle ve çerçeve içinde, Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 99, 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca dış politika konusunda bir genel görüşme açılmasını saygıları
mızla arz ve talep ederiz. 

16.12.1991 

Güneş Müftüoğlu 
DYP Grup Başkanvekili 
Zonguldak Milletvekili 

B. Sami Daçe 
DYP Grup Başkanvekili 

Adana Milletvekili 

D) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. —• Açılması kabul edilen (S/2) esas numaralı genel görüşmenin yapılacağı birleşime (S/4), (S/5) 
ve (S/3) esas numaralı genel görüşme önergeleri üzerindeki öngörüşmelerin ve açılması •kabul edildiği tak
dirde genel görüşmelerin görüşülme gün, süre ve müzakerelerin bitimine kadar çalışmaların uzatılmasına 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Kurulunun Genel Kurula önerileri vardır. Genel Ku
rulun bilgilenebilmesi için, önce bu önerilerin tamamını okutuyorum; sonra ayrı ayrı okutup 
oylatacağım. 

Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun 16.12.1991 Pazartesi günü yaptığı toplantıda önerilerinin Genel Ku-

Aydın Güven Gürkan 
SHP Grup Başkanvekili 

tçel Milletvekili 
Mahmut Almak 

SHP Grup Başkanvekili 
Şırnak Milletvekili 
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rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
1 . ' ' Yıldırım Avcı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Vekili 

Güneş Müftüoğlu Ülkü Güney 
DYP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan Oğuzhan Asiltürk 
SHP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili 

Öneriler : 

1. Genel Kurulun 12.12.1991 tarihli 15 inici Birleşiminde açılması kabul edilen, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki Türk Cumhuriyetleri ve 
Muhtar Bölgeleri ile ilişkileri konusundaki genel görüşmenin gündemin "özel Gündemde Yer 
Alacak İşler" kısmında yer alması ve görüşmelerinin Genel Kurulun 17.12.1991 Salı günkü (bu
günkü) Birleşiminde yapılması önerilmiştir. t '.-•. 

2. 17.12.1991 tarihli "Gelen Kâğıtlar" da yayımlanan ve okunmuş bulanan (8/4) esas 
.numaralı "ekonomi" konusundaki genel görüşme önergesiyle, (8/5) esas numaralı "dış politika" 
konusundaki genel görüşme önergesinin öngörüşmelerinin 18 Aralık 1991 Çarşamba günkü 

•- Birleşimde yapılması; genel görüşme açılması kabul edildiği takdirde, genel görüşmelerin gün
demin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve her iki genel görüşmede 
Hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşmaların 45'er dakika, şahıslar adına yapılacak ko
nuşmaların 20'şer dakika olması; "ekonomi" konusundaki genel görüşmenin Genel Kurulun 
24.12.1991 Salı günkü, "dış politika" konusundaki Genel Görüşmenin de Genel Kurulun 
25.12.1991 Çarşamba günkü Birleşiminde yapılması, görüşmelerin bitimine kadar çalışma sü
relerinin uzatılması önerilmiştir. 

3. Genel Kurulun 12.12.1991 tarihli 15 inci Birleşiminde okunmuş bulunan ve gündemin 
"Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kısmının 4 üncü sı
rasında bulunan (8/3) esas numaralı, "ülkemizin iç güvenlik sorunları" konusundaki genel 
görüşme önergesinin öngörüşmelerinin Genel Kurulun 19.12.1991 Perşembe günkü Birleşimin
de yapılması; genel görüşme açılması kabul edildiği takdirde, genel görüşmenin, Gündemin 
"Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve genel görüşmenin Genel Kurulun 
26.12.1991 Perşembe günkü Birleşiminde yapılması; görüşmelerde Hükümet ve Gruplar adına 
yapılacak konuşmaların 45'er dakika, şahıslar adına yapılacak konuşmaların 20'şer dakika ol
ması, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — önerileri sırasına göre tekrar, ayrı ayrı okutup oylarınıza arz'edeceğim : 

1. Genel Kurulun 12.12.1991 tarihli 15 inci birleşiminde açılması kabul edilen, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cumhuriyetleri ve 
Muhtar Bölgeleri ile ilişkileri konusundaki genel görüşmenin gündemin "Özel Gündemde Yer 
Alacak İşler" kısmında yer alması ve görüşmelerinin Genel Kurulun 17.12.1991 Salı günkü (bu
günkü) Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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2nci sıradaki öneriyi okutuyorum : 
2. 17.12.1991 tarihli "Gelen Kâgıtlar"da yayımlanan ve okunmuş bulunan (8/4) esas nu

maralı "ekonomi" konusundaki genel görüşme önergesiyle (8/5) esas numaralı "dış politika" 
konusundaki genel görüşme önergesinin öngörüşmelerinin 18 Aralık 1991 Çarşamba günkü 
Birleşimde yapılması; genel görüşme açılması kabul edildiği takdirde, genel görüşmelerin gün
demin "özel Gündemde Yer Alacak işler" kısmında yer alması ve her iki genel görüşmede 
Hükümet ve Gruplar adına yapılacak konuşmaların 45'er dakika, şahıslar adına yapılacak ko
nuşmaların 20'şer dakika olması; "ekonomi" konusundaki genel görüşmenin Genel Kurulun 
24.12.1991 Salı günkü, "dış politika" konusundaki genel görüşmenin de Genel Kurulun 
25.12.1991 Çarşamba günkü Birleşiminde yapılması, görüşmelerin bitimine kadar çalışma sü
relerinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci jsıradaki öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3. Genel Kurulun 12.12.1991 tarihli 15 inci Birleşiminde okunmuş bulunan ve Günde
min "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 4 ün
cü sırasında bulunan (8/3) esas numaralı, "ülkemizin iç güvenlik sorunları" konusundaki ge
nel görüşme önergesinin öngörüşmelerinin Genel Kurulun 19.12.1991 Perşembe günkü Birleşi
minde yapılması; genel görüşme açılması kabul edildiği takdirde genel görüşmenin gündemin 
"özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve genel görüşmenin Genel Kurulun 
26.12.1991 Perşembe günkü Birleşiminde yapılması; görüşmelerde Hükümet ve Gruplar adına 
yapılacak konuşmaların 45'er dakika, şahıslar adına yapılacak konuşmaların 20'şer dakika ol
ması, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir., 

BAŞKAN— 3 üncü sıradaki öneriyi de oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. „ '.. 

Gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak tşler" bölümüne geçiyoruz : 

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

A) GÖRÜŞMELER 

J. — Yozgal Milletvekili Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki Türk cumluıriyetleri ve muhtar bölgeleri ile ilişkileri konusun
da genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/2) . 

BAŞKAN — Biraz evvel alınan karar gereğince, Genel Kurulun 12.12.1991 tarihli 15 inci 
Birleşiminde açılması kabul edilen; "Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 16 arkadaşının, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki Türk cumhuri
yetleri ve muhtar bölgeleri ile ilişkileri" konusundaki genel görüşmeye başlıyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Burada. 

İçtüzüğümüze göre, genel görüşmede ilk söz hakkı, genel görüşme önergesindeki birinci 
imza sahibi milletvekiline veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi milletvekiline aittir. Da
ha sonra, İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre, siyasî parti grupları adına l'er üye ile Hükümete 
ve şahsı adına 2 üyeye söz verilecek, bu suretle genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önerge sahibi ve şahıslar için 
ise 10'ar dakikadır. 
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önergede birinci imzası olan Sayın Türkeş, zatı âliniz mi konuşacaksınız? 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Yozgat) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyada mey

dana gelen gelişmeler, iletişimdeki büyük gelişmeler dünyayı küçültmüştür. Bunun için, dış po
litikada eskiden olan uzak yakın mefhumu da değişmiştir. Bugün, devletlerin kendi menfaat-
ları için dış politikalarını planlamaları sırasında cihana, açılma ilkesi, göz önünde bulundurul
ması tazım gelen bir ilke haline gelmiştir. 

Cumhuriyetimizin kurulduğu tarihten beri dış politikamıza temel olan bazı ilkeler vardır. 
Bunların başta geleni, "Yurtta barış, cihanda barış" ilkesidir. Bunun yanında, komşulanmızla 
dostluk, iyi münasebetler, barışçı münasebetler de, devletimizin, dış siyasetinde takip ettiği di
ğer bir ilke olmuştur. Bunların çerçevesi içinde, dış politikamızın diğer konularını dikkate al
mak, memleketimizin çıkarları bakımından gerdelidir. 

Bu esasları dikkate alarak, Sovyet Rusya'da meydana gelmekte olan değişiklikleri hesaba 
katıp, ona çöre dış politikamızı yeniden düzenlemek, planlamak zorundayız. 

Bilindiği gibi, Sovyetler, Marksist yönetimi terk ederek, Marksizmin totaliter yönetimin-, 
den vazgeçerek, "Perestroika" ve "Glasnost" denen ilkelerin ışığında yeni bir yapılanmaya 
yöneldikten sonra, dünya siyasetinde tesirini gösteren Sovyet tehdidi ortadan kalkmış; gerçi 
îslav cumhuriyetlerin sahip olduğu potansiyel tehdit tamamıyla kalkmış kabul edilemezse de, 
Sovyet tehdidi eskisi gibi söz konusu olmaz duruma gelmiştir. Bunun neticesinde, NATO İtti
fakının anlamı değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklik dolayısıyla, Batı dünyası ile Türkiye'nin 
ilişkilerinde göze çarpan birtakım hafiflemeler, değişiklikler meydana gelmiştir. Bütün bunla
rın ışığında. Sovyetlerde meydana gelen değişiklikleri de dikkate alarak, orada bulunan Müs
lüman Türk cumhuriyetleri ile politikamızı yeniden düzenlemek ihtiyacındayız. 

Sovyetler Birliğinde yaşayan Müslüman Türk cumhuriyetleri başlıca 5 tanedir. Bunların 
yanında da muhtar bölgeler, muhtar cumhuriyetler bulunmaktadır. Müslüman Türk cumhuri
yetlerinden Kazakistan, diğer cumhuriyetlere göre farklılık göstermektedir. Kazakistan'da Rus 
nüfusu fazla bulunmaktadır. Diğer cumhuriyetlerde ise Müslüman Türkler çoğunluktadır. Her 
cumhuriyetin kendisine göre özelliği vardır. Azerbaycan Cumhuriyetinin, gerek lehçeleri, dille
ri itibariyle, gerek sahip oldukları millî kültürleri, kaynakları ve jeopolitik konumları itibariy
le diğer cumhuriyetlerden farklılıkları vardır. Sovyetlerdeki Türk cumhuriyetlerinin muhtar böl
gelerini genel olarak Hazar Denizinin batısında olanlar, Hazar Denizinin doğusunda olanlar 
diye iki kısma bölerek dikkate alabiliriz. Hazar Denizinin batısında olanların Türlüye ile tarih 
boyunca çok yakın ilişkileri olmuştur. Hatta, zaman zaman Osmanlı İmparatorluğunun yöne
timi altına geçmişlerdir ve Kırım da bunun içindedir. 

Hazar Denizinin doğusunda olanlar, bildiğimiz gibi, Türkmenistan Cumhuriyeti, Özbe
kistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti ile Başkurt Muhtar 
Bölgesi ve Kazan Tatar Bölgesidir. Bunların dışında, daha doğuda ve kuzeydoğuda olan bölge
lerde de Çuvaşlar gibi, Saha Türkleri gibi, küçük küçük nüfuslara sahip muhtar Türk bölgele
ri vardır; fakat, bugün dış politikamızı yakından ilgilendirenler, bağımsızlıklarını ilan etmiş 
olan Müslüman Türk Cumhuriyetleridir. 
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Dünyanın değişen dengeleri içinde, bilhassa Sovyet tehdidinin kalkması sonucunda, NA-
TO'da karşılaşılan değişiklikler ve Batı Avrupa'nın kendi arasında yeni bir Batı Avrupa Dev
letleri Birliği kurması, bunların kendi aralarında kendi savunmalarını sağlayacak şekilde yeni 
birtakım bölünmelere gitmeleri, Almanya ile Fransa'nın kendi aralarında yeni bir müşterek sa
vunma ittifakı yapmaları, Türkiye'yi yakından ilgilendirmektedir. 

Bu gelişmeler karşısında Türk diplomatlarının, dışişleri ile ilgili aydınlarımızın ortaya ge
tirmiş oldukları Karadeniz Refah ve işbirliği Bölgesi teşkilatlanması konusu da, tabiî dış poli
tikamız için üzerinde durulacak önemli bir konudur. 

Bunun da ışığında, Türkiye, yeni dengeler meydana getirmek zorundadır. Dünyadaki bu 
gelişmeler ve Türk cumhuriyetlerindeki uyanış ve bağımsızlık ilanı, Türkiye için yeni fırsatlar 
meydana getirmiştir. Bu fırsatları ilmî bir şekilde, süratle bir plan hazırlayarak, devletimiz de
ğerlendirmek mecburiyetindedir. 

Değerli milletvekilleri, bunları yaparken, başta işaret etmiş olduğum "Yurtta barış, cihanda 
barış", "komşularımızla dostluk ve barışçı iyi münasebetler" ilkelerinin çerçevesinde politika
mızı planlamak gereklidir. 

Türk cumhuriyetlerini tanıma, onlarla ilişkilerimizi geliştirme meselesini, "Bir Turan İmpa
ratorluğu kurulacak" şeklinde propagandaların yapılmasına meydan ve imkân vermeyecek şe
kilde düzenlemek ve planlamak zorundayız. Şimdiden Türkiyemizin karşısında olan bir çok 
devlet, bu şekildeki propagandalarla dünya kamuoyunda aleyhimize tesirler yapma çabası için
dedirler. O bakımdan, Türkiyemizin, insan haklarını geliştirmek, barış ve dostluk içinde karşı
lıklı saygıya dayanan dostluklar kurmak, ekonomik, kültürel münasebetler geliştirmek gaye
siyle dış politikasının tanzim ettiği her zaman vurgulanmalı ve dünya kamuoyuna da anlatıl
malıdır. 

Bu görüşlerin ışığında, gerek Azerbaycan Cumhuriyetiyle, gerek Türkmenistan, Özbekis
tan, Kırgızistan ve Kazakistan cumhuriyetleri ile süratle, çok yakın kültürel, ekonomik ve siya
sî dostluk ilişkileri içine girmek, devletimiz için gayet yararlıdır. Yaşadığımız dünyada, bilindi
ği gibi, devletler, çeşitli devletler ve toplumlarla münasebetlerinde başarılı olmak ve çıkarlarını 
temin edebilmek için, çeşitli ülkelere kendi kültürlerini ve ideolojilerini ihraç etmeye çalışmak
tadırlar. Bu maksatla, çeşitli ülkelerde okullar açarlar, kendi dillerini öğretip yerleştirmeye, kendi 
kültürlerini yaymaya, kendi ideolojilerini aşılamaya çalışırlar. Bu maksatla, yurdumuzda da 
kurulmuş olan, çeşitli milletlere, devletlere ve bunların kültürlerine ait kuruluşlar vardır; bun
ları hepimiz biliyoruz. Bu Türk cumhuriyetlerinde ise, Türkiye için, kendi kültürümüz ve soy 
birliğimize dayanan, yararlanacağımız birçok imkânlar kendiliğinden vardır; hepsi Türkçe ko
nuşmaktadırlar -gerçi lehçe farkı vardır; ama, aynı dili konuşmaktayız- aynı soy birliği şuuru 
vardır, aynı dine mensubuz; onların da hepsi Müslümandır. Bunların içinde ufak bir grup ha
riç -Gagavuzlar, Saha ve Yakut Türkleri gibi ufak grupların dışında- bütün bu Türk cumhuri
yetlerinin hepsi Müslüman cumhuriyetlerdir. Bu bakımdan da, aramızda birlik mevcuttur. Bun
lara dayanarak, bunların bağımsızlıklarını elde etmelerini de değerlendirmek suretiyle, çok ya
kın münasebetler kurmamızın, devletimiz için de yararlı olacağı kesindir. Ancak, bu münase
betleri kurarken, bu bölgelerin, bu cumhuriyetlerin sahip olduğu değerli hammadde kaynak
ları, değerli ekonomik potansiyel, başka devletlerin de ilgisini çekmektedir. Bu cumhuriyetler
le Batı devletleri, özellikle Almanya, Amerika Birleşik Devletleri de yakından ilgilenmekte-
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dirler. Bunların yanı sıra da, tran ve özillikle Suudi Arabistan da bu cumhuriyetlere yakın ilgi 
göstermektedir. İran ve Suudi Arabistan'ın ilgisi, daha ziyade, kendi itikat, mezhep ve ideolo
jilerini bu ülkelere yerleştirme gayreti şeklindedir. Bu çabaların da asıl gayesi, Türkiye'nin, bu 
ülkelerde sahip olduğu potansiyeli zayıflatmak, Türkiye'nin etkisini önlemek ve bu ülkeleri müm
kün olduğu kadar kendi etkileri altına almaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu gerçekler karşısında, tabiî ki yıllarca bu ülkeleri sömürmüş olan 
sömürgeci ülkeleri dikkatten uzak tutmarriak lazımdır. Bunlar, bildiğimiz gibi, Ruslardır; bu
gün üç cumhuriyet halinde birlik kurduklarını ilan etmiş olan Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna 
Cumhuriyetleridir, yani islav kökenli cumhuriyetlerdir. Bunların, bu gelişmeler dolayısıyla, bu 
bölgelerdeki menfaatlarından ve ilgilerinden kolayca vazgeçecekleri kabul edilemez; ama, bu 
bölgelerde, Amerika Birleşik Devletleri gibi Avrupa devletleri gibi, Almanya gibi devletlerin 
nüfuz kazanmasındansa, Türkiye'nin bu bölgelerde, söylediğim prensipler çerçevesinde, cum
huriyet kurulduğundan beri takip ettiğimiz geleneksel, barışçı, dostluk, iyi komşuluk esasları
na dayanan dış politikamızın ışığında, çerçevesinde, diğer cumhuriyetlerle, yani İslav cumhuri
yetleriyle de kültürel, ekonomik, siyasî münasebetler kurup geliştirmesi, diğer devletlerin bu
ralarda yerleşip ilgi ve menfaat elde etmesine karşı, bu İslav cumhuriyetleri tarafından tercih 
edilebilecek bir durum olabilir, onların kendi çıkarları bakımından da olması kuvvetle muhte
meldir. Binaenaleyh, bu politikamızı ayarlarken, İslav cumhuriyetleriyle olan komşuluk, dost
luk esaslarına dayanan barışçı ve iyi münasebetlerimizi daima göstermek ve o çerçeve içinde 
bu cumhuriyetlerle olan münasebetlerimizi de geliştirmek gerekmektedir. 

Bunlarla beraber, Türk olmayan diğer cumhuriyetlerle münasebetlerimizi de, Müslüman 
Türk cumhuriyetleriyle yürüteceğimiz dış politikamızla ayarlamamız gerekmektedir. Bu konu
da en önemlisi Ermenistan meselesidir, Ermenistan Cumhuriyetidir. 

