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BAŞKAN - Buyurun.
ABDULLAH GÜL (Devamla) - ...Türkiye'nin bunlardan faydalanması mümkün değildir;
faydalanacak taraf, tek başına İsrail olacaktır.
Şimdi, bu anlaşmalar yapılırken, biliyorsunuz, ortada hükümet yoktu; seçimden yeni çıkılmış
tı; bu Meclis de oturmamıştı. Dolayısıyla, ne Savunma komisyonu vardı ne Dışişleri Komisyonu
vardı. Velev ki, olsa bile, bu Mecliste, savunma komisyonları, dışişleri komisyonları, Amerika'da,
Avrupa'da olduğu gibi fonksiyonlar görmemektedir; bunu biliyoruz. Bu Mecliste, bunlar hiç tartışılmamaktadır ve dolayısıyla, Meclis de, Hükümet de hepsi, by pass edilmiştir; hepsi, böyle önem
li konuların dışında bırakılmıştır.
Şimdi, F-4 Fantom savaş uçaklarının modernizasyonlarına, yerli ve diğer birçok firma teklif
vermesine rağmen, bu modernizasyon'çalışmalarının, birçok ayrıcalıkla, 5 milyonluk İsrail'e veril
mesiyle başlayıp, İsrail'e askerî imkânlar tanıyan son gelişmelerin, millî çıkarlarımıza, uzun vade
li güvenliğimize ve milletimizin hissiyatına ters olduğu kanaatindeyim. (RP sıralarından alkışlar)
Ümit ediyorum ki, bütün bunlar gözden geçirilir; bu Meclis, milletin temsilcisi olarak, bütün
bu konularda, nasıl, bütçe hazırlanırken devreye giriyorsa, nasıl, ekonomide bir mesele olunca dev
reye giriyorsa, millî güvenliğimizi, millî savunmamızı ilgilendiren ve dolayısıyla, tabiî, dışişlerimi
zi, dış ilişkilerimizi, dış politikamızı da ilgilendiren bu politikalarda, devreye girmesi gerektiği ka
naatindeyim ve inanıyorum ki, Sayın Millî Savunma Bakanı, bu konuda gerekli açıklamaları yapa
caktır ve...
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Dışişleri Bakanı da yapsın!..
ABDULLAH GÜL (Devamla) - ...inanıyorum ki, gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Gül, teşekkür ediyorum.
Gündemdışı konuşmaya cevap vermek üzere, Millî Savunma Bakanı Sayın Sungurlu; bu
yurun.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; askerî sahada İsrail ile yapılan anlaşma üzerine, yerli ve ya
bancı basında büyük bir endişe ve tereddüt olduğu dile getirilmektedir. Bugün, bize bu hususta
açıklama fırsatı veren Sayın Gül'e teşekkür ediyorum.
Aslında, Türkiye'de İngilizce yayınlanan bir dergide, ya benim iyi ifade edememem veya baş
ka bir sebeple, bu mesele, benim ağzımdan gündeme gelmiştir. Daha önce, Refah Partisine men
sup bir milletvekili arkadaşımın bu konudaki sualine yazılı cevap vermiştim; bu konuda, Genel
kurmayın bize verdiği bir nottu, aynı notu, kendisine de iletmiştim ve bu notu şimdi sizlere de oku
yacağım.
Bu konuşmaya cevap vermek için, mevcut sözleşmeleri okumak üzere müsteşarımı bu sabah
vazifelendirdim, bana, elimdeki şu notu verdi; Bakanlar Kurulu toplantısına katıldığım için bu no
tu okuma şansım olmadı; bunu da sizlere okuyacağım.
Şu da, Dışişleri Bakanlığının hazırlayıp, bana takdim ettiği nottur. Ama, en doğrusu, elbette
ki, kendi müsteşarımın, bu konuyla ilgili mevcut sözleşmeleri okumak suretiyle çıkardığı özettir.
Biz bunları Refah Partili milletvekili arkadaşlara yazılı olarak da verdik.
Dünyada yeni askerî ittifakların oluştuğu meselesi doğrudur. Soğuk harbin bitmesinden sonra
dünyada yeni askerî ittifaklar, yeni oluşumlar meydana gelmiştir; Orta Asya'daki yeni gelişimler,
Varşova Paktının çözülümü, Avrupa'da NATO'nun yeni durumu, BAB'ın sürdüğü istikametler,
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