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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

26 , 4 . 1980 Cumartesi günü yapılacak olan 
TBMM Birleşik Toplantısının saat 14 00te başla
masına dair Danışma Kurulu önerisi 'kabul edildi. 

Oım'hurbaş'kanı seçimi için yapılan 47 nci tur oy
lamada adaylardan hiçbirisi seçilebilmek için yeterli 
oyu sağlayamadılar, 

Yapılan 48 nci tur oylamada ise Genel Kurulda 
çoğunluğun 'kalmadığı anlaşıldığından : 

26 Nisan 1980 Cumartesi günü saat 14.00'te 
toplanılmak üzere birleşime saat 16.48'de son verildî  

Baş'kan Divan Üyesi 
Başjkanvekili İstanbul 

Ali Fuat Eyüboğlu Recep Özel 
Divan Üyesi 

Rize 
Yılmaz Balta 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyüık Millet Meclisi Birleşik Toplîantrsının 32 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın Üyelerin 'beyaz düğmelere basmalarını 
rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere 

başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmenin, Orta
doğu olaylarının gelişmeleri ve bu gelişmelerin uzan
tılarıyla son dış seyahati hakkında gündem dışı açık
laması ve aynı konuda gruplar adına yapılan konuş
malar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Hükümet adına Sa
yın Dışişleri Bakanı, Ortadoğu olaylarının gelişme
leri ve bu gelişmelerin uzantılarıyla, son dış seyaha
tine ait müşahedeleri hakkında açıklamalarda bulun
mak üzere gündem dışı söz talebinde bulunmuştur. 

İçtüzüğün 60 ncı maddesinin 2 nci bendine göre 
kendilerine söz vereceğim. Hükümetin açıklamasın
dan sonra gruplara da söz hakkı doğmaktadır. Bu 
sebeple, gruplara da söz vereceğim. 

2. — Dış politika konusunda hükümet ve Grup
lar adına yapılacak görüşmelerin SO'ar dakika olma
sına dair Danışma Kurulu Önerisi. 

BAŞKAN — Görüşmelere başlamadan Önce, Da
nışma Kurulumuzun bu yönde bir önerisi vardır^ 
Öneriyi okutuyorum : 

Türkiye Büyüjk Millet Meclisi Birleşik Toplantısı. 
Genel Kuruluna 

Danışma Kurulu Önerisi 
Türlüye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı

nın 26.4.1980 Cumartesi günkü birleşiminde, Ortado
ğu olaylarının gelişmeleri haklkında, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 60 ncı maddesine göre, Hükümetin yapa-

— 310 — 



TBMM B : 32 26 . 4 . 1980 O : 1 

cağı gündemin açıklaması süresiyle gruplar adına ko
nuşma sürelerinin 30'ar dakika olması önerilmiştir. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

CHP Grup AP Grup 
Başkanvekil'i Başkanvekili 

Coşkun Karagözoğlu Oğuz Aygün 
MSP Grup MHP Grup 

'Başkanvekil'i Başkanvekili 
Hasan Aksay İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler..; Ka'bul etmeyenler..; Kabul edilmiştir. 

/. — Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'in, Or
tadoğu olaylarının gelişmeleri ve bu gelişmelerin uzan
tılarıyla son dış seyahati hakkında gündem dışı açık
laması ve aynı konuda gruplar adına yapılan konuş
malar (Devam) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dışişleri Bakanı. 
(AP sıralarından alkışlar.) 

Sayın Bakan, görüşme süreniz yarım saattir, bu
yurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(C. Senatosu Giresun Üyesi) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
saygıdeğer üyeleri; 

Aylardır dünya kamuoyunu işgal eden ve son iki 
günde yeni boyutlara ulaşan 'bir meselenin, bölge
mizde ve dünyada yarattığı hava içinde yeni gergin
likler içinde dış politika görüşmesinin özel bir öne
mi olduğunu müdrikim. Bu imlkânı bahşettikleri için 
Başkanlık Divanına ve Sayın Başkan zatıâlinize te
şekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Sayın Başkan, Ortadoğuda ve dünyada yankıları 
sürüp giden, hatta terütaze olan bir olaydan söze baş
lamak istiyorum. Bu olay, Amerika Birleşik Devlet
leri Tahran Büyükelçiliği mensuplarının rehin olarak 
tutulması dolayısıyla bu rehineleri kurtarmalk amacıy
la 'başlandığı, fakat başarılamadığı ifade edilen ope
rasyondur. Henüz tepkileri tam olaraık sonuçlanma
mış bulunan bu olayın gelişme biçimi ve daha ön saf
haları hakkında kısa bilgi arz etmekte yarar görüyo
rum. 

'Bilindiği gibi olay, bundan 5 ay kadar önce 
22.10.1979 tarihinde İran'ın eski Şahının, Meksika' 
dan Amerika'ya geçip hastaneye yatırılması üzerine 
başlamış ve 4 Kasım günü rehine olayı tekevvün 
etmiştir. İranlı öğrenciler Amerika Birleşik Devlet
leri Tahran Büyükelçiliğini işgal ederek, oradaki 

Amerika Birleşik Devletleri mensuplarını rehin almış
lardır. Müteakiben, bir gün sonra Beyaz Saray söz
cüsü; Şahın, insancıl maksatlarla tedavi altında bulun
duğu için iadesinin mümkün olmadığını ifade etmiş 
ve ihtilafın çözümlenmesi için Filistin Kurtuluş Ör
gütü aracılık teklif etmiştir. Öğrenciler bu aracılık 
teklifini reddetmişler ve hadise o günden bu yana 
sürüp gelmiştir^ 

Öğrenciler ayrıca, rehine tuttukları Amerika Birle
şik Devletleri Dışişleri Bakanlığı mensuplarının kur
tarılmasına teşebbüs edildiği talkdirde öldürüleceklerini 
de o tarihlerde açıklamışlardır. 

Olay Birleşmiş Milletlere intikal etmiş, Birleşmiş 
Milletler olayın milletlerarası hukuka aykırı bir dav
ranış olduğunu tespit ederek, Güvenlik Konseyinde it
tifakla karara varmıştır. Ayrıca, Birleşik Amerika 
Devletleri Hükümeti Laney Adalet Divanına müra
caat ederek, rehinelerin kurtarılması hususunda ka
rar istihsaline teşebbüs etmiştir. Filhakika, Adalet Di
vanı rehinelerin serbest bırakılması gerektiği yolunda 
karar vermişse de, bu karar tatibik mevkiine konula
mamıştır. 

Olay böyle sürüp giderken, Amerika Birleşik Dev
letleri çeşitli teşebbüslere girişmişler, müttefikleri nez-
dinde kendilerine yardımcı olunmasını istemişlerdir. 
Bir yandan da milletlerarası forumlarda konu ele alın
mış, gerek Avrupa Konseyinde gerekse NATO Ba
kanlar Komitesinde ve Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Bakanlar Komitesinde müteaddit defalar müzakere 
edilmiş, her defasında davranışın milletlerarası huku
ka aykırı olduğu tespit edilerek, barışçı yollardan çö
zümlenmesi temenni olunmuştur. 

Biz olayın bidayetinde gerek Hükümet olarak, ge
rekse dahil olduğumuz milletlerarası forumlarda ola
yın barışçı yollardan ortadan kaldırılması ve ihtila
fın giderilmesi gereğine inandığımızı belirtmişizdir ve 
Ibu istikamette diplomatik çabalarımızı sürdüregelmişiz-
dir. 

Ne var ki, bütün temenni ve çabalara rağmen re
hinelerin seribest bırakılması mümkün olmamış, İran' 
da yapılan Başkanlık seçiminden sonra da beliren 
ümitler gerçekleşememiştir. İran'da yapılan Başkanlık 
seçiminden sonra, rehinelerin mesul ellere teslim edil
mesi teşeibbüsü de yine olumlu sonuca ulaştırılama
mıştır. 

Böylece sürüp giden ihtilaf, Birleşik Amerika Hü
kümeti tarafından bir kere de Güvenlik Kuruluna ge
tirilmek suretiyle 'barışı tehdit eder bir durum hâsıl ol
duğunun tespiti istenmiş; fakat alınan karar Sovyet 
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Rusya tarafından - bilindiği gibi - veto edilerek, tatbik 
mevkiine konulamamıştır, 

Nihayet, 7 Nisan 1980 günü Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı, rehineler meselesinin çözümlenme
si için yeni tedbirlere başvuracağını ilan etmiş ve bu 
tedbirleri de açıklamıştır. Tedbirlerin, bir yönü siya
si ve öteki yönü iktisâdi olmak üzere i'ki yönü var
dır. iki yönlü tedbirler uygulamak kararında olduğu
nu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dünyaya du
yurmuştur ve bu duyuru ile birlikte müttefiklerinin 
ve dostlarının kendisini desteklemelerini istemiştir. 
Müttefikleri ve dostları arasında Türkiye de vardır, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine de gene Amerika' 
nın Ankara'daki temsilcisi tarafından bir müracaat 
yapılmıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; olayın son gelişme bi
çimi ve yeniden ortaya çıkan sorunlar ve tepkiler 
hakkında kısaca bilgi verdikten sonra. Hükümetimi
zin meselenin başından beri tutum ve davranışını da 
ayrıca ıttılalarınıza arz edeceğim. 

Hadiseye dün ajans haberleri ile muttali olduk 
ve bütün ülkelerin de aynı şekilde haber aldıklarını 
bugün artık öğrenmiş bulunuyoruz. Amerika Birleşik 
Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Savunma Ba
kanı Yardımcısı, evvelsi akşam Washing!ton'daki Bü
yük Elçileri, NATO devletleri Büyük Elçileri ile Ja
ponya, Yeni Zelanda ve Avustralya Büyük Elçilerini 
davet ederek meseleyi kısmen açıklığa kavuşturmuş 
ve izahatta bulunmuştur, 

Verilen izahata göre, 24 Nisanı 25 Nisana bağla
yan gece Amerika Birleşik Devletlerinin Tahran'da 
bulunan rehineleri kurtarma amacıyla giriştiği operas
yonun, rehineler sorununa yeni bir boyut getirdiği or
taya çıkmaktadır. 

Olay şöyle izalh edilmektedir : 
Harekâta yaklaşık 90 askeri personel ve uçuş mü

rettebatı ile 8 helikopter ve harekâta bağlantılı nak
liye uçakları katılmıştır. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli Milletvekili) — Ter
cüman Gazetesi yazıyor bunları. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Helikopterlerin ve uçakların yakıt ik
mali için Tahrana takriben 600 kilometre mesafede 
çöl ortasındaki Tabas şehrine inmesi planlanmıştır; 
ancak helikopterlerin hareketinden sonra ikisi arıza
lanmış ve biride kum fırtınasına tutularak uçak ge
misine dönmeye mecbur kalmıştır. 

Operasyonla ilgili planlamaya göre, en az 6 he
likopterin kullanılması öngörüldüğünden, bu durum-
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da harekât Başkan Carter tarafından iptal edilmiş ve 
dönüş emri verilmiştir. 

Dönüşe geçildiği sırada bir C-130 nakliye uçağı 
ile bir helikopter yerde çarpışmıştır. Helikopterle nak
liye uçağının çarpışması sonucunda 8 kişi yanarak 
ölmüş, 4 kişi ise yanık yarası almıştır. Biri arızalı di
ğeri kaza sonucu yanmış olan helikopter ve kazaya 
uğramış nakliye uçağı dışında dört sağlam helikopter 
de geride bırakılmıştır. Keza, yanan sekiz ceset de 
olay yerinde terk edilmiştir. 

Gene, verilen bilgiye göre, helikopterler Basra 
Körfezinde bulunan Nimetz Uçak Gemisinden hava
lanmıştır, G-130 uçaklarının nereden havalandıkları 
açıklanmamıştır; ancak, Türk hava sahasından geç
medikleri muhakkaktır, 

Amerika Birleşik Devletleri harekât hakkında hiç
bir ülkeye daha önceden bilgi vermiş değildir. Biz 
Hükümet olarak, İran - Amerika Birleşik Devletleri 
ilişkilerin1! daha da güçleştiren ve yeni sorunlar ya
ratabilecek olan bu olayı bölgedeki etkisi itibariyle de 
mütalaa ediyor, fakat soğukkanlılıkla, barışçı yollar
dan çözümlenmesinin çarelerinin düşünülmesi ve araş
tırılması gerektiğine inanıyoruz. 

Olay hakkındaki diğer ülkelerin tepkileri hakkın
da da muhterem heyetinize biraz malumat arz etmek 
isterim. Biraz diyorum, çünkü haberler peyderpey ge
liyor, huzurunuzda ifade edeceğim haberler en son 
aldığımız resmi kaynaklı haberlerdir. O itibarla, eli
mize geldiği kadarı ile muhterem heyetinizi tenvir et
mek istiyorum. (CHP sıralarından «Gazete halberle
ri» sesleri.) Bir şey mi arzu ediliyor, anlamıyorum?.. 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Bakan. 
E. AKIP AKSAÇ (C. Senatosu Kırşehir Üyesi) — 

Gazete haberlerini bırakın. 
BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Sayın Başkan; bir dışişleri politikası 
değil, bir dışişleri olayı üzerinde konuştuğumu zan
nediyorum. Bu itibarla, arkadaşlarımın reaksiyonla
rının ve tepkilerinin sebeplerini anlamaktan acizim.-
Bir görev ifa ediyorum, Yüksek Meclise malumat 
arz ediyorum, resmi malumat arz ediyorum. Elimde 
olan bilgileri sunmakla yetinmek zorundayım. Salon
dan gelen «Gazete» sesleri meselenin ciddiyetiyle bağ
daşmıyor Sayın Başkan: Onun için ben görevime de
vam edeceğim izin verirseniz, (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri alkışlar.) 

İngiltere Dışişleri Sözcüsü; 9'ların Lüksenburg ka
rarlarının geçerliliğini koruduğunu söylüyor, Ingilte-
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re Dışişleri Balkanı ise eylemi anlayışla karşıladığını 
ve başarısızlıkla sonuçlanmasından üzüntü duyduğunu 
ifade ediyor. 

İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir 
açıklamada, rehinelerin kurtarılması amacıyla 'kuvvet 
kullanılmasına İtalya'nın karşı olduğu belirtiliyor, 

Danimarka, Hükümetinin, elinde, İranMa'ki esir
lere ilişkin olarak, rehinelere ilişkin olarak basın - ya
yın aracıyla iletilenlerin dışında bir b'ilgi mevcut ol
madığını söylüyor. Ortak Pazar ülkelerinin İran'a kar
şı ekonomik müeyyideler uygulamaya karar vermiş ol
duğu halde, acele edilerek fiili bir tutuma girişilmiş 
olmasını yersiz buluyor. 

Japonya Dışişleri Bakanı, olayı üzücü olarak tav
sif ediyor, görüşmeler yoluyla barışçı bir çözüme 
erişilmesini arzu eden Batı Avrupa ülkeleri ve Ja
ponya'nın rehinelerin kurtarılması amacıyla ortak 
müeyyideler uygulanmasının kararlaştırıldığı bir sırada 
Amerika Birleşik Devletleri tarafından resen İran'da 
eyleme girişilmesinin anlaşılamadığını, harekâtı aske
ri olarak nitelemekle birlikte, bunun barışçı bir yön
temi de tenkil etmediğini, hükümetin Amerika Birle
şik Devletleri operasyonu 'hakkında ayrıntılı 'bilgi 
edinmesine değin İrana karşı kararlaştırılan müeyyi
delerin uygulamaya geçip geçmeyeceğini bu durumda 
pek kestiremediğini söylüyor; ayrıca, Amerika Birle
şik Devletlerinin uluslararası hukuk kuralları gereğin
ce rehin tutulan vatandaşlarının da kurtarılma hak
kına sahip 'bulunduğunu ilave ediyor. 

Yunanistan resmi bir tepki göstermedi şu ana 
kadar. Ancak, Yunanistan askeri makamları, Per
şembe gecesi birkaç Amerikan sıhhiye uçağının Yu
nanistan semalarından geçmesi için istenilen izni ver
diklerini açıklıyor. Bir yetkili, uçakların Almanya'dan 
havalandıklarını ve muhtemelen yaralıları almak için 
Amman'daki bir üsse gittiklerini söylüyor. 

Avrupa Konseyi Parlamento Başkanı De Coster, 
eylemin esef verici olduğunu ve genellikle benimsen
meyen bir eylem olduğunu; ancak tüm diplomatik 
yollar denendikten sonra geriye tek bu seçeneğin kal
dığını söylüyor. 

Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Gromiko, Pa
ris'te olayı ilk duyduğunda inanmak istemediğini, 
Sovyetler Birliğinin, İrana karşı Amerika Birleşik 
Devletlerinin ve herhangi bir başka birinin kuvvet kul
lanmasına kararlılıkla karşı olduğunu ifade ediyor. 
Moskova Devlet Radyosu, Washington'u eleştiriyor. 

Çekoslovakya Devlet Raidyosu, Amerika Birleşik 
Devletlerinin eyleminin dünya barışını tehdit ettiği
ni söylüyor. | 
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Suriye, operasyonu, İsrail ve Mısır'ın da katkısıy
la Amerika'nın gerçekleştirmeye çalıştığını belirtiyor. 

İsrail Başbakanı bir açıklama yaparak, İsrail'in 
operasyon hakkında hiçbir bilgisi bulunmadığını söy
lüyor ve operasyonla hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığı
nı da ilave ediyor. 

Yugoslav Haber Ajansı, Amerika Birleşik Dev
letleri operasyonunun İran topraklarının ihlal edilme
si olduğunu belirtiyor. 

Pakistan, İran'la beraber olduğunu ilan ediyor. 
Hindistan resmi bir açıklamada, bu türlü askeri ha

reketlere Hint Hükümetinin cevaz tanımadığını ifade 
ediyor. 

Mısır, operasyonla Mısır'ın bir ilgisi olduğu yo
lundaki ha'berlerin asılsız olduğunu resmen açıklıyor. 
Öte yandan Başkan Sedat, bir kurtarma operasyonu 
için Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin bir ta
lebi olması halinde Mısır'ın gereken kolaylıkları gös
tereceğini söylüyor. 

Sayın Başkan, izin verirseniz şimdi son olayı 
böylece hülasatan ve tepkileri de kısaca arz ettikten 
sonra, olayın gelişmesinde diğer ülkelerin davranışları
nı da kısaca gözden geçirelim. 

Olayın bidayetinden beri - biraz evvel de ifade et
meye çalıştığım gibi Amerika Birleşik Devletleri mütte
fikleri nezdinde anlayış ve destek istemiştir. Amerika Bir
leşik Devletlerinin müttefikleri ve Batı Avrupa ülke
leri bu anlayışı göstermeye hazır olduklarını, fakat 
meselenin barışçı yoldan çözümlenmesinin şayanı ter
cih olduğunu tekrarlamışlardır. Milletlerarası forum
larda hareket takviye edilmiş, fakat hareketin bir 
askeri yolla çözümlenmesinin doğru olmayacağı mü
talaa edilegelmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 7 Nisaada 
tedbirlerini açıklayınca, ekonomik tedbirler konusun
da bazı tereddütler belirtilmiş ve zaman kazanma ça
balarına şahit olunmuştur. Nihayet, en son toplantı; 
benim de bulunduğum, katılmadan takip ettiğim Lük-
semburg'daki 9'lar toplantısı idi. O toplantıda da 9 
ülkenin Dışişleri Bakanı meseleyi uzun uzadıya, gece 
yarılarını geçen saatlere kadar tetkik ettikten sonra, 
şöyle bir sonuca varmıştır : Amerikayla siyasi daya
nışma lüzumuna inandığını tespit etmiş ve bu inanç
tan hareketle meselenin -halledilmesi için ekonomik 
müeyyidelerin uygulanmasının yararlı olacağı sonu
cuna varmış, fakat bunun tatbikatının 17 Mayısa ka
dar geri bırakılması lüzumunu kabul etmiştir. Bu lü
zumun gerekçesi de, teşrii meclislerin mesele ile il
gili kararları almasına imkân hazırlamak içindin 
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17 Mayıs tarihine varmadan, 22 Nisan tarihinde 
yapılan bu toplantıdan sonra, hemen birkaç gün son
ra, biraz evvel gelişme biçimini arz ettiğini olay mey
dana gelmiştir. Bugünden itibaren, diğer ülkelerin bu 
müeyyide uygulama, 17 Mayıs'tan itibaren müeyyide 
uygulama kararına varan ülkelerin nasıl bir tavır ta-
kınacalkları zamanla belli olacaktır. 