BAŞKAN — Sayın Türkeş, süreniz 10 dakikaydı, konuşmaya başlayalı 15 dakika oldu. 
Sözlerinizi toparlar mısınız? 

ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) —• Peki efendim; toparlayacağım Sayın Başkan. 
Bilindiği gibi, Ermenistan Cumhuriyetiyle sınırdaşız; fakat, Ermeniler, devamlı Türk düş

manlığına dayanan bir politika içindedirler. Türkiye'ye karşı da düşmanlık politikası güdül-
müştür; fakat, bizden daha fazla, Azerbaycan'a karşı düşmanca bir politika takip etmektedir
ler. Bilhassa Karabağ meselesi, sömürgecilerin de ustaca kurcalamaları dolayısıyla, Azerbay
can Türkleriyle Ermeniler arasında her gün çatışmalar meydana getirmektedir. Bugün Erme
nistan, gerek Azerbaycan, gerekse Türkiye tarafından çevrili durumdadır ve ekonomik yönden 
büyük sıkıntı içindedir. Bu sıkıntıdan kurtulmak için, Türkiye ile münasebetlerini yumuşatma 
çabası içindedir. Bilhassa, "siyasî münasebetleri geliştirmeden çok, "evvela ticarî ve ekono
mik münasebetlerimizi geliştirelim; bunun neticesinde siyasî münasebetler de gelişir" şeklin
de, bize teklifler ileri sürmektedirler. Çünkü, çok sıkıntıdadırlar; ama, biz Türkiye Cumhuri
yeti olarak Azerbaycan Cumhuriyetiyle kuracağımız siyasî münasebetlerimizi planlarken, Er
menistan'ın ve Gürcistan'ın durumlarını göz önünde bulundurmak zorundayız ve Ermenistan'ın 
Azerbaycan'a karşı da düşmanca politikalardan vazgeçip, dostluk ve barış politikasına dön
mesini istemeliyiz. Ancak böyle bir gelişmeyle Ermenistan'ı tanımak, dış politikamızda men-
faatımıza uygun olabilir. 

Bunun yanı sıra, bu cumhuriyetlerin yaşamış oldukları tarih dolayısıyla, bugün ideolojik 
bir boşluk içinde olduklarını göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Çünkü, Marksist 
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. ideoloji çökmüştür, iflas etmiştir. Bu cumhuriyetlerde yetmiş yıldan beri her şey Marksist ide
olojiye göre ayarlanmıştır. Bundan dolayı, burada yaşayan insanlar, bugün ideolojik ve mane
vî bir boşluk içindedir. Bu manevî boşluktan yararlanılarak , burada bazı Ortadoğu devletleri 
tarafından birtakım köktenci akımlar yayılmaya çalışılmaktadır. Türkiye'nin, Islamın gerçek, 
güzel manasına dayanan, barışçı, kardeşliği esas alan, insan haklarını esas alan, hoşgörüyü 
esas alan manevî değerlerini bunlara götürmesi, anlatması, hem bu ülkeler için hem de gelecek 
münasebetler için iyi bir netice verir kanaatindeyiz. 

Bütün bunların ışığında, bu cumhuriyetlerin, "Türkistan" dediğimiz bir mefhum içinde 
birbirleriyle münasebetlerini geliştirmeleri yönünde de bunlara yardımcı olmak yararlı olur. 
Yıllardan beri uygulanmış olan, gerek Çarlık döneminin sömürgeci politikaları, gerek Sovyet
lerin sömürgeci politikaları neticesinde, bunları, birbirine düşman, birbirinden farklı etnik grup
lar haline getirerek, parça parça ederek, birbirinden farklılaştırarak ve birbiriyle zıtlaştırarak, 
"Böl ve yönet" ilkesini uygulayarak yönetmeye çalışmışlardır. Bunu gidermek için de politika
mızda gerekli ilkeleri tespit etmemiz lazımdır. 

Ayrıca, bu bölgede, yine sömürgeciliğin sömürge gayesiyle uyguladığı, "monokültür" de
diğimiz, sadece pamuk ekimi yaptırmak ve buna göre bir sömürü uygulamak siyaseti, bölgede 
büyük zararlara yol açmıştır. 

Ayrıca, Kazakistan'da yapılan atom denemeleri, bu bölgede toprakların geniş ölçüde rad
yoaktif kirlenmeye maruz kalmasına sebep olmuştur ve bunun neticesinde hayvancılık büyük 
zararlar görmüştür, ayrıca insanlarda ağır hastalıklar baş göstermiştir; bilhassa kanser, Kaza
kistan'da büyük tahribatlar yapmıştır ve yapmaktadır. Bu monokültüre dayanan pamuk ziraa-
ti dolayısıyla, Türkistan'ı sulayan iki büyük nehir üzerinde yapılmış olan sulama kanalları, 
ilaçlama, havadan yapılan ilaçlamalar, büyük ölçüde çevre kirlenmesine yol açrnış, kadınlarda 
ölü doğumlara, düşük yapmalara, erken ölümlere ve birçok hastalıkların baş göstermesine se
bep olmuştur. Dolayısıyla, nesiller, ırklar, toplumlar, büyük tahribata maruz bulunmaktadır. 
Buralardaki çevre kirliliğinin önlenmesi yönünden, Birleşmiş Milletlerin bu konuyla meşgul 
olan teşkilatları içinde Türkiye'nin bunlara yardımcı olacak şekilde öncülük etmesinde büyük 
yarar vardır; bu da, onlarla kuracağımız dış politikamızı olumlu yönde etkileyecektir. Bu sula
maların neticesinde, Aral Gölünün suları 18 metre alçalmış, genişliği de 114 kilometre küçül
müştür. Bunun neticesinde, evvelce gölde meydana gelen buharlaşma nedeniyle kuzeyden ge
len soğuk rüzgarları önleyen set kaybolmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Türkeş, istirham ediyorum... 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Bu ekolojik sıkıntılar da dikkate alınmalı ve ilmî araştırmalar yapılarak, ilmî esaslara da
yalı bir dış politika planlanmalıdır. Bunu yapabildiğimiz takdirde, bu bölgelerden Türkiyemiz 
büyük destekler elde edecektir; hem Birleşmiş Milletlerde bize daima destek olacak yeni üyeler 
kazanacağız, hem de ekonomik ve kültürel alanda büyük faydalar hâsıl olacaktır. 

Bütün bunları Yüce Meclisin ve Sayın Hükümetin dikkatine arz ediyor, saygılar sunuyo
rum. (Bağımsızlar ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Türkeş'e teşekkür ediyoruz. 

Siyasî parti grupları adına söz talepleri vardır, tik söz hakkı, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına, Sayın Baki Tuğ'un. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
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DYP GURUBU ADINA BAKİ TUĞ (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıde
ğer üyeleri; sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Türkeş ve arkadaşlarına da, çok mühim bir konuyu gündeme getirmiş olmaları ne
denine binaen teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dünya değişiyor; Avrupa yeniden şekilleniyor; Ortadoğu'da barış 
görüşmeleri söz konusu oluyor; Sovyetler Birliğinde bir çökme ve dağılma gerçekleşiyor. 

Sovyetler Birliği totaliter sistemi 74 yıl sonunda iflas etmiştir. İflasının temelinde, zor var
dır. Bugün görülmüştür ki, zorla hiçbir yere varmak mümkün değildir, öyleyse, ne yapmalıdır" 
esasından hareket eden Sovyetler, bu esas üzerinden "Yeniden Yapılanma" prensibine binaen, 
olayları gündeme getirmişlerdir. 

Avrupa Birliği, yeni bir güç yaratıyor, yeni bir güç yaratmak üzeredir. Ortadoğu, Avrupa'
nın, Amerika'nın, İngiltere'nin hedefi haline gelmiştir. Yani, "milletlerarası münasebetlerde 
daimî dostluk yoktur, daimi menfaat vardır" prensibi ile hadiseler cereyan etmektedir. 

Sovyetler Birliğinde bu değişmeler gündeme gelirken, Kafkaslar'da ve Orta Asya'da da 
hareketler başlamıştır. Orta Asya'da beş cumhuriyet, Kafkaslar'da ise Gürcistan, Azerbaycan 
ve Ermenistan, bağımsızlıklarım ilan etmişlerdir. 

Biz bu kürsüden, şu andaki İktidarımıza minnet duygularımızı iletiyoruz. Şunun için ile
tiyoruz : Dün Bakanlar Kurulumuz toplanarak, bu cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını tanıma 
kararını almışlardır. (DYP sıralarından alkışlar) Bu nedenle, Hükümetimize teşekkür ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sovyet Rusya'daki gelişmelerden en çok etkilenen ülke Türkiye'dir. 
Neden Türkiye'dir?.. Türkiye, Balkanlar, Avrupa, Sovyet Rusya ve Ortadoğu arasında anahtar 
bir ülkedir, Türkiye, Ortadoğu da ağırlığını hangi devlet lehine koyarsa, o devlete geçiş izni 
verecek bir ülke demektir; yani, Türkiye'nin Ortadoğu'da "hayır" dediği bir olayı, o "hayır"ı 
alan devletin geçirmesi mümkün değildir. Nitekim, Körfez krizinde bu olay görülmüştür. O 
nedenle, anahtar bölge olan Türkiye, Sovyetler Birliğinde gündeme gelen dağılma nedeniyle 
de, bu cumhuriyetlerle ilgilenmek zorunda ve mecburiyetindedir. Kaldı ki, o cumhuriyetlerin 
hemen hemen çoğunluğu ile tarih birliği vardır, kültür birliği vardır ve gönül birliği vardır. Hiç 
kimse zannetmesin ki, bu laflar söylenirken, bir ırkçılık söz konusudur. Hayır değerli arkadaş
larım, 20 nci Asırda, ırkçılık faaliyetlerinin başarılı olamayacağı görülmüş bir olaydır; ancak, 
Türkiye, Sovyetler Birliğinde gelişen olaylar nedeniyle, bu cumhuriyetlere ilgisiz kalamaz, kal
ması da söz konusu olamaz. Bu hem kendi menfaatları açısından, hem milletlerarası münase
betler bakımından ve hem de o bağımsız cumhuriyetler bakımından mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, milletleri ayakta tutan, millî hedefleridir. Bizim millî hedefimiz ne
dir konusu, 10 dakikada, 15 dakikada ortaya konulacak bir konu değildir. Neden değildir? Pa
ul Kennedy ve Brezinsky isimli iki yazarın "Büyük Göç" ve "Güçlerin Yükselişi ve Çöküşü' 
adlı kitaplarında, Sovyet Rusya'nın 1984'ü takiben çökeceği tayin ve tespit edilmiştir; Amerika 
tarafından tayin ve tespit edilmiştir, İngiltere tarafından tayin ve tespit edilmiştir ve bu konu
da, bu ülkeler tedbirlerini almışlardır. Üzülerek ifade ediyorum, bizim, bu tür bir tayin ve tes
pitimizin olduğunu göremiyorum, düşünemiyorum. Biz, hep olaylar gündeme geldikten sonra 
tedbir düşünme yönünü dikkate alıyoruz. 

Burada, Yüce Meclisin saygıdeğer milletvekillerine diyorum ki, olaylar gündemdedir, ya
rının ne olacağı belli değildir; Rusya'da altı ay sonra ne olup bitecektir, bilemiyor, öyleyse, 
bizler daha uzun süreli tedbirleri düşünmek mecburiyetindeyiz. 
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Bu tedbirler nelerdir?.. Bu tedbirler, Orta Asya cumhuriyetleriyle, Kafkaslar'daki cum
huriyetlerle çok iyi, insancıl münasebetler, kurmaktır. Bu münasebeti bizler kurmadığımız tak
dirde, kuracak devletler vardır ve bu devletler, bu cumhuriyetlerin peşinde halen koşmaktadır. 
O nedenle, bir an önce tedbir almamız, hem tarihî sorumluluğumuzu azaltacak hem de gelece
ğin Türkiyesi için faydalı işleri gündeme getirecektir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyet Hükümeti, tedbirler manzumesinde neler 
düşünmelidir?., tik etapta, eğitim ve öğretim konusunda bu cumhuriyetlere yardımcı olunma
lıdır. ikinci etapta, kültür bağları geliştirilmelidir; ekonomik ve ticrarî münasebetler derhal ku
rulmalıdır, Türk işadamları, iş dünyasında, bu cumhuriyetlere önderlik etmelidir. Bu cumhu
riyetler, yetmişdört yıl, devletçi sistemle sevk ve idare edilmişler, hür düşünce değerlerini kay
betmişlerdir. Bunu yeniden öğreneceklerdir, öyleyse, Türk Devletine ve işadamlarına, bu ko
nularda büyük görevler düşmektedir. Bu tür tedbirler zaman geçirilmeden alınmalıdır. Biz, si
yasî iktidarımızın, bu tedbirleri en kısa zamanda alacağına inanıyor, güveniyor ve bunu bek
liyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, dış münasebetler, devletlerarası münasebetler, artık, Dışişleri Ba
kanlığının alacağı klasik tedbirlerle bir yere götürülemez. Elbette ki, Dışişleri Bakanlığımızın 
yapacağı hizmetler vardır, görevler vardır ve cumhuriyet hükümetlerinin millî politikasını, ku
ruluşundan bugüne kadar da uygulamıştır. Bugün, klasik metotlardan sıyrılıp, acaba, dış Türk
lerle ilgili bir Dış Türkler Bakanlığı kurulabilir mi konusu, derim ki, Yüce Meclisiniz tarafın
dan tartışılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, temel hak ve hürriyetler, sadece Amerika halkının, Avrupa halkı
nın hakkı değildir; insan hakları, insan olan herkesin hakkıdır. Bugün, Avrupa'ya bakıyorsu
nuz, çifte standart uyguluyor; eğer söz konusu, bir Ortadoğu ülkesi, bir Balkanlarsa, buna se
yirci kalmakta hiçbir sakınca görmüyor; ancak, gündemde bir Avrupalı, bir Amerikalı, bir İn
giliz söz konusu ise, insan hakları AGIK süreci, Helsinki, tnsan Hakları Beyannamesi, bu in
sanlar için geçerlidir ve gündemdedir. 

Biz, yine diyoruz ki, insan hakları konusu, hiçbir çifte standarda tabi tutulmadan, bütün 
milletler için, bütün insanlık alemi için uygulansın. 

Değerli arkadaşlarım, Doğru Yol Partisi Grubu, Doğru Yol Partisi milletvekilleri ve şu an
daki siyasî iktidarın, bu cumhuriyetlerle, en içten duygularla ilgileneceği inancı, ilgileneceği 
gerçeğiyle, Yüce Meclisin saygıdeğer üyelerini ve Sayın Başkanı saygıyla selamlıyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tuğ'a teşekkür ederiz. 
SHP Grubu adına, Sayın Ali Dinçer; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ALİ DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

tarihî, sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik açılardan yakın ilişkilerimiz ve ortak bağlarımız 
olan ülkelerle yoğun bir şekilde işbirliği içinde olmamız doğal bir durumdur; hatta, Türkiye 
Cumhuriyeti için kaçınılmaz bir görevdir. 

Devletler arasında değişik nedenlere dayalı ortak kültürel değerler oluşmuştur. Bunların 
başlıcaları şöyle sıralanabilir : 

Ortak dil kültürü : Aynı dili veya aynı dilin alt branşlarını, değişik diyalektlerini konuş
maktan, kullanmaktan kaynaklanan ortak dil kültürü. 

Ortak coğrafya kültürü : Aynı coğrafyayı paylaşan ülkelerin birbirine yakın coğrafi ko
numlarda yaşamalarından kaynaklanan ortak kültür. 
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Ortak yönetilme kültürü : Tarih boyunca pek çok toplum, bir imparatorluğun yönetimi 
altında bir arada yaşamıştır. Bu toplumlar, bu halklar, bu ülkeler, bu ortak yönetilme süreci 
içinde, ortak bir idarî kültür birikimine ulaşmıştır. 

Ortak din kültürü : Ayrı mezheplerden de olsa, aynı dine inanan toplumlar arasında or
tak bir din kültürü de oluşmuştur. 

Değerli milletvekilleri, iddialı, kararlı, geniş kapsamlı dinamik bir dış politika uygulamak 
durumunda olan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti, bu ortak kültür değerlerinin tümünü kapsaya
cak bir ilişkiler modeli kurmak durumundadır. Önergede ise, bu ortak kültür değerlerinden 
sadece biri, ortak dil kültürü ele alınmış, çerçeve dar tutulmuş, ortak kütür kavramıyla ilgili 
tek boyutlu bir yaklaşım tercih edilmiştir. Halbuki, Türkiye, çerçeveyi genişletmeyi, boyut sa
yısını artırmayı, perspektifi geniş tutmayı, tüm ortak kültür.değerlerini kapsamayı gerektiren 
zengin bir potansiyele sahiptir, . 

Türkiye, Doğu Roma, yani Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu gibi görkemli imparator
lukların kaynağı, merkezi, çekirdeği olan bir ülkedir. Türkiye, toprakları üzerinde, dünya uy
garlık tarihine görkemli katkılarda bulunmuş, sayısız uygarlıklar yaratmış halkların yaşadığı 
bir ülkedir. Biz, onların, tüm birikimlerinin bugün için mirasçısı olanlarız. Çok daha diri, di
namik, iddialı bir dış politika izlemek durumundayız. 

Büyük olduğunuz halde, büyüklüğünüzün hakkını verip büyük oynamazşanız, büyük ola
mazsınız. Türkiye büyüktür, büyük oynamalıdır. Bu arada, yanlış anlaşılmaları önlemek için, 
şu gerçeği hep birlikte uygulamalıyız : 

Fütuhat ve sömürgecilik dönemi bitmiştir. İmparatorluk politikalarının kavramları çok
tan terk edilmiştir. Devletler arasındaki ilişkiler, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlık hakkına, 
karşılıklı saygıya dayalı hale gelmiştir. Ortak kültürel değerlere sahip olduğumuz ülkelerle ve 
tüm dünya ile ilişkilerimizde bizim için vazgeçilmez iki temel unsur, ekonomi ile demokrasi 
ve insan hakları olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, her ne kadar imparatorluk kavramı çoktan tarihe karıştı ise de, es
ki impatatorlukların, etkin oldukları alanlarda, tarihî imparatorluk havzalarında yarattıkları 
sosyoekonomik, kültürel, idarî ortak değerler, halkları birbirine yaklaştıran sıcak atmosferler, 
bugün de kendilerini hissettirmektedirler, yaşamaktadırlar. Bu nedenle, eski imparatorlukların 
kaynak, çekirdek devletleri, imparatorluklardan kalan ve bağımsızlaşan devletleri hâlâ etkile
yebilmekte, onlar arasında eşgüdüm sağlayan roller, üstlenebilmektedirler. örneğin, îber Yarı
madası merkezli Portekiz ve İspanyol sömürge imparatorlukları dağıldığı halde, bugün, yeryü
zünde, İspanyolca ve Portekizce konuşan ülkeler resmî dil olarak İspanyolca ve Porıekizceyi 
kabul eden ülkeler, İbera-Amerikan organizasyonunun çatısı altında, ağırlıklı olarak İspanya'
nın eşgüdümünde, işbirliği içindedirler. Bu konudaki en büyük, en önemli örnek, bir zaman
lar üzerinde güneş batmayan Büyük Britanya İmparatorluğunun kalıntıları ile ilgilidir. 

