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layı milletvekili arkadaşım Sayın Orhan
Ergüder'e ve ayrıca grupları ve şahısları
adına söz alan saygıdeğer milletvekillerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Bir gazeteci, mesnedi olmayan iddia
lar ye birbirine bir türlü geçmeyen zin
cir halkaları ortaya atarak, ülkemizde
hemen ele alınması gereken çok önemli
meseleler varken, haftalarca, devlet ka
demelerini ve kamuoyunu yanlış ve çar
pıtılmış bilgilerle meşgul edebilmiştir.
Görüşülen gensoru da bu bilgilerin ışığın
da hazırlanmıştır. »Takdir, tabiatıyla Yü
ce Meclisindir.
Bu vesileyle, malum gazetecinin önü
alınmaz hırsının yarattığı dalgalara kapıl
mayarak, konuyu serinkanlılıkla değerlen
diren basınımızın değerli mensuplarına
da huzurunuzda teşekkürü borç biliyo
rum.
iBu mesele üzerinde Yüce Mecliste
yaptığım konuşmanın da muhalefet grup
larınca yanlış değerlendirilmiş olduğunu
üzülerek müşahede ettim. Yine bu fırsatı
kullanarak, konuşmamda, hiçbir değerli
millötvökilimizi veya grubu, teröristlere
ortaklık etmekle suçlamadığınıı tavzihen
arz etmek isterim. Vungulamak istediğim
husus, can güvenliğine ve devletin has
sas işlerine, ait bazı teknik bilgilerin ba
sında -ki, malum köşe yazarı buna ber
devamdır- ulu orta yazılmasının vahim
sakıncalarına dikkat çekmek idi. Bir de,
devletin evrak güvenliğinin hangi saikle
olursa olsun ihlal edilmemesi gerektiği,
ibu tür ihalelerin ihanet olduğu hususla
rını dile getirmiştim. Son günlerde ba
sında takip etmekte olduğumuz bir ra
por konusu da, bu endişelerimizin ve
uyarılarımızın haklılığını bir kez daha
ortaya koymuştur.
Değerli milletvekilleri, bizler hepimiz
(geçiciyiz, devlet bakidir; onun kurallarını
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korumak, Allah'a inanmak kadar kutsal
(bir görev olmalıdır; üzerine titremeliyiz.
IBir diğer üzüntümüz de, iddialar or
taya atıldıktan sonra, muhalefet grupla
rının, bize gelip bazı hususları ciddî şekil
de sorma zahmetine bile girmeden, sade
ce basında çıkan, konuyla ilgili beyan
ve yorumları gensoruya esas almalarıdır.
Bu girişten sonra, izin verirseniz, gü
venlik araç ve gereçlerine ilişkin bazı ta
mamlayıcı değerlendirmeleri 'bilgilerinize
sunmak istiyorum.
Değerli milletvekilleri, 1981 yılı so
nunda, Türkiye'nin, uluslararası terör ne
deniyle yurt dışında çok değeri evlatla
rım kaybetme bakımından gayet ciddî bo
yutta bir tehlike ile karşı karşıya oldu
ğumu hepimiz kabul ediyoruz. Biraz ev
vel Sayın Dışişleri Bakanımız da bunu ga
yet güzel bir şekilde İfade ettiler.
Bendeniz, 1979 yılında Lahıey'de Bü
yükelçimiz özdemıir Benler'in Oğlu Ah
met Benler'im şehit edilişinde yanında bu
lunmuş, onu kucağında taşımış bir kar
deşinizim. Bu acılarla ve ıstıraplarla ül
keme döndüm.
Devam eden sıaldınlaır, devleti bir yer
de çaresiz bırakmıştı. Maliye Bakanlığı,
ödenek tahsisinde mütereddit davranmak
taydı.
Zamanın Başbakanı Sayın Ulusu'nun
direktifi lile çalışmalar başlatı İm ıştır. Sü
rekli briifinglıer, konunun uzmanı bulunmadığı için yurt dışına gönderilen heyet
ler ve getirilen bilgilerin burada değerlendiriLİmesi birbirini takip etmiştir. Yurt dı
şında inceleme ve araştırmalar yapılmış
tır, kıyaslayıcı bilgi ve belgeler Türkiye'
ye getirilmiştir. Sözü edilen Alman fir
ması da, diğer firmalar meyanında, Ba
kanlığın ilgi çemberine bu şekilde girmiş
tir. Bendeniz o sırada yurt dışından yeni
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