Bizim olay karşısındaiki duruşumuz ve davranışı
mız, muhtelif vesilelerle yapılan beyanlardan anlaşıla
caktır. Bu beyanların başında Sayın Başbakanın yap
tığı bir beyanı, daha önceleri yaptığı bir beyanı ha
tırlatmak isterim, Bu beyanatta Sayın Başbakan, «Ola
yın müessif olduğunu, fakat barışçı yollardan çözüm
lenmesi çarelerinin araştırılması gerektiğini» ifade et
mişlerdir. 

Ben, gerek beynelmilel forumlarda, gerek basın
da ve gerekse muhterem huzurunuzda yaptığım be
yanlarda da aynı ndktayı işlemeye çalışmışımdır. 

Bizim anlayışımıza göre hadise, diplomatları rehi
ne alma hadisesi gerçekten milletlerarası hulkulka ay
kırı bir harekettir ve bunun ortadan kaldırılması, bu 
ihtilafın çözümlenmesi gerekir; ancak, barışçı yollar
dan gidilerek netice alınması şayanı tercihtir, 

(Biz İran'ın komşusu ve tarih boyunca komşusu 
olmuş bir milletiz. İran ile dostluk bağlarımız, kar
deşlik bağlarımız, manevi bağlarımız var, elbette 
İran'a bu gözle bakma'k mevkiindeyiz, iran'ın me
selesinin çözümlenmesinde, barışçı yollardan çözüm-
lenmösinde bize düşecek görevleri ifa etmekten zevk 
ive şeref duyarız. Bu anlayış içinde olduğumuz için
dir ki, daima diplomatik yoldan meselenin içinde 
Ibulundük ve yardımcı olmaya çalıştık; fakat, mese
lenin boyutları, bir ülkenin yardımı ile ve diploma
tik yollardan yürümesiyle çözümlenmeye müsait ol
mayacak kadar büyük. 

. Tutumumuzda bir değişiklik yoktur. Biz, İran'ın 
bu sıkıntıdan, Amerika Birleşik Devletlerinin bu 
eziklikten kurtulmasının yollarının barışçı metotlar
la aranması gerektiğini ve bunun mümkün olduğu
nu mütalaa ediyoruz. Bu istikamette bize düşecek 
(görevleri de ifa etmeye kararlıyız, eğer bize barışçı 
yollardan yardımcı olmak görevi düşerse. 

Sayın Başkan; komşumuz İran'ın devrimi kendi 
iç meselesidir. Bir an önce normal hukuk nizamına 
dönmesi ve devletin müesseseleriyle işlerlik kazan
ması temennimizdir. Önümüzde beklenen milletve
kili seçimleri bir an evvel yapılırsa; ümit ederiz ki, 
yeni bir müessese, teşrii bir müessese faaliyete geç
mekle İran, müessesatı içerisinde ve hukuk düzeni 
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I içerisinde istikbalini inşa etmek imkânını bulacaktır. 
ıBu, samimi temennimizdir. 

'Buıgün İran'ın içeride sıkıntıları vardır; yer yer 
çatışmalar olduğunu duyuyoruz, basından öğreniyo
ruz. 'Bu meselelerin de yine kendi iç meseleleri ol
duğunu düşünerek, dalha fazla tafsilatına girmeyi 
lüzumlu görmüyorum. 

İzin verirseniz Sayın Başkan, şimdi Ortadoğudan 
söz açılmışken, Afganistan'daki durum hakkında kı
saca maruzatta bulunayım, sonra İran - Irak mese
lesini gözden geçirelim ve vaktim kalırsa diğer dış 
politika sorunları üzerinde mütalaamı arz etmeye de
vam edeyim. 

IBAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakikanız var efen-
! d im. 

I DIŞİŞLERİ! BAKANI HAYRETTİN ElRKJMEN 
i ^Devamla) — Sayın Başkan; o halde bu 5 dakika 

içinde ancak, Afganistan'da yeni bir durum meyda-
I na gelmediğini, Afganistan'ın işgalinden bu yana 

yeni bir durum meydana gelmediğini ifade etmek-
I le yetineyim. 

j Irak ile İran arasındaki ihtilafın zaman zaman 
' silahlı biçime girmesinden üzüntü duyduğumuzu ve 

bunun daha büyük boyutlara ulaşmaması temenni
sinde olduğumuzu arz edeyim. 

Bunlara ilaveten, hudutlarımızda komşularımızın, 
hiç kimsenin, hiçbir komşunu iç işine karışmama du
rumunu ve tutumunu muhafaza etmesini ve bu pren
sibe sadakat göstermesini beklediğimizi de arz ede
yim. 

Nihayet, Hükümetimizin hadiseleri her yönü ile 
yakından izlemekte bluniduğunu, tehlikeli istikamet
lere dönüşmemesi temennisiyle hadiseleri izlemekte 
bulunduğumuzu ifade edeyim. 

Şimdi açılacak müzakerelerde belirecek fikirler
den yararlanmak üzere müsamahanıza teşekkür ede
yim. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına söz talep edenleri sırasıyla oku

yorum : 
Milli Birlik Grubu adına Sayın Selâhartin Öz

gür, Cumhurbaşkanlığınca Seçilen Üyeler Grubu adı
na Sayın Safa Reisoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubu adına Sayın Sadi Somuncuöğlu, Milli Sela
met Partisi Grubu adına Sa'yın Necmettin Brbakan, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Bülent 
Ec'evit. 
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Söz sırası Milli Birlik Grubu adına Sayın Selâ-
hattin ÖzgürMe. Sayın Özgür buyurunuz. 

Sayın Özgür konuşma süreniz yarım saattir. 

MBG ADINA SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabii 
Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler, sayın mil
letvekilleri; 

Barışçı bir ulus için temel amaç, sınırları içinde 
birlik ve beraberliğimi koruyarak ve kalkınma düze
yini yükselterek muıtlu yaşamaktır. Buna erişmek 
için, dış ilişikliler de gerektiği gibi düzenlenmeli ve 
köUapmıalıdır. Dış ilişkiler, bir ülkenin bütün sorun
larıyla ayrılmaz şekilde bağlıdır. İç ve dış politika
lar arasında bir uyum şarttır. Bu uyumu sağlayama
yan ülkeler bir süre için yapay ilişıkilerle, olanakla
rını aşan yaşam koşullarına ve askeri güce ulaşabi
lirler, ama bu devam edemez. Dünya koşulları de
ğiştiği zaman, çok daha güç koşullarla karşı karşıya 
kalırlar. Dış politika, fırsatlardan yararlanma sanatı 
değildir. Dış politikanın temel amacı, bir ülkenin çı
karlarını, diğer ülkelerin çıkarlarıyla bağdaştırmak
tır., 

Dünya boyutunda bir barışa, ancak bu ülkelerin 
gerekleri uygulandığı zaman ulaşılabilir. Bazı devlet
lerin, diğer devletler üzerinde egemenlik kurarak ba
rışa varılmak girişimleri dünyamızda eksik olmamış
tır. Ancak, bu girişimlerinin hiçbirinin kalıcı bir ba
rış sağlayamadığı da bir gerçektir. Bu gerçekten ders 
almak gerekir. 

Devletler, üstünlüğe değil, eşitliğe dayalı bir dü
zen içinde yaşama yolunu bulmalıdır. Türkiye'nin 
dış politikası da bu esasa göre değerlendirilmelidir. 
Dış ilişkiler, halkla bütünleşerek oluşturulduğu ölçü
de böyle bir düzen aranılabilir. 

Devlet sorumluları z;aman zaman büyüklük hır
sına kapılabilirler; ama uluslar için önemli olan sev
gidir, herkesle birlikte mutluluktur. 

Dış politikamız yönlendirilirken; hükümetlerimiz, 
Meclislerimizin, kamuoyumuzun eğilimlerinden, gö
rüşlerinden yararlanmak yolunu aramalıdırlar. Böy
lece bir yandan ulusun gerçek eğilimlerine uygun bir 
dış politika izlemek olanağını bulurlar, bir yandan da 
dış politikada, bütün ulusun desteğini sağlamış olur
lar. Ulusal politika ancak böyle oluşur. 

Bugün hükümetler, daha çok dış politikada karar
larını aldıktan sonra; hatta anlaşmaları imzaladık
tan sonra Parlamentoya, kamuoyuna başvuruyorlar^ 
Bu yeterli değildir. Anlaşma yapılmadan; hatta ka
rarlar kesinlikle oluşmadan Parlamentonun, kamu
oyunun düşüncesi, eğilimleri bilinmelidir. 

Dış politikada yanlış bir adım atıldıktan sonra 
bundan geri dönmek çok zordur. Çünkü bu yanlış 
adım, başka ülkelere hiç olmazsa bir hak iddiası ver
miş olabilir. Dış ilişkilerdeki yanlışlıklan düzeltebil
mek, tamamen bizim irademize bağlı değildir. Bu 
nedenle ön danışmaya büyük önem vermelidir. 

Dışişleri Bakanımız Sayın Erkmen'm ilk beyan
ları bu açıdan çok önemliydi. Ancak gelişen olaylar, 
ön danışmaya gereken önemin gerçekten ver'ildıiğiniı 
kanıtlamadı. Dışişleri Bakanımızdan ilk beyanları 
doğrultusunda davranmalını diliyoruz. 

Sayın Senatörler ve milletvekilleri; hepimiz bi
liyoruz, Ortadoğu'da bir süredir çok önemli sorun 
lar oluşuyor; Ortadoğu, dünya politikasını yakından 
ilgilendiriyor, Türkiye için de özel bir önem taşı
yor. Ortadoğu'da göze çarpan olaylar, Sovyetler Bir
liğinin Afganistan'a askeri müdahalesiyle, Iran olay
larıdır. 

Fakat Ortadoğu ile ilgili geçerli değerlendirme 
yapmak için olaylara bakmak yetmez. Ortadoğu'yu 
bir bütün olarak ele almak gerekir. Ortadoğu II nci 
Dünya Savaşından beri âdeta anlaşmazlıklar kavşa
ğıdır. Burada birkaç sorun içice ve birbirlerini kitle -
yerek düğümlenmiş bulunuyor. 

Pek çok bölgede rastlandığı gibi, bu bölgede de 
bölge ülkeleri arasında anlaşmazlıklar vardır. Bu an
laşmazlıklara müzmin denilebilir. Yalnız 'bilinir ki, 
müzmin olaylar da fazla ihmal edildiği zaman sıcak 
anlaşmazlıklara neden olabilir. Bunlar birdenbire 
giderilemez; fakat gidermek yolunda çabalar da esir-
genmemeMdir. 

Bazı bölge ülkeleri böyle saptanmış anlaşmazlıkla
rı kendi yararlarına çözebilmek için kolay yollara 
gitmek isterler. En kolay yol olarak da, bir büyük 
devletin desteğini sağlamayı görürler. Oysa en çok 
sakınılması gereken davranış budur. Büyük devlet
ler bölge sorunlarına müdahale edince sorunun bo
yutu değişir; bölgesellikten çıkar, dünya çapında bir 
sorun olur. 

Bir çözüme gidebilse bile* bu çözüm bölgenin 
yararına değil, o büyük ülkenin yararına olur. Böyle 
bölgesel anlaşmazlığa bir de büyük devletler a,fasın
daki nüfuz rekabetinin sorunları eklenmiş olur. Or-
tadoğuda yaşanan sorunların gerçek yüzü de budur. 

Ortadoğuda oiı şey daha unutulm;amalıdir; II ncî 
Dünya Savaşından sonra bu bölgeye yeni bir devlet 
yerleşti; bu, İsrail'dir. Bu, artık bir vakıadır. Bütün 
devletler, bölge devletleri de dahil bunu içine sindir
melidir. îsrail de iddialarında sınırlı olmayı bilmeli-
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dir. Varlığım kendi gücüne veya dış güçlere değil, çev
resiyle işbirliğine dayatmalıdır. İsrail'e bölgede yer 
verilirken, onun kadar eski bir başka toplum Filis-
tinli'lere bu hakkı vermemek gerçjekçi değildir. Fi-
listin'liler de devletlerine sahip olmalıdırlar. İsrail da
hil bütün bölge devletleri bunu benimsemeli ve di
ğer devletler de bu yola çaba göstermelidir. 

Ortadöğuda kalıcı barışım temel koşullanndan bi
ri budur. Özellikle petrol büyük sorun haline geldi
ğinden beri, Orta, Doğuda büyük devletler arası nü
fuz rekabeti hızlanmıştır, nüfuz bölgeleri alanlarında 
hissedilir değişiklikler olmuştur. Biraz önce değindi
ğim gibi, bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklar, 
dünya boyutunda barışı tehdit eden anlaşmazlıklara 
dönüşmüştür. ' 

Sovyetlerin Afganistan'daki nüfuzunu pekiştir
mek girişimleri çok önceden başlamıştır, bugün de 
bilindiği gibi bir askeri müdahale şekline dönüşmüş
tür. Sınır aşılarak gerçekleştirilen müdahalelerin bam
başka bir vahameti vardır. Bu müdahalenin bir an
laşmaya dayanaraik istek üzerine yapıldığı iddia edil
se de, bu yine hoş görülemez. Önemli olan, ülkelerin 
mukadderatlarına kendüerinin sahip olmasıdır. Şu 
da bilinmeli ki, sızma yoluyla, müdahaleler, askeri 
müdahalelerden daha az sakıncalı değildir. Görülü
yor ki, sızmalara seyirci kalınırsa askeri müdahale
ler kazınılmaz olabiliyor. Bir askeri müdahale yal
nız bölge için, dünya barışı için değil, Sovyetler Bir
liği için de bir taühsizlk olmuştur. 

Ortadöğuyu böyle müdahalelerden uzak tutmanın 
en yi yolu, bu bölgenin bölge ülkeleri tarafından yö
netilmesi koşullarını sağlamaktır. Burada Atatürk'ün 
bölgesel politikasını saygı ve hayranlıkla anmak is
terim. Atatürk, bir ulusun varlığını ancak kendi gü
cüne dayanarak sürdürebileceğine inanırdı; ama böl
gesel anlatmalara da büyük değer verirdi. Sadabat 
Paktı, Balkan Paktı buna örnektir, ama dikkat gere
kir. 

Atatürk'ün bölgesel anlaşmalarında bölge dışı hiç
bir devlete yer yoktur. Atatürk çok iyi biliyordu ki, 
bir bölgeye dışarıdan büyük bir devlet davet edilirse, 
bir başka devlete de âdeta bir davetiye çıkarılmış 
olur. Elbet büyük devletlere karşı olmak için hiçbir 
neden yoktur. Büyük devletlerle de işbirliği zorunlu
dur, yararlıdır; fakat işbirliği başka bir şeydir, bir 
büyüik devleti kendi başına, kendi dışında, bir bölge
nin egemeni haline getirmek başka bir şeydir, Bun
dan bütün dikkatle sakınmak gerekir. 
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I Ortadöğuda özellikle Türkiye'nin bulunduğu böl
gede buna dikkat edilmek istenilmiştir. Yalnız son
radan SENTO adını alan Bağdat Paktl sırasında bu 
dikkat gösterilmemiştir. Herhalde Türkiye bundan 
sonra yeni Bağdat Paktları denemelerine girişmeye
cektir. 

Son zamanlarda Türkiye'yi içine alarak Ortadöğu
da, Amerika etrafında yeni bir pakt oluşturulacağın
dan ısrarla söz edilmektedir. Hiçbir Türk hüküme
tinin, bugün böyle bir pakttan yana olabileceğini dü-

I şünerniyorum. Türkiye yalnız böyle bir pakta girme- * 
mekle kalmamalı, dostuna ve müttefikine de böyle 
paktlardan, ikimseye hayır gelmeyeceğini anlatmaya 
çaba göstermelidir. * 

Herhalde NATO üyeliği, Türkiye'ye bu yönde 
herhangi bir yükümlülük getirmemektedir. NATO 
bir savunma anlaşmasıdır. Bununla da kalmaz, baş
ka ülkelerin bağımsızlığına ve özgürlüğüne de önem 
verir. NATO ilkeleri arajsmda kendi yararına da ol
sa, nüfuz bölgesi sağlamak yoktur. Nüfuz bölgesi po
litikası, yukarıda belirttiğim gibi Türkiye Cumhuri-

| yetinin politikasına da çok ters düşer. «Bölgeler böl-
j gelilerindir», ilkesi, barışın korunması açısından da çok 
i önemlidir. 
j Sayın senatörler ve müHetvekilleri; Afganistan 

olaylarını değerlendirirken, İran olaylarını gözönün
de bulundurmaımak mümkün değildir. Bugün İran' 

' da duruma tamamen egemen bir idare henüz kuru
lamamıştır. Fakat bundan önceki rejiminde de, bü
tün otoriter ve güçlü görüntüsüne rağmen, geçerli 
bir» idare olmadığı bir gerçektir. Bir zamanlar İran, 
bölge dışındaki bütün devletlerle d© işbirliği yapar, 
fakat bölge ülkelerinin egemenliğine d/e önem verir
di; dıştan müdahalelere karşı idi. Bu dönem, Türki
ye ile İran arasındaki dış ilişkilerde de yakın danış
malar sürdürülen bir dönemdi. Sonradan Şah, bölge-
lerarası işbirliğini, Amerika ile işbirliğine yeğledi ve 
İran'ın dış politikası bölgesefl/lik nıiltıeîiiğtini yitirdi, bir * 
büyük devlet politikası uzantısına dönüştü. Bu politi
ka değişikliği İran'a yaramadı, bölgeye yaramadı, 
dünya, barışma da yaramadı; hatta Amerika'ya da ya
ramadı. Ortadoğudaki son kuşku verici gelişmelerde 
bu değişikliğin de önemli bir rolü olduğunu düşün
memek kabil değildir. 

İran'ın yeni yönetiminin dış politikasını bölge ül
keleri arasındaki dayanışmaya dayandırmasını içten 
dileriz. Irak ve İran bu ilkeye gereken önemi verdik
leri zaman aralarındaki anlaşmazlıklar da tırmanma 
tehlikesinden kurtulmuş olur, bunların çözümlenme
si de kolaylaşır. 
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İran'da Amerikan Büyükelçiliği memurlarının re
hin 'alınması ve bunca süre serbest bırakılmaması el
bette çok üzücü bir olaydır. Yüzyıllardır her ortam
da benimsenmiş uluslararası bir ilkeye de aykırıdır. 
Bu 'ilkeler masa başında nazari olarak saptanmamış
tır. Aksi davranışların yarattığı ıstıraplar, insanları 
bu sağduyulu ilkeye yöneltmiştir. Bu ilkeden ayrıl
mak, uluslararası ilişkiler açısından büyük bir tehli
kedir; ancak iran'daki durum da gözler önündedir. 