Büyük Britanya İmparatorluğunun ortadan kalkmasıyla oluşan çok sayıda devlet, bugün 
Commomvealth (İngiliz Uluslar Topluluğu) organizasyonu çatısı altında canlı bir işbirliği mo
deli kurmuşlardır. Sosyoekonpmik, kültürel işbirliği yaptıkları gibi, sportif alanda da, kendi 
aralarında özel oyunlar, olimpiyatlar düzenleyebilmededirler. 

Bizim ülkemiz de, Türkiye de, Doğu Roma İmparatorluğunun, Bizans İmparatorluğunun, 
Büyük Selçuklu İmparatorluğunun, Osmanlı İmparatorluğunun ve Anadolu Selçuklu Devletinin 
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kaynak, çekirdek ülkesidir; yani Türkiye, birden fazla imparatorluğa kaynak ülke, çekirdek ül
ke olmuştur. Devletlerarası ilişkilerde Türkiye artık bu özelliğini değerlendirecek potansiyele 
ulaşmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğunun, Birinci Dünya Harbiyle birlikte altıyüz yıllık uzun ömrünü 
tamamlamasından sonra, atalarımız çağdaş Türkiye Cumhuriyetini kurdular. Mustafa Kemal'in 
önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşını zaferle taçlandırdık ve çağdaş Türkiye Cumhuriyetini 
kurduk. 

Elbette, başlangıç günlerinde toparlanabilmek için, zamana ihtiyacımız vardı, tçimize ka
panmamız gerekiyordu. Tarih bilgimizi gözden geçirirsek Türk toplumu, Balkan Harbi, Birin
ci Dünya Savaşı ve Ulusal Kurtuluş Savaşında milyonlarca genç ve nitelikli insanını şehit ver
mişti. Cumhuriyetin ilk yıllarında oniki onüç milyon, harpten çıkmış, çoğu yaşlı ve kadın olan 
yorgun bir halkımız vardır. Ülke, neredeyse kıta ölçekli büyük ve harap bir topraktı. Elbette 
dikkatli, tedbirli ve Ölçülü olmak zorundaydık. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bü
tüncül kalkınma anlayışıyla, yepyeni bir devleti; çağdaş, laik, demokratik bir Türkiye Cumhu
riyetini kurmak durumundaydık. 

1920'Ierden bugüne, Türkiye çok mesafe almıştır. Artık, 60 milyonluk genç nüfuslu, güç
lü, büyük bir ülkedir Türkiye. Laiklik ve demokratiklik, Türkiye'nin seçkin vasıflarındandır. 
Türkiye, önemli ölçüde kalkınmayı da başarmış, güçlü bir ülke haline gelmiştir. Bu özelliklerin 
hepsine sahip başka bir Müslüman ülke yoktur. Ayrıca, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, 
Ortadoğu, Kuzey Afrika ülkeleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde milyonlarca Türk 
işçisi, sayısız Türk firması, girişimcisi milyonlarca dolarlık işler yapmakta, sosyoekonomik, 
kültürel, siyasal etkiler, potansiyeller yaratmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletlerinde bile güçlü 
bir lobi oluşturdular. . 

Bu güçlü potansiyelle, Türkiye, Doğu Roma, (Bizans), Büyük Selçuklu, Osmanlı İmpara
torluklarının mirasçısı olarak, bu imparatorlukların oluşturdukları Orta Avrupa, Balkanlar, 
Ortadoğu, Kuzey Afrika gibi tarihî imparatorluk havzalarındaki ülkelerle; Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğindeki din, dil, coğrafya gibi ortak, kültürel değerlere sahip olduğumuz devlet
lerle, daha yakın ilişkiler kurabilmelidir. Hem de, Moskova ne der, NATO nasıl bakar, Ameri
ka Birleşik Devletlerinin bakış açısı nedir, tran ve Suudi Arabistan gibi şeriat anlayışının uygu
landığı din kardeşi ülkelerle, diktatörlerce yönetilen yakın komşu ülkeler darılır mı diye fazla 
düşünmemeliyiz; yakın ilişkileri, sosyal, kültürel ekonomik siyasal açılardan yoğun bir şekilde 
kurmalıyız. 

özetle, Türkiye, daha etkin, daha diri, daha dinamik, daha kararlı, daha iddialı bir dış 
politika ile yönetilmelidir; bütün ilgili ülkeler arasında koordinatör nazım rol oynayabilmeli-
dir. Bunu yaparken, daha önce de söylediğim gibi, sadece dil birliğine dayalı dar açılı yakla
şımların ötesine taşabilmeliyiz. Perspektifimiz, ufkumuz, çerçevemiz daha geniş olmalıdır. Nasıl, 
imparatorluk çekirdeği olan Türkiye'de, başta resmî dil olan Türkçe olmak üzere, Kürtçe, Arapça, 
Arnavutça, Boşnak Sırpçası, Pomak Bulgarcası, Çerkezce, Gürcüce, Abazaca, Lazca, Rumca, 
Ermenice, Yahudi dili ve daha pek çok diller konuşuluyorsa, değişik dinler ve mezhepler varsa; 
özellikle Osmanlının tarihî havzasında da bu diller, dinler, mezhepler fazlasıyla vardır. 

Biz, anadilleri Türkçe olmasa bile, ülkemizde eşit vatandaşlık haklarıyla yaşayan yurttaş
larımızın tümünü, nasıl bir görüyorsak, kardeş görüyorsak, diğer kardeş ülkeleri de dil, soy 
ayırımı yapmadan, kendimize aynı derecede yakın hissetmeliyiz. 
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Türkçe konuşmuyorlar diye, Müslüman Arnavutları, Boşnakları, Pomakları, Kürtleri, Arap
ları, îranî Tacikleri, Çerkezleri, Gürcüleri, "Mohti" diye adlandırılan Lazları, Abazaları, Da
ğıstanlıları; hatta Arap dünyasının Hıristiyan Araplarını, Rumları, Romenleri, Bulgarları, iflah
ları, Makedonları, Sırpları, Macarları bile göz ardı etmemeliyiz; hepsiyle değişik açılardan or
tak kültürlerimizin varlığı, bizi birbirimize yaklaştırmalı, barış içinde dayanışma ve işbirliği 
yollarını açmalıdır. 

Bizim, giderek Çin Türkistanında da, Sovyetler Birliğindeki ne benzer gelişmeler olacağı
nı öngörmemiz; Moğolistan'da da daha bağımsızlıkçı yapılanmanın, demokratik yapılanma
nın olacağını öngörmemiz, onlarla dahi ilişkileri şimdiden düşünmemiz gerekir. 

Orta Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar, Kuzey Karadeniz, Orta As
ya gibi bölgelerde, hangi ülkede olursa olsun, hangi dilden, hangi dinden, hangi mezhepten 
insana karşı olursa olsun; çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü demokrasiye, temel insan hak ve öz
gürlüklerine karşı bir hareket görürsek karşı çıkmak, çağdaş, laik, demokratik Türkiye'nin gö
revi olmalıdır. Türkiye, laikliği, temel insan hak ve özgürlüğüklerini, demokrasiyi her zaman 
ve zeminde savunmalı, hayata geçirmek için uğraşmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, uluslararası ilişkilerde geçerli olan, her zaman göz önünde tutul
ması gereken altın kural, kendi ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını ön planda tutmaktır. Elbet
te insan hak ve özgürlükleri, demokrasi gibi evrensel değerler, her an gündemimizde olmalı; 
ama, aynı zamanda gerçekçi olmalıyız; soyut ve duygusal değerlendirmelerle, ayakları havada 
sentezlerden, saplantılardan kaçınmalıyız. Acele, soyut ve duygusal değerlendirmelere dayalı 
politikalarla, ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını zedelememeİiyiz. 

Ekonomik ilişkilerimizi değerlendirirken, olanaklarımızın verimli bir şekilde değerlendi
rilebilmesi için, öncelikler sıralaması yapmamızda yarar vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ön
derliğinde Batı'ya yönelmeyi seçmiş olan, Avrupa ile entegrasyonu öngören Türkiye'nin, eko
nomik ilişkilerde önceliği Balkan ülkelerine vermesi gerekir. Balkanlar, geçmişte olduğu gibi, 
şimdi de Türkiye'nin Avrupa kapısıdır. Sofya, Bükreş, Belgrad gibi başkentler bile Türkiye'nin 
ticarî, sınaî, kültürel merkezi olan istanbul'a Ankara'dan, Kayseri'den, Sivas'tan daha yakın
dırlar. Her gün, İstanbul'dan -Burgaz, Varna üzerinden- Bükreş'e 10 dolara (50 000 TL) oto
büslerin gidip geldiğini unutmayalım; şimdiden bu ülkelerle aramızda hızlı bir hareketlenme
nin, gidiş gelişin varlığını görelim ve bunu gözardı etmeyelim. Bu ülkelerde aramızda, ulaşım 
açısından daha olumlu imkânlar var. Düzgün karayolu, demiryolu bağlantılarıyla birlikte, Av
rupa'nın iç bölgelerine, Viyana, Budapeşte gibi metropollere bile ulaşan Tuna Nehrinin su ta
şımacılığı imkanlarını da göz önünde tutarsak, önceliğin Balkanlara verilmesi gereği bir daha 
ortaya çıkar. Bu önceliği siyasal açıdan da vermeliyiz* 

Bugün, Balkanlarda, bizim acil ilgimizi bekleyen bir ülke var; Yugoslavya. Yugoslavya'da, 
Hırvatistan ve Slovanya bağımsızlık iddiası içinde olup, iç savaş vardır. Hırvatistan ve Sloven-
ya'nın, bağımsızlık iddiasıyla birlikte, Yugoslavya'da tarihî bir sınır yeniden çizilmek isteniyor. 
Bu, Doğu Roma İmparatorluğu ile Batı Roma İmparatorluğunun sınırıdır. Katolik Hırvatis
tan ve Slovenya, Batı Roma'da Ortodoks Sırbistan ise Doğu Roma İmparatorluğu sınırlan için
de kalıyor. Bu sınır daha sonra Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ile Osmanlı İmparator
luğunun arasında da sınır olmuştur. Hırvatlar da Slav olmalarına ve aynı dili konuşmalarına 
rağmen, kendilerini Avrupalı sayarlar. Bugün, çatışma ve kavga içinde oldukları Ortodoks Şırpla-
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nnı ise -onlar da Slav oldukları halde - "doğulu" ve "Osmanlı" diye nitelendirirler. Bunun, 
doğruluk payı da vardır. Yıllarca Osmanlı yönetiminde yaşamış olan Sırplar Osmanlı Sayılırlar 
ye bize daha yakındırlar. Bunları, Sırp edebiyatının önde gelen eserlerinde de görebiliriz. Pek 
çoğumuz, Ivo Andriç'in Nobel kazanan Drina Köprüsü romanını okumuştur. Sırpların kültü
rel olarak bize ne kadar yakın olduklarını bu değerli edebi eserler de gösterir. 

Yugoslavya'nın en güçlü, en diri ve en dinamik halkı olan Sırplar, şu anda Yugoslavya'nın 
birliğini savunan haklı bir pozisyondadırlar. Türkiye, Osmanlı - Ortodoks Sırplara ve Yugos-
lavya'daki diğer Osmanlılara, Makedonlara, Boşnaklara, Arnavutlara ve Türklere sahip çık
malıdır. Nasıl, Almanlar, Avusturyalılar; Hırvatlara ve Slovenlere arka çıkıyorsa, biz de; Hıris
tiyan, Müslüman demeden tüm Yugoslavya'daki Osmanlılara, ortak kültürümüz olan haklara 
aktif bir şekilde sahip çıkmalıyız. (SHP sıralarından alkışlar) 

Ekonomik açıdan ikinci önceliği de gelişmişlik düzeyi ve İstanbul Türkçesine en yakın Türk-
çenin konuşulması nedeniyle Azerbaycan'a vermek durumundayız. Kuracağımız bu ilişkilerde, 
kısa süre içinde verim almayı ön planda tutmamız gerekiyor. Bütün öncelikleri, yine, aynı ras
yonel değerlendirmelerle yapmalıyız. Bunların hepsiyle birlikte, aynı anda başarılı ve verimli 
ekonomik ilişkiler kurmamız mümkün değildir; çünkü, sermaye kısıtımız vardır. O nedenle 
de, mümkün olduğu kadar verimli, etkin ve yaygın ekonomik ilişkiler kurabilmek için, Japon
ya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi sermaye fazlası olan 
ülkelerle işbirliği yollarını da aramalıyız. 

Değerli milletvekilleri, siyasal ve kültürel anlamdaki ilişkiler, öncelikle ve ivedilikle Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki ülkelerle kurulmalıdır. Biz, Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetler Birliğindeki ülkeleri, Türk ve Müslüman halkları çok iyi tanıdığımızı söyleyemeyiz. Os
manlı İmparatorluğu olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olsun, hep Batıya yönelik olduğu 
için, asırlarca bu ülkelerden ve kardeş halklarından önemli ölçüde uzak kaldık. Bu nedenle, 
birbirimizi tanıma ihtiyacımız acildir. Yoğun, siyasal - kültürel ilişkilerle bir an önce bu tanıma 
ihtiyacı giderilmelidir. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki kardeş cumhuriyetlerde olsun; Suriye, Irak 
ve tran gibi komşu ülkelerde olsun, demokrasinin gerçekleşmesi için çaba sarf etmeliyiz. Bu 
ülkelerdeki antidemokratik yönetimlerin özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı Batı tipi demokrasile
re geçmesini sağlamakta çaba göstermeliyiz; bu ülkelerin demokrasi isteyen insanlarına, halk
larına yardımcı olmalıyız. Bu, bizim de çıkarımızadır; çünkü, Türkiye'nin çevresinde demok
ratik ülkeler olursa, Türkiye'deki demokrasi de güvenceye kavuşur. 

Büyük olasılıkla, özellikle Ortadoğu'daki komşularımız, antidemokratik yönetimlerle yö
netilen komşularımız, Türkiye'deki gelişen demokrasi kendi ülkelerini de etkiler, kendi hakla
rını da etkiler korkusu içinde ve diktatörlükleri sona erer endişesiyle yaşıyorlar. Bu nedenle 
de, Türkiye'nin karışmasını, istikrarsız hale gelmesini destekleyen hareketler içinde bulunuyor
lar. Suriye'de olsun, İran'da olsun, Irak'ta olsun demokrasinin yerleşmesi, Türkiye'de demok
rasinin yerleşmesi açısından da önemlidir, Türkiye demokrasisi için de güvencedir. ' ~ 

Değerli milletvekilleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki cumhuriyetler, tanıya
bildiğimiz kadarıyla, geçmişte birbirleriyle ciddî kavgalar içindeydiler. Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinin disipliniyle, zaman zaman katliama varan zor uygulamalarıyla bu ülkeler
de bir ölçüde istikrar sağanmıştır. Şimdi bunlar (Kafkasya'daki devletler, devletçikler, Orta As-
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ya'daki devletler, (devletçilikler) bağımsızlıklarını kazanınca aralarındaki eski kavgalar tekrar
lanabilir. Bütün bu kavgaları önlemek görevi, örtemli ölçüde Türkiye'ye düşecektir. Bu ülkeler
de olumsuz gelişmeleri de öngörebiliriz; bu ülkelerde zaman içinde askerî diktatörlüklerle kar
şılaşabiliriz; bu ülkelerde zaman içinde İran'ın, Suudi arabistan'ın katkılarıyla oluşan şeriat 
devletleriyle karşılaşabiliriz. Bütün bu olumsuz gelişmeleri önlemek de Türkiye'nin görevleri 
arasındadır. 

Bu olumsuz gelişmeleri önlemenin yanında Türkiye, bölge ülkeleri, arasında var olan so
runları çözmede de görev üstlenmek durumundadır, örneğin, komşumuz Ermenistan ile kar
deş ülke Azerbaycan arasındaki sorunların çözümünde Türkiye'ye önemli görevler düşecektir. 
Bütün bu ihtimalleri, bu ülkelerle ilişkilerimizde sürekli aklımızın bir köşesinde tutabilmeliyiz. 

Değerli milletvekilleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki cumhuriyetlerle ara
mızdaki alfabe birliğini sağlamak için, derhal işbirliğine girmeliyiz; matbaa kurma, kitapları
nı basma gibi konularda hızla yardımcı olabilmeliyiz, ki aramızdaki diyaloglar kolaylaşsın. Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, diğer klasik imparatorluklar, sömürgeciler gibi "böl yönet" 
politikasının anlayışı gereği, bu cumhuriyetlerin her biri için ayrı Kiril Alfabesi oluşturmuştur. 
Bu nedenle, bu cumhuriyetlerin harfleri ve alfabeleri farklı olduğu için zaten şu anda Kiril Al
fabeleriyle, birlikte anlaşmaları dahi mümkün değildir. Hep birlikte Latin Alfabesine geçerek 
hem bize hem birbirlerine heni de dünyaya entegrasyonlarını hızlandıracaklardır. 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, toparlayabilir misiniz efendim? 
ALİ DlNÇER (Devamla) — Hayhay efendim. 
Radyo - televizyon yayınlarıyla, sinema - tiyatro ürünleriyle aramızdaki bağları güçlendir

me, birbirimizi tanımayı hızlandırma mümkün olacaktır. 
Bütün bu ülkelerle ilişkilerimizi yükseköğrenim düzeyinde, akademik düzeyde geliştirecek 

bir modeli, ingilizleri ve Fransızları örnek alarak kurmalıyız, örneğin, dünyanın pek çok ülke
sinden öğrencisi olan, uluslararası statüye sahip Ortadoğu Teknik üniversitesinin geniş kampu-
sünde çok disiplinli bir akademiyi, bu ülkelerden gelecek öğrenciler, araştırmacılar için kura
biliriz. Zaman içinde, askerî okullarımız dahil, diğer yüksek eğitim kurumlarımızı da bu ülke
lere açabilmeliyiz. Bu ülkelerin nitelikli, üniversite mezunu, yüksek öğrenimli insan gücüne sa
hip olmaları için katkıda bulunmamız, ülkeleraraşındaki gelişmelere de yardımcı olur. Bugü
nün Oman Sultanı Sultan Kâbus, hatırlayalım ki, İngiliz Harp Akademisi mezunudur ve ordu-
sundaki tüm teçhizat ve silah İngiliz malıdır. Pakistan'ın Muhammet Ali Cinnah'ı, Hindis
tan'ın Gandi'si, Nehru'su, bütün bunlar, İngiliz üniversitelerinden yetişmişlerdir. İngiltere'de 
yapılan bir araştırmaya göre, eğitimini İngiltere'de yapan bir yabancı mühendis, hemen hemen 
hayatı boyunca, İngiliz malı makine, teçhizat, mal kullanıyor. Bu örnek de kulağımıza küpe 
olmalı. 

İlişki içinde olduğumuz ülkeler, kendi aralarında, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Ortadoğu'
da, Orta Asya'da, Kuzey Afrika'da.değişik amaçlarla ayrı ayrı birliktelikler oluşturabilirler. 
Sembolik mantığın "Venn diyagramları" modelinde olduğu gibi ayrı ayrı dairelerle sembolize 
edilen'bu birliktelik sistemlerinin her biriyle Türkiye kendi dairesinin kesişme bölgelerini oluş
turabilir. Böylesine gevşek gibi duran, ama diri, dinamik, belli amaçlara yönelik ilişkiler, bir 
ölçüde, fincancı katırlarını ürkütmemizi de önlemiş olur. 

Değerli milletvekilleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki özel duruma gelince; 
çok uluslu bir devlet olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde bugün bir çözülme ve 
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dağılma süreci yaşanmaktadır. Yeryüzündeki son imparatorluk da tarihe karışmak üzere. Son 
İmparator filmi gibi, son imparatorluk filmi de, kahramanı Gorbaçov ile birlikte HoIİyvvood'-
un dev prodüksiyon firmalarının eline bakıyor. 

Son gelişme, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın bağımsız devletler toplulu
ğunu oluşturması; Baltık devletleri Gürcistan dışındakilerin; Türkî devletler dahil, bu toplulu
ğa katılıma sıcak bakmalarıdır. 

Bu topluluk, bir ölçüde "Neo - Rus Çarlığı" demektir, üç renkli bayrağıyla, kilisesiyle, 
eski imparatorluk yapısının doğurduğu mecburiyetten dolayı bağlanan Slav olmayan ülkele
riyle halklarıyla... Bu model, kararlı bir Rus milliyetçisi olan ünlü yazar Soljenitsin'in daha 
önce örgürdüğü Slavik birlik modelidir. 

Belirsizlikler bulutu içinde son yapılanmasındaki Türkî Cumhuriyetler... 
BAŞKAN — Sayın Dinçer, rica ediyorum, doparlayınız efendim. ' 
ALİ DlNÇER (Devamla) — Hayhay Sayın Başkan. 

Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ile İranı Tacikistan Cum
huriyeti ve Rusya Federasyonu içindeki Tataristan, Başkürdistan, Yakutistân özerk cumhuri
yetleri ile Ukrayna'daki Kırım Türkleri, Moldavna'daki Gagavu7lar, Kafkasya'daki diğer kar
deş özerk bölgeler, hep birlikte Türkiye'ye büyük ilgi göstermektedirler. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki bu çözülme ortamında dikkate değer bir ge
lişme, Slav olmayan cumhuriyetlerdeki Rusların bir bölümünün Rusya'ya dönüyor olmaları... 
Orta Asya cumhuriyetlerinden Moskova'ya, Rusya'ya yönelik tek yönlü bir göç olayı, geri git
me olayı yaşanmaktadır. 1920'lerde idealist, inanmış Marksist Türk Önderi Sultan Galiyev "tren
ler Orta Asya'dan mal yükleyip, Moskova'ya dolu gidiyor; ama, Orta Asya'ya dönerken boş 
oluyorlar" diye Orta Asyanın sömürülmesine karşı çıkıyordu. Şimdi yük farklı; ama, trafik 
aynı. Trenler mal değil, insan yüklü; dolu gidilen yön yine Moskova, boş gidilen yön yine Orta 
Asya. 

Bu nedenle, şu anda Rus nüfusunun fazla olduğu Kazakistan bile, zaman içinde, Kazak 
Türklerinin nüfusunun fazla olduğu bir ülke haline gelecektir. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki -şimdilik başka belirlenmiş isim olmadığı için 
bu adı hala kullanıyoruz- gelişmeleri dikkatle izlemek durumundayız. Ulusal Kurtuluş Savaşı 
günlerimizden başlayan -İkinci Dünya Savaşı sonrası soğuk dönem hariç- sağlıklı bir şekilde 
gelişen komşuluk ilişkilerimizin de gereği olan bir sorumluluk anlayışı ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğindeki değişiklikleri yakından izlemek.değerlendirmek, akılcı ve sistemli bir po
litika geliştirmek durumundayız. Yaklaşımlarımızı özenle ve dikkatle belirlemeliyiz. Dağılma 
sürecini hızlandıracak, teşvik edecek davranışlar içinde olmamalıyız. Bu, ne bize, ne Sovyetler 
Birliğindeki devletlere fayda sağlar. İmparatorluğun çekirdeği olan Rusya - Ukrayna - Beyaz 
Rusya'dan oluşan Slavik birlik ile bir başka imparatorluk çekirdeği olan Türkiye arasındaki 

, ilişkilerin sağlığı, Türkiye ile Türkî ve Müslüman cumhuriyetler arasındaki ilişkilerin sağlığını 
da etkiler. Unutmayalım ki, bu cumhuriyetler, en azından, yılların getirdiği birliktelikten, çok 
yönlü entegrasyondan dolayı önümüzdeki günlerde de o çekirdek ülke, üçlü Slav ittifakı ile 
ilişkilerini sürdüreceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, 35 dakika oldu, lütfen toparlar mısınız? Gündemi yetiştireme
yeceğiz. . 
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ALt DtNÇER (Devamla)— Hayhay. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki Türkî ve Müslüman cumhuriyetlerde yaşanan 

oluşumlar ülkemiz açısından önemlidir. Bu konuya yaklaşırken, ülkemizde özellikle aydınlar 
arasında var olan "Türklükten bahsedersek, şoven milliyetçi oluruz" tedirginliği önemli ölçü
de geçersiz bir saplantıdır. Şovenist olmadan da insanlar, millî özelliklerini, başka kardeş top
luluklarla aralarındaki ortak millî kültür değerlerini tartışabilirler, analiz edebilirler ve bu analize 
dayalı dayanışma, işbirliği modelleri kurabilirler; yeter ki oyun, açık ve net oynansın. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki Türk ve Müslüman cumhuriyetlerindeki ge
lişmeler, Türkiye'nin önüne yeni ufuklar açmakta, yeni olanaklar çıkarmaktadır. Bu olanakla
rı değerlendirirken, bu cumhuriyetlerle ilişkilerimizi sadece dil ve soy birliği ile değerlendir
mek yanlış anlaşılmalara neden olabilir, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğini hasım gibi 
görme yanlışını da yaratabilir. Bu yanlış, sadece Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğini değil, 
diğer komşularımızı, kardeş ülkeleri de tedirgin edebilir. Kaldı ki Kafkasya'da, Orta Asya'da 
başka dilleri konuşan; ama, coğrafî olarak dinî olarak ortak değerlere sahip olduğumuz başka 
kardeş halklar da var; onlarla da ilgiliyiz, ilgili olmalıyız. Türkiye Cumhuriyetinin izleyeceği 
gerçekçi ve akılcı politikalarla ülkemize yeni olanaklar sağlayıp, bölgemizde ve dünyada ağırlı-
mızı artırabiliriz. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki cumhuriyetlerle olsun, Osmanlının tarihî hav
zasındaki ülkelerle olsun, kuracağımız ilişkilerle Türkiye yeni, iddialı, geniş kapsamlı, atak bir 
dış politika modeline geçecektir. Bu dışardan göründüğü kadar kolay değildir. Bu model çeki
ci, cazip, albenili olduğu kadar da zordur, çetrefildir. Bu ve benzer nedenlerle, bu modelin işle
yişi, sadece Dışişleri Bakanlığına bırakılamaz; genelde ele alınmalı, genelde uğraşılmalı, he
men hemen her bakanlık bu konuyla ilgili görev almalı. Bu görevlerin eşgüdümü için belki 
de ayrı bir dış ilişkiler koordinasyon bakanlığı olmalı; nasıl Kıbrıs işlerini koordine eden bir 
Devlet Bakanlığı varsa... Böylesine iddialı, aktif bir dış politika modeli lider ülke Türkiye iddi
ası, beraberinde ağır bir yükü de getirir. Türkiye bu yükü, sahip olduğu potansiyel ile, tüm 
sivil toplum kurumlarının, tüm devlet yapısının katkısıyla taşıyabilir; sendikalarımız, üniversi
telerimiz, meslek örgütlerimiz, belediyelerimiz, il genel meclislerimiz, tüccarlarımız, müteah
hitlerimiz, sanayicilerimiz, topyekûn bu aktif dış politika modeli içinde görev alabilmelidir. 
21 inci Yüzyılın, yeryüzündeki sayılı ülkelerinden biri, ancak böyle oluşturulabilir. 

Bütün iç ve dış gelişmeler gösteriyor ki, dış politika, bundan böyle Türkiye'nin günde
minde önemli ve sürekli bir yer alacak. Böyle olduğuna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
gündemi de, belki her ay, dış politikayla ilgili periyodik bir genel görüşme maddesine sahip 
olacak. Böyle bir gelişme olduğu zaman, sık sık yapılacak toplantılarda konuşma imkânı bu
lacağımızdan, -Sayın Başkanın ikazına meydan kalmadan- herhalde 20 dakikalık sınıra itibar 
edebileceğiz. 

Beni dinleyen tüm değerli milletvekillerine teşekkür ediyorum, zamanı çok aştığım için, Sa
yın Başkandan da özür diliyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dinçer'c teşekkür ederiz. 
Efendim, Başkanlığın üzüntüsü şudur : Konuşma insicamını zedelemek istemiyoruz, o açı

dan... Yoksa, gayet tabiîdir... 
Tekrar teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Zeki Ünal; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
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RP GRUBU ADINA ZEKİ ÜNAL (Karaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki Türk cumhuri
yetleri ve muhtar bölgeleri ile ilişkileri konusunda verilen genel görüşme önergesi üzerindeki 
görüşlerimizi, Refah Partisi Grubu adına geçen hafta Perşembe günü arz etmiş ve önergenin 
kabulü istikametinde reyimize izhar etmiştik. 

Bugün, Genel Kurulda kabul edilen, Sovyet Rusya'daki Türk cumhuriyetleri ve muhtar 
bölgelerle ilgili genel görüşme hakkındaki görüş ve düşüncelerimizi bildirmek üzere huzurları
nıza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği Üzere, Sovyet Rusya'da bulunan cumhuriyetler, farklı et
nik yapıya sahiptirler; Türk, Slav, Fars vesaire gibi. Halkı Müslüman altı cumhuriyetten Taci
kistan Cumhuriyeti Fars kökenli olduğu halde, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekis
tan ve Türmenistan Türk kökenlidirler. Bu İslâm cumhuriyetlerinden Azerbaycan Cumhuriye
ti, gecikerek de olsa, Anavatan Partisi Hükümetince tanınmıştır. O zaman, millet olarak, bu 
karardan dolayı çok mennun olmuştuk. Bugün de memnunuz; çünkü yeni Hükümet -
Amerika'dan gelen sinyal ile de olsa- dün, yani 16 Aralık 1991 günü, öteki cumhuriyetleri tanı
ma kararı almış bulunmaktadır. Bu münasebetle, Refah Partisi olarak ifade ediyoruz ki, Hü
kümet, buna benzer, hayırlı, iyi ve güzel icraatlar yaptığı takdirde destekleyeceğiz. 

Bu bakımdan, Hükümetten, bundan sonra da, milletimizin isteklerine cevap veren, olum
lu icraatlar bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, bü yüzyılın başlarında, dünya, büyük siyasî, askerî 
ve kültürel olaylara sahne olmuştur. 

Masonik ve Siyonist güçlerin telkin ve talimatıyla İttihat ve Terakki Partisi, Osmanlı Dev
letini, Birinci Dünya Harbine sokmuş ve on yıllık bir dönem içerisinde, altıyüz yıllık bir devleti 
yiyip bitirmiştir. Sevr Antlaşmasıyla birlikte, Osmanlı Devletinin toprakları talan edilmiş ve 
bilahara bu topraklar üzerinde irili ufaklı birçok kukla devletler kurdurulmuştur, örneğin, bugün 
dünya üzerinde Arapça konuşan sadece 20 devlet vardır. 

O tarihlerde Batılı emperyalist güçlere karşı başlatılan İstiklal Harbi sonunda, bu toprak
lar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Islamî kayıtlardan sıyrılan ve bunu bir dizi dev
rimlerle ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti, kuruluş yıllarından itibaren, temel felsefe olarak 
Batının dünya görüşünü ve hayat tarzını benimsediği için, kısa zamanda İslam dünyasından 
koparak Batılı ülkeler arasında yerini almak gayret ve çabasına düşmüştür. Bu çabalar, bir yö
nü ile tarihi reddi miras şeklinde ortaya çıktığı için, devletin iç ve dış politikasında önemli deği
şiklikler meydana gelmiştir. Genelde, dış politikada, "Yurtta sulh, cihanda sulh" esprisiyle ha
reket edildiğinden, dünyada olup bitenler karşısında pasif bir politika izlenmiştir. 

Geçmişte olduğu gibi, şimdi de, yıllardır takip edilen pasif politikanın izlerini görmek müm
kündür; ancak, bu pasif tavır, İslam dünyasıyla ilgili bir karar söz konusu olduğunda hemen 
değişmiş, Batının çıkarları doğrultusunda aktif bir şekil almıştır. 

örneğin, İsrail Devletinin tanınması konusunda gösterilen yakın ilgi, Cezayir'den esirgen
miştir. Kurtuluş harbiydebirbuçuk milyon şehit veren Cezayir'e karşı, Fransızlar, Birleşmiş Mil
letler Teşkilatında desteklenmiştir. Cezayir ile ilgili olarak ortaya konulan bu tavır, sömürgeci
lere karşı bağımsızlık savaşı veren diğer Müslüman ülkelere karşı da değişmemiştir. Halbuki, 
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dünya hızla değişmekte, uluslararası siyasî, askerî ve ekonomik dengeler altüst olmaktadır. îkinci 
Dünya Harbi sonunda, Yalta'da, Amerika ve Rusya arasında tespit edilen nüfuz bölgeleri tari
he karışmakta ve utanç duvarları yıkılmaktadır. 

öyleyse, yıllardır uygulanan ve tslam dünyasından kopmayı hedefleyen ve Batı dünyası 
ile entegrasyona can atan politikaların, değişen ve gelişen dünya şartlarında tekrar gözden ge
çirilmesi gerekmektedir. Dış güdüme son verilmedikçe şahsiyetli bir dış politikadan söz etmek 
mümkün değildir. Diktatörlüklerin, zalim idarelerin ve tabuların yıkıldığı bir dönemde mille
timiz, Hükümetten, kendi hayatı ve geleceği ile ilgili konularda önyargıdan uzak, isabetli ka
rarlar beklemektedir. 

Hükümetin bundan sonraki karar ve icraatlarında faydalı olur ve ümit ve temennisiyle, 
Refah Partisi Grubu olarak, konu ile ilgili görüşlerimizi bu vesile ile beyan etmek istiyoruz. 

• « 

Bilindiği gibi son yıllarda büyük olaylar olmuş, yıkılmaz sanılan rejimler yıkılmıştır. Son
suza dek sultasını sürdürmek isteyen ideolojiler çökmüş, birçok zalim idareler devrilmiş ve ta-
guti güçler tarumar olmuştur. 

Bütün bu yaşanan olaylar, dünyanın, siyasî, askerî ve ekonomik dengelerini altüst etmiş 
ve neticede dünya üzerinde yeni ittifaklar ve yeni dengeler oluşmuştur. Daha iki sene önce, 
Amerika karşısında ikinci süper güç olarak anılan Sovyet Rusya, bugün fiilen dağılmış du
rumdadır. Yetmiş yıllık komünizmin getirdiği baskı rejimi, insanoğluna kan ve gözyaşından 
başka bir şey verememiştir. Yaratılış itibariyle özgürlüğe özlem duyan halklar, canları pahası-

.na başkaldırmışlar, özgürlüklerine kavuşmuşlar ve cumhuriyet olarak bağımsızlıklarını ilan et
mişlerdir. önceleri Batının desteği ve müsamahası ile Baltık Cumhuriyetlerinden Estonya, Le-
tonya ve Litvanya istiklallerini elde etmişlerdir. Sovyet Rusya bunlara gözdağı vermek istemiş
se de, pek etkili olamamıştır. Ancak, halkı Müslüman olan Azerbaycan'da, Sovyet Rusya, hal
kın özgürlük isteğine kanlı bir şekilde cevap vermiştir. Orta Asya Müslümanlarının uyanma
sından endişe eden Batı, Rusya'ya bu zalim tutumundan dolayı destek vermiştir. 

Bütün bu olup biten olaylar karşısında, Türiye, oldukça pasif bir politika izlemiştir. Batılı 
dostlarından çekindiği için, vaktiyle Afganistan işgalinde olduğu gibi, sadece seyirci kalmıştır; 
ancak son günlerde dünyada ve özellikle Sovyet Rusya'da hızla gelişen ve yayılan olaylar karşı
sında, Türkiye'nin de daha aktif bir politikanın içine girmesi zarureti kendiliğinden ortaya çık
maktadır. Hangi saikle olursa olsun, dün, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan 
ve Tacikistan tslam cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili olarak, Hükümetin aldığı karar se
vindirici olmuştur. Mutlaka, resmen tanımanın anlamı çok büyüktür; ancak, böyle önemli bir 
adım attıktan sonra, bu cumhuriyetlerle siyasî, iktisadî, ticarî ve kültürel işbirliğine girilmez 
ise, bütün çabalar boşa gidecektir. . f • 

> Dün Özbekistan'la yapılan ticarî anlaşmayı, bu yolda atılan ilk adım olarak değerlendir
mek mümkündür; ancak, münasebetleri sadece karşılıklı salt ticarî ve ekonomik çıkarlar doğ
rultusunda geliştirmek yeterli değildir. Köklü tarihî ve kültürel beraberliklerimiz olan bu kar
deş ülkelerle, daha samimî ve yakın ilişkiler kurmak gerekir. Bu alanda daha aktif bir dış poli
tika izlenmez ise, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın bir araya gelerek kurdukla
rı bağımsız devletler topluluğu, bu cumhuriyetlerin tamamını kendi bünyesine çekebilir. 

* Nitekim Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan bu birliğe geçen hafta katılmışlardır. Hal
buki, Türkiye, özgürlüklerini elde eden bu cumhuriyetlerle en sağlıklı diyalog kurabilecek bir ko 
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numda bulunmaktadır. Sovyet Rusya'daki diğer cumhuriyetlerle de, ayrıca, ticarî ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesinde herhangi bir engel yoktur. 

Yıllardır Türkiye'nin Batı'ya yönelik politikalarr, ister istemez insanımızı tek yanlı şart
landırmış ve onu İslam dünyası ile ilgili konularda bilgisiz bırakmıştır. 