İran'ın bugünkü durumunu da göz önünde bu
lundurarak, bu önemli konuya bir çözüm bulma;k 
gerekir; mazur görmek için değil, gerçekçi davran
mak için gereklidir. Bulunacak çözüm zora değil, 
sağduyuya, anlayışa, dayanmalıdır. Bir hatayı başka 
bir hata ıile karşılamak doğru değildir. Bundan barış 
yarar değil, zarar görür. Bu konuda insancıl bir so
run ile karşı karşıya kaldığımız bir gerçektir, fakat 
insancıl konularda şiddetten özellikle sakınılmalıdır. 
Dün bütün dünya kamuoyu rehineleri kurtarmak 
amacıyla Amerika Hükümeti tarafından İran'da giri
şilmiş askeri harekâtın heyecanını yaşadı ve kaygı 
duydu. Rehinelerin üzüntüsüne, askeri harekât sıra
sında hayatlarını kaybeden Amerikan askerlerinin 
açısı da eklendi. Ümit edeniz, başarısız kalan bu gi
rişim yeni hırçın eylemlere basamak olmaz. Tersine, 
tarafları bu konuyu görüşme yoluyla çözüme yak
laştırır. Ne İran ne Amerika bu konuyu bir inat me
selesi yapmamalıdır. Devletlerin prestiji güç gösteri
lerinden çök, şefkat ve anlayışlı davranışlarla koru
nur, 

Rehinelerden söz ederken, ondan daha az önemli 
olmayan ve özellikle Türkiye için son zamanlarda 
ıstırap kaynağı olan bir konuya da değinmek gereksi
nimini duyuyorum. Bu konu, yabancı temsilcilerin 
görevli bulundukları ülkelerde terörist örgütlerce 
katledilmesi konusudur. Daha da acısı, katillerinin 
bulunup cezalandırılması ve benzeri olayların önlen
mesi için fazla bir şey yapılmamasıdır. Elbette, bu 
cinayeti işleyenler hükümetler değildir; fakat hükü
metlerden bu konuda gerekli dikkat ve duyarlılılğı bek
lemek hepimizin hakkıdır. Temsilci dokunulmazlığı, 
her şeyden önce can güvenliğinin sağlanması m ge
rektirir. Öldürülmek, rehin alınmaktan daha vahim
dir. Bu konuda uluslararası bir bilinç uyandırmak 
gerekir. Bunun girişimi Hükümetimize düşer. Rehine
ler konusunda hükümetler arası kuruluşlar, bilimsel 
kuruluşlar nasıl vaziyet almış, olayı kınamışlarsa bu 
konuda da aynı şey yapılmalıdır. 

Burada, konuyu Kongreye getirmiş olan Ameri
kan senatörünü kutlamak isterim. Bir toplumun di-
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ger topluma haklı, haksız hıncını anıtlaştırmaktan 
sakınmalıdır ve öc alma girişimlerine karşı koymalı
dır. Tarihin her döneminde birbirine karşı hınç duy
muş uluslar az değildir. Dünya barışı bu hınçların 
canlı tutulmasında değil, küllenebilmesindedir. 

Burada, bugüne kadar görevleri başında böyle 
menfur girişimlerle hayatlarını yitirmiş, şehit Türk 
temsilcilerini saygı ile anarım. 

Sayın senatör ve milletvekilleri; Ortadoğu olay
ları özellikle İran'daki rehine sorunları NATO İtti
fakı içindeki dayanışma anlayışını güncelleştirmiştir. 
NATO Anlaşması açıktır; üye ülkelerin yükümlülük
leri NATO sorumluluk alanlarıyla sınırlıdır; fakat 
gerçek bir ittifakta hiçbir üye dayanışmayı sadece 
hukuki sınırlar içinde değerlendiremez. İttifakların 
manevi yükümlülükleri vardır. Güç durumda olan 
üyeye diğer üyelerin ellerinden geldiği kadar yardım
cı olması gerekir. Zor durumda kalan bir üyenin öte
ki üyelerden destek istemesi, bu nedenle doğaldır, 
fakat, burada hangi konularda ve hangi yöntemlerle 
destek isteneceği çok önemlidir. Destek, her şeyden 
önce isteğin bir girişimde bulunmadan danışmayı 
hatta başvurulacak girişimin beraberce saptanması
nı gerektirir. 

Bir de, resmi yükümlülük dışında yapılacak des
teğin her üyeye açık olması gerekir. Türkiye, NATO 
içinde desteğe geniş bir kapsam verilmesini her za
man savunmuştur; ama, bu görüşü öteki üyelerce her 
zaman benimsenmemiştir. Hatta ittifak içinde bir 
üyenin, diğer bir üyeye karşı yaptırım uygulama yo
luna bile gidilebilmiştir. Türkiye'ye karşı böyle ya
pılmıştır diye bizim danışmaya karşı çıkmamız söz 
konusu olamaz elbet; ama, NATO içinde bu konuda 
eşit 'bir değerlendirme yapılması zorunluğu da kabul 
edilmelidir, 

İran'daki rehineler konusunda NATO ülkeleri 
önlemlerden önce danışma olanağını gerektiği gibi 
kullanabilmiş, bulabilmiş olsalardı, bu konuda yapı
lacak girişimler belki daha değişik olurdu, daha çok 
etkinlik kazanırdı. Destek şekli olayla ilgili olduğu 
kadar, isteği yapacak ülkenin durum ve olanaklarıyla 
da yakından ilgilidir. Örneğin, rehineler konusunda 
Türkiye İran'a yaptırımlar uygulamak yerine, tari
hinden ve coğrafyasındaın doğan bağlara dayanarak 
İran sorumlularına çözüm hakkında telkinler yapa
rak, daha etkin ve yararlı olabilir. Rehinelerin ser
best bırakılmasını sağlamak, elbet her açıdan önem
lidir. Ancak bulunacak çözüm, sadece rehinelerin 
hayatını ve özgürlüğünü sağlamakla yetinmemeli, 
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bu konuda anlaşmazlığa düşmüş ülkeler arasındaki 
ilişkileri de koruyacak bir çözüm olmalıdır. Türkiye 
hem NATO üyesi, hem bir Ortadoğu ülkesidir. NA
TO yükümlülüklerimizde, bölge sorumluluklarımız
da aramızda bir çelişki söz konusu olamaz. Bizim 
için aimaç, ulusal sınırlarımız içinde, başta komşula
rımız, bütün ülkeleri© İşbirliği ve karşılıklı güven için
de dostça yaşamaktır. Büyük küçük her ülke, gerçek 
mutluluğa ancak dünya öiçüsündb gerçekleştireceği! 
kalıcı bir barışla erişebilir. Türkiye Cumhuriyeti, 
varlığını ulusal bütünlüğüne, gücüne ve dünya ölçü
sünde işbirliğine dayandırır. 

Sayın senatör ve milletvekilleri; 
Ortadoğu gerçekten kaygı verici ciddi olaylara 

şahnedir. Ancak bu olaylar bize, başka bölgelerdeki 
sorumluluklarımızı elbette unutturamaz. Bu nedenle 
konuşmamın sonunda Ege durumuna da değinmeyi 
zorunlu görüyorum. 

Ege'de pek çok sorun çözüm bekliyor. En güncel 
sorun da, Yunanistan'ın, NATO Askeri Örgütüne dö
nüşüdür. Hükümet yetkilileri, Yunanistan'ın, NATO 
Askeri Örgütüne dönüşüne karşı olmadıklarını açık
ladılar. Biz de Grup olarak buna karşı değiliz, ama 
bura,da sorun dönüş değil, dönüş koşullarıdır; üze
rinde durmamız gereken budur. Herhalde kimse biz
den Ege'deki hak ve sorumluluklarımızı tehlikeye 
sokacak koşullar altında Yunanistan'ın, NATO As
keri Örgütüne dönüşüne «Evet» dememizi bekleye
mez, NATO içindeki iyi niyetli tutumumuz Yunanis
tan'a Ege'de bize karşı oldu bittiler oluşturmak ola
nak ve cesaretini verdi; hoşgörümüze böyle karşılık 
verildi. 

Yunanistan'ın NATO Askeri Örgütüne dönüş 
koşullarında çok dikkatli olmamız gerekmektedir ar
tık. Ege için bir Rogers Planından bahsedilmektedir. 
Basında çıkan haberlere göre bu plan, Türkiye ve 
Yunanistan'ın Ege'deki hava sorumluluk alanlarını 
NATO açısından kara sularıyla sınırlandırıyor. Orta 
alan sorumluluğunu NATO ortak kumandanlığına 
bırakıyor. Bu ancak Yunanistan'ı kollayan bir plan 
olabilir. Fakat görülüyor ki, Yunanistan bu planı 
bile iddiaları boyutunda bulmuyor ve reddediyor. 

Hükümetimiz ise hâlâ böyle bir planın var olup 
olmadığına bile resmen açıklamıyor. 

Burada şunu kesinlikle söylemek isterim. Ege 
küçük bir bölgedir. Türkiye ve Yunanistan dışında 
her hangi bir devlet veya kuruluş için ayrı bir so
rumluluk alanına bu bölgede yer yoktur. Türkiye 

ve Yunanistan'ın hava sorumluluk alanları askeri ör
güt oluşturduğu zaman öngörüldüğü gibi, yine Ege' 
nin ortalarında bir yerde kesişmelidir. 

714 sayılı Notam'in tek taraflı olarak Hükümetçe 
kaldırılması pek çok çevrede, Türkiye'nin Yunanis
tan'ın askeri örgütüne dönüşünde hava sorumluluk 
alanının Ege'nin ortalarına kadar uzanmasında ıs
rarlı olamayacağı yolunda yorumlanmıştır. Bu umu
dun yarınsız bir umut olduğu Hükümet tarafından 
biran önce açıkça belirtilmelidir. Aksi halde 714 sa
yılı Notam'ın kaldırılmasını bir iyi niyet hareketin
den çok, bir ödün olarak değerlendirmek kaçınılmaz 
olur. Bu çok önemli ulusal sorunumuzu bir kere da
ha hatırlatmayı görev bilerek hepinizi saygıyla se
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özgür. 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına 

Sayın Safa Reisoğlu. 
Sayın Reisoğlu, süreniz yarım saattir, buyurun. 

SAFA REÎSOĞLU (C. Senatosu Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyeleri; Cumhurbaşkanınca Seçi
len Üyeler Grubu adına dış ve özellikle Ortadoğu 
politikamıza ilişkin genel bir değerlendirme yapmak 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. Yüce Heyetinizi, 
grubumuz ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Değerli üyeler; 
Toplumlar insanlık kavramında birleşerek, evren

sel barışa yönelme noktasından çok uzakta gözük
mektedir. Uluslararası ekonomik çıkar ve egemenlik 
mücadelesi, bütün şiddetiyle devam etmekte ve bu 
mücadele kaygı verici bir şekilde, ülkelerin iç bün
yesine yansımaktadır. 

Komşu devletlerdeki iç huzursuzluğu, Suriye'deki 
bunalımı, İran - Irak çatışmasını, İran'daki durumu, 
İsrail - Arap anlaşmazlığını büyük devletler arasın
daki çıkar mücadelesinden, bağımsız olarak değerlen
dirmek mümkün değildir. Afganistan'ın işgalini ve 
İran'daki rehineler olayını ve bunlara bağlı muhte
mel gelişmeleri de hiç şüphesiz, devletlerarası ilişkile
rin bütünü içinde kıymetlendirmek gerekir. 

Orta ve Yakındoğu bölgesinin stratejik niteliği ve 
özellikle petrolün ekonomik ve siyasal etkisi, güçlü 
devletlerin dikkatini, bu dikkatin niteliğinde mevcut 
bütün risklerle beraber, bölgemize çekmektedir. Pet
rol fiyatlarının devamlı artışı, bütün devletlerin eko
nomik düzenine farklı oranlarda da olsa olumsuz et
kiler yapmakta ve bu fiyat artışları ekonomik bir 
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bunalım yaratma istidadı göstermektedir. Fiyat ar
tışlarından ayrı olarak petrolün siyasal amaçlarla 
kullanılması, petrol yollarının kesilmesi veya petrol 
vermeme yoluyla bir kısım ekonomilerin işlemez ha
le getirilmesi olanak ve olasılığı bölgemizi, artan öl
çüde ciddi ve tehlikeli gelişmelerle askeri müdahale 
ihtimalleriyle karşı karşıya bırakmaktadır. 

Sayın Dışişleri Bakanının uluslararası alandaki 
gelişmelerin kaygı verici niteliğini ve bölgemizdeki 
olayların ülkemizi etkileyici bünyesini dikkate ala
rak, Türkiye Büyük Millet Meclisine dış politikamız 
hakkında bilgi vermek ve bu konuda Yüce Heyeti
nizin görüşünü alma ihtiyacını duyması olumlu bir 
yaklaşımdır. Siyasal grupların izlenecek dış politika
ya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi, hükümetler için 
yönlendirici olduğu kadar, destekleyici bir etkiye sa
hiptir. Politikasının Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce benimsendiği bilinen bir hükümet, dış ilişkilerinde 
daha güçlü olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, nükleer hatta gelişen kon-
vansiyonel silahların yarattığı dehşet dengesi ulus
lararası çıkar çatışmasında güçlü devletlerin girişim
lerini yeraltına itmiş, açık askeri müdahale ve işgal 
döneminin kapandığı izlenimini zihinlerde yaratmış
tı. Helsinki nihai senedinin karşılıklı silahsızlanmak, 
kuvvet indirimi girişimlerinin yarattığı ümitler soğuk 
harbin şiddetini kaybettiği, sıcak savaş tehlikesinin 
uzaklaştığı, barış içinde birlikte yaşanabileceği inan
cını yaygınlaştırmaya başlamıştı. Ülkelerin iç işleri
ne yeraltından yapılan müdahalelerin bir ölçüde ka
lacağı ve yeni bir savaşa sebep olamayacağı düşün
cesi herkesi rahatlatıyordu. Bu sırada, 24 Aralık 1979' 
da Rusya'nın süratli bir askeri harekâtla Afganistan'ı 
işgal etmesi ve bu işgale karşı gösterilen tepkinin et
kili ve caydırıcı bir düzeye ulaşamaması, güçlü si
lahların yarattığı dehşet dengesinin diğer bir sonucu
nu çok uyarıcı bir şekilde ortaya koymuştur. Anla
şılmıştır ki, uluslararası dehşet dengesi bir üçüncü 
dünya savaşını belli ölçüde önlemekte; fakat aynı 
denge büyük güçlerin karşı karşıya gelmesinden do
ğacak felaketin korkusu belli, bir devlete karşı giri
şilen ve süratle sonuçlandırılan askeri müdahalelerde 
bu oldu bittiyi kabul zorunluluğunu doğurmaktadır. 

Doğaldır ki, her askeri müdahalenin sonucu aynı 
olmayacaktır. Büyük güçlerden birinin askeri müda
halesi diğer gücün çıkarlarını kabul edilemeyecek öl
çüde zedeleyecek nitelikte ise, böyle bir müdahale 
bir sıcak savaşa bütün riskleriyle birlikte sebep ola
bilecektir. Bu ihtimal bu tip askeri müdahaleler için 
caydırıcı bir rol oynayacaktır. 

— 319 

Bu ihtimalin caydırıcı niteliği bölgemizde büyük 
güçlerden birinin yeni bir askeri girişimini ve sonuç 
olarak bir sıcak savaşı önleyecek temel unsurdur, 
Bununla beraber tehlike oradadır ki, yapılacak bir 
askeri müdahalenin sonuçlarını ve tepkilerini hesap
lamada düşülebilecek bir hata, tarafları istemedikleri 
halde kaçınılmaz bir şekilde karşı karşıya getirebile
cektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu noktada Ortadoğu'daki krizlim bugün için gö

rünürdeki en kaygı verici olaylarından biri sayılabile
cek İran'daki rehineler sorununa değinmek istiyo
rum. 

İran'ın 4 Kasım 1979'dan beri Amerikan diplo
matlarını alakoyması ve bu alakoymanın, sorumsuz 
grupların ötesinde Devletin de onayına dayanması 
hiç şüphesiz, nedeni ne olursa olsun, haklı sayılabile
cek, anlayışla karşılanabilecek 'bir davranış değildir, 
İran'ın, rehineler olayını aylardır sürdürmesi dünya 
kamuoyunda kardeş İran milletinin aleyhine izlenim
ler veren yanlış bir tutumdur. İran'da otorite buna
lımınım giderilememesi, hatta gittiikçe artan bir buna
lıma dönüşmesi, öyle zammediyoruz ki, rehineler so
rununun çözümlenememesinin temel nedenlerinden 
biridir. 

İran yönünden olumsuz bir davranış niteliği taşı
yan rehineler sorumunu, sonuçları çok ciddi olabile
cek bir krize döndürmemek için, başta Amerika ol
mak üzere, bütün devletlerin soğukkanlı ve sabırlı 
'bir tutumu benimsemelerinde, barışçı yollardan ay
rılmamalarında büyük yarar vardır. 

Amerika'nın rehineleri kurtarmak amacı ile giriş
tiği başarısız kalan askerî harekâtın kaygı ve üzüntü 
verici yeni gelişmelere yol açmamasını dilerim. Ame
rika'nın askeri girişiminden sonra İran'ın Birleşmiş 
Milletlerdeki temsilcisinin, meselenin askeri müda
halelerle halledilemeyeceğini; ancak İran Parlamen
tosunun sorumu yakın bir gelecekte çözüme bağlaya
cağımı söylemesi, İran yönünden soğukkanlı bir tavır 
alış ve ümit verici bir yaklaşımdır. 

Bu vesile ile belirtmek isterim ki, dış sorunlara, 
iç politikaya ilişkin nedenlerle bünyelerinde mevcut 
olmayan bir ağırlık kazandırılmamalıdır. Olaylar do
ğal yapılarından uzaklaştırılıp, milletler içim karşı
lıklı olarak bir haysiyet sorununa dönüştürülürse çö
züm güçleşir ve tehlikeli gelişmelere açık bir nitelik' 
kazanır. 

Amerika'nın, rehineleri kurtarmak için uygula
mayı düşündüğü ve esas itbiariyle Avrupa Ekono-
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mik Topluluğuna üye devletler tarafından da benim
senen siyasal ve ekonomik önlemlere, Türkiye'nin 
jeopolitik mevkiini ve İran'la olan tarihi dostluk bağ
larını dikkate alarak katılmaması doğaldır . 

Türkiye'nin taraflar arası anlaşmazlığın ve buna 
bağlı mücadelenin dışında kalması, milli yararları 
yönünden olduğu kadar, gerektiğinde etkin bir şe-̂  
kilde aracılık yaparak problemin barışçı yollardan 
çözümlenebilmesini sağlamak bakımından da bütün 
devletler için 'büyük önem taşır. 

Rehineler sorununu siyasal, ekonomik ve askeri 
önlemlere dayalı zorlamalarla çözümleme girişim
leri, İran'ı kaçınılmaz bir sonuç olarak Amerika'nın 
karşısında bir büyük güçle tek yönlü işbirliğine ite
cektir. Bölgedeki kuvvet dengesini etkileyecek ve çe
şitli siyasal kompllikasyonlara yol açacak bu sonuç, 
barışçı yolların dışındaki çözümlerin yeniden gözden 
geçirilmesini gerekli kılacak ağırlıktadır. 

Rehineler sorunu gibi insancıl, bir olayda Sovyet 
Rusya'mın1 barışçı bir çözümü kolaylaştıracak aktif 
bir yaklaşım içinde gözükmemesi de ayrıca üzüntü 
vericidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
İstisnai bir nitelik taşıyan rehineler problemi, 'ba

rışçı bir çözüme bağlansa dahti, yukarıda yaptığımız 
genel değerlendirmenin ışığında, Ortadoğunun petrol 
bölgelerinin kilit noktasıinda bulunan ülkemizin ala
cağı önlemlerin ve izleyeceği yolun ne olacağı sorunu 
önemini koruyacaktır. 

Ülkemizin herhangi bir saldırıya karşı bağımsız
lığını koruyabilmesinin ve böyle bir saldırıya niyet
lenenleri caydırabilmes.inıin ilk şartı oldu bittîye im
kân vermeyecek, güçlü, modern silahlarla donatılmış 
ve iyi eğitilmiş bir orduya sahip olmasıdır. 

Savunma paktlarının uluslararası dehşet denfgesi-
nin caydırıcı etkisinden yararlanabilmemiiz, ülkemiz
de bir askeri oldu bitti yaratma olanağının mevcut 
olmadığı inancını geniş ölçüde herkese verebilmemize 
bağlıdır. 

Ordumuzu kendi ekonomik ve teknik imkânları
mızla donatmak, artan bir çabayla ulaşmamız gere
ken temel amaç olmalıdır. Ancak, içinde bulunduğu
muz ekonomik koşullarda ordumuzu, devamlı gelişen 
modern silahlarla donataibilmemiz, (bir ortak savunma 
paktının olanaklarından yararlanmamızı zorunlu kıl
maktadır. Ayrıca, ortak savunma paktlarının caydırı
cı etkisi ve gerektiğinde söz konusu olabilecek bir or
tak savunmanın büyük gücü, bugünkü uluslararası 
koşullarda önemini korumaktadır. 

Bu noktada özellikle belertmek (isterim ki, bir or
tak savunma paktına üye olmak, bu paktın üyesi ol
mayanı devletlerle dostluk ilişkileri kurmaya, bu iliş
kileri mümkün olduğu kadar geliştirmeye engel değil
dir. Milletimiz ve bütün milletler barış istemektedir. 
Savunma paktları saldırıya değil, saldırıyı önlemeye, 
saldırganı caydırmaya yönelik girişimlerdir. Nitekim, 
Kuzey Atlantik Anlaşmasının girişinde paktın amacı, 
üye devletlerin ortak savunmaları, barış ve güvenli
ğin korunması için çabaların birleştirilmesi olarak 
ifade edilmiştir. Bu nedenle Devletimizin, çok yönlü 
bir dış politika gütmesi, NATO Savunma Paktı 
içindeki yerini korurken, başta Sovyet Rusya olmak 
üzere bütün komşu devletlerle iyi ilişkiler içinde 
bulunması ülkemizin yararına olduğu kadar dünya 
barışına hizmet eden bir tutum olacaktır. 

Arap devletleriyle ve bütün İslam dünyasıyla ara
mızda mevcut tarihi ve kültürel bağlar, ekonomik 
alanı da kapsayacak bir şekilde geliştirilmelidir. İs
lam devletleri arasında mevcut anlazmazlıklara; özel
likle etnik nedenlerden veya mezhep ihtilaflarından 
kaynaklanan uyuşmazlıklara karışmaya ve bu ilişki
ler nedeniyle diğer alanlardaki uluslararası münase
betlerimizi zedelememeye özen gösterilmelidir. 

Yunanistanla'la olan anlaşmazlıklarımızın giderile
memiş olması, iki ülke için de ciddi bir talihsizliktir. 
Uluslararası dostlukların devamlılığı, tarafların ara
larındaki anlaşmazlığı gidermede, haysiyetlerini kar
şılıklı olarak koruyan ve çıkarlarımı adil bir şekilde 
dengeleyen bir çözümü içtenlikle benimsemelerine 
bağlıdır. Yunanistan'ın bu akılcı yolu bırakıp ulus
lararası kuruluşlarda kendi lehine çözümler arama
sı, bu bölgede sağlıklı ilişkilerin kurulmasını gecikti
reni yanlış bir davranış olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, uluslararası ilişkilerde ül
kemizin yararlarını koruyabilmemin önemli bir şartı 
da gerçekçi olmaktır. Uluslararası ilişkiler, uluslar
arası çıkar mücadelesinin dengeleşmesinden ibaret
tir. Uluslararası ilişkilerde duygusal kırgınlıkların, 
aynı şekilde duygusal ümitlerin yeri yoktur. Devlet
ler arasında duygusal dostluklar veya duygusal düş
manlıklar da söz konusu olamaz. 

Bir savunma paktının çerçevesi içinde veya dı
şında, bize yapılain her askeri veya ekonomik yar
dım hiç şüphesiz yardım eden yönünden belli bir 
menfaati korumaya yönelik bir girişimdir. Bu yar
dım aynı ölçüde bizim menfaatlarımıza da uygunsa, 
'bir çıkar dengeleşmesi vardır. Bu nedenle, dostlar ve 
müttefikler arası ilişkilerde göz önünde bulundura-
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cağımız nokta, karşılıklı bağlantıların bize faydadan 
çok zarar vermemesi veya bizi yüklenmemiz gere
ken riskler altına sokmamasıdır. 

Ortadoğu bölgesinin bu kritik noktasında güçlü 
bir Türkiye, bölge ve dünya barışı açısından büyük 
önem (taşır. Bu vesileyle, ülkemizi güçlü kılmak için 
silah yardımında bulunan dostlarımıza, bir ülkemin 
ordu gücüyle ekonomik gücü arasındaki yakın iliş
kiyi ve karşılıklı etkiyi hatırlatmak isterim. 

' Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 
Uluslararası alaridaki ve özellikle bölgemizdeki 

kaygı verici gelişmeler karşısında, ülkemizin yüksek 
* menfaaülarını korumak ıiçin siyasal partilerimize iliş -

ikin olarak önemli saydığım iki noktaya değinmek 
istiyorum. 

Dış politikamızın milli bir politika olarak yürü
tülmesine daha büyük özen gösterilmelidir. İçinde 
bulunduğumuz ve uzun süre devam edeceği şüphe
siz olan kritik dönemde dış siyasal tercihlerimiz, 
sadece iktidarda bulunan partinin değil, fakat imkân 
nispetinde bütün siyasal partilerin ortak eğiliminin 
ifadesi olmalıdır. Dış güçler kendi çıkarları açısın
dan iktidar değişimine ümit bağlayanıamalıdır. 

MJitM bir dış politikayı gerçekleştirmenin ana-
şartı hiç şüphesiz, temel siyasal tercihlerin imkân 
nispetinde birlikte oluşturulmasıdır. 

Uluslararası çıkar mücadelesi, ülkelere, onların 
eî nik, dinsel ve sosyoekonomik alandaki iç sorun
larından yararlanılarak yansıtılmaktadır. Bu suretle 
devletler bir kargaşalığa itilerek içtein çökertilmek
tedir. îç politikada partilerimiz, sosyoekonomik alan
daki sorunların çözümlerine ilişkin temel tercihlerini 

* tabiatıyla koruyacaklardır. Buna karşılık bağımsızlı
ğımıza, ülkenin ve milletin 'bütünlüğüne ve hür de
mokratik rejime yönelik geniş ölçüde dışardanı des-

% teklenen silahlı şiddet eylemlerine karşı tam bir da
yanışma içinde olmak, siyasal partilerimizin ve bü
tün siyasal kuruluşlarımızın temel görevidir. 

Demokratik rejim içinde, devlet - millet bütün
lüğünü sağlayarak, milli birlik ve beraberliğimizi 
koruyarak aşamayacağımız güçlük yoktur. 

Yüce Heyetinize derin saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Reisoğlu. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Sadi Somuncuoğlu, buyurunuz efendim. (MHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Somuncuoğlu, görüşme süreniz yarım 
saattir. 

— 321 
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MHP GRUBU ADINA SADİ SOMUNCUOĞ
LU (Niğde Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın par
lamenterler; Türk dış politikası hakkında açılan Ge
nel Görüşmede, Milliyetçi Hareket Partisinin görüş
lerini arz etmeden önce Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyelerini saygı ile selamlıyorum. 

Değerli üyeler, dış politikamızın nasıl olması ge
rektiği üzerinde konuşurken, hiç olmazsa Osmanlı 
İmparatorluğunun son günlerine uzanmak ve o gün
lerden bu günlere kadar Devletimizin takip ettiği 
siyaseti, devlet ve millet olarak hayatımızda, mey
dana gelen önemli değişiklikleri ve nihayet dün
yadaki gelişmeleri Türk gözü ile görmek ve değer
lendirmek zorundayız. 

Böyle bir kısa geçmişi temel almadan, bugünün 
tesirleri, özentileri ve baskıları altında düşünmeye 
zorlanırsak, bundan, Türk milletinin milli menfaat
lerine göre değil, aksine ondan çok uzaklaşmış sutni 
.'bir görüş ortaya çıkacaktır. «Türk tarihini, hiç ol
mazsa yakın tarihimizi iyi bilerek ve değerlendirerek 
bugünkü politikamızı çizmeliyiz» derken bu ifademin 
altında neyi kast ettiğimizi özetle ifade etmek iste
riz. 

Türk milleti, imparatorluk devletinden milli dev
lete geçmiştir. Bunun millet hayatımızda, işgal etti
ğimiz bölgede ve dünyada çok büyük değişikliklere 
konu olacağı muhakkaktır. Salhip olduğumuz toprak
larım bugün sadece 30'da l'ini kurtarabilmiş olma
mız, kaybedilen topraklarımız üzeriride pek çok 
hakkımızın, hukukumuzun ve millet insanlarrnani 
kaldığı gerçeğini ortaya çıkarır. Yine, kaybedilen 
/topraklarda kurulan yeni devletlerin bize ve orada 
kalan haklarımıza bakışları büyük önem kazanır. 
Akıllı devlet idareleri bu unsurlarla kendi arasımda 
çok samimi ve milli yarara uygun münasebetler 
manzumesi kurarak, bozulan kuvvet dengesini başka' 
bir biçimde doldurmayı başarabilirler. 

Türkiye'nin bugün önünde duran dış meseleleri
ne göz attığımız zaman, tamamına yakınının impa
ratorluktan milli devlete geçişte dışarıda kalan hak
kımız ve hukukumuzla ilgili olduğunu görürüz. Bir 
Kıbrıs böyledir. Ege adaları, Ege Denizi, Batı Trak
ya vesaire hepsi böyledir. 

Dış politika meselelerinin barışçı esaslara göre 
çözümü uzun zaman isteyen, sabır ve yüksek irade 
isteyen bir konu olduğu için, çizilen milli hedeflere 
ulaşabilmek için çok çalışmak ve uzmanlaşmak la
zımdır. 
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Değerli üyeler, bunları söylerken, bilinmeyen bir" 
fconuda fikir yürütmüyoruz. Bilinen, ama bilindiği1 

halde buna göre politika takip edilmeyen bir ko
nuya dikkatleri ısrarla çekmek işitiyoruz. 

Bizim kanaatımıza göre, eğer Türk dış politikası, 
bahsettiğimiz bu unsurları dikkate alsaydı, bugün Kıb
rıs'ta Türklerin Anadolu'ya göç etmeleriyle ve Yuna
nistan'ın sürekli olarak Ada'ya Rumları iskân etme
siyle çoğunlukta olan Türk nüfusu azınlığa düşmez
di; tarihte hiçbir zaman Yunanistan'ın olmayan Kıb
rıs'ın üçte ikisi, bugün Yunanistan'ın koritroluna geç
mezdi. Bu, sadece bir misaldir. 

Dış politikada hedefler çizildiği zaman devlet, 
'bütün hariciye teşkilatıyla ve bütün varlığıyla, azim
le, tükenmez bir iradeyle, aşkla ve heyecanla o he
deflere yönelir, sonunda da o hedeflere varılır. Böy
le yapılmaz da bilinen gerçeklere, milli menfaatleri
mize karşı sessiz ve habersiz gibi davranılırsa, mese
leler aleyhimize olgunlaştıktan ve bizim olmaktan 
çıktıktan sonra, kısacası iş işten geçtikten sonra birta
kım emrivakiler karasında gürültülü davranışlara gir
mek hiçbir netice vermez; aksine, daha büyük sıkıntı
lara yol açar. 

Değerli üyeler, Atatürk tarafından temeli atılan 
ve daha sonraki Devlet adamlarımız tarafından geliş
tirilen dış politikamızın esasları, son yıllarda değiş
tirilmek istenmiştir. Sovyetlerin içimizdeki sadık 
taraftan bazı çevreler ve bunlarla işbirliği yapan par
tilerle bazı politikacılar, NATO'dan Türkiye'yi çıkar
mak için 20 yılı aşan bir süreden beri şiddetli pro
paganda ve telkin çalışmaları yapmışlardır. Kamuoyu 
oluşturulmaya çalışılmıştır; böylece hükümetler te
sir altına sokulmuştur. Bugün herkesin lehinde ol
duğunu ifade ettiği NATO itıtifakının, bir tarihler
de lehinde söz söylenemez olmuştu. Bu ısrarlı ve sis
temli propagandalar, Türk Hükümetinin Batı ittifak
larını bozarak Sovyetler Birliği ittifakıyla veya üçün
cü dünya ülkeleriyle birlikte olmaya Türkiye'yi götür
meye yetmedi ama, kabul etmek gerekir ki, birçok ka
falarda tesir icra etti; Türkiye ile müttefikleri arasın
da soğuklukların doğmasını, hatta bazan gerginlikle
rin meydana gelmesini doğurdu. Sovyet kampına bağ
lı bu çevreler, yeni yetişen nesiller üzerinde tesirli oldu
lar. Propagandayla kesin sonucu alamayınca, V2 yıl
dan bu yana Türk dış politikasını etkilemek için, 
aynı zamanda bu amacı da içine almalk için silahlı 
savaş yürütüyorlar. 

Değerli üyeler, bütün bunlar sürüp giderken 1978' 
de iktidara gelen Cumhuriyet Halk Partisi dış politi

kamızda aynı doğrultuda bazı zorlamalara, Cumhu
riyet devrinden beri takip edilen geleneksel dış poli
tika ilkelerini değiştirmeye yönelen teşebbüslerde bu
lunmuştur. Devrin Başbakanı bir yandan NATO ül
keleri baş/bakanları toplantısına başkanlık etmek 
üzere Amerika'ya giderken, Öbür yandan Sovyetlerin 
Türkiye için bir tehdit unsuru olmadığını söyleyebili
yor du. Bu tutum ve beyanların, affedilmez bir çeliş
ki ifade ettiğini elbette kendisi de biliyordu ama, es
netme ve sonra da koparma siyasetinin gereği uygula
nıyordu. Bu dönemde dış politikada Türkiye, gözle 
görülür şekilde Sovyetlerle birlikte olan ülkelere ve 
Sovyetlerin dış politika görüşlerine yaklaşmış, demok
rasi ile idare edilen ülkelerden ve dahil bulunduğu
muz ittifaklardan uzak durmaya çalışmıştır .Kısacası, 
iç siyasette takip edilen ilkeler dış siyasete de yansı
mış, dış dünyada, özellikle münasebet içinde bulun
duğumuz dost ve müttefiklerde Türkiye'nin güve
nirliği üzerinde şüpheler yaratılmıştır. Devamlı çeliş
kilere Marksist hükümet müşavirlerinin aleyhte çalış
malarına, güvenilmez hale gelen sözlere dayanan po
litikalar, Türkiye meselelerinden çok dünya meselele
riyle ilgilenmeye yeltenen ölçüsüzlükler ve ideolojik 
şartlanmalar Türkiye'ye duyulan güveni son derece 
sarsmıştı/, 

Değerli üyeler, dış politikada olumsuzluklar dev
ri açılmıştır. Eskiden, fazla değil bundan 7 - 8 sene 
öncesine kadar Türk dış politikasında partiler ve par
lamento bir bütünlük arz ederdi. Milli konulardaki 
bu birliğimiz Devletimizle ve milletimize güç verir, 
dış politikamızı, dış itibarımızı güçlendirmeye yarar
dı. Bu güzel ve sorumluluk taşıyan geleneğimiz bir 
süreden beri maalesef" bozulmuştur. İçimizdeki Sov
yet kampının bunda büyük rolü olduğunu, bu kam- * 
pa mensup olanların ve onların tesirinde kalanların 
bazı partilere sızmalarının dış politikamızdaki bu ge
leneği hançerlediğini ifade etmek isteriz. & 

'Millet menfaatlerini koruma, Devletin dış âlem
de itibarını artı'rma gibi kavramların arkasına gizle
nerek dış âleme karşı birlik ve bütünlük içinde gö
rünmemizi önleyen siyasetin sahipleri, gerek işbaşına 
geldiklerinde, gerekse muhalefet mevkiinde içte yap
tıklarını dışta da sürdürmekten başka hiçbir faydalı 
unsuru politikamıza katamamışlardır. Biz Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak bozulan bu güzel gelençğin ye
niden tesisi için her gayretin gösterilmesi gerektiği 
kanaatindeyiz. 

Değerli üyeler, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
geleneksel Türk dış politikasına bağlı kalmayı milli 
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menfaatlerimizin gereği sayıyoruz. Ancak, bu ilke
lerin bazılarına daha da önem vermek ve gelişen dün
ya ve bölge şartları karşısında yeni unsurlar katmak 
gerektiğine inanıyoruz. 

Türkiye, komşularıyla yakın ve samimi münase
betler tesis etmelidir. 

Kısa ve gündelik menfaatlerin tesiri ile münase
betlerin bozulması, bölgeyi tehdit eden beynelmilel 
komünizmin yayırma'sına ortam hazırlayacağı, böyle
ce kısa vadede elde edilen menfaatler de dahil olmak 
üzere, milletler olarak bütün varlığımızın tehlikeye 
gireceği görüşü ısrarla savunulmalıdır. Afganistan'ın 
başına gelen felaketin yeni örneklerini bölgemizde 
görmek istemiyorsak, toprak bütünlüklerimize, içiş
lerimize ve milli bağımsızlıklarımıza saygılı, karşılık
lı hak ve menfaatleri gözeten bir işbirliği kurmalıyız. 

Bu arada, özellikle Müslüman ülkelerle kültürel, 
iktisadi, siyasi ve ticari alanlarda, kardeştik ve da
yanışmayı ulaşabileceğimiz en son sınıra kadar gö
türmeyi zaruri ve hayati bir önemde görüyoruz. 

Tarihi bağlarla bağlı bulunduğumuz bu ülkeler
le Türkiye samimi ilişkilerini artırdığı ölçüde Orta
doğu barışının korunması, bozulan dengenin yeniden 
ülkelerin ittifakı ile kurulması sağlanacak, muhtemel 
bir savaş tehlikesi çok uzaklara götürülmüş olacak
tır. İhtilaflar kuvvet kullanma yerine barış yollarıy
la, karşılıklı görüşmelerle giderilecek, dünyanın kilit 
noktasını teşkil eden Ortadoğu şimşekleri üzerine çe
ken, süper devletlerin hakimiyet mücadelesinin alanı 
durumundan ancak böylece çıkabilecektir. 

Bu önemli gerçek, Türk dış politikasını yürütenler 
için vazgeçilmez bir ilke sayılmalıdır. Bu hedefe ula
şabilmek için Müslüman Arap ülkeleri arasındaki ihti
lafların giderilmesi şarttır. Türkiye bu konuda sa
mimi ve ciddi adımlar atabilecek durumdadır. Son 
günlerde İran ile Irak ara'sında başgösteren gergin
liğin silahlı çarpışmalara dönüşmesi ve genişleme is
tidadı göstermesi endişe vericidir. Kardeş ve komşu 
bu iki ülke arasında Türkiye uzlaştırıcı bir rol oyna
malı ve ittifakın, ihtilafın daha da büyümeden halle
dilmesi için her gayret sarf edilmelidir. 

Değerli üyeler, söz, komşu İran'a gelmişken, bu 
konu üzerinde biraz durmayı yararlı görmekteyiz. Şa
hın baskı ve zulüm idaresi yıkıldıktan sonra, bu ül
kede devlet nizamı hâlâ kurulamamıştır. Bundan ya
rarlanan Sovyet kampının fedaileri gelişmeye, teşki
latlanarak ülkenin kaderine hâkim olmaya çalışmak
tadırlar. Başlangıçta çok zayıf görünen bu unsurlar, 
şimdi mevcut otoriteye kafa tutacak, onunla müca

dele edecek cürete ulaşmış gibi görünmektedirler. 
Bünyedeki ihtilaflara bunları ekleyince, komşumuz 
İran'daki gelişmelerden endişe duymamak mümkün 
değildir. 

Milletler ar ası hukuka ve insan haklarına aykırı 
olarak bir yabancı ülkenin diplomatlarının rehin 
alınmasını doğru bulmadığımızı hemen ifade etmeli
yi^ 

Afganistan'ın Sovyet ordusu tarafından işgali, 
İran sınırına Sovyet askeri birliklerinin yığınak yap
ması, içeride komünist unsurların hızla güçlenmesi 
ve bölünme istekleri; Irak'la savaşa dönüşme isti
dadı gösteren çatışmalar dikkate alınarak rehineler 
meselesini dost ve kardeş ülke İran'ın yeniden değer
lendirmesi gerektiğine inanmaktayız. 

Sovyet tehdidinin her geçen gün içeride ve dışarı
da arttığı .bir sırada İran'a, Amerika'nın, AET ülke
lerinin ve Japonya'nın müşterek iktisadi ve siyasi 
ambargo uygulamaları, bölgeyi de içine alan çok men
fi gelişmelere zemin hazırlayabilecek endişesini taşı
yorum 

Amerika'nın, İran'ın içinde bulunduğu otorite 
boşluğunu ve sokak gücünün ulaştığı seviyeyi dikkate 
alarak daha soğukkanlı ve barışçı yollardan hareket
lerini sürdürmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Türkiye'ye bu konuda da önemli görevler düştü
ğünü kabul etmeli ve gerginliğin giderilmesi için barışı 
ve güvenliğin sağlanması için Türkiye kendi üzerine 
düşen gayretleri esirgememelidir. 

Değerli üyeler, Türkiye'nin etrafında çok ciddi 
gelişmeler olmaktadır. Açık denizlere inmek ve Orta
doğu petrollerini kontrol altına almak için, çok es 
kilerden beri çalışan Sovyetlerin Pakistan, Afganis
tan, İran, Türkiye ve Yunanistan şeridinden Afganis
tan'ı işgal ederek geçit bulması, İran'daki dalgalan
malar, Türkiye'deki milli birliğimizi parçalamaya yö
nelen silahlı ihanet hareketleri bölgemizde çok tehli
keli bir ortamın hazırlandığını işaret etmektedir. 

Yayılma siyaseti güden Sovyetleri Güneyden sa
ran şeritteki ülkeler, özellikle iran ve Türkiye, Orta-
doğunun kilidi durumundadır. Bu kilit açılırsa dünya
nın kilidi durumundaki Ortadoğu, Sovyet imparator
luğunun hâkimiyet sahasına kendiliğinden girebilecek-
t:«, 

Bu ise, ya bir üçüncü dünya harbinin çıkmasına 
yol açacak, yahut da medeniyetin bahşettiği nimet
lere ve sahip oldukları hayat seviyesine fazlasıyla 
bağlanarak, insanlığı tehdit eden tehlikeye karşı çe
kingen, isteksiz ve tereddüt içinde bulunan hür dün-
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yanın aczi sayesinde, Sovyet tehlikesinin bütün in
sanlığı köleliğe götürecek bir yola girmesine Vesile 
olabilecekti t. 

Bizim kanaatimize göre, komünizmi yayılma siya
setinin âleti olarak kullanan Sovyetler, bütün insan
lığı, dünya barışını, güvenliği ve milli bağımsızlıkları 
tehdit eden zamanımızın en büyük tehlikesidir. 

Dünyamız böylesine tehlikelerle geçmişte de kar
şılaşmıştı. Almanya'da ortaya çıkan nazizm de böy
lesine bir tehdit unsuru olarak insanlığın önüne di
kilmişti. Nazi kuvvetleri ve Nazi idarecileri öyle 
şiddetli propaganda yapmışlardı ki, milletlerin için
den gönüllüler, taraftarlar çıkıyordu. İnsanlık nazizm 
tehlikesini önlemeyi başardı. Şimdi, yeni nesillere 
Nazi tehlikesinin ne olduğunu anlatmakla meşgul olan 
insanlık başka bir tehlikenin kendisini sarsmış oldu
ğundan habersiz görünmektedir. Bu tehlike, beynel
milelci bir vasfı da beraberinde taşıyan komünizm
dir. İnsanı insan olmaktan çıkaran, insanın ruhunu 
çalan, faşizmden de daha köleci, bütün değerlerin 
düşmanı olan komünizm tehlikesi kendine nüfusça 
daha kalabalık bir milleti de buldu. Rusya İmparator
luğu da dünya hâkimiyeti için komünizmi bir âlet 
bildi. Böylece dünyaya yayılan her milletin yeni ye
tişen nesillerini zehirleyen ve tarihte görülmemiş bir 
kin ve intikam duygusunu teşkilatlandırarak ülkeleri 
içten kan denizine boğmaya çalışan bu tehlikeye bü
tün insanlık birlikte karşı koymalıdır. 

Bugün dünyanın neresinde kardeş kanı akıyorsa, 
taraflardan biri komünistler, öbürü o ülkedeki mil
let ve kurulu nizamdır. Bağımsızlığını savunan in
sanlarla komünizme esir olanların kanlı çarpışmaları 
bütün kıtalara yayılmıştır. 

•Değerli üyeler,-1 

İşte böyle bir tehdidin altında bulunan dünyamız
da biz Türkiye ve Ortadoğu ülkeleri olarak, en ön 
mevzide bulunuyoruz. Bunun için komşumuz olan 
ülkelerle, Müslüman Arap ülkeleri başta olmak üzere 
bu büyük tehlikeye karşı müşterek tavırları geliştirici 
tedbirleri Türkiye önplanda tutmalıdır. 

'Hür dünya ile münasebetlerde onlara şimdilik uzak 
gibi görünen bu tehlikeye işaret etmek, komünist teh
dide karşı bir savunma ittifakı olan NATO'nun bütün 
vecibelerine, üye ülkelerin eşit hak ve sorumluluk öl
çülerine göre uymasını temine çalışmak, Türkiye'nin 
dış politikada önem vereceği hususlardır. 

Coğrafi mevkii itibariyle Türkiye'nin olağanüstü 
bir anlayışla desteklenmesi, insanlığın, barışın, gü
venliğin ve milli bağımsızlıkların korunması için bü-

I yük Ve hayati önem taşımaktadır. Afganistan'daki Sov
yet işgali sürüyor. Ancak bu vahşete karşı teslim ol-

I mayan Afganlılara hür dünya samimi olarak yardım 
elini uzatmalıdır. Afganistan'ın işgalcilere bir cehen-

I nem haline getirilmesi, İstilacıların buradan kovulup 
I atılması hür dünyanın samimi desteğiyle sağlanabi

lir kanaatindeyiz. Sovyet iktisadi bünyesindeki zaaf-
I 1ar ve yetersizlikler Afganistan'da ciddi ve uzun sü-
I ren bir mücadeleyi götüremeyecektir inancındayız. 

Değerli üyeler, bölgede barışın ve güvenliğin teh-
I dit altından kurtarılması, Türkiye'nin istikrara ka-
I vuşmasıyla ve kalkınma yoluna- girmesiyle yakından 

ilgilidir. Beynelmilel komünizm Türkiye'yi parçala
mak bağımsız Türk Devletlini yıkarak bir kölelik re-

I jimi kurmak için yurdumuzda sürdürdüğü silahlı ha-
I reketler son bulmalıdır. Her türlü ihanet yuvaları 

söndürülmeli, küçük hesaplar, parti çıkarları bir ke-
I nara bırakılarak milli birliğimiz takviye edilmelidir. 

Böylece Türkiye bir İstikrar ortamına kavuşabilir. 

Yeri gelmişken hemen ifade etmeye mecburuz ki, 
I beynelmilel komünizmin dışında kalan bazı merkez-
I lerin de Türkiye aleyhine birtakım kışkırtmacılık ve 
I Türkiye'yi içten karıştırma faaliyetlerinde rolleri ol

duğu kanaati yaygındır. Son yıllarda Türkiye için, 
komünistlerle Ermenilerin, Devletimizin temsilcilerine 

I karşı çeşitli ülkelerde yürüttükleri katliamın ve Türki
ye içine uzanan ellerinin, tahammül edilemeyecek 
hale geldiği herkes tarafından görülmektedir. Özel-

I likle Yunanistan tarafından beslenen ve kışkırtılan so
rumsuz bazı Ermeni gruplarının bir kısmı Batılı ülke
lerden de destek aldığı bilinmektedir. Böylesine yan-

I lış, Ortadoğu'da barışı ve güvenliği tehdit eden bey-
I nelmilel komünizmin Ortadoğu stratejisini destekle

yen tehlikeli ilişkilerden dost ve müttefik ülkeler uzak 
durmalıdırlar. Bu yolda Türk hariciyesine önemli gö
revler düştüğü ve bu hususun dış politikamızın ciddi 

I meseleleri arasında mütalaa edilmesi gerektiği kanaa-
I tindeyiz. 

I Esasen bugüne kadar büyükelçilerimizin ve çeşitli 
I de'vlet temsilcilerimizin birbiri arkasından şehit edil-
I mesi, yurt dışındaki bürolarımızın kundaklanması 

karşısında, ciddi ve geçerli tedbirlerin alınmamış ol-
I ması, Devletimiz adına gerçekten üzüntü vericidir. 
I Değerli üyeler; 
I Özetle ifade etmek gerekirse, Ortadoğu'da bözu-
I lan dengenin yeniden kurulması Türkiye'siz düşünüle

mez. Bunun için, Türkiye'ye yönelen ve bazı Batılı 
ülkeler tarafından beslenen düşmanlıklar ve her tür-

I lü karanlık tertipler sona erdirilmelidir. Türkiye eko-
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noml'k, siyasi ve askeri alanda en geniş imkânlarla 
desteklenmelidir, iç ve dış düşmanlardan arındırılmış 
ve istikrara kavuşmuş Türkiye, başta Müslüman Or
tadoğu ülkeleri olmak üzere bölgedeki devletlerle 
yakın, samimi ve Sovyet yayılmasına karşı müşterek 
tavır alabilecek işbirliği imkânlarını aramalı, bulma
lıdır. Böylesine dostane ve yakın işbirliği ortamına 
kaivuşan Ortadoğu'da kuvvet dengesi yeniden ve gü
venilir bir şekilde kurulacak, barış ve güvenlik temi
nat altına alınmış olacaktır. 

Değerli üyeler; 
Yunanistan'la ülkemiz arasındaki meselelerin çö

zümüne öncelik vermeliyiz. «Ege Denizi»'nin, «Kıta 
^ sa,ha.nhğı»'nm ve «hava sahası»'nın karşılıklı hak ve 

sorumluluklar içerisinde halledilmesi lazımdır. Batı -
Trakya Türklerine yapılan mezalimin son bulması ve 
millettaşlarımızın insanca yaşama hakkına kavuşma
ları tem'n edilmelidir. Ege adalarına Lozan Antlaş
masına aykırı olarak askeri tahkimat yapılması ko
nuları, milletlerarası zeminlere götürülerek, milletlera
rası hukuka ve vecibelere uygun olarak çözülmelidir. 
Kıbrıs'ta iki bölgeli federe devlete dayanan bağım
sız ve bağlantısız bir federasyonun kurulması, Do
ğu Akdeniz'de ve Ada'da barışın ve güvenliğin sağlan
ması için gerekli olduğu dikkate alınarak bir uzlaş
maya varılmalıdn'. 

Irak ve Suriye ile aramızdaki her türlü ihtilafın 
giderilmesi, iyi komşuluk ve kardeşlik esasına daya
lı işbirliğinin kurulması, tarafların milli menfaatleri
nin gereğidir. Bu ülkelerde hükümetler değişse bile 
dostluk ve kardeşliğe dayanan politikaların değişme
yecek esaslara bağlanması lazımdır. Türiciye önemi 
ölçüsün'de bu konulara eğilirse neticeye mutlaka ula-

* şılacağı kanaatindeyiz. Yıllardan beri sürdürülen il
gisizlik ve atalet politikası bundan sonra da devam et
tirilirse, dış ve iç kışkırtmaların da tesiriyle Türkiye' 

* nin komşularıyla olan münasebetleri daha da bozula-
b'leceği endişesindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, 5 dakikanız 
var efendim. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Irak'ta 
ve Suriye'de yaşayan Türklere yapılan baskılar akıl al
maz. boyutlara ulaşabilir. Birleşmiş Milletler Anaya
sasına Ve insan Hakları Evrensel Beyannamesine gö
re Türkiye, imparatorluk döneminden kalan millet-
daşlarıyla ilgilenmek hakkına her zaman sahiptir. 
Irak'ta yaşayan Türkler, oradaki idareye daima itaat 
içinde olmuş ülkelerinin kalkınması ve kendi kültür-
lerindn muhafazası için siamim'i gayret göstermişler-
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d ir. Türk ve Müslüman olmaktan başka bir özelliği! 
olmayan milletd aşlarımız Irak'ta her rejim değişme
sinde çeşitli baskı ve zulümlere maruz kalmışlardır. 
Geçenlerde masum beş Türkün idam edilmesi, pek 
çok Türkün akıbeti belli olmayacak şekilde ortadan 
kaybolma?! ve binlerce Türkün ailelerinden ve yaşa--
dıkhn yeıle.den zorla koparılarak Basra Körfezi ci
varı ıdaki çöllere sürgün edilmesi karşısında Türkiye 
aldı "m?zlık ve ilgisizlik içinde olamaz. Halbuki böyle 
bir konu orada yaşayan Türkler kadar Türkiye Dev
letinin itibarıyla da yakından ilgilidir. Irak'lı yöneti
ciler güçlü olduklarını ispat için, her defasında sa
hipsiz gördükleri Türkleri ezmeyi âdet haline ge
tirmişlerdir. Komşumuz ve dostumuz olan Irak'a, 
Türklere eziyet etmek, onları insan haklarından mah
rum bırakmak suretiyle elde edilebilecek hiçbir men
faatin olmadığı iyice anlatılmalıdır. Bu konu Tür
kiye ile Irak Hükümetleri arasında resmen ele alın
malı, sağlam bir çözüme ulaştırılarak iki ülke ara
sında mesele olmaktan çıkarılmalıdır. 

Değerli üyeler, Türkiye'nin samimi, anlayışlı ve 
t a ruhi misyonuna yakışan bir aksiyon içine girmesi 
bu meselelerin çözümü için yeterli olacaktır. Nite
kim, geçenlerde idam edilen 5 Türk'ün durumu ile 
ilgili olarak yapılan temaslarda bunun örneğini gör
dük. Türkiye, idam cezasına çarptırılan soydaşlarımı
zın affı için girişimde bulunduğunda, idam cezaları 
müJbbete çevrilmiş, Irak Devrim Komuta Konseyi
nin bu kararı da Türk ailelerine resmen tebliğ edilmiş
ti. Ancak, daıha sonra Türkiye işin arkasını bırakınca, 
müebbet cezalar tekrar idama çevrilmiş ve maalesef 
infaz edilmiştir. 

Değerli üyeler, bütün bu örnekler gösteriyor ki, 
Türk dış politikası gerektiği ölçüde aktif, müesisk ve 
Devlet itibarını koruyacak, hadiselerin önünde gide
cek şekilde tanzim edilmemektedir. Bunun için de 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak diyoruz ki, Türki
ye'nin itibarı artmıyor, aksine her geçen gün azalıyor. 
Devlet itibarı, devletin ve milletin hukukuna yönelen 
tecavüzlere karşı hassasiyet göstermek ve ne pahası
na olursa olsun devlet ve millet menfaatini korumak
la sağlanır. Böyle yapılmaz da Batı - Trakya'da Türk
ler insan haklarından mahrum bırakılırken, camileri, 
hanları, hamamları, Türk'e ait ne eserleri var ise hep
si yıkılıp, bfr vahşet örneği sergilenirken, Türkiye 
bunları sadece seyrederse, Ege adalarına Lozan Ant
laşması gereğince Yunanlıların askeri tahkimat yap
maları yasak olduğu halde bunu çiğnerler ve Türkiye 
bunu seyrederse, Irak'ta, Suriye'de Türklerin canları 
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ve mallan telef edilirken, Türkiye'nin bazı vilayetle
ri sanki kendilerine aitmiş gibi bu ülkelerin resmi ha
ritalarında yer alırsa ve Türkiye bunlar karşısında su
sar ve bunları hazmedelbilirse, Devletin ve milletin 
her türlü hak ve hukuku boğazlanırken, büyükelçile
rimiz kahpece şehit edilirken, bu vahşete karşı tedbir 
alınmaz, sadece beyanatlarla konu geçiştirilirse, el
bette Türk Devletinin itibarı artamaz. 

Herkeste, Türkiye'nin hakkına ne kadar tecavüz 
ederseniz edin zarar görmezsiniz kanaatinin uyandı-
rılması ve yerleştirilmişti suretiyle Türk Devletinin 
hakkı, hukuku ve itibarı korunamaz. Böyle bir D'eV-
letin sözü, dünyanın hiçbir yerinde geçmez. 

Türkiye dış politikada, önce bu hayati ehemmi
yeti haiz konularda gereken azmi, iradeyi ve kararlı 
hasisasiyeti ortaya koymalıdır. 

Değerli üyeler, buraya kadar ortaya koyduğumuz 
esaslardan başka, Milliyetçi Hareket Partisi olarak 
Türk dış politikasında görmek istediğimiz anaçizgi-
leri özetle ifade ermek İsterim. Bunlar : 

1. Dış politikamızı destekleyecek şekilde Türki
ye'nin milli savunma gücü devamlı artırılmalıdır. 
Bölgemizde, Sovyetler hariç en güçlü silahlı kuvvet
lere sahip olma hedefine mutlaka ulaşılmalıdır. 

2. İyi niyetimize dayanan, barışı ve güvenliği 
sağlamaya çalışan dış politikamızı her tarafa tanıta
cak şekilde güçlük inandırıcı ve tesirli bir tanıtma 
faaliyeti planlanmalı ve uygulanmalıdır. 

3. Türkiye, barış ve güvenlik isteyen, dostane 
işbirliği siyasetinin gereği olarak, bütün devletler ve 
milletlerle yakın, samimi münasebetler kurmaya ça
lışmalıdır. Bu münasebetleri' kurarken, içişlerine ka
rışmama, milli bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne 
saygılı olma, her türlü ihtilafı kuvvete başvurma
dan, barışçı bir anlayışla ve müzakere yoluyla çöz
me ilkelerine sadık kalmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, süreniz doldu 
efendim. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Dünya 
barışı ve güvenliğinin ve bütün milletlerin iyiliği ve 
selametinin bu ilkelerde olduğu kanaatindeyiz. 

4. Demokrasi ile idare edilen ülkelerle münase
bet kurarken, bu ülkelerde kamuoyunun önemli bir 
unsur olduğunu dikkate alarak ve bu ülkelerdeki hü
kümetleri etkilemek maksadıyla, buralardaki bağım
sız kuruluşlarla, ve baskı gruplarıyla sıkı temaslarda 
bulunmak lazımdır. Bugüne kadar çok ihmal edilen 
bu konu bundan sonra aktif şekilde kendi mantığı 
ve hususiyeti içinde ele alınmalıdır. 
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5. Sovyetlerin uyguladıkları saldırgan ve yayıl
macı siyasetin birçok ülkenin milli bağımsızlığını or
tadan kaldırmasından sonra, bu işgal hareketine kar
şı demokrasi ülkelerinin kendilerini savunmak için 
kurdukları NATO ittifakı görevini başarıyla sürdür
mektedir. 

NATO savunma ittifakıyla ve üye ülkelerle Sov
yet yayılmasına karşı ikili çeşitli anlaşmalar yapıl
mıştır. Türkiye'nin yaptığı ikili anlaşmalar gereğince 
bugün, biri üs olma'k üzere, pek çok te'sis vardır. Bu 
tesislerin ve üssün müşterek savunma maksadını aş
maması, eşit sorumluluk ve eşit hak çerçevesi içinde 
yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Milliyetçi Ha
reket Partisi olarak, bir kolektif savunma teşkilatı 
olan NATO'nun, barış ve güvenliğin sağlanmasında 
büyük önem taşıdığını dikkate alarak bu ittifaktan 
yana olduğumuzu belirtiriz. 