Sovyetler Birliğinin dağılmasından önce, bu birliğe mensup bağımlı cumhuriyetler hak
kındaki bilgilerimiz oldukça sınırlı idi. Hatta ülkemizde, çoğu kere, Rusya ile Sovyetler Birliği 
karıştırılmakta idi. Halbuki Rusya, Sovyetler Birliği içinde yer alan onbeş cumhuriyetten sade
ce birisidir. Sovyetler Birliğinin esas ve uzun adı ise, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğidir. 
İşte bu birlik, dağılma sürecine girmiş ve bağımlı bütün cumhuriyetler bağımsızlıklarını ilan 
etmişlerdir. 

Ayrıca, bu cumhuriyetlere bağlı 20 muhtar (otonom) cumhuriyet ile 18 muhtar bölge bu
lunmaktadır. Bugün; Boris Yeltsin'in başında bulunduğu Rusya Federasyonu, Sovyetler Birli
ğinin, 17 milyon kilometrekare sahası ve 150 milyonluk nüfusu ile en büyük cumhuriyetidir. 
Ondan sonra saha olarak 2,7 milyon kilemetrekare ile Kazakistan, nüfus olarak da 52 milyon 
nüfusu ile Ukrayna Cumhuriyeti gelir. Ondan sonraki cumhuriyetlerin adları ise şöyledir : Be
yaz Rusya, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan, Litvanya, Moldavya, Letonya, Kırgızistan, Ta
cikistan, Ermenistan, Türkmenistan ve Estonya. Bu 15 cumhuriyetin toplam alanı 22,4 milyon 
kilometrekaredir. Altı adet Müslüman cumhuriyetin; yani, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakis
tan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın toplam sahaları ise 4 milyon kilometrekaredir, 
ki, Türkiye'nin tam 5 katı etmektedir. Yaklaşık 5 milyon kilometrekare sahayı kaplayan ve top
lam nüfusları 20 milyon olan muhtar cumhuriyetlerin adları ise şöyledir: Başkır, Buryat, Da
ğıstan, Kabardin - Balkar, Kalmık, Karelian, Komi, Mari, Mordivan, Kuzey Ossetian, Tatar, 
Udmurt, Çeçen Ingus, Çuvaş, Yakut; bunlar, Rusya Federatif Sosyalist Cumhuriyetine bağlı 
olanlardır. Diğer muhtar cumhuriyetlerden Kara Kalpak Özbekistan'a, Abaza ve Acar Gürcis
tan'a, Nahcıvan ise Azerbaycan'a bağlıdır. 

Amerika Birleşik Devletlerinin 9 milyon kilometrekare tutan sahası dikkate alındığında, 
Sovyet Rusya'nın, 22,4 milyon kilometrekare sahasıyla çok büyük bir ülke olduğu görülecek
tir. Aynı zamanda, bağımsızlıklarına kavuşmuş 6 İslam cumhuriyetinin, 4 milyon kilometre
kare büyüklüğüyle, küçüksenmeyecek bir alana yayıldığı da anlaşılmaktadır. 

Bu cumhuriyetler, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri itibariyle önemli ekonomik potansiyele 
sahiptirler. Sadece Sovyetler Birliğinin kömür rezervinin yüzde 45'i Türkistan'da bulunmakta
dır. Petrol, doğalgaz, demir, bakır, civa, kurşun, Çinko, uranyum, bizmut, nikel, krom, tor
yum, fosfor ve sülfür yönünden bu 6 cumhuriyet oldukça zengin olup, bu sayılan maddelerin 
rezervleri, Sovyetlerin tüm rezervleriyle kıyaslanırsa, yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen 
oranlara ulaşmaktadır. Tarımsal üretimde ise, Sovyetlerde üretilen pamuğun yüzde 96'sı, ipe
ğin yüzde 70'i, pirincin yüzde yüzde 80'i, meyvenin yüzde 80'i, yine bu cumhuriyetlerde yetiş
tirilmektedir. 

Böylesine büyük beşerî, coğrafî ve ekonomik kaynaklara sahip, üstelik kültürel beraber
liklerimiz olan bu cumhuriyetlerle daha sık ilişkiler içine girilmesi ve hemen karşılıklı elçilikle
rin açılması, Refah Partisi Grubu olarak, samimi dilek ve temennimizdir. 

Türkiye, sahip olduğu zengin tarihî mirası jeopolitik yapısı, sosyal ve kültürel dokusu iti
bariyle, yalnız Sovyet Rusya'daki tslam cumhuriyetlerini değil, tslam dünyasını da toparlayabile-
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cek veya buna liderlik yapabilecek konumda bir ülkedir. Ayrıca, Türkiye, yıllardır bir nas gibi 
ısrarla sürdürülen Batılılaşma konusunu tekrar gözden geçirmek durumundadır. 

Olaylar teyit etmiştir ki, Amerika başta olmak üzere, batı dünyası, karşılıklı ilişkilerde Tür
kiye'nin menfaatlarını daima gözardı etmektedir. Her ne kadar, diplomaside kaarşılıklı dosta
ne münasebetlerden bahsediliyorsa da, bunların nezaket gereği söylenen sözler olduğu açıktır. 
Batının ve Amerika'nın, çıkar hesabının dışında hiçbir hesabı yoktur. Türkiye'yi Kıbrıs mese
lesinde olduğu gibi, daima yarı yolda bırakacaklardır. Batı dünyası, Türkiye'nin Batı'yı taklit 
konusundaki aşırı zaafını bildiği ve alternatif politikalar üretmediğini izlediği için, uluslarara
sı görüşmelerde ülkemize rahatça yüklenebilmekte; Ege, Kıbrıs, Batı Trakya gibi konularda, 
taviz üstüne taviz koparmak istemektedir. 

İster istemez, yıllar önce başlatılan Batılılaşma tutkusu, bir ülkenin geleceğini ipotek altı
na alan dış güdümü de beraberinde getirmektedir. 

Avrupa Topluluğunu oluşturan Batı Avrupa Birliği yolunda önemli adımlar atan ülkeler
le, "EFTA" denilen Avrupa Serbest Mübadele Birliğini teşkil eden ülkeler, Türkiye'yi araların
da görmek istemediklerini çeşitli vesilelerle beyan ettikleri halde, "Siz bizi kapıdan kovsanız 
da, biz pencereden gireceğiz ve illa da sizlerle bir olacağız" şeklinde verilen görüntüleri anla
mak güçtür. Açıkça ifade edelim ki, böyle bir üslubun, şahsiyetli bir dış politikada yeri olma
dığı gibi, uluslararası görüşmelerde hiçbir ağırlığı da yoktur. Bu kabil, "mutlaka Battlılaşaca-
ğız ve bu uğurda her şeyimizi feda ederiz" dercesine yürütülen politikalar, kesinlikle milletimi
zin manevî şahsiyetini rencide etmektedir. Kaldı ki, son yıllarda hızla değişen dünyada, Türki
ye önemli roller oynayabilir ve bu rolü de oynayabilecek tarihî bir dönüm noktasında bulun
maktadır. 

Madem ki, Türkiye, İslam Konferansı Teşkilatının önemli bir üyesidir, İslam dünyasına 
yönelmekten korkmamalıdır. Batı ve Amerika ile veya diğer ülkelerle ekonomik ve ticarî ilişki
leri bıçakla keser gibi kesmek zaten mümkün değildir; ancak, altyapısı şimdiden oluşturulma
ya başlanırsa, ileride Amerika ve Avrupa'ya karşı hak ve menfaatlanmızı rahatça korumak müm
kün olabilecektir. , 

Bugün, Batı bağımsızlıklarına kavuşan devletlerin İslam alemine yönelmemeleri için özel 
programlar uygulamaktadır. Mesela, bu cumhuriyetlere sürekli şu telkin yapılmaktadır : "Ki
ril Alfabesinin yerine, Latin Alfabesi kullanın" Bu konuda, Türkiye'nin politikası da aynıdır. 
Eğer, ülkelerin kalkınması ve gelişmesi sadece alfabe ile olsaydı, Türkiye'nin şu anda çok iler
lemiş ve sanayiini kurmuş, ileri teknoloji üreten bir ülke olması lazım gelirdi. Halbuki, bir Ja
ponya, oldukça zor olan alfabesini değiştirmediği halde, şu anda dünyanın en gelişmiş ülkeleri 
arasındadır ve 2,8 trilyon dolar gayrî safî millî hâsılasıyla, Amerika'dan sonra gelmektedir. Ame
rikanın ise, 1990 yılı itibariyle gayrî safî millî hâsılası 5 trilyon dolardır. 

Bu konuda Refah Partisi Grubu olarak görüşümüz şudur : Bağımsızlıklarına kavuşan bu 
cumhuriyetler, İslam dünyasının bir parçası olduğuna göre, İslam dünyasında kullanılan alfa
beyi kullanmaları halinde, öteki Müslüman ülkelerle kültürel, ticarî ve siyasî münasebetler de 
elbette ki hız kazanacaktır/Onun için diyoruz ki, Türkiye, Batı ile siyasî ticarî ve kültürel iliş
kilerini tekrar gözden geçirmelidir. Böyle bir inceleme ve irdeleme sonunda görülecektir ki, 
millet ve devlet olarak menfaatlarımız Batı ile entegrasyanda değil, İslam ülkeleriyle çok sıkı 
işbirliğindedir. 

ı 
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1,5 milyara yaklaşan nüfusu ve 31,5 milyon kilometrekare sahasıyla İslam dünyası maddî 
ve manevî alanda çok büyük bir potansiyele sahiptir. Şu anda İslam dünyası, görünüş itibariy
le istenilen noktada bulunmayabilir; ancak, bunun böyle devam edeceğini de kimse kesinlikle 
söyleyemez. 

İşte, böyle bir noktada Türkiye, pekala İslam dünyasının birliği konusunda önemli bir rol 
üstlenebilir ve öncülük edebilir. Diğer İslam ülkeleriyle mukayese edildiğinde, bu alanda en 
avantajlı ülkenin Türkiye olduğu görülecektir. Türkiye'nin önderlik etmesi halinde, yeni tanı
nan Sovyetlerdeki İslam cumhuriyetleri de İslam Konferansı Teşkilatına üye olabileceklerdir. 
Geçen hafta Şenegal'de yapılan İslam Konferansı Teşkilatının altıncı Zirve Toplantısına, bu 
cunıhireyetlerin hükümet ya da devlet başkanları müşahit olarak katılmışlardır. Bu da ancak, 
İran ve Pakistan'ın gayretleriyle olmuştur. Hatta, bazı hükümet başkanları Rafsancani'nin uça
ğıyla Konferansa gitmişlerdir. Halbuki, Türlüye, bu konuda daha aktif hareket edebilirdi ve 
maalesef bu aktiviteyi gösterememiştir. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi burada bitirirken, hepinizi saygıyla selamlarım. (RP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ünal, teşekkür ederiz. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Vehbi Dinçerler, buyurun efendim. (ANAP, RP sıra

larından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; geçen konuşmamda da belirttiğim gibi, dışişleriyle ilgili meselelerin burada fazla müş
terisi maalesef bulunmuyor; ama, zabıtlara ve belki bir anlamda tarihe geçmesi için de biz gö
rüşlerimizi arz edeceğiz. Çok kısa bir giriş yapacağım ve geçen seferki konuşmamda zamanı 
oldukça geniş kullandım, bu sefer daha ölçülü olmaya gayret edeceğim. 

Geçen seferki görüşmelerimizin üzerinden dört beş gün geçti; ancak, Sovyetler Birliğin
deki gelişmeler baş döndürücü bir hızla devam ediyor. İşin enteresan tarafı, bir de askerî mese
le çok bariz şekilde görülmeye başlandı. Hatta, nükleer silahlar, iç ve dış çatışma, savaş tehli
keleri konuşulmaya başlandı ve bir anlamda da olaylar saat başı gelişiyor. ABD Dışişleri Baka
nı, Moskova'da, Devlet Bakanı Gorbaçov, Rusya Federasyonu Başkanı Yeltsin ve Federal Or
dunun Başkomutanı ve Birliğin Millî Savunma Bakanıyla görüşmeler yapıyor. Ukrayna, kendi 
millî ordusunu kuracağını açıklayıp, başkomutanlığın Bağımsız Ukrayna Cumhurbaşkanında 
olduğunu ilan ettikten iki üç gün sonra, dün, millî ordularının 150 bini geçmeyeceğini ilan et
mek zorunda kalıyor. Tutumu merakla beklenen Kazakistan, dün bağımsızlık kararını ilan edi
yor. Bir yandan Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna'nın liderliğini yaptığı Bağımsız 
Devletler Topluluğu Kurulmasına İlişkin Anlaşma 8 Aralıkta imzalanarak anayasasız bir birlik 
vücuda getiriliyor, öte yandan Sovyetler Birliğinin Anayasası şeklen varlığını sürdürüyor. An
cak, bağımsız devletler, topraklarında bu anayasanın geçerli olmadığını ilan ediyor. Bütün si
yasî, sosyal ve ekonomik belirsizliklere ek olarak, silahlı kuvvetlerle ilgili belirsizliklerin ortaya 
çıkması fevkalade ürkütücü düşüncelere yol açıyor. Batı alemindeki notlara dikkat ederseniz, 
soruyorlar; "Federal ordu ne yapacak? Nükleer silahlar ne olacak?" 

Bugün, burada, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın İslam Kerimov resmî ziyaret yapıyor 
ve hemen ayağının tozuyla indiği Türkiye'de, bağımsızlığın Türkiye tarafından sevinçle karşı
lanacağı müjdesiyle karşılaşıyor* 
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Bu aşırı belirsizlik ortamında en büyük tehlike -geçen konuşmamızda da belirttiğimiz gibi-
milletçe vereceğimiz kararların ölçüsüz olmaması, aşırı risk alınarak verilmemesidir. O bakım
dan, geçen görüşme tam zamanında olmuştur. 

Sovyetler Birliği, bugün eriştiği noktaya neden ve nasıl gelmiştir; bunların bir kısmını ge-, 
çen konuşmamızda tahlil etmeye çalışmıştık, onlara yeniden dönecek değiliz; ancak, Sayın Gor-
baçov'un ağzından iki cümleyle perestroikayı ve yeni dış siyaset felsefesini özetleyerek geçmek 
istiyorum. 

Perestroika, altmış yetmiş yıllık bir sistemin ortaya çıkardığı toplum yapısından kurtula
rak, hayatın her yönünün bir transformasyon ve değişme sürecine sokulması amacıyla yürür
lüğe kondu. Perestroika, Gorboçov'un ifadesiyle, bir ihtilaldi, hem de tepeden inme bir ihtilal. 
Yeniden yapılanmanın sonunda beklenen şey ise; daha demokratik, daha zengin ve daha güçlü 
bir Sovyetler Birliği idi. Yeni düşünce ve yeni dış siyaset felsefesi diye tanımlayacağımız bakış 
açısıyla da, dünyada kapitalist, sosyalist ve üçüncü dünya dengesinin olmadığını, globalleşme
nin bir gerçek olarak ortaya çıktığını kabul ediyorlar ve her yönde en kuvvetli diyalogu kendi
lerinin arayacağını ilan ediyc-lardı. Neticede, perestroika, dış siyaset felsefesi gibi temel tercih
ler şeffaflık anlayışı içerisinde uygulandı, sonunda varılan nokta bugünkü kaostur. 

Sovyetler Birliğinin hukukî varlığı bağımsız devletler topluluğu olarak yeniden yapılanır
ken, Lenin'in heykelleri alayişle yerinden sökülmüş ve yollarda sürüklenmiştir. Sanki, Sovyet
ler Birliğindeki komünist halk, komünizmin çöküşünü böylelikle tescil ve ilan etmek istiyor
duk. Gerçekten ulaşılan bu sonuçlar, komünizmin, bütün idealleriyle, teorisiyle, ara çözümle
riyle, siyasî, iktisadî ve sosyal yönleriyle çöküşü anlamına gelmektedir. Perestroika ve yeni dü
şünce, eskiyi yıkmış; ama kendisini onun yerine koyamamıştır. 

Bu sonucun etki'^ri, birlik cumhuriyetlerinde, muhtar cumhuriyetlerde ve muhtar bölge
lerde hangi şekillerde yaşanacaktır; bunları kestirmek dış politikamızın çok ciddî bir ihtiyacı
dır. îşte bunun için, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu görüşmeyi yapıyoruz ve önümüzdeki 
hafta da inşallah genel siyaset görüşmesi yapacağız. 

Sayın üyeler, bizim görüşme konumuz ve ilgi alanımız olan Türk ve Müslüman toplumları 
üzerinde tran ile başta Suudî Arabistan olmak üzere, Arap ülkelerinin, hatta Güney Asya'daki 
İslam ülkelerinin, hatta Uzakdoğu ve Uzakbatı ülkelerinin ilgilerini sürdürdüklerini hep bera
ber biliyoruz. Aslında, bütün dünyanın gözleri bu bölge üzerindedir. 

Sözü edilen 5 birlik cumhuriyetiyle diğer cumhuriyetlerin bünyesinde yer alan muhtar-
cumhuriyetlerin; ayrıca, muhtar bölgelerde yaşayan Türk ya da Müslüman toplumları, Türki
ye'den ne beklediklerini, Türkiye'yi nasıl değerlendirdiklerini bence düşünmemiz ve tartışma
mız gerekmektedir. 

Türkiye neler yapmıştır ve neler yapmaktadır? Bunu görmek için de Özbekistan Cumhur
başkanı Sayın Kerimov'un Türkiye'ye yaptığı seyahatiyle ilgili olarak bugünkü gazetelere bir 
göz atmak faydalı olur. 

Yapılanlara bir örnek ve model olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan 
ile Türkiye heyetleri arasındaki resmi belge imzalanması töreninde (3 Aralık 1991 tarihinde) 
yaptığı konuşmadan bazı pasajlar almak istiyorum. 

Sayın özal, dostluk ve işbirliği anlaşması, ekonomik ve ticarî anlaşma, dostluk ve muta
bakat zaptının imzalandığını belirterek şunları ifade ediyor. Yani, "bugüne kadar bir şey yapıl-
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mamıştır" iddiasına karşılık bir cevap olmak üzere şunları tekrarlamak istiyorum. 
Diyor ki Sayına özal : "Mutabakat zaptında, iki ülke arasındaki ticaretin serbest döviz 

esasına dayalı olarak geliştirilmesi; iş konseyinin kurulması; inşaat malzemelerinin üretiminde 
işbirliği; petrole dayalı sanayiler ve petro-kimya tesislerinin kurulup, geliştirilmesi; iki ülke ara
sında haberleşme sistemlerinin tesisi; kara ve demiryolu ulaşımının geliştirilmesi; Aşkabad ile 
İstanbul arasında doğrudan uçak bağlantısının kurulması; sağlık alanında işbirliği yer 
almaktadır" diye tescil ediyor. 

Ayrıca, "Petrol ve doğalgaz alanında çok yönlü işbirliği imkânlarının mevcut olduğunu 
memnuniyetle müşahede ettik. Türkiye'nin, küçük ve orta ölçekli sanayi alanında kazanmış 
olduğu bilgi ve tecrübe birikiminin Türkmenistan ile paylaşılması hususunda mutabakata vardık" 
diyor; "Türkiye'nin serbes piyasa ekonomisine geçiş alanında Türkmenistan'a yardımcı olma
sı, kadrolarının yetiştirilmesi için teknik yardım yapması ve staj imkanları sağlanması husu
sunda da anlaşmaya vardığımızı" belirtiyor. 

Hükümetimiz dönemine uygulanan dış siyaset politikaları için -özellikle bu bölgeyle ilgili 
dış siyaset politikaları için bir işaret olmak üzere, bu konuşmada da, Genel Başkanımız Sayın 
Mesut Yılmaz'ın bir cümlesini tekrarlamak istiyorum. 

Sayın Yılmaz bir konuşmasında şöyle diyor : "Bugün, Kafkaslarda ve Orta Asya'da mil
yonlarca insan Türkiye'ye bakmakta, bizi bir ümit olarak görmektedir." 

Hükümetimizin, Azerbaycan Cumhuriyetini dünyada tanıyan ilk devlet olmasını, bu açı
dan değerlendirmek gerekir. 

Bazı uzmanlar tarafından, karar stratejisinde, dünyanın belkemiği sayılan Orta Asya ise, 
aslında bir Türk dünyasıdır. Bu nedenle, Türk dünyasının, yakın bir gelecekte Asya Kıtasında
ki dengelerde etkin bir konuma gelmesi bir sürpriz olmayacaktır. 

Gelişmelerin önemi ve Türkiye'nin önüne açtığı ufaklar, Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı, dış 
politikamızın öncelikleri arasına almamızı ve bu konuda izlenecek politikanın bir devlet politi
kası olarak oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. 

Gene, bugüne kadar yapılanlarla ilgili olarak Kazakistan'la ilgili münasebetlerimizi gün
deme getirmek istiyorum : 

Kazakistan ile ticarî ilişkilere yeni bir ivme kazandırılması gerektiği hususunda mutaba
kata varılmış ve Türkiye'nin Kazakistan'dan kömür ithal etmesi ve karşılığında tüketim mad
deleri, dayanıklı tüketim malları, elektronik malzeme ve ilaç ihraç etmesi imkânları üzerinde 
durulmuştur. Ayrıca, karşılıklı uça,k seferleri ihdası, demiryolu bağlantısı ve Volga-Don kanal
larıyla Karadeniz arasında bağlantı kurulması imkânlarının araştırılması hususunda iki ülke 
arasında mutabakata varılmıştır. 

Kazakistan'da kurulacak yer istasyonları ile iki ülke arasında doğrudan bağlantı kurul
ması ve Türkiye üzerinden diğer ülkelerle bağlantı kurması konusunda da görüş birliği vardır. 

Kazakistan'la yapılan görüşmelerde, televizyon ve haber ajansları arasında haber ve prog
ram tesisi ve işbirliği yapılması ve öğrenci teatisi konusunda, gene görüş birliğine varılmıştır. 

Bugüne kadar, hemen hemen bütün cumhuriyetlerle ticarî ilişkilerin başladığını biliyoruz. 
Kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesi için en yüksek kademede görüşmeler yapıldığını, hemen 
hemen bütün cumhuriyetlerle kültürel anlaşmalar imzalandığını ve bu anlaşmaların yürürlüğe 
konulması için her kademede gayret gösterildiğini; bu arada, Diyanet İşlerimizin 20 bin adet 
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Kur'an-ı Kerim gönderdiğini, Türkçe kitap satan dükkânların açıldığını, bazı günlük gazetele
rin özel baskı yapıp gönderildiğini, halkın gönüllü katkılarıyla Azerbaycan'a gıda yardımı gön
derildiğini; böylece, halktan halka sıcak ilişkilerin geliştiğini memnuniyetle müşahade ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, izin verirseniz bir de onların bizden ne beklediklerini ve Türkiye'yi 
nasıl görüp, tanıdıklarını onların diliyle seslendirmek istiyorum. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev Türkiye'yi ziyaretinde, resmî görüşmelerde 
yaptığı konuşmada şöyle diyor : "Kazakistan olarak, Türkiye'nin piyasa ekonomisine geçme 
yolunda edindiği tecrübeyi beğendiğimizi ve bu tecrübeden yararlanmak istediğimizi söylemek 
isterim. Gerçekten, burada, mülkiyet çoğulculuğu, fikir çoğulculuğu ve demokratikleşme sü
reçleri hızla sürmektedir. 1980 öncesini hatırlayarak, şimdi benimle buraya gelen arkadaşları
mızla birlikte, Türkiye'deki bugünkü durumu ve gerçekten Türkiye'nin çok kısa zaman içinde 
böyle mesafe katetmiş olduğunu memnuniyetle gördük." 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın İslam Kerimov, dün yaptığı görüşmelerde, "Türkiye'
nin tecrübelerini kullanırsak başarılı olacağız. Kara ve ak günlerde beraber olmamız lazım. 
Halkları yaklaştırmak ve aralarında dayanışma sağlamak gereklidir. Türkiye son onbeş yılda 
çok kalkınmıştır. Sizin başarılarınızla Özbekler iftihar ediyorlar" ve şimdi "kendimize 
soruyoruz" diyor Sayın Cumhurbaşkanı "omuzlarımızı kime dayamamız lazım" 

Evvelki hafta içinde Anavatan Grubu, Azerbaycan Milletvekili Sayın Seviye Genceliyo-
va'nın Azerbaycan hakkında son derece faydalı ve verimli bir konferansını dinledi. Konuşma
sının bir bölümünde Sayın Genceliyova şunları söyledi; İran'ın, Arap ülkelerinin günlük haya
ta yönelik ve uzun vadeli çabalarını anlatarak; Azerbaycan'da sünnî, şiî meselesi ve din ayrılığı 
olmadığını da vurgulayarak Azerbaycan'ın çektiği acıları gözönüne serdi ve "şimdi bize bu 
anda bir manevî kuvvet gereklidir. Elimizi uzatıp bir dost eli tutmak istiyoruz. Bu dost elinin 
bizi çekip, çıkarmasını istiyoruz. Bilirsiniz ki Azerbaycan hep böyle zayıf kalmayacak. O ka
dar zengin kaynakları var ki, eğer onun özgürlüğü olsa, Fransa gibi bir cumhuriyet olur. Bize 
yardımlar o kadar gereklidir ki, Ermenilerin, tırnağına, dişine kadar silahlanmış teröristleri 
karşısında, Azerbaycan'ın durması çok zordur, çok çetindir. Bizde bir atalar sözü var; "Umu
lan yerden küsülür." Bizim umduğumuz ise Türk dünyasıdır. Biz, Türldye Cumhuriyetini öz
gür dünyada yegâne numune olarak gördük" diyor. Sayın Milletvekili Genceliyova devam edi
yor : "Şu anda Azerbaycan'da dükkânlar boştur, önümüz kıştır, insanların ekmek bulma prob
lemleri bile ortaya çıkabilir. Bütün bu problemlerle yüzyüze gelen Azerbaycan, bütün kuvveti
ni toplayıp, "olum ya da ölüm" noktasına gelmiştir. Ermeniler Taşnak Partisi programında 
yer alan, Büyük Ermenistan imparatorluğu hayalini hayata geçirmek için, Karabağ Bölgesini 
Ermenistan'la birleştirmeye el atmışlardır. 

Neticede, özetle; bu, bütün Türk ve İslam cumhuriyetlerinin veya muhtar bölgelerin, muhtar 
cumhuriyetlerin içinde yaşayan insanların bakış açılarını bir cümlede özetliyor ve diyor ki, Azer
baycan'da olan hadiseler bütün Orta Asya Türkleri için bir numunedir. 

Sayın milletvekilleri; bugün, Azerbaycan'da hangi alfabenin benimseneceği tartışılmakta
dır. Burada da sözü edildi. Latin mi, Kiril mi; yoksa Arap alfabesi mi kabul edilecek? Burada 
da sözü edildi. Temenni ediyoruz ve gayret de etmeliyiz ki, Latin Alfabesi ikinci kere resmî 
alfabe olarak kabul edilsin. Azerbaycan'ın bu tercihi bütün dış Türklerin alfabe seçiminde şüp
hesiz önemli bir dönüm noktası olacaktır. 
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Bu yapılanlara ilaveten ve onlarla bağlı olarak Türkiye ne yapmalıdır; çok net ve pratik 
bazı şeyleri söylemekte yarar görüyoruz. Tabiî burada mutabık kalınması gereken en önemli 
konu, şüphesiz, bu meseleye bakış ve yaklaşımlardır. Türkiye'de, artık, herkesin dış Türkler 
realitesini de görmesi ve kabul etmesi gereklidir. Bugünlerde bazı realiteleri görüyoruz; ama, 
bu realitenin de artık görülmesi gerekir. 

Şu anda bağımsızlığını ilan eden bütün Türk cumhuriyetlerinin tanınması ve yüksek dü
zeyde temsilcilikler açılması kararı memnuniyet vericidir, sevinçle karşılıyoruz ve takdir ediyo
ruz, tasvip ediyoruz. Bu elçiliklerin ve temsilciliklerin çok yüksek düzeye bir an evvel ulaşma
sını, elçilik haline gelmesini de temenni ediyoruz. 

İran Dışişleri Bakanı Velayeti'nin, Moskova gezisinden sonra, cumhuriyetleri ayrı ayrı zi
yaret etmekte olduğunu öğrendik. Biz de, vakit kaybetmeksizin, yüksek düzeyde bir siyasî, as
kerî heyet düzenleyerek, belki Sayın Dışişleri Bakanımızın başkanlığında, benzer ziyaretleri derhnl 
yapmalıyız. Ayrıca, bu heyetin dışında bir iktisat ve dış finansman heyeti; ayrıca, kültür ve 
bilim ve bir araştırma heyeti; ayrıca, bir de din adamları heyeti oluşturarak, ayrı ayrı çalışma
lar yapmak üzere, yoğun bir program düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Aksi halde, fırsa
tın kaçırılması tehlikesi çok yüksektir. * 

Serbest pazar ekonomisine geçmeyi arzuladıklarına ve Türkiye'yi model olarak seçtikleri
ne göre, şimdiden kadro ve eleman tefriki yapılarak bu süreçleri başlatmakta yarar görüyoruz. 
Bu cumhuriyetlerle ve bu muhtar bölgelerde yaşayan toplumlarla ilişkilerin gelişmesinde karşı
lıklı koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak, yurt içinde işbölümü ve koordinasyonu geliştir
mek üzere, daimî olarak çalışma yapacak, onların da katılacağı bir karma istişare konseyi ku
rulmasını öneriyoruz. Karşılıklı ilişkilerimizi geliştirirken, hükümet dışı kurum ve kuruluşlar
dan, ticaret, sanayi ziraat ile meslek odaları, üniversiteler ve araştırma kuruluşları gibi Hükü
met dışı kuruluşlarla, vakıflar ve dernekler gibi gönüllü kuruluşları devreye sokup, onların et
kin faaliyette bulunmalarını sağlamalıyız. Tabiî, bu görevler de Hükümete düşen çok bariz iş
lerdir. 

Siyasî partilerin ve dinî kurumların kendi aralarında işbirliği ve dayanışmalarda bulun
ması için gerekli ortamı sağlamak ve teşvik etmek şarttır. Bu meyanda, siyasî partilerin şimdi
den işbirliği yollarını açmalarında fayda görüyoruz. Bizim, bu konuda, başlamış bir ilk çalış
mamız vardır, onu da arz etmek istiyorum. 

Her alanda öğretmen, üniversite öğretim görevlisi, araştırmacı göndermek; edebiyat, kül
tür ve tarih kurullarımızı ve derneklerimizi idarî ve malî yönden destekleyerek müessir işbirliği 
yapmalarını sağlamak, önde gelen hedefler arasında olmalıdır. 

İktisadî ve malî kalkınma alanlarında ise, şunların yapılmasında fayda görüyoruz : Dış 
ticaret mevzuatı gözden geçirilip bu cumhuriyetlerle yapılacak olan ithalat ve ihracatın kolay
laştırılması şarttır. İthal ve ihraç ürünlerimizin çeşitlenmesi için her türlü tedbir alınmalıdır. 
Ayrıca, ticarî münasebetlerimizin gelişmesi için her türlü vize ve giriş çıkış kolaylığı şimdiden 
sağlanmalıdır. 

Dış ticaret hacmini artırmak ve geliştirmek üzere yüksek hedefler tespit edip, onun peşine 
düşmek şarttır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Anlaşmasını hayata geçirmek, gene önde gelen 
işlerden birisi olmasıdır. s 

Petrol boru hattı, gaz boru hattı, petrol araması ve üretimi, sanayi tesisi kurulması, hava 
ulaştırma projeleri gibi, ortak yatırım ve ticaret projeleri geliştirmek, bunların finansmanı 
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için uluslararasrfinans kurum ve kuruluşlarına bizim kanalımızla, Türkiye kanalıyla başvur
mak, sanıyorum problemlerin çözülmesine büyük kolaylık getirecektir. 

Almanya, Fransa ve Belçika gibi Avrupa ülkeleriyle ABD ve diğer ülkelerde yaşayan Türk
lerin, söz konusu toplumlarla ve adı geçen bölgelerde yapacakları yatırımlar için kolaylaştırıcı, 
yol gösterici bir koordinasyon ve destek hizmeti vermek; ayrıca, yurt dışında, Türkiye'de bulu
nan işadamlarımızı araya koyarak, bu bölgelere yatırım yapmak isteyen gayrimillî dış sermaye 
çevrelerinin gayretlerini izlemek ve bizim gayretlerimizle parelel ve koordineli çalışmalarını sağ
lamak bence faydalı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, şüphesiz, kendi anayasa ve devlet nizamımız açısından devletin laik 
olduğunu; ancak, bunun din düşmanlığı anlamına kesin olarak gelmediğini göz önünde bu
lundurarak, yüzde 99'u Müslüman olan halkımızın Sovyet Rusya'daki Türk ve Müslüman halk
larla ilişkilerinin düzenlenmesinde bu gerçeğin gözardı edilmemesi, tam tersine öne çıkarılma
sında fayda vardır. 

Türkiye'nin bu gerçekçi tavrının yalnız taraflarca değil, üçüncü ülkelerce de açıkça görül
mesi ve kabul edilmesi de temin edilmelidir. 

Ortak kültür değerlerimizin araştırılması; dil, din, sanat ve siyasetteki tarihî ortak değer
lerimizin ve üstün kişilerin eserlerinin ortaya çıkarılarak karşılıklı olarak ülkelerde tanıtılması 
için çok geniş çaba sarf edilmelidir. Bu meyanda, eski eserler, camiler, türbeler ve kütüphane
ler bizim yardımımızla tamir edilmeli, restore edilmeli, sahip çıkılmalıdır. 

Latin Alfabesinin kabulü ve yayılması için gösterilen gayretler artırılmalı ve sonuçlandı
rılmalıdır. 

Basın - yayın ve haberleşme alanında başlatılan işler süratle sonuçlandırılmalıdır. Bu me
yanda, PTT hizmetleri için teknik yardım yapılmalıdır. -

Türkiye'de basılmakta olan günlük gazetelerimizin, özellikle Türk cumhuriyetlerinde ve 
ihtiyaç duyulan diğer yerlerde basılabilmesi için veya bu yapılamıyorsa veya gecikecekse bu ga
zetelerin kolayca gönderilmesi için çok acil düzenlemeler yapılmalıdır. Devlet, gerekirse, bu 
konuda yayıncılara veya tesis, matbaa kuracaklara malî destek sağlamalıdır. 

Ayrıca, kitabevlerinin sayısı hiç olmazsa Iran kitabevleri sayısına ulaştırılmalı ve bol sayı
da basılı eserler gönderilmelidir. Dolu ses ve video kasetlerinin temini ve gönderilmesi de bu 
tedbirler arasına dahil edilmelidir. Görüntülü, sesli ve basılı dinî yayınlara duyulan ihtiyaç sü
ratle, gerek özel kurumlarca, gerek cemiyetlerce gerekse de Diyanet İşleri Başkanlığınca karşı
lanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; çok geniş bir değerlendirmeden başlayarak pratik önerileri 
de sıralamış bulunuyoruz. Saat başı değişen ve gelişen şartlara göre, pratik çözümler ve öneri
ler de şüphesiz gelişecek ve değişecektir. Bütün bu hızlı gelişmeleri Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin seri ve kolay bir şekilde takip edebilmesi için bu genel görüşme ile yetinilmeyip; ya özel 
bir araştırma komisyonunun kurulmasını ya da bu takip görevinin Dışişleri Komisyonuna ve
rilmesini temenni ediyoruz, fakat her halükarda, Hükümetin çok kısa aralıklarla Büyük Millet 
Meclisine bilgi vermesini, özel değerlendirme ve inceleme raporları hazırlayarak Meclise sun
masını rica ediyoruz ve teklif ediyoruz. 

Bağımsızlığını ilan eden 5 cumhuriyetin, bağımsızlığını tanıma ve ülkelerini tanıma karar
larını, bundan sonrakiler için de söylüyorum. Tabiî ki memnuniyetle ve sevinçle karşılıyoruz. 
Ancak, bu konu, diğer cumhuriyetlerdeki Türk ve Müslüman muhtar cumhuriyetlerde ve muhtar 
bölgelerde yaşayan Türk ve Müslüman ahali ile ilişkileri kapsayamıyor. Bildiğiniz gibi, şu 
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anda çökmüş olan birliğin 15 cumhuriyeti, bir de federasyon halinde cumhuriyeti var. Rusya 
Federasyonunun kendi içinde de 16'ya yakın kendi muhtar cumhuriyeti var. Ayrıca da, bütün 
bunlara ilaveten, 8'e yakın muhtar bölge var. Böyle çok karmaşık bir hukukî yapı içerisinde 
sadece 5 cumhuriyeti tanıyarak ve onlarla ilgili meselelerimizi çözerek, ilk konuşmada da Sa
yın Türkeş'in belirttiği gibi, diğer bölgelerde ve muhtar bölgelerde yaşayan, -Hıristiyan olsun, 
Müslüman olsun- Türklerin veya diğer Müslümanların meselelerine sahip çımamız mümkün 
olamaz, eksik kalacaktır. O bakımdan, bunun da dikkate alınmasını istirham ediyoruz. 

Geçen konuşmamda da belirttiğim gibi, bilhassa Batı dünyasında, 21 inci Asrın, Türkle
rin asrı olacağı söyleniyor. Biz de, burada, bu sözü çok tekrarladık. Öyle ümit ediyorum ki 
ve öyle gayret etmeliyiz ki, inşallah, 21 inci Asır hem Türkiye'nin hem de Türklerin asrı olmalıdır. 

Bu düşüncelerle şahsım ve Grubum adına saygılar sunuyorum* Sağ olunuz. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dinçerler. 
Sayın Hükümetin bir talebi var mı efendim? 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Gönen. 
CAVİT ŞADt PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, acaba, bu gibi görüşmelerde, 

Hükümetin, Dışişleri Bakanının ve memurlarının bu sıralarda oturması lazım değil mi? Aynı 
zamanda, Dışişlerinin bürokratlarının da müzakerelerde, o sıralarda oturması lazım. 