Yine bu ittifak çerçevesi ve anlayışı içinde ikili 
anlaşmalarla kurulan ve taraflarca kurulmasına lü
zum hissedilen tesis ve üslerin, Türkiye'nin milli çı
karlarını, milli bağımsızlığını zedelemeyecek şekilde 
statülere kavuşturulması ve bu statüler içerisinde 
münasebetlerin sürdürülmesi gerektiği inancındayız. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak bize ayrılan za
man süresi içerisinde dış politikayla ilgili görüşleri
mizi böylece özetlemiş oluyoruz. 

Bu görüşmelerin, dış politikamızı yürüten perso
nele, Devletimize ve milletimize faydalı sonuçlar ver
mesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyor, Yüce Heyetini
zi Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına saygıy
la selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncu
oğlu. 

Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Necmet
tin Brbakan. (MSP sıralarından alkışlar) 

Sayın Erbakan, süreniz yarım saattir efendim; bu
yurunuz. 

M!SP GRUBU ADINA NECMETTİN ERBA
KAN (Konya Milletvekili) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

Muhterem Başkan, Yüce Meclisin muhterem üye
leri; 

Bugün 26 Nisan 1980, Yüce Parlamentoda ülke
mizin dış politika konularını görüşüyoruz. Huzurla
rınıza Milli Selâmet Partimizin dış politika konuları 
hakkındaki görüşlerini arz etmek üzere geldim. Söz
lerime başlarken Yüce Meclisi Milli Selâmet Parti
miz Grubu adına hürmetle, muhabbetle selamlıyo
ruz. 
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Yine sözlerime başlarken, bu konuşmaların, ülke
miz, îslam âlemi ve bütün insanlık için hayırlı ol
masını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. 

Bundan evvel dış politika görüşmesi Parlamento
muzda tam 3 ay önce olmuş idi. Bu kadar önemli 
dış olayların cereyan ettiği bir dönemde dış politika 
konuşmasının Hükümet tarafından buraya getirilmek
sin] beklerdik, bu olmadı. Buna rağmen, gecikme le 
de olsa bugün bu imkânın hâsıl olmasından dolayı 
duyduğumuz 'bahtiyarlığı ifade etmek istiyorum ve bu 
imkânın hâsıl olması için gayret sarifetmiş olan arka
daşlarımıza, Parlamentonun Danışma Kuruluna ve 

-Muhterem Başkana huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir 
vazife sayıyorum. 

Geçen sefer dış politika konuları TRT tarafından 
canlı yayın olarak verilmemiş idi. Bu sefer bu fırsat 
da hâsıl olmuştur. Ayrıca TRT yönetimine de hu
zurlarınızda teşekkür etmeyi bir vazife sayıyorum 
ve inşallah şu toplantının sonuna kadar TRT'nln tra
foları patlamaz. (Gülüşmeler) Geçen sefer burada dış 
politikayı konuşurken, TRT bilahara kendi görüşü
ne göre özetledi ve bizim çok mühim dış politika ko
nuları hakkındaki görüşlerimizi millete yansıtmak ye
rine, sadece konuşmanın girişini vererek, onları göz
den kaçırmayı tercih etti. Bu noktaya da işaret et
meyi bir vazife sayıyorum. 

Ancak, zaman çok kıymetli olduğu için hemen 
anakonuların içerisine girmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem Parlamento üyeleri, hepinizin çok ya-
kinen takip ettiği gibi, dün komşularımızda çok önem
li olaylar cereyan etmiştir. Son zamanlarda Sovyet 
Rusya'nın Afganistan'a vaki olan komünist tecavü
zünün arkasından, îran ve Irak arasındaki münase-
'betleri bozmaya matuf tahriklerin arkasından, Ame
rika Birleşik Devletleri ve tran arasındaki münase
betlerin gün geçtikçe bozulması ve ciddileşmesinin ar
kasından, dün çok önemli bir olay oldu. Hepinizin 
bildiği gibi, verilen rakamlara göre 8 helikopter, ba
zı uçaklar ve bin kadar- Amerikan çıkartma birlik
leriyle, özel yetiştirilmiş kıtalarıyla komşu, kardeş 
İran'a, Talbas bölgesine indirme yapılmaya kalkışıldı. 

Bu hadisenin arkasından uçaklar çarpıştı, arıza
lar yaptı ve bu hareket akamete uğradı. Bunun ar
kasından Sayın Başbakan dün akşam televizyona 
çıktılar, bazı konuşmalar yaptılar. Dünkü olayları tes
pit için arz ediyorum, bu konuşmaların muhtevasına 
biraz sonra girmek istiyorum. Konuşmamın başlan
gıcında maksadım, objektif olayları tespittir ve bun
ların arkasından da, şimdi, bu kadar önemli bir nok-
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tada Yüce Mecliste dış politika konularını konuşu
yoruz. 

Dünkü olaylar için iki noktaya Yüce Meclisin ve 
aziz milletimizin dikkatini çekmekten kendimi almam 
mümkün değil. Şu hadiseye bakınız siz; 5 tane kera
met var, mucize var bu işin içinde, tam 5 tane : 

Birinci helikopter arıza yapıyor; bir arıza daha, 
2; bir arıza daha, 3. 

Şimdi 8 tane helikopterle gidiyorlar, 6'dan aşa
ğı olursa çıkartmanın muvaffak olması mümkün de
ğil, illa 3 tanesinde oluyor, geriye 5 tane sağlam he
likopter kalıyor, bir uçakla bir helikopter çarpışıyor. 
tşte bu, Cenab-ı Hak'kın büyük kudretini gösteren 
bir misaldir. (MSP sıralarından alkışlar) 

Bundan ibret almaya mecburuz. Buradan alınacak 
olan çok mühim bir ders var ki, kudret, kuvvet sahi
hi yalnız Cenah-ı Allah'tır. (MSP sıralarından alkış
lar) 

Tarihteki misalleri hatırlayınız; Cenab-ı Hak ba
zen ebabil kuşlarının attığı taşlarla bile çok büyük 
hadiseleri doğurur. O sebepten dolayıdır ki, gerçek
leri görmeliyiz, bunlardan İbret almalıyız; görüntüle
re değil, kudret sahibi olan Cenah-ı Hak'ka bağlan
manın, zaferin ve saadetin tek sebebi olduğunu bu 
hadiselerle bir kere daha görmeliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, ülkemizde, içeride bir 
yandan anarşi bir yandan kıtlık, yokluk, pahalılık 
milletimizi inlim inim inletirken, görüyorsunuz ki, et
rafımızda da alev bacayı sarmıştır. Bu kadar önemli 
bir noktada elbette Yüce Parlamentonun dış politika 
olaylarına, dış olaylara göz atması ve bunların üze
rinde ısrarla, ehemmiyetle, dikkatle durması çok önem
li bir husustur. Şimdi bu vecibeyi ifa ötmeye çalışı
yoruz. 

Hemen üzülerek ifade edeyim ki, dış politika ko
nuları hakkında bir genel görüşmenin açıldığı şu otu
rumda, biraz evvel bugünkü AP azınlık Hükümetinin 
fikirlerini arz eden Sayın Dışişleri Bakanımız, bura
da maallesef sabah gazetelerinde çıkan haberler ka
dar bile şu Yüce Meclise bir bilgi sunmadılar. (CHP 
ve MSP sıralarından alkışlar) Bunu üzüntüyle karşılı
yorum. Her şeyden önce Yüce Meclisin mehabetini 
dikkate alarak hareket etmek medbur'iyetiinde olduğu
muzu noktalıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, dış politika konularında 
bütün bu hadiselere salim bir bakışla bakmak mec
buriyetindeyiz. Bunun için de, bu hadiselerin kökünde 
yatan faktörleri dikkatle tespit etmek mecburiyetin
deyiz. Tahlil ve teşhis yapmadan doğru yolu bulmak 
mümkün değildir. 
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İkinci Cihan Harbinden sonra 2 tane güç gözü
küyordu. 1945 ve 1950 seneleri arasında Amerika ve 
Ru'sya âdeta dünyayı hâkimiyet bölgeleri arasında 
taksim etmiş durumdaydılar. Ancak o tarihten bugüne 
kadar dünya dengelerinde önemli değişiklikler oldu. 
Her 10 senede bir yeni bir tablo meydana çıktı. Ni
tekim, 1950 ve. 1960 seneleri arasında Ortak Pazar ça
lışmalarıyla Batı ülkeleri bir araya gelerek yeni bir 
güç olmanın gayretini gösterdiler ve böylece bir 3 ncü 
güç görüntüsü meydana geldi. 1960 - 1970 seneleri 
arasında bu gözüken 3 tane güce bir 3 tane güç daha 
eldendi; bu da Japonya, Kızıl Çin ve bağlantısızla
rın meydana getirmiş olduğu yeni görüntüydü. 

Böylece 1970 senesine gelindi Şimdi, son 10 sene 
esnasında ise yepyeni bir görüntü orta yere çıkıyor; 
bu da İslam âleminin görüntüsüdür. 1969'da ilk İslam 
Konferansı toplandı. Bunun arkasından Müslüman ül
keler arasında işbirliği arttı. Libya'da İslama dönüş 
ilan edildi, Paküsit'anMa ilan edildi, İran'da ilan edil
di ve dünya gündemine İslam konusu geldi. Şimdi 
1980 yılına girerken bütün dünyanın gündeminde 
anamadde İslamdır. 

Müslüman ülkelerin gündem maddelerindeyse 2 
önemli madde vardır : 

1. İslamı kendi hayatlarına tatbik etmek için ça
lışmalar; Pakistan, İran'ın yaptığı gibi İslamlaşma ça
lışmaları, 

2. Kendilerini kültür emperyalizminden kurtarma 
çalışmaları, şuurlanma, dirilme; kendilerine yıllardan 
beri yapılmış olan haksızlıkları önleme canlanması-
dır. 

İşte 1980 yılına bu gerçeklerle giriyoruz. Ancak 
ne var ki, İslam âleminde vaki uyanma, şuurlarima ve 
canlanma ne kadar hızlanıyor ve şiddetleniyorsa, dış 
güçler de bunu önlemek için başvurdukları çareleri 
0 kadar artırıyor, o kadar şiddetlendiriyorlar. 

Bugün İslam âlemi, 43 tane müstakil ülke, 20 ta
ne de işgal altındaki topluluktan meydana gelen 
1 200 000 000 nüfuslu bir büyük âlemdir. Cenab-ı 
Hak dünyanın en önemli bölgelerini, jeopolitik ehem
miyetteki yerlerini Müslüman ülkelere vermiştir. En 
kıymetli madenler; petrol, kalay, kauçuk, demir, nikel, 
krom, boraks, aklınıza ne gelirse bunlar büyük nis
pette Müslüman ülkelerin elinde bulunmaktadır. İs
lam âleminin bir büyük pazar gücü vardır. Pazar gü
cü, bir topluluğun kalkınmasına kamçı olacak en bü
yük güçtür. İslam âlemi bugün dünya petrolünün 
yarısını üretiyor. 3,5 milyon ton dünyadaki petrol 
üretiminin yanında, 1 679 000 000 ton İslam âlemi

nin ürdtimidir, 1978 rakamlarını arz ediyorum. Dün
ya petrolünün yansını Müslüman ülkeleri üretmekte
dir. Diğer yandan Amerika'nın yıllık üretimi ise 500 
milyon tondur ve kendi ihtiyacı ise 1 085 000 000 
tondur. Yani Amerika kendi ihtiyacının ancak yarı
sını üre'tdbilmektedir. Bütün kalkınmasının, her türlü 
hareketinin temeli olan petrolün yarısını mutlaka dış 
ülkelerden alması lazım gelmektedir. Bunun için de 
petrolün sahibi bulunan İslam ülkeleri, Amerika için 
çok büyük mana ve ehemmiyet arz etmektedir. 

Şimdi Müslüman ülkelerin petrolden bir yılda ge
lirleri 350 milyar dolardır. Bunun 100 milyar doları 
üretim masrafları ve dış petrol şirketlerinin kârları 
olarak ödenmektedir. Geriye 250 milyar dolar ka
dar İslam âlemine bir miktar kalmaktadır. İslam ale
mindeki ülkeler, petrol üreten ülkeler, bu meblağın 
200 milyar dolarlık kısmını kendi kalkınmaları ve iç 
kullanımı için harcamaktadır. Yılda 50 ila 60 milyar 
dolar Müslüman ülkelerin bir dış ticaret fazlası mey
dana gelmektedir. 

Bunun, bugün yeryüzünde kendini güçlü zanneden 
pek çok ülkenin dahi dış ticaretinin açık verdiği bir 
devirde, ne kadar büyük mana ifade ettiği açıktır. 

Türkiye'ye gelince : Türkiye'nin İslam âlemi içe
risinde çok müstesna bir yeri olduğu elbette malum
dur. Eşsiz tarihimizle biz Müslümanlığı Viyana ka
pılarına kadar götürmüş, canıyla, her şeyiyle hakkın 
hâkim olması için çalışmış şerefli bir milletiz ve bu 
müstesna tarihimizin tabii neticesi olarak da bugün 
bile hâlâ Filipiriler'de hutbeler okunurken, Sultan Ha-
mit Han adına hutbe okunuyor, Nijerya'da hutbe oku
nurken, Sultan Hamit Han adına hutbe okutuluyor. 
Türkiye'ye karşı bir büyük sevgi, bir büyük muhab
bet vardır. Bu, İslam âleminin bir araya gelmesi, yeni 
bir güç olması bakımından son derece kıymetli bir 
potansiyeldir. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız, bu sevgi durup 
dururken olmamıştır. Çünkü ecdadımız müstemlekeci
lik yapmadı, ecdadımız insan haklarına saygılıydı, 
hakka bağlıydı. Onun için bu sevgi talbii olarak teşek
kül etmiştir. Bugün de Türkiye'nin nüfusu 50 mil
yondur ve yıllık galiri 50 milyar dolar mertebesinde
dir. Böylece Müslüman ülkelerin içerisinde milli ge
liri en büyük ülke olan durumundayız. Fert başına 
milli geliri bin dolar olmakla beraber, Türkiye'nin ki
lit mevkiinde bulunuşu ve yetişmiş insangücü, elinde 
ağır sanayi kurma imkânının bulunuşu, İslam âlemi 
içerisinde Türkiye'ye bir müstesna mevki verdiği gibi, 
yine Türkiye hazeri zamanda 700 bin kişilik ordusu, 
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'kısa bir zamanda bir seferberlik ilanında 4 milyon ki
şilik yeryüzünün en büyük, en imanlı askeri gücünü 
orta yere koyabilme kabiliyetinden dolayı da, İslam 
âlemi için ve bütıün insanlık için çok büyük bir kıy
met ve mana ifade etmektedir. 

Ne var ki, Türkiye'nin İslam âlemi için bütün bu 
ıbüyük manasını dış güçler de çok iyi bilmektedirler. 
Türkiye'nin İslam âlemi için çok önemli bir bağlan
tısı da şudur : Elbette Türkiye islam âleminin bir par
çasıdır ve Türkiye olmadığı takdirde İslam âlemini 
yeni bir güç olarak şuurlandırmak imkânsız denecek 
kadar zordur. Bu sebepten dolayıdır ki, dış güçler 
Türkiye'yi İslam âleminden ayırıp, Batı potası içeri
sinde eritmeye hususi bir ehemmiyet atfetmektedirler. 
Şu geçirdiğimiz devrelerde yine dış güçler İslam âle
mini yanlış, olamayacak mihraklar etrafında topla
mak için, suni çalışmalar yapmışlar ve bunların tut
madığını görmüşlerdir. 

iMubJterem arkadaşlarım, işte bakınız, bu gerçek
lerden dolayıdır ki, bir yandan İslam âlemi uyanır
ken, başta Türkiye'mizin kalkınmasına mani olmak 
gerçeği nasıl önümüzde yürüyorsa, bütün Müslüman 
ülkelerin hepsine benzeri manialar dış güçler tarafın
dan konmaktadır. 

Dış güçlerin İslam âleminin uyanmasını önlemek 
için başvurdukları çareler şunlardır : 

Önce o ülkelerin halkını Müslümanlıktan uzak
laştırmak, bir. Kapitalizlm, komünizm yoluyla, kül
tür emperyalizmi yoluyla .onları kendi öz benliklerin
den ayırmaya çalışmak. Dış güçlerin yıllardan beri, 
asırlardan beri başvurduğu çare budur. 

Bir 2 noi çare; Müslüman ülkelerin içerisine ırk
çılık cereyanını sokmak, onları parçalamak, onları 
birbirlerine düşürmektir. 

Bir diğer üçüncü çare; bu ülkelerde millete bağlı 
yönetimler yerine kendilerine bağlı kabuk yönetimler 
teşkil etmek. 

Bir diğer çare; içlerinde anarşi az ise bu anarşiyi 
artırmak' için tertibat almak, askeri ve iktisadi ambar
golar koymak, kendilerine borç verirken onları eze
cek şartları öne sürmek. 

Bundan başka, «sizin planınızı biz yapalım» de
yip, tıpkı şimdi IMF'nln 3 yıllık planı yapmaya kal
kıştığı gibi. Biz yapalım... 

İSKENDER CENAP EGE (C. Senatosu Aydın 
Üyesi) — Bunların ne alakası var? 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Bun
ların ne alakası var... 

Bugün çektiğimiz ıstıraplar hep bunlardan ileri 
geliyor. Ah bu alakayı bir görseniz, bu alakayı bir 
görseniz, bu ıstıraplar çekilmeyecek. Ne demek «ne 
alakası var?» Her şeyin temelinde bu yatıyor. Bu dış 
güçleri tanımadan hiçbir meseleyi halledemezsiniz. 
Onun için çok gözyaşı, ıstırap getiriyorsunuz. Ne de
mek «ne alâkası var»? Ne zaman bu gerçekleri öğ
reneceksiniz? (MSP sıralarından alkışlar) 

Bak onların İslam âlemi uyanmasın diye başvur
dukları diğer bir çare de gizli CENTO'dur. «Ne ala
kası var?» Hepsi buradan çıkıyor. Belki bir silah ve
rirler, uçağını verir, lastiğini vermez, yedek parçasını 
vermez... Bu gerçeği görmezsen sonra uçağını uçura-
mazsın. 

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya İslam âle
mine karşı işbirliği yaparlar, bunu da gözden kaçır
mamak mecburiyetindeyiz. Bak birisi gelmiş Afga
nistan'a tecaVüz etmiş, öbürü sesini çıkartmıyor; şimdi 
-o İran'a giderken öbüründen müsaade alıyor. Bu ger
çeklerin hepsini gözönünde bulundurmaya mecburuz. 

Bunlardan başka; bunlar, beynelmilel kuruluşlarda 
daima Müslüman ülkelerin menfaatlarını haleldar et
meyi elbirliğiyle vazife bilirler. Bunların hepsini bil
mek mecburiyetindeyiz. 

İşte muhterem arkadaşlarım, dış güçlerin İslam 
âleminin uyanmasına karşı bu faaliyetleri karşısında, 
Müslüman ülkelerin, tam tersine, bundan önceki top-
laritiımızda etraflıca arz etmiş olduğum gibi, şu 5 adı
mı atmaları mecburiyeti vardır; bir kere daha tekrar 
ediyorum : 

Müslüman ülkeler kendi birleşmiş milletlerini kur
malıdırlar. 

Müslüman ülkeler kendi ortak pazarlarını kurma
lıdırlar. 

Tek bir paraya, İslam Dinarına geçmelidirler. 
ıMüsl'üman ülkeler kendi askeri müdafaa teşki

latını kurmalıdırlar. 
Rendi kültür işbirliği teşkilatını kurmalıdırlar. 
Eğer biz askeri müdafaa teşkilatımızı kurmuş ol

saydık, şimdi değil Afganistan'ı Moskof tecavüzün
den kurtarmak, Türkistan'daki Müslüman kardeşleri
mizi bile kurtarmak imkânı hâsıl olacaktı. (MSP sı
ralarından alkışlar) Bu gerçekleri gecikmeden yerine 
getirmek mecburiyetindeyiz. Her hadise bunları ban
gır bangır bağırıyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım bakınız, bu gerçek
leri görüp de, bunlara göre hareket etmesi lazım ge
len bugünkü Adalet Partisi Hükümetinin tutumu hak
kında birkaç noktaya işaret etmek, şu tarihi görüşme
de üzerimize düşen en mühim vazifedir. 
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Önce hemen ifade edeyim, bakınız dış politikada 
(bir ülkenin, bir milletin ve bir parlamentonun birlik, 
beraberlik içerisinde olması çok faydalı bir husus
tur. Bunu idrak etmeye medburuz ve illa bu birlik ve 
beraberlik, hak yolda, doğru yolda, milli menfaatları-
mıza uygun bir politika çizgisinde gidildiği zaman an
cak olmalıdır. Yanlış bir yolda gidilirse, yanlış yoiun 
üzerindeki birlik bizi hep beraber felakete götürür. 
O sebepten dolayıdır ki, eğer Hükümet yanlış yolda 
yürüyorsa, buna inanıyorsak, işte bunları ortaya koy-
rna'k bizim bir milli vazifemizdir. Şimdi bakınız, bu 
Hükümetin milli dış politika çizgisinden saptığı ka
naatine vardığımız hususlar nelerdir, arz ediyorum. 

•Afganistan'a komünist tecavüz olmuştur. Adalet 
Partisi köylerde, «Biz komünizme karşıyız, bölmeyin 
bizi kardeşim» diye uzun uzun konuşur. Oraya ko
münist tecavüz vaki olduğu zaman hiç sesiniz çıkmaz. 
Bir gözünüz Amerika'da, bir gözünüz Rusya'da; şu 
sesinize bakın... (AP sıralarından gürültüler) Şu sesi
nize bakın... 

Şimdi hem size hem milletin huzurunda bütün 
dünyaya sesleniyorum. Bir ülkeye, bir komünist teca
vüzünün vaki olmasının cezası; demek, bir ülke gele
cek komünistler tarafından işgal olunacak, fetholuna-
cak bunun cezası neymiş? Moskova Olimpiyatlarına 
sporcu göndermeyeceğiz... Şu zihniyete bakın, şu zih
niyete bakın... 

Muhterem arkadaşlarım hem de daha bu Adalet 
Partisi Hükümeti Moskova Olimpiyatlarına sporcu
ları gönderip göndermeyeceğini de ilan etmemiştir; 
Batılılara bakıyor, «Onlar ilan etsin, sonra ilan ede
yim» diyor. 

ıBu Afganistan'lılar ki, 80 yaşındaki ninesi, biz İs
tiklâl Harbimizi yaparken gelinlik bileziğini sattı, bize 
para gönderdi. 169 ülkenin içinde bunlara en yakın 
biziz. Afganistan'ın imdadına 'koşmak bizim vazife
miz idi. 5 aydan beri işbaşında olan şu Hükümet tek 
sesini çıkarmamıştır, tek sesini... 

'Biraz evvel de bu Hükümetin Dışişleri Bakanı 
«Efendim Afganistan, hususunda konuşacak yeni bir 
şey yok» demekle iktifa etmektedirler. Bunlar acıklı 
hadiselerdir. Bu Hükümet gelip gidece'k, ancak bu 
Hükümetin şu devresindeki kardeşimiz Afganlılara 
İkarşı tutumu, kendi sicillerinde unutulmaz bir leke 
olarak kalacaktır bize sorarsanız. Bize o kadar hiz
met etmiş olan bir kardeş ülkenin imdadına koşmak 
bize düşerken, şu halleri hakikaten acıklıdır. 

Balkınız, bu Afganistan'a karşı ses çıkarmayan zih
niyet, israil'i ilk defa tanıyan, Cezayir'i en sonra ta

nıyan, Kore'ye geldiği zaman asker gönderen aynı 
zihniyettir. Şimdi aynı komünist tecavüz Afganistan'a 
olduğu zaman asker göndermeyi düşünmez. Çünkü 
Afganistan Müslüman, Kore Müslüman değil. 

Elbette bu gerçekler milletimiz tarafından görülü
yor, tespit ediliyor. 

İran meselesine geliyorum. Şimdi muhterem ar
kadaşlarım, iran'daki hadiselerin temelinde İran'ın 
İslama dönüşü yatıyor. Dış güçler, İslama döndüğü 
için İran'ı tahrip etmek istiyorlar ve onu hemen, der
hal ezmeye kalkıştılar. Bu gerçekler karşısında orta 
yere atılan nedir? Orta yere atılan, «Efendim rehi
neler var, bu rehineleri kurtaracağız.» 

Muhterem arkadaşlarım, bizim ananelerimizde bize 
emanet edilmiş olan elçileri korumak, aslında haslet
lerimizin, şiarımızın başındadır. Bu gerçeği her şey
den önce işaret etmek isterim ve bir üükenin diğer bir 
ülkenin elçilerini, konsolosluk mensuplarını alıp on
lara eziyet yapılması, onların enterne edilmesi bizim 
ananelerimize uygun bir hareket değildir. Önce bu 
gerçeğe işaret ediyorum, bir. 

Yalnız... 

İRFAN BtNAY (Çanakkale Milletvekili) — O hal
de?.. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — «O hal
de, o halde» demekle bitmez, sözün arkasını dinleyin 
bakayım. Şimdi bak, o halde ne geliyor arkadan. 
(Gürültüler) 

Şimdi İran, «'Bunlar casusluk yapıyor, ben bun
ları tutuyorum» diyor. Şimdi normal muamele ne
dir milletlerarası hukukta? Birisi casusluk yapıyorsa 
«al kardeşim bunları geriye» demektir. Peki, İran öy
leyse «bunları geri çek» desin. Şimdi bak İran'ın bu
rada haklı olduğu nokta şu; «sen bunları geri isti
yorsun, öyle mi; sen de bize haksızlık yapmış olan 
Şah'ı geri ver bakalım» diyor. (AP sıralarından gü
rültüler) 

Şimdi burada birtakım karşılıklı meseleler orta 
yere çıkıyor. Bakınız burada maksadım muhterem ar
kadaşlarım, İran'la Amerika arasındaki meselelerin 
muhakemesini yapmak değil, hâikim olarak karar da 
vermek değil. Ancak huzurlarınızda tespit etmek isti
yorum ki, ikisi arasındaki bu meselede bir hâkim gibi 
karar vermek şu anda nasıl benim görevim değilse, 
dün akşam televizyona çıktığı zaman Sayın Başbaka
nın da görevi değildir. Dün akşamki konuşmalarıyla, 
benim inancıma göre pot üzerine pot kırmıştır Sayın 
Başbakan. Çıkmıştır orada... (Gürültüler) 
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Arz edeyim, orada çıkmıştır; sen ne karışıyorsun, 
«İran haklı mı haksız mı» bunun hakem gibi kara
rını vermeye? «Birisi müttefik, birisi kardeş» diyor
sun, bırak, kendileri aralarında bu kararı kendileri 
versinler. Sen niçin burada Amerika'nın yanını tutu
yorsun bakayım? Bir. (AP sıralarından gürültüler) 

İkincisi : Demin Dışişleri Bakanı da aynı potu 
kırmıştır. 

CBMALETmÎN KÖKLÜ (Bilecik Milletvekili) — 
Pot üstüne pot kırıyorsun. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Dün Sa
yın Başjbaikan da, «Efendim, İran'da muhatap yok» 

9 diyor. 
Muhterem arkadaşlarım, bir kardeş İran için bizim 

resmi bir Barbakanımızın şu sözü söylemesini üzüntüy
le karşılıyorum. İran'da Humeyni var, İran'da Ben-i 
Sadr var, İran'da Kutbzade var. Siz bunları yok far-
zediyorsunuz öyle mi? Onlar da siz yok farzeder. (AP 
sıralarından gürültüler) 

Bu insanları siz muhatap almaya mecbursunuz. 
İran'ın kardeşi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak 
kardeş İran'a asgari bu saygıyı göstermeye mecbursu
nuz. Bu yaptığınız pottur, Yüce Meclisin huzurunda 
bu hareketinizi protesto ediyorum. (AP sıralarından 
gürültüler, MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, 5 dakikanız var 
efendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, bakınız bu Hükümetin bir 2 nci 
büyük kabahati şudur : 

Yine aynı şekilde, Sayın Dışişleri Bakanı, dün, 
döner dönmez Avrupa'dan, ayağının tozu ile, henüz 
oradan almış olduğu tesirden kurtulamadığı için ola-
caik, «İran'a reeiksport yapılma'sına müsaade etmeye
ceğiz.» 

^ Kim soruyor size ne yapacağınızı? Ne lüzum var 
bu sözlere? Bu da çok açık bir pottur. Ne yaparsan 
yaparsın, bankası size bu kadar izin verdiği için mi 
bu kadar hareket ediyorsunuz ve bunu ileri sürmek 
ihtiyacını görüyorsunuz? Ve sizin bu tutumunuz yü
zündendir ki, bugün elimize bir tarihi imkân geç
miştir, İran ile ticari münasebetlerimiz;! çok ileri bir 
noktaya götürmemiz mümkün iken, bu ticareti şimdi 
Rusya'ya ve Doğu blokuna kaydırıyorsunuz. Sizin yü
zünüzden kayıyor bu. Bu sebepten dolayıdır ki, bu 
hareketlerinizi asla milli menfaatlarımızla bağdaşır 
görmemiz mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, İran ve Irak arasındaki 
münasebetleri tahrik eden dış güçlerdir. Bu münase

betlerin bozulması Amerika'nın İran'ı zayıflatma po
litikasına uygun düşebilir, İsrail'in menfaatlarına uy
gun düşebilir. Ancak kardeş Türkiye olarak biz, Irak 
ve İran arasında bir çatışmayı asla istemeyiz. Tam 
tersine, biz üçümüz beraber bu bölgede tam bir iş
birliğine girmeliyiz ve dünyanın bu en hassas bölgesi
nin emniyetini temin etmek hususunda bir büyük güç 
olmaya dikkat etmeliyiz. Burada bu iş lafla olmaz. 
Burada arabuluculuk yapmak şimdi kardeş Türkiye' 
ye düşer; seyirci kalmakla da olmaz. Hem Irak'la, 
hem İran'la temas ederek bu çatışmayı, tam tersine 
bölgede bir kucaklaşmaya, bir işbirliğine çevirmek va
zifesi bizim üzerimize düşmektedir. Her şey önce bu
nu idrak etmekle başlar. Bu Hükümet maalesef seyirci 
kalmaktadır, tam tersine. Bununla da kalmıyor, bizim 
kanaatimize göre, birtakım gizli CENTO çalışmaları 
yapılıyor. Gizli CENTO çalışması Filistin'in... 

İSMET ANGI (Eskişehir Milletvekili) — Açık 
konuş, kaçak konuşma, açık konuş. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Konuşa
cağım şimdi, konuşacağılm. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Filistin'in bir an 
eVvel devletine kavuşması için çalışmak üzerimizde 
bir vazife iken, şimdi ba'k açık konuşuyorum, aslın
da dış güçlerin bir planı var : İslam âlemini parçala
mak, içinde olmak, aslının kurulmasına mani olmak 
maksatlarıyla bir gizli CENTO çalışması yürütülmek
tedir. Bu gizli CENTO çalışmasında Türkiye - İsrail 
ve Mısır bir araya getirilmek isteniyor. Eğer buna 
başka Müslüman ülkeler de katılabilirse, İslam âlemi 
bölünüp, bu bölgede İslam âleminin kendi menfaat-
ları değil, dış güçlerin menfaatları gerçekleştirilmek 
isteniyor. 

Şimdi «açık konuş» dediniz, açık konuşuyorum. 23 
Ocak tarihinde bu Mecliste konuşurken, Sayın Dışiş
leri Bakanına, burada «İsrail İstihbarat Moshad teş
kilatının başkanlarından birisi özel konuşma yapıyor» 
dediğimde 23 Ocakta, «Nasıl olur efendim, benim 
böyle bir şeyden haberim yok» dediler burada, Bak 
şimdi açık konuşuyorum. Ah keşke şu yarım saat ol
masa da, yarım saat olmasa da... 

ALİ NAİLÎ ERDEM (İzmir Milletvekili) — 1 sa
at konuş, 5 saat konuş. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Dur, 
dur şimdi o yarım saati de size kaptıracak değilim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bakınız bu Arie 
Lavin kimdir? Bunu ço'k iyi bildiğinizi kabul etmek 
mecburiyetindeyim. Çünkü, bu Arie Lavin aslında İs
rail teröristleri, Begin'in Argon grubu ile bugünkü Dış-
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işleri Bakanımızın israil'deki meslekdaşı Izak Şamir' 
in Etsel terörist grubunun mensubu eski bir subaydır. 
Şu anda da Moshad'ta çalışmaktadır. 

Adalet Par&i azınlık Hükümeti, 'bu Meclîsten 
güvenoyu alır almaz, bu zıat, Kudüs Konsolosumuza 
müracaat etmiştir, Türkiye'ye gelip 20 kişiyi ziyaret 
etmek 'istediğimi bildirmiştir. Arkadan, 1,5 aylık bir 
hazırlık devresiimden sonra buraya gelmiştir, o 20 ki
şiden 13 kişiyle görüşmüştür. 

Siz, burada, 23 Ocakta, «Benim haberim yok» 
dediniz. Halbuki, bu İsrail İstihbarat Teşkilatı Baş
kanı, 1-8 Ocalk 1980 akşamı İsrail Sefirinin evinde, 
Dışişleri Bakanlığımız yetkilileriyle görüşme yapmış
tır. 20 Ocakta, yine israil Sefirinin akşam yemeğin
de, yine Dışişleri Bakanlığımızın yetikaileriyle (ki is
terseniz islmlenini de vereyim) birinci toplantıda bu
lunan Osman Alpikaya Beyefendidir, ikincide Şefik 
Fenmcn Beyefendidir. 

Siz, 23 Ocakta, «Benim haberim yok»ı diyorsu
nuz. Bak ben size tarihini veriyorum. (CHP ve MSP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır Milletvekili) 
— Şimdi anladınız mı? 

NECMETTİN ER BAKAN (Devamla) — Habe
riniz mi yok, yoksa milletten mi gizliyorsunuz?.. İki
si de kabahattir. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, süreniz doldu efen
dim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, bu zat, Türkiye'ye 9 kere 
gelip - gitmiştir, istanbul'da da görüşmeler yapmıştır 
ve bu zatın bütün hareket tarzı da, bugün gerek Av
rupa basınında, gerek Ortadoğu basınında bütün, en 
ince teferruatına kadar açıklanmıştır. Sayın Dışişleri 
Bakanının bunlardan haberdar olduğunu tahmin ede
rim; ama değilse, Ortadoğu gazetelerini getirdim, 
lailıtn bunu okuyun lütfen. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bakınız bugün, 
bizim bu Adalet Partisi Hükümet imiz 5 aydan beri, 
(iktidara geldiğinden beni, İsrail Elçiliğiyle 12 kere te
mas etmiiştir, Filistin Kurtuluş Örgütüyle yalnız bir 
Ikere konuşmuştur. Şu rakamlar size bir şey ifade et
miyor mu? 

Bu zat, (daha sonra bizim gazetelerde de orta ye
re çıktı) ne görüşüyor, ne arıyor burada? 

Şimdi bak, gene Ortadoğu ve Batı gazetelerinde 
neşredildi ki, daha geçen hafta yapılmış olıan, Filis
tin Kurtuluş Örgütüne tekrar geri dönüp, iltihak 
eden bazı ajanlar Bonn'da bir basın toplantısı yap-

ı tıîaır. Bu basın toplantısımda, Ankara'daıki İsrail El
çiliğinin Ortadoğu meselelerinde bir casusluk merke
zi olarak çalıştığını bütün vesikalarıyla ilan ettiler. 
Ondan dolayı da, bakınız Arafat, bizim gazetelerimi
zin yazarlarıyla görüştüğü zaman, «Önce bu elçiliği 
kapatınız, eğer Müslüman ülkelerle iyi münasebet 

I iistiyorsanız»! diyor. 

25 yıldan beri Türk Hava Yolları uçağını yalnız 
Tel-Aviv'e işleten ve bakınız İstanbul'da El-Al Ha
va Yoklarına binen yolcular bizim polisimiz tarafın
dan kontrol edilmiyor, onlar İsrail'e gittikleri zaman 
orada da kontrol edilmiyor; yalnız bir yabancı hava 
şirketimin kontrolları bizim polisimiz tarafından ya- * 
pi'i'mıyoır. Şu zamanı bir uzatsainız dia ben size saat-

I iercc bütün bu vesikaları bir bir saysam. 

Şimdi niçin bu politika konuşmaları TRT'de ve
rilmek istenmiyor? Niçin Adalet Partisi olarak 
«ıAman bu TRT'de verilmesin» diye gayret gösterdi
niz? Bunları elbette milletimiz görüyor. (AP sırala
rından «Televizyon karşisındiasın»| sesleri). Neden 

I Suudi Arabistan size para vermedi? Neden Iran, ne-
I den Irak, neden Libya peşin para almadan size pet

rol vermiyor? Bu gerçekleri aziz milletimizin huzu
runda hatırlatabiliyor muyum? 

I Muhterem arkadaşlarım, zaman fevkalade ölçülü 
I olduğu için, Müslüman ülkeler... 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, 4 dakika geçti efen-
I dim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — ... Müs-
I lüman ülkelerle münasebetlerimizde maalesef nasıl 

böyle bir gidişat varsa, Batılı ülkelerle münasebetle-
I rimiizde de gidişat bundan fiaırJklı değil. 

Eğedeki hava kontrol hatlarımızı bu Hükümet 
I yüzünden kaybettik. 714 sayılı Notam kaldırılmıştır. 
I Şimdi kim bir daha o Notamı koyacak ve o Nota-
I mı hür daha koymak için ne güçlükler çekeceğiz? 

I Hükümetler gelir gider, ama eserleri kalır. Muh-
I terem arkadaşlarım, balkımız bu Hükümetlim 5 aydan 
I beri tek gayret gösterdiği şey, ne Erzurum'un kiöımü-
I rüdür, ne şu fakir fukaranın ihtiyacıdır, illa geldi-. 
I ği gün başladı, tembih ettiğimiz halde «Ortak Paza-
I ra gireceğim»! dedi. Şu Ortak Pazar meselesini hep 
I milletimize bir ticari ilişki gibi gösteriyor. Ortak Pa-
I zar denilen şey Avrupa 'ile tek devlet olmaktır. Or-
I talk Pazar denilen şey, bizim hükümıranlıik hakları -
I mızt kaybetmektiir. Ortak Pazar denilen şey Rum'u, 
I Ermeni'si gelecek, Yeşilköy'ü, Adaları, Kayseri'min 
J Talaşını yeniden parasıyla satın alacak... 

332 — 
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Şimdi bak, Kıbrıs'takiler Ortak Pazara giriimesıi-
ni bekliyor. Çünkü Kıbrıs'ın şimal kısmını almak 
için bundan güzel fırsat olmaz. Zaten Maraş'ta fa'ir-
taıkım otellerin tapuları adamın cebinde, Ortak Pa
zara girdiğin anda, «(bunlar bizimdir» diye ellerini 
kollarını sallayıp, oraya yerleşecekler. Çünkü Roma 
Anlaşmasına göre ülkeler arasında yerleşmeyi önle
yemezsin, sermaye transferini önleyemezsin, bütün 
her türlü kuruluşlarınızın satın alınmasını önleyemez
siniz. 

Biz istiklal Harbini niye yaptık aziz arkadaşla
rım? Çanakkale'de yarım rnıilyon şehidi niçin ver
dik?.. 

Biz bugün manevi ve iktisadi isıülkial savaşımızı 
yapıyoruz. Bu yanlış zihniyet, siyasi istiklalimizi hi
le «Ortak Pazar» adı altında geri çevirmeye kalkışı
yor. Bunu bütün milletimize haykınp kapı kapı du
yuracağımızdan emin olsunlar. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, lütfen bağlayınız 
efendim, 5 dakikanız geçti. (AP sıralarından gürül-
tüîer). 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muhte
rem Başkan, sözlerimi bağlıyorum. 

Bakınız, bu Adalet Partisi azınlık Hükümetinin 
5 aylık tatbikatını, öteden beri söylediğimiz bir Batı 
kulüp tatbikatı olarak gördüğümüzü ifade ediyorum, 
bir, 

Dış politikamız milli çizgide yürümüyor, iki. 
Demin size saydım, islam ortak pazarı değil, Av

rupa ortak pazarıma gitmek, Eğede haklarımızı geri 
vermek, NATO'da nimet - külfet dengesini kurma
mak, iran'a ambargo koymaya kalkışmak, Iran -
Irak arasında arabuluculuk yapmamak, Afganistan'a 
karşı susmak, gizili CENTO yapmak ve israil Elçi-' 
siiyle şu kadar konuşup, Müslüman ülkelerle işbirli
ğini geliştirmede aynı gayreti göstermemek, daha sa
yısız deliller, işte milli dış politika çizgisinden sap
mayı gösteren açık delillerdir. 

Bundan dolayı bu tarihi günde, nasıl bu Hükü
met İşe başlarken bu yollara sapmamasını temkin et
tiysek, 5 aydan beri de üzerimize düşen görevi ifa 
için her vesileyle bu yanlış hareketleri tekrar tekrar 
kendilerine ve aziz milletimize duyurmaya gayret 
ettiysek, bugün de aynı görevimizi yapıyoruz ve hu
zurlarınızda tarihi bir görevi ifa etmek üzere bakınız 
şunu açıkça açıklıyorum : 

Bu AP azınlık Hükümeti, AET'ye giremezsiniz, 
fek, 

Açıkça ifade ediyorum, İran'a ambargo koya
mazsınız, iki. 

Üsleri İslam âlemi aleyhine kullanamazsınız, üç. 
Gizli CENTO yapamazsınız, dört. 
Kesinlikle ve açıklıkla Yüce Parlamentonun hu

zurunda tespit ediyorum... 
AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Şov 

yapıyorsun, şov. Ayıp. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, bakınız, şu Hükümetten faydalı 
bir iş yapmasını beklemiyoruz; bari bozmayın, kır
mayın, dökmeyin. Rica ettiğimiz budur. (MSP ve 
CHP sıralarından alkışlar), 

Şimdi bütün bu meseleler, bu iç ve dış meseleler 
geliyor, bir yerde toplanıyor. Ne zaman, aziz arka
daşlarım, şu milletimiz milli çözüme inanan bir hü
kümete kavuşacak? tş burada toplanıyor. Dış güçle
rin cirit attığı öyle bir devirde, her şeyden önce dış 
politikada güçlü olmak için içeride güçlü olmaya 
mecburuz. 

Ondan dolayıdır ki, parlamenter arkadaşlarım, he
pinizden rica ediyorum; gelin, mıilli çözüme inanan 
bir cumhurbaşkanını 'bir an evvel seçelim, bir. Milli 
çözüme inanan yeni bir hükümeti elbirliği ile kura
lım; iki. Türkiye'yi bir an evvel güçlendirelim, üç. 

Hepinize Milli Selamet Grubumuz adına selam
larımızı, hürmetlerimizi sunuyorum. Cenab-ı Hak 
aziz milletimize saadet ve selamet versin. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (MSP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erbakan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Bü

lent Ecevit; buyurunuz. (CHP sıralarından aCIkışlar). 
Sayın Ecevit, görüşme süreniz yarım saattir efen

dim; buyurunuz. 

CHP GRUBU ADINA BÜLENT ECEVİT (Zon
guldak Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Uluslararası ilişkilerin, özellikle çevremizde çok 
önemli ve kaygı verici Soyutlara vardığı bir sırada 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu görüşmenin 
sağlanması içOn yaptığımız çağrıya uyduğundan ötü
rü Sayın Dışişleri Bakanına teşekkür ederim. Kendi
sinin, basında izi eyegeld iğimiz haberleri özetleyen 
konuşmasını istifade ile dinledik. Bu arada, bölge
mizdeki önemli olaylar hakkında Japonya Hüküme
tinin, Çekoslovakya Hükümetinin neler düşündüğünü 
lütfettiler, bize izah ettiler; umarım ki günlerden bir 
gün Türk Hükümetinin de bu konulardaki görüşle-
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rini öğrenme olanağını buluruz. (CHP sıralarından 
alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, bölgemizde, özellikle son 
zamanlarda yoğunlaşan olaylar bütün dünyayı sara
bilecek bir savaş ortamınım belirtilerini gösteriyor
du; onun için Türkiye Büyük Millet Meclislinin du
rumu değerlendirmesinde yarar gördük. Durumun 
ciddiliği dünkü olayla daha çolk belirginleşmiş oldu. 
Bölgemiz, dün savaşa yol açabilecek ağır bir bunalı
mın eşiğinden, 8 kişinin ölümüne yol açan bir teknik 
arıza nedeniyle geri döndü; fakat sonuçsuz kalmış 
olsa da,. İran'daki bu Amerikan girişimi bölgemizde 
gerilimi ve tehlikeleri daha da çok artırmış oldu. 

Dünya barışı ve güvenliği bakımından 'büyük so
rumluluklar üstlenmiş bir güçlü devletin, en duyarlı 
bir bölgede veya dönemde, bölgeyi de, dünyayı da 
ateşe verebilecek davranışlarda bulunabileceğinin or
taya çıkması başlıbaşuna yemi bir kaygı nedemidir. 

Sayın üyeler, dünyamız ekseninden çıkmış gibi
dir. Bir yanda binlerce yıllık tarihi olan bir 'köiklü 
devlet, uluslararası ilişkilerde binlerce yıldır uyulan 
kuralları bozarak, «Elçiye zeval olmaz», ilkesini çiğ
neyerek, bir başka devletin büyükelçilik görevlilerini 
aylardır rehin tutuyor, hatta yaşamlarını tehlike al
tında bulunduruyor; öbür yanda bir büyük ve güçlü 
devlet, ancak kurtuluş veya direniş harelketlerinıin ya 
da küçük devletlerin başvurabileceği türden gerilla 
veya baskın yöntemlerine, macera sayılabilecek bir 
operasyona girişiyor. 

'Biri ne kadar üzücü ve garipse, öbürü de o kadar 
üzücü ve gariptir. Daha acısı, bütün dünyada, en 
azından büyük bir ittifak sisteminde ağır sorumlu
luklar üstlenmiş olan Amerilka Birleşik Devletleri, bü
yük devlet olma sorumluluğu ile bağdaşmayan bu ga
rip operasyonun basarnasından birkaç saat önce yö
netimindeki dağınıklığı ve iç çelişkileri dünyanın göz
leri önüne sergiliyordu. Askeri operasyonun birkaç 
'saat öncesinde, bir yandan kimi kongre üyeleri, bir 
yandan da yüksek düzeyddd bürokratlar ve uzman
lar, yönetimin üst katında olup bitenlerden koptuk
larını, karanlıkta bırakıldıklarını, kaygıya kapıldıkla
rını dünyaya duyuruyorlardı. Dünkü olaydakine ben
zer çelişkilerin, kopuklukların ve kazaların, Allah 
esirgesin, nükleer silahlarla ilgili olarak da yer alabi
leceği düşünülürse, dünyanın bir anda ve kazara, in
sanlığı büyük ölçüde yok edici bir felakete nasıl sü
rüklenebileceği (tasavvur edilebilir. 

Bu tür olasılıklardan en çok kaygı duyması gere
ken ülkelerin başında Türkiye geliyor./ Çünkü, Tür

kiye, bölgemizde her an çıkabilecek bir savaşın ateş 
hattındadır. Onun için Türkiye, üyesi bulunduğu it
tifak sistemine bağlılığını sürdürmekle birlikte, müt
tefiklerinin kararsızlıkları, çelişkileri, hataları ardımda 
ıgözü kapalı sürüklenemez. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Eğer çok dikkatli davranmazsa, Türkiye, kendi 
iradesi dışında, kendini, taraf olmaması gereken bir sa
vaşta taraf olarak bulabilir. Breslav ve Göben gemi
leri olayını anımsaimanın tam zamanıdır. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bilindiği gibi, bu 
yüzyılın başlarında Breslav ve Göben adlı iki Alman 
savaş gemisi Osmanlı Devletince kendine mal edilmiş
ti, gemilere Osmanlı Bayrağı çekilmişti, geminin Al
man kumandanlarına ve mürettebatına Osmanlı üni
forması ve fes giydirilmişti; sonra bu gemiler Kara-
demize çıktılar, Çarlık Rusya'sı limanlarını bombala
dılar ve Türkiye o şekilde Birinci Dünya Savaşında 
kendini bir taraf olarak buldu, ateşin içinde buldu ve 
Osmanlı Devletinin çöküşüne yol açan olaylar, geliş
meler zinciri harekete geçmiş oldu. 

Incirlik'in de Breslav ve Göben gibi kullanılabilme 
olasılığı, İster istemez insana şu dömelmde korkulu düşler 
yaşatıyor. Böyle bir olasılığı önleyebilecek yetkiler 1978 
güzünde Hükümette bulunduğumuz sırada belirlediği
miz yeni statü ile, saptadığımız yeni kurallarla Türk 
Hükümetine tanınmıştır; bu yetkilerin, şimdiki Hü
kümet tarafından imzalanan Savunma İşbirliği Anlaş
masıyla da korunmuş olduğunu sanıyorum. Önemli 
olan, özellikle şu sırada bu yetkilerin özenle ve da
kikası dakikasına en ileri ölçüde Türk makamları ta
rafından kullanılmasıdır. 

Incirlik'in dünkü operasyonda kullanılmış olması 
olasılığı Türkiye'de ve dışarıda birçok kimsenin ak
lına gelmiştir fakat bu konuda Türk Hükümetinin 
yaptığı açıklamaları kabul ediyorum ve İncirlik tesi
sinin bu operasyonda kullanılmadığına inanıyorum; 
Amerika Birleşik Devletlerinin öyle bir oldu bitti ya
pacağını da düşünmek bile istemiyorum. Bu, Ame
rika ile aramızdaki karşılıklı güven ortamını onarıl-
maz ölçüde sarsar; ama ne çare ki, dün Ortadoğu'da 
yer alan ve Amerikan kamuoyunu bile şaşırtan, sanı
rım birçok Amerikan yetkilisi için bile bir oldu bitti 
olan olay, her olasılığı - ne kadar uzak da olsa, her 
olasılığı - gözönünde tutmamızı, ihtiyaitlılığın gereği 
kılıyor. İiıcirlik'in müttefikimiz Amerika Birleşük Dev
letleriyle bir ortak askeri tesis olarak alıkonulmasın
dan almaç, bir dünya savaşını önleyebilmek veya bir 
dünya savaşı çıkacak olursa, Türkiye'yi ve NATO 
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üyelerini daha iyi koruyabilmektir. Bu savunma te
sisinin bir bölge veya dünya savaşına yol açabilecek 
'biçimde kullanılması, Türkiye'nin a'macı dışında ol
duğu kadar, Amerika Birleşik Devletleriyle aramızdaki 
anlaşmanın .da, bildiğimiz kadar, kapsaimı dışında
dır. Tabii, Türkiye'deki başka ortak savunma tesisleri 
için de aynı kurallar ve sınırlaimalar geçerlidir. 

Bu konuda Hükümet gereken önlemleri almalı, 
aldığını açıklamalı ve înıcirlik'in olsun, başka ortak 
tesislerin olsun, kural ve aimaıç dışı kullanılmayacağı, 
küllandırılma'yacağı 'konusunda kesin ve açık güvence 
vermelidir. 

Sayın Dışişleri Bakanının dünkü, aşırı diplomatça 
bazı sözleri, böyle bir kesin ve açık güvencenin biran 
önce verilmesini büsbütün gerekli duruma getirmiştir. 

Dün, Sayın Dışişleri Bakanına bir gazeteci tara
fından şöyle bir soru yöneltildi (aynen okuyorum 
Anadolu Ajansı bülteninden): «Harekâtın devam edip 
de veya yeniden başlayıp da rehinelerin kurtarılması 
ısöz konusu olduğu takdirde, Türkiye'den Türk hava 
'sahasının veya Türk imkânlarının kullanılması konu-
'Simda bir talep vaki olursa, Türkiye'nin tutumu ne 
olur?» 

'Bu soruya sayın Bakanın aşırı diplomatça buldu
ğum yanıtı şu (yine Anadolu Ajansı bülteninden oku
yorum): «Faraziye üzerine beyanda bulurimam. Bu 
bir spekülasyondur. Spekülasyonlara itibar etmem.» 

Sayın üyeler, faraziyeler, varsayımlar üzerinde be
yanda bulunmaktan kaçınmak, genellikle bir devlet 
adamının hakkı olabilir; fakat bunun istisnaları da 
vardır. Bir Türk Dışişleri Bakanının özellikle bu ko
nuda bir varsayıma dayanarak da olsa, sorulmuş bir 
soruyu yanılt'sız bırakmaya hakiki yoktur. Çünkü, so
runun yanıtı, daha mürekkebi kurulmamış olan Sa
vunma İşbirliği Anlaşmasında, bildiğimiz kadar, ya
zılıdır: «Türkiye'deki ortak tesislerden hiçbiri NATO 
amaçları dışında ve Türk Hükümetinin izni olmak
sızın kullanılamaz.» 

İran'daki rehinelerle ilgili bir operasyonunda NATO 
amaçlarıyla ilgili olmayacağı acıktır. Bunda sayın Ba
kanın bir tereddüitü mü var ki, kaçaimak konuşuyor?.. 
Ben sayın Bakanın da, 'Hükümetin de bu konuda bir 
tereddlütü Olduğunu sanmıyorum; fakat Türk Dışiş
leri Bakanının bu konuda kaçamak konuşması, bölge 
ülkelerinde tereddüt uyandırabilir; Türkiye'ye karşı 
haksız bir kuşku ve güvensizlik uyandırabilir; hatta 
bunun yanı sıra, Amerika Birleşik Devletlerine yersiz 
umutlar verebilir; Türkiye'ye o yönde baskınlar gel
mesine yol açabilir. 

Özellikle dünkü talihsiz operasyondan sonra Türk 
Hükümeti bu konuda akla gelebilecek her türlü te
reddüitü birajı önce ortadan kaldırıcı kesin bir tavır 
ortaya koymalıdır. Türkiye'deki tesislerin ve her tür
lü olanakların, NATO amaçları dışında ve bölgedeki 
dostlarımızı tedirgin edecek biçimde kullanılmaması 
güvence altına alınmalı ve bu konuda hiçbir tered-
düte yer bırakmayacak resimi açıklama yapılmalıdır. 

Sayın üyeler, tabii yalnızca bununla Türkiye'nin 
tdhlikelerden, oldu bittiler!e karşı karşıya bırakıl
maktan, kendi iradesi dışında felaketlere sürüklen
mekten kurtulmuş olamayacağını biliyorum. Türki
ye'yi çevreleyen tehlikeler bir iki önlemle veya bazı 
konularda kesin tavır almakla giderilemeyecek, hat
ta, hafifletilemeyecek kadar çok boyutludur ve kar
maşıktır. Türkiye, dünyadaki, hele bölgemizdeki ge-
tlişmelerden en çok etkilenen bir ülkedir. Buna kar
şın, dünyada, hatta kendi bölgesinde olup bitenlerle 
Türkiye kadar az ilgilenen bir ülke de dünyada yok
tur denebilir. (CHP sıralarından «IBravO» sesleri) 
'Nitekim bunun bugün burada çok acı ve garip bir 
örneğine tanık olduk. Konuşan bir sayın parti söz
cüsü, bizim, muhalefette, uluslararası sorunlarla il
gilenmemizi yadırgadığını belirtti. 

ıBiz, öylesine kendi iç sorunlarımıza gömülmüş 
durumdayız ki, dünyada ve yakın çevremizde olup 
bitenlerin kendi iç sorunlarımızla sıkı bağlantısı bile, 
ülkemizde çoğu kez gereğince değerlendirilemiyor. 
Bölgemizin bir sıcak savaş eşiğinde olduğu haftalar
dır belli olduğu halde ve bütün dünya, bölgemizdeki 
gelişmeleri günü gününe ve yakından izlediği halde, 
bütün ülkelerin hükümetleri - biraz önce Sayın Dışiş
leri Bakanımızın da belirttiği gibi - bu gelişmelerle 
ilgili olarak veya İran konusunda Amerika Birleşik 
Devletlerinin istekleriyle ilgili olarak resmi görüşle
rini ayrıntılı biçimde kendi kamuoylarına ve dünya
ya açıkladıkları halde, Türk Hükümieti bu konular
da, ancak muhalefetin hatırlatması üzerine bazı açık
lamalarda bulunmayı düşünebilmiştir; fakat o ko
nuda da maalesef beklentilerimiz boşa çıkmış; söz
lerimin başında belirttiğim gibi, bize derli toplu; ama 
çok kısa bir basın özeti sunulmuştur. 

Amerika Birleşik Devletlerinin İran'a karşı uy
gulamayı kararlaştırdığı ve müttefikleriyle, dostları
na da benimsetmeye çalıştığı ekonomik ve diploma
tik önlemler hakkında ve bu Amerikan isteklerine 
karşı nasıl yanıt verildiği hakkında, ilgili bütün hü
kümetlerin açıklamalarını biliyoruz; fakat bugün 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan şu Genel 
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Görüşmede bile, Türk Hükümeti adına böyle bir 
açıklama yapılmış değildir. Oysa, iran'a karşı uy
gulanmak istenen bu alblüka önlemleri de, en çok 
Türkiye'yi ilgilendirmektedir. Çünkü, iran'ın kom-
iŞ'Usu ve önemdi bir transit yolu üzerinde bulunan bir 
ülkedir Türkiye. Önceki gün, Sayın Dışişleri Baka
nının Türkiye'den transit olarak iran'a gönderilecek 
mallarla ilgili açıklaması, üstü kapalı açıklaması, bu 
konuda Türk Hükümetinin nasıl 'bir talvır izleyeceği 
bakımından kuşkuları büslbütün artırmıştır. 

Türkiye'nin ve Türk Hükümetinin çok güç du
rumda olduğunu biliyorum. Bir yandan Amerika Bir
leşik Devletleri ve ne kadar yanlış ve tutarsız olursa 
olsun, Amerika Birleşik Devletlerinin bir dddiğini iki 
etmeyen Öteki müttefiklerimiz var ve Türkiye'nin için
de bulunduğu ekonomik bunalımdan çıkışta mütte
fiklerinden de destek ve yardım beklediği gerçeği var 
ibir yanda. Öıbür yanda ise, içinde yaşadığımız böl
genin karmaşık gerçdkleri ve Türkiye'nin tüm kom
şularıyla, tüm bölge ülkeleriyle dostça ilişkiler için
de bulunma, karşılıklı güven ortamı oluşturma ge
reksinmesi var. Bunun yanı sıra da, bölge ülkelerin
den birçoğunun arasında, hatta islam ve Arap ülke
leri arasında giderek derinleşen ve sık sık biçim ve 
yön değiştiren ayrılıklar var. Bu