Acaba, iktidar bu görüşmelerin esasına inanmıyor mu? 
BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, öyle bir görüşme usulümüz yok; bu bir... Müsaade buyu

runuz. Takdir Hükümetindir; kendileri, Hükümet adına konuşuyorlar... 
CAVİT ŞADt PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Hayır efendim, ben size bir şey demiyorum... 
BAŞKAN — Takdir Hükümetindir efendim... 
CAVİT SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Bir anane vardır Sayın Başkan... Ben bir usul 

tartışmasına girmek istemiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, usul tartışması açmadık... Sayın Pehlivanlı, rica ediyorunu 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Dışişleri Bakanımız yurt dışında görev

li, onun için ben konuşuyorum... 
MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Sayın Bakan, memurlarınız da mı yok? 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Memurlar dinliyorlar efendim... 
MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Siz emretseydiniz, gelirlerdi Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Dinliyorlar efendim. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Bundan sonra tecelli etmesin efendim. Harici

ye ile ilgili konularda, lütfedip gelsinler, dinlesinler. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, sükûneti sağlarsanız, ko

nuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Bakan, 
Efendim rica ediyorum, Sayın Bakanı sükûnetle dinleyelim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; ar

kadaşların, konuşmamı dinlemeden, böyle telaşlanmalarının sebebini anlayamadım; niye te-
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taşlanıyorsunuz, anlayamadım?.. (Gürültüler) Aradığınız cevabı, bilgiyi sizlere vereceğim, me
rak etmeyin... 

MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Hiç merak etmeyin, zevkle dinleyeceğiz ve onay
layacağız da; ama memurlar da dinlesin diyoruz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) •— Efendim, bu konuşma, memurların din
lemesi için değil; bu Parlamento, siyasî görüşmelerin yapıldığı bir mekan... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara) — Memurlarınız da dinlesin, bürokrasiniz de 

dinlesin. 
BAŞKAN — Sayın Üye... Sayın Üye... 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Efendim, önce siz, konuşmaları dinle

meyi öğrenirseniz, ondan sonra herkes dinler. Müsaade ederseniz konuşayım. 
BAŞKAN — Sayın üye.. Sayın üye.;. Rica ediyorum... 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk

iye Cumhuriyeti Devletinin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğindeki Türk Cumhuriyetleri 
ve muhtar bölgeleriyle ilişkileri konusunda, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad-, 
deleri uyarınca açılması uygun bulunan genel görüşmede, Hükümetimizin görüşlerini açıkla
mak için huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

12 Aralık günü, bu önergenin gündeme alınmasıyla ilgili olarak Yüce meclise hitaben, Sa
yın Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü yaptığı konuşmada, kuzey komşumuzda cereyan eden 
çok önemli gelişmeler ve değişmeler karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuyu 
ele almasının ve siyasî partilerimizin görüşlerini ifade etmelerinin çok yararlı olacağına inan
makta olduğunu ifade etmiş ve bu görüşümüz doğrultusunda bir genel görüşme açılmasını des
teklemiştik. 

Bu genel görüşme, güzel bir tesadüf olarak, Hükümetimizin, eski Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğini oluşturan bütün cumhuriyetlerle ilişkilerini ve işbirliğini güçlü temeller üze
rinde geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla, daha önce tanınmış olan Azerbaycan'ın yanı sıra, 
tüm cumhuriyetleri tanıma,yönünde aldığı kararın hemen ertesi günü yapılmaktadır. 

Yüksek malumlarınız olduğu üzere, Bakanlar Kurulu, dünkü toplantısında tarihî bir ka
rar almış, tüm bu cumhuriyetlerin, gerek kendi aralarında, gerek diğer ülkelerle ilişkilerinde 
toprak bütünlüklerine saygı, sınırların değişmezliği ve içişlerine karışmama ilkelerine bağlı ka
lacağı inancıyla hareket etmiştir. 

Hükümetimiz, bütün devletlerle olduğu gibi, bağımsızlıklarına kavuşan bu cumhuriyet
lerle de ilişkilerini, bağımsızlığa, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı, içişlerine karışma
ma, hak eşitliği ve ortak yarar temelinde geliştirmek azmindedir. 

Bu cumhuriyetlerin, Birleşmiş Milletler Yasası ilke ve amaçlarına, Helsinki Nihai Senedi, 
Paris Şartı ve diğer AGİK belgelerinde ifadesini bulan tüm esaslara ve ilkelere saygı, göstere
ceklerine; Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından imzalanmış ve kabul edilmiş bulu
nan tüm anlaşma ve belgelerden doğan yükümlülükleri üstleneceklerine; demokrasi ve huku
kun üstünlüğünü benimseyeceklerine; insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstereceklerine 
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inanmaktayız.' Bu cumhuriyetlerin Sovyetler Birliğinin diğer alanlardaki yüklenimleriyle bir
likte, nükleer ve konvansiyonel silahların kontrolü, silahsızlanma, güven ve güvenlik artırıcı 
önlemler konularında hukukî ve siyasî bağlayıcılığı olan anlaşmalardan ve belgelerden doğan 
yüklenimlerini de eksiksiz olarak üstlenmelerini beklemekteyiz. 

Hükümetimiz, yüksek malumlarınız olduğu üzere, dünkü toplantısında bütün bu cumhu
riyetlerle ilişkilerinin hızla gelişmesine yardıma olacağı inancıyla, bu cumhuriyetlerin her bi
rinde başkonsolosluk açılmasını da kararlaştırmıştır, önümüzdeki dönemde bu cumhuriyet
lerle, kendilerinin beklentilerine de uygun olarak, ikili ilişkilerimizin tabi olacağı esasları belir
leyecek belgeler düzenlenmesi suretiyle diplomatik ilişkiler kurulmasına yönelik çalışmalara 
başlanacaktır. Bu çalışmalar sonucunda, açılması kararlaştırılan başkonsolosluklar, diploma
tik ilişkiler kuruldukça diplomatik temsilciliğe dönüştürülebilecektir. ' 

Tanımayı kararlaştırdığımız bütün cumhuriyetlerin uluslararası toplumda saygın birer üye 
olarak haldi yerlerini alacakları inancındayız. Önümüzde açılan bu yeni dönemde Türkiye ile 
tüm bu cumhuriyetler arasındaki ilişkilerin daha da gelişen güçleneceğine eminiz ve bu yönde 
elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. 

Kuzey komşumuzda tonik olduğumuz gelişmeler, gerçekten tarihî ve çağımıza damgasını 
vuracak önemdedir. Malumları olduğu üzere, Gorbaçov'un iktidara gelmesinden sonra uygu
lanmaya başlayan açıldık ve yeniden yapılanma politikalarıyla, kuzey komşumuz, hızlı bir de
ğişim süreci içerisine girmiştir. Gorbaçov'un liderliğinde gerçekleştirilmeye çalışılan reformlar 
ve demokratikleşme alanında atılan adımlar çokuluslu bir imparatorluğun çöküşünü bir ölçü
de yavaşlatmayı amaçlamış; ancak, çöküntüye engel olamamıştır. 19 Ağustos tarihindeki dar
be girişimi demokrasinin zaferi ile sonuçlanırken, darbecilerin amacının tam tersi bir sonuç 
da doğurarak, hem komünist ideolojinin iflasını tescil etmiş hem de merkezkaç eğilimlere ve 
cumhuriyetlerin bağımsızlık hareketlerine ivme kazandırmıştır. 

Darbe girişiminin akamete uğramasından sonra yeni bir birlik anlaşması hazırlamak için 
çalışmalar başlatılmış, Egemen Devletler Birliği adını alacak konfederatif bir birlik yapısı ön
görülmüş, 14 Kasım günü yapılan ve 7 cumhuriyetin devlet başkanının katıldığı toplantıda an
laşma taslağı üzerinde mutabakata varılarak, taslağın parlamentolarda müzakereleri kararlaş
tırılmıştı. Ancak, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya liderlerinin Minsk'te 9 Aralık 
günü imzaladıkları Bağımsız Devletler Birliği tesisine ilişkin anlaşma, gelişmelere çok önemli 
yeni bir boyut kazandırmıştır. 

Bu anlaşmayla, Sovyetler Birliğinin, uluslararası, hukukun bir sujesi ve jeopolitik bir var
lık olarak sona erdiği tescil olunmuştur. Bağımsız devletler topluluğu, adından da açıkça ifa
desini bulduğu şekilde, bağımsız devletlerin oluşturduğu bir topluluktur. Başlangıçta üç Slav 
cumhuriyetince oluşturulan bu topluluğa, eski Sovyetler Birliğini oluşturan diğer cumhuriyet
lerin de katılacağı anlaşılmaktadır. Nitekim, 12 Aralıkta Aşkabat'ta toplanan beş Orta Asya 
cumhuriyetinin devlet başkanı, yeni oluşturulan topluluğa katılmaya hazır olduklarını açıkla
mışlardır. Bu gelişmeyi barış ve istikrar açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kuzey komşumuzdaki bu köklü değişiklikler ve özel
likle Türk cumhuriyetlerindeki oluşumlar, ülkemiz açısından fevkalade büyük önem taşımak
tadır. Bugünkü belirsizliklere ve istikrarsızlık olasılıklarına rağmen, Türkiye'nin önünde yep
yeni ufuklar açıldığını ve Türkiye açısından yeni imkânların doğmakta olduğunu söylemek abart-
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ma olmayacaktır. Türkiye, bu imkânları değerlendirmek izleyeceği gerçekçi ve akılcı politika
larla bu tarihî değişikliklerden azamî ölçüde yararlanmak durumundadır. Politikamız, her şeyden 
önce, gerçekçi olmak zorundadır, tyi komşuluğun gereklerini tam olarak yerine getirmeye de
vam edeceğiz. 

Egemenlik ve bağımsızlığa saygı, toprak bütünlüğü ve iç işlerine karışmama gibi uluslara
rası hukukun temel ilkeleri, bütün devletlerle ilişkilerimizde olduğu gibi, bu cumhuriyetlerle 
ilişkilerimizin de temelini oluşturacaktır. Kafkasya'da komşumuz olan cumhuriyetlerle olduğu 
gibi, Karadeniz yoluyla komşumuz olan cumhuriyetlerle ve tarihî ve kültürel bağlarımız bulu
nan Orta Asya cumhuriyetleriyle de her alanda hak eşitliği, ortak yarar temelinde en iyi ilişki
ler içinde olmaya azamî özen göstereceğiz. Verimli bir işbirliği kurmak ve geliştirmek için çaba 
harcayacağız. 

Kuzey komşumuzda yaşayan topluluklara tabiatıyla özel bir ilgi göstereceğiz. Dil ve din 
birliğimiz, ortak bir kültür mirasını paylaşıyor olmamız, halklarımız arasında yakınlık, bu top
luluklarla ilişkilerimizi her alanda geliştirmemiz ve güçlendirmemiz için güçlü bir temel oluş
turmaktadır. Bu topluluklarla ilişkilerimizi geliştirme politikamızda dikkatli olmamız da ge
rekmektedir. Her şeyden önce, Türk kökenli toplulukların kendi aralarında derin ayrılıkları, 
rekabetler, düşmanlıklar yaratılmış olduğunu dikkate almak durumundayız. Bu topluluklarla 
ilişkilerimizi geliştirirken, kendi aralarındaki hassas ilişkileri gözönünde bulundurmak zorun
dayız. Her Türk toplumuna eşit davranmak, birini diğerine tercih etmemek, aralarındaki ça
tışmalara taraf olmamak durumundayız. Amacımız, tam tersine, aralarındaki zıtlıkları hafif
letmek ve uzun vadede onları barıştırıp, bağdaştırmaktır. 

Türk toplumlarının her biri için ayrı bir kimlik, ayrı bir benlik yaratılmış olduğunu ve 
bunların kuşaklar boyunca pekiştirilmiş olduğunu unutmamalıyız. Bugün kuzey komşumuz
da Türk oldukları halde Türk adı taşımayan 25 ayrı topluluğun yaşadığını dikkate almak ve 
her Türk toplumunun kendi adına, kişiliğine ve özelliğine, kıskançlıkla sarılmış olduğunu göz
den uzak tutmamak zorundayız. Sabırlı olmamız, bu toplulukların Özelliklerine dikkat etme
miz, saygıyla yaklaşmamız gerekecektir. Ülkemizle bu cumhuriyetlerin arasında gerçekleştiri
len üst düzey ziyaretlerin ilişkilerimizin her alanda daha ileriye götürülmesi için gerekli siyasî 
ortamın hazırlanmasına katkıda bulunacağını düşünüyoruz. 

Bildiğiniz gibi, aybaşında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret etmişti. Ha
len, Özbekistan Devlet Başkanı, ülkemizde bulunmaktadır, önümüzdeki hafta da Kırgızistan 
Devlet Başkanını ağırlayacağız. Bu ziyaretler sırasında aktedilen dostluk ve işbirliği anlaşma
ları, ekonomik, ticaret, ulaştırma, kültürel ve diğer alanlardaki anlaşmalar, bu cumhuriyetler-. 
le ilişkilerimizin ahdî bir temele oturtulmasını ve genişletilip daha da zenginleştirilmesini sağ
lamaktadır. Bütün bu topluluklarla köprüleri yeniden kurup, güçlendirme politikamızda en 
Önemli araçlardan biri alfabe olacaktır. Bildiğiniz gibi, bu topluluklar Stalin tarafından Kiril 
Alfabesini almaya zorlanmışlardır ve halen bu alfabeyi kullanmaktadırlar. Bu durum, aramıza 
-maalesef-bir duvar çekmiştir. 

Azerbaycan .ve Orta Asya cumhuriyetlerine karşı izleyeceğimiz millî politikanın temel un
suru, kalıcı etkisi nedeniyle eğitim ve insan yetiştirme olacaktır. Sistemli bir eğitim programı 
hazırlamak, olanaklar ölçüsünde, azamî sayıda gence burs sağlamak temel hedeflerimizden 
birisidir. 
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Laik Türkiye Cumhuriyetinin kuzey komşumuzdaki Türk topluluklarına karşı izleyeceği 
politika da tabiatıyla laik olacaktır. Ancak, bu cumhuriyetlerde yaşayan Türklerin tamamına 
yakın bölümünün Müslümanlardan oluştuğunu dikkate alan Hükümetimiz, Diyanet İşleri Baş
kanlığımız aracılığıyla bu alanda da gereken yardımları yapacaktır. Bağımsızlıklarını kazanan 
Tüı*k cumhuriyetlerini beklentilerini karşılamak, bu ülkelerde yaşayan dil, din ve kültür bağla
rıyla bağlı olduğumuz halklara karşı üstlendiğimiz yükümlülükleri yerine getirebilmemiz için 
ilgili tüm bakanlık ve kuruluşlara büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Hükümet olarak, 
son derece dikkatli, duyarlı davranmaktayız. Koordinasyonun öneminin idraki içerisindeyiz. 
Karşımızda, nüfus bakımından Türkiye nüfusuna yakın, toprakları bakımından Türkiyelin 
5 misli ve devasa sorunlarıyla büyük bir Türk dünyası bulunmaktadır. Bu dünyaya, gerçekçi, 
akılcı ve sistemli bir politikayla yaklaşmak zorundayız. Bu millî politikaya tahsis edeceğimiz 
kaynakların hesabını iyi yapmak, rasyonel davranmak zorundayız. Şüphesiz, bu politikanın 
da belli bir maliyeti olacağı ortadadır. Örneğin, bir başkonsolosluğumuzun faaliyete geçirile
bilmesi için ilk aşamada 1 milyon dolarlık bir kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Önümüzdeki 
dönemde bu ülkelerden ülkemize gelecek en az 500 öğrenciye burs sağlanması planlanmakta
dır. Tüm bu hedeflerin, esasen kısıtlı imkânlarla hizmet vermeye çalışan Dışişleri Bakanlığımı
zın bugünkü bütçesiyle gerçekleştirilemeyeceğini, sanırım sizler de takdir edersiniz. 

İzleyeceğimiz politikanın başarısı, Hükümetimizin yanında, diğer tüm kurum ve kuruluş
larımıza da bağlıdır. Bu bağlamda, üniversitelerimiz, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumumuz, meslekî kuruluşlarımız, basınımız, Radyo ve Televizyon kurumumuz büyük önem 
taşımaktadırlar. 

İlişkilerimizi geliştirme politikamızda önemli bir husus da, ulaştırma ve haberleşme ala
nında gerekli adımları atmaktır, Doğrudan temas, insanlarımızın birbirini daha iyi tanımaları 
ve kaynaşmaları buna bağlıdır. Hava yoluyla olduğu gibi, demiryolu ve karayolu ile fizikî bağ
lantıyı gerçekleştirmek durumundayız. Haberleşme sistemlerini geliştirerek, bağlarımız» güç
lendirmek ve toplumların dünya ile bağlantı kurmalarına yardımcı olacak durumdayız. 

Televizyon ve radyo, birbirimizi daha iyi tanımamızda temel unsurdur. PTT ve TRT ku
rumlarımız bu alanda hayatî bir görev üstleneceklerdir. Bu alanda malî fedakârlıklardan da 
kaçınmayacağız. Eğitim alanında imkânlarımızı seferber edeceğiz. Kadroların yetiştirilmesine 
yardımcı olacağız. Tarih sahnesine çıkan bu cumhuriyetlere devlet tecrübemizi götüreceğiz. 

Ekonomi alanındaki bilgi ve deneyim birikimimizi kendileriyle paylaşacağız. Serbest pa
zar ekonomisi modeline geçiş alanında kendilerine yardımcı olacağız. 

Türkiye'nin bu cumhuriyetler için bir çekim merkezi olduğu doğrudur. Bu cumhuriyetler 
için en güzel model, çağdaş, modern, demokratik Türkiye Cumhuriyeti modelidir. Bu nedenle 
de bütün bu cumhuriyetlerin Türkiye'den beklentileri vardır. Bu beklentileri karşılama gayreti 
içinde olacağız. İmkânlarımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Gerçekleştiremeyeceğimiz va
atlerden de özenle kaçınacağız. Bu cumhuriyetleri himaye etmek gibi bir politik amacımız ke
sinlikle yoktur. Devletten devlete eşit ilişkiler içerisinde olacağız. Hak eşitliği ve ortak yarar 
ilkelerini gözeteceğiz. Bu politikamız, bir devlet politikası olarak Yüce Meclisimizin iradesi doğ
rultusunda şekillenecek/siyasî partilerimizin teşvik, telkin ve eleştirileri dikkate alınarak uy
gulanacaktır. Ulusça üstlendiğimiz bu tarihî görevi yerine getirebilmemiz için Yüce Meclisin 
desteğine güvenimiz tamdır. 
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Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıraları-
nadan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Şahısları adına söz isteyen iki arkadaşımız var; Sayın Coşkun Kırca?.. Yok. 
ikinci sırada Sayın Şıvgın; buyrun efendim. 
HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; konuşmama başlarken, 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. . 
, Bugün grupları adına konuşan değerli arkadaşlarımızın hepsinde çok önemli müşterekler 

tespit ettim; bundan fevkalade mutlu olduğumu burada ifade etmek isterim. Gerek Doğru Yol 
adına, gerekse SHP adına konuşan arkadaşlarımızın -özellikle iktidar grubu olarak- bu konu
ya yaklaşmaları, önergeyi veren Sayın Türkeş'in tartışma alanı olarak açmış olduğu bu konuda 
muhalefeti ile iktidarı ile geleneksel uzlaşmamızın dışında önemli bir uzlaşma olduğunu bura
da vurgulamak istiyorum. Zaten şu ana kadar dış politikada, genelde, ağırlıklı olarak önemli 
bir müştereklik vardı. Ancak burada ilk defa bu konunun sadece Dışişleri Bakanlığı tarafın
dan tespit edilmeyip, ona yön verici, yol gösterici mahiyette Meclis tarafından takip edilmesini 
dile getirilmesi, bence en önemli unsurlardan birisiydi. 

Ben, vaktimiz kısa olduğu için, özellikle bilmemiz lazım gelen bazı hususları kısaca be
lirtmek istiyorum. Bugün, Sovyetler Birliği dağılma sürecini hemen hemen birlik olarak ta
mamlama noktasında olup, çok kısa bir zaman içerisinde de yeni yapısını tam olarak şekillen
dirmiş olacaktır. Bu noktaya neden ve nasıl gelindi konusu eğer çok iyi bilinirse yerinde bir 
değerlendirme ile geleceğe dönük stratejilerimizi de tespit edebiliriz. 

Sovyetler Birliği bu noktaya kendiliğinden gelmedi. Gerek dışa açılma ve gerekse yeniden 
yapılanma politikaları da tek başına Gorbaçov'un politikası değil. Bu, Gorbaçov'un önüne 
devlet politikası olarak hazırlandı, getirildi ve sonuçta elbiseyi Gorbaçov giydi. Neden giydi?.. 
Sovyetler Birliği dünyanın iki süper gücünden birisiydi. Bu nedenle, Amerika ile uzay yarışına 
katıldı ve bu uzay yarışında, 1960'lı yıllarda, önce öne geçti; ama, daha sonraki gelişmelerde, 
Sovyetlerin ekonomik yapısı, serbest rekabet sistemine dayalı olmadığı için, Amerika'nın geri
sine düşerek, bu arada halkını da fevkalade fakirleştirdi. Amerika ile girdiği uzay yarışını kay
bettiğinden, sistemini diğer noktalarda da yenileyemedi. Dünyanın en büyük tahıl merkezi du
rumunda iken, bozuk sisteminden dolayı Amerika'dan buğday almak zorunda kaldı. Bunlar, 
uzun uzun tartışıldı ve belli bir noktaya geldi; geldiği noktada da Sovyetler kendisini yenile
mek zorundaydı. Bu yenilemeyi, yeni politikalarla ortaya koymaya çalıştılar ve belki de Brej-
nev zamanında hazırlanan politikaları, onun ölümünden sonra yapılan seçimler ve daha sonra 
da yönetime gelen Gorbaçov tarafından uygulamaya konuldu ve bu elbise giyildi. Böylece, dün
yaya yeni yapı ile çıktılar. 

Başlangıçta bu yapının bu noktaya geleceğini Batılı yazarlar, bilim adamları gözlediler ve 
dediler ki, "Bugünkü Rusya Federasyonunun dışındaki Sovyetler Birliği dağılabilir" Sonuçta, 
çekirdek devlet olarak Yeltsin'in başında bulunduğu Rusya Federasyonunu öngördüler. Bunu 
şu anda Slav Birliği şeklinde de geliştirmeye çalışıyorlar. Tabiî, böyle bir süreç sonunda gelinen 
noktada yeni bir bağımsız devletler topluluğu ortaya çıktı. Bizim, başta Türkler olmak üzere, 
Azerbaycan'dan başlayarak Kazakistan'a kadar bağımsızlığını ilan eden bütün Türk devletleri
ni ve Sovyetlerdeki diğer cumhuriyetleri tanımamız kadar doğru ve doğal bir şey yoktur. Bizim 
başlatmış olduğumuz ve şu anda İktidarın devam ettirdiği bu hareket doğrudur; onun için, 
bu hareketlerinden dolayı Hükümete ve bu hareketleri planlayan arkadaşlarımıza teşekkür et
mek isterim. 
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Ancak, ortada bir durum var, onu iyi tespit etmemiz lazım : Bizim, Türk cumhuriyetleri 
ile yakınlaşmamızı çok dikkatli bir şekilde götürebilmemiz lazım. Biliyorsunuz, bir Slav Birliği 
oluşturuldu; ama bunun karşısında Batı Avrupa Birliği var. Batı Avrupa Birliğinin başlangı
cıyla ilgili uzun hikâyeler anlatmamıza zannediyorum gerek yok, bunu daha geniş bir zaman
da anlatmak mümkün olabilir. Şu anda, Batı Avrupa Birliğinin, Ortak Pazarın başında Al
manlar var. 100 milyonu aşan bir potansiyel ile Batı Avrupa Birliği güçlü bir yapıyla Alman
ya'nın başında olduğu bir birlik haline dönüşüyor. Buna karşı, Gorbaçov'un "Ortak Avrupa 
Evi" tezi ise pek kabul edilmedi; bu, Urallardan Atlantik'e kadar bütün bu bölgedeki toplu
lukları, bağımsız devletleri -ki, Romanya, Yugoslavya, Arnavutluk ve Polonya dahil hepsi bu 
birliğe gireceklerdi- kapsıyordu; ama henüz bunu sağlayamadılar, sağlama şansları da şu anda 
gözükmüyor. 

Biz de Ortak Pazara 1960'lardan bu tarafa yapılan çalışmalar içerisinde girmeye çalışıyo
ruz; ama sürekli de dışlanıyoruz. Sürekli dışlanmanın karşısında, önümüzde, oluşturulan yeni 
alternatifler var. Bu alternatiflerden birisi, bizim hükümetlerimiz zamanında başlayan Kara
deniz Ekonomik işbirliği çalışmasıdır ki, bunun potansiyeli yaklaşık 300 milyon nüfusa hitap 
ediyor. Biz, bu bölgede güçlü olmak için, güçlülüğümüzü ve haklılığımızı devam ettirebilmek 
için bu işbirliğini çok ileriye götürmek durumundayız. Ortak Pazarın bana göre, alternatif po
litikalarından birisidir bu; biz burada güçlüyüz. Şu anda Sovyetler Birliğinde İ00 milyona ya
kın Müslüman Türk var; buradaki 60 milyonluk yapıyla birlikte 160 milyonluk bir nüfus po
tansiyeline sahip oluyoruz, öbür tarafta, Ortak Pazar nüfusu gittikçe azalacak; çünkü, nüfus 
artışı durmuş, her yıl eksi vermeye başlamış durumdadırlar. Bunları dikkatle takip edebilme
miz lazım geldiği kanaatindeyim. 

Özellikle, Türklerle ilgili çalışmalara gelince; en öncelikli hedefimiz, onların hepsinin ka
bul ettiği Latin alfabesi konusunda bizim burada işbirliğine gidebilmemizdir. Bu konudaki en 
büyük görev Kültür Bakanlığına düşer. Kültür Bakanı, zannediyorum yakında Türkmenistan'a 
gidecek; ama oraya giderken -eğer hazırlığını yaparsa- alfabeyi bastırıp gitmesi lazım. Bugün 
5-6 milyon kadar bir alfabeye ihtiyaç vardır; bu müşterekliği sağlayabilmemiz lazım; birinci 
unsur budur. 

Bu birinci unsuru gerçekleştirmemizin hemen arkasından, önümüzdeki günlerde -hassasiyeti 
dolayısıyla- Diyanet işlerinin acele organize olması lazım ki, ileride başka gelişmeler olmasın, 
yanlış başka şeylere gidilmesin; onun için, oraya üst seviyede yöneticiler göndermesi lazım, eğitim 
vermesi lazım, karşılıklı öğrenci alış verişinin sağlanması lazım. 

Sayın Gönen, Hükümet adına konuşurken, birinci unsur olarak karşılıklı öğrenci müba
delesine önem .Verileceğini söylediler; en doğru hareket budur. Biz oradan buraya öğrenci al
malıyız, buradan da yetişmiş insanlarımızı oraya göndermeliyiz. 

Ben, Sağlık Bakanlığım döneminde Azerbaycan başta olmak üzere, Türkmenistan, Özbe
kistan ve Kazakistan'a gittim. Her biriyle ikili anlaşmalar yaptık; ikili anlaşmalarımızda karşı
lıklı hekim alışverişini de öngördük; ancak, henüz şu anda uygulamaya konulabilmiş değil; 
devletler de bağımsız olduklarına göre, koyabilirler. Geçenlerde Türkmenistan heyeti geldiğin
de, Sağlık Bakanıyla bu konuyu görüştük; Kazakistan'dan mektup geliyor "biz adamlarımızı 
seçtik, siz de seçip gönderirseniz memnun oluruz" diyorlar. Yani, gelmek için her şey hazır. 
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Bir başka şey; şu anda Sovyetlerde acil ihtiyaç duyulan şey ilaçtır; gıda bir numara, ikinci
si ilaçtır. Bunun için de biz, Bakanlık olarak, tedbir almıştık; oraların hepsinde, merkezlerde, 
başkentlerde birer büyük eczane açılmasını istiyorduk. Yani, karşılıklı ilişkiyi, laftan öte, eyle
me dökebilmek gerekmektedir; eyleme dökebilmek için de işadamlarımız gidiyorlar; çok yo
ğun iş talepleri var. Bunun da disipline edilmesi lazım, yanlış bir iş olmaması için; gerçekten 
güçlü, gerçekten yapabilecek, taahhütlerini yerine getirebilecek yapıların desteklenmesi lazım. 
Bu büyük pazar ileride aleyhimize çalışabilir diye bir endişem var. Yani, herkes, her önüne ge
len gidebilir, alışveriş yapabilir, bu doğal bir şey; ama bunun belli bir yerde disipline edilmesi 
lazım; bunu da Hükümetin yapması gerektiği kanaatindeyim. 

Tabiî, burada gelecekle ilgili, ufukla ilgili önemli projelerin olabilmesi lazım. Biliyorsu
nuz, 19 Ağustosta, Sovyetler Birliğinde darbe oldu. Darbe, bütün dünyada şok yarattı; Gorba-
çov Kırım'da tatildeyken, askerler geldiler, Moskova'da, sabah saat 05.00'ten itibaren darbeyi 
ilan ettiler; sokağa çıkma yasağı yok, herkes yerine gidebiliyor, gazeteler serbest. Tabiî, bu şaş
kınlık, hayret, endişe; hepsini beraberinde getirdi; arkasından Yeltsin geldi... Şu anda, bir hu
susun altını, özellikle çizmek istiyorum : Sovyetler Birliğinde bütün bu dışa açılmalar, yeniden 
yapılanmalar olurken, yeni bağımsız devletler kurulurken, Kızılordudan terhis yok!.. Yeni ya
pıda da şu anda herhangi bir şey yok. Batının, Avrupa'nın en çok üzerinde durduğu, nükleer 
silahların akıbeti. Gerçi, Amerika'ya güvence verdiler; ama bu güvence ne kadar geçerli ola
cak, kim için geçerli olacak, kimler için geçerli olacak? Bunlar henüz belli değil. 

Sayın Dinçer, konuşmasında önemli hususlara temas etti. 
BAŞKAN — Sayın Şıvgın, süremiz dolmak üzere; yeni bir süre uzatımına mahal verme

mek için... 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 
Ali Dinçer'den bahsediyorum; Sayın Dinçer'in çizdiği perspektifte SHP'yi değerlendirdi

ğimizde, gerçekten, ben geçmiş devrelere göre çok önemli bir reform yapıldığı, düşünce refor
muna gidildiği kanaatindeyim. Bu ufkun, bu şekilde devamını temenni ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Şıvgın, teşekkür ediyoruz. 
Şahıslan adına başka söz isteyen yoktur. 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğindeki Türk Cum

huriyetleri ve muhtar bölgeleriyle ilişkileri konusundaki genel görüşme tamamlanmıştır. 
Değerli milletvekilleri, bugünkü çalışma süremiz dolmak üzeredir. 
Alınan karar gereğince, 8/4 ve 8/5 esas numaralı genel görüşme önergelerinin öngörüş-

melerini yapmak ve gündemdeki diğer konuları sırasıyla görüşmek için, 18 Aralık 1991 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 18.56 

• : - © — 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI . 

1. —- Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul İli Fatih İlçesinde 27.10.1991 tarihinde 
gözaltına alındığı iddia edilen bir vatandaşın akıbetine ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in 
yazdı cevabı (7/5) x 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

27.10.1991 günü İstanbul, Fatih İlçesi Kocamustafapaşa, Demirci Sokak 8/1 numaradaki 
evine gitmekte olan Hüseyin Toraman evinin önünde sivil giyinimli polisler tarafından zorla 
34 ATZ 56 plakalı otomobile bindirilerek götürülmüştür. Hüseyin Toraman otomobile binme-
mekte direnmesi üzerine, sivil şahıslar kendilerinin polis olduğunu ifade etmişlerdir. Çevreden 
bu olayı izleyenler şahsın kaçırtabileceği ihtimaliyle, bu durumu Kocamustafapaşa karakolu
na bildiriyorlar. Karakoldan gelen resmî giyinimli polisler olaya müdahale etmek istiyorlar, ancak 
sivil giyinimli olanlar kendilerinin polis olduğunu söyleyerek resmî polislere bu işe karışmama
larım söylüyorlar. 

Hüseyin Toraman'ın götürülmesinden 20 dakika sonra Hüseyin Toraman'a ait ev polisler 
tarafından aranıyor ve evin bütün eşyaları tahrip ediliyor. Gözaltı süresinin dolmasına karşın, 
Hüseyin Toraman savcılığa sevk edilmediği gibi serbestte bırakılmıyor. Bunun üzerine, Hüse
yin Toraman'ın ailesi Emniyet Müdürlüğünden takip etmesi üzerine, böyle bir şahsın Emniyet 
müdürlüğünde bulunmadığı ifade ediliyor. - * 

Daha sonra Hüseyin Toraman'ın ailesi olayı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi başsav
cılığına bildiriyor. Başsavcılığı 31.10.1991 ve 12.11.1991 tarih ve 1991/96 sayılı yazısıyla, iki kez, 
sözkonusu sanığı ve yapılan soruşturma sonucunu İstanbul Emniyet Müdürlüğünden isteme
sine karşın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu isimde herhangi bir şahsın gözaltında bulunma
dığını bildirmiştir. 

Konu hakkında benim ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve Mehmet Moğultay'ın İs
tanbul emniyet müdürü ve diğer ilgililerle yaptığımız tüm görüşmelerde, böyle bir şahsın göz
altına alınmadığı ve Emniyette bulunmadığı bildirilmiştir. 

1. Hüseyin Toraman polis tarafından alınmış mıdır? 
2. 34 ATZ 56 plakalı özel otomobil İstanbul Emniyetine mi ait? Eğer emniyete ait değil, 

ise, bu otomobil kime aittir? 
3. Hüseyin Toraman gözaltına almadı ise bugüne kadar savcılığa niçin sevk edilmemiştir? 
4. 17 Ekim günü Hüseyin Toraman'ı zorla otomobile bindiren sivil şahıslar polis değil-

diyse, Kocamustafapaşa polis karakolundan gelen resmî ekip, kaçıranların polis olduğuna na-. 
sil inanmışlardır? 

5. Kocamustafapaşa polis ekibi, Hüseyin Toraman'ı kaçıran şahıslara niçin müdahale 
etmemiştir? 

6. İstanbul Emniyet Müdürü "polis almamış ancak MİT almış olabilir" demektedir. 
MİT'in yakalama ve sorgulama gibi görev ve yetkisi var mıdır? 

7. Hüseyin Toraman Millî İstihbarat Teşkilatı tarafından alındıysa, şu anda nerede bu
lunmaktadır? 

8. Eğer Hüseyin Toraman'ı kaçıranlar Emniyet mensubu değildiyse, kimler tarafından 
kaçırıldığı araştırılmış mıdır? 
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; 9. Hüseyin Toraman'ı 30 Ekim 1991e günü Gebze Emniyet Amirliğinde görülmüştür.Geb-
zeden sonra nereye gönderilmiştir? 

10. Hüseyin Toraman hayatta mı? Yoksa öldürülmüş müdür? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 13.12.1991 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Şube : Top.01.(E)-306660 
Konu : Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Kan. Kar. Md. 19.11.1991 gün ve 
7/5-034/198 sayılı yazısı. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen Hüseyin Toraman'ın kimliği be
lirsiz kişilerce 34 ATZ 56 plakalı otomobille kaçırılması konusunda, önergede ileri sürülen htş-
suslarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Hüseyin Toraman polis tarafından gözaltına alınmamıştır. Halen yasadışı örgüt üyesi 
olmak ve karıştığı eylemlerden dolayı aranmaktadır. 

2. Kayıtların tetkikinde 34 ATZ 56 sayılı plakanın bir TIR çekicisine ait olduğu anlaşıl
mış olup, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait otolardan değildir. 

3. Olay günü Fatih emniyet Amirliğine bağlı ekipler ihbar üzerine olay yerine intikal et
mişlerse de herhangi bir olaya rastlamadıklarından müdahalede bulunulmamıştır. 

4. MİT Müsteşarlığının kuruluş, görev ve yetkileri kendi kanunları ile düzenlenmiştir. 
5. Hüseyin Toraman'ın kaçırılması ile ilgili tahkikata çok yönlü devam edilmektedir. 
6. 30 Ekim 1991 günü Hüseyin Toraman'ın Kocaeli ili Gebze ilçe Emniyet Müdürlüğüne 

götürüldüğüne dair herhangi bir bilgi mevcut değildir. 
Arz,ederim. 

ismet Sezgin 
içişleri Bakanı 
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Saat : 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis araştırması önergeleri. 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 38 arkadaşının, tüketiciyi korumak ve ka
liteli mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi(10/2) 

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

3. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 29 arkadaşının, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğına ait tütün ve gümrük depolan 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) 

4. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu 
ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel^MiI-
Ietvekili Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü 
Güney ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya 
Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Kocaeli Milletvekili Şevket 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) 



6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Eskişehir E Tipi Cezaevinin boşaltıl
masından önce herhangi bir araştırma ve inceleme yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet baka
nından sözlü soru önergesi (6/2) 

2. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan'ın, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Baş
savcısı ile bu Mahkemede görevli bir savcı hakkındaki şikâyetlerle ilgili olarak idarî soruştur
ma açılıp açılmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

3. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Dışişleri bakanlığı eski Müsteşarı hakkın
daki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/4) 

4. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirti'nin, Devlet Bakanı Tansu Çiller'in, mal beya
nı ile ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/5) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 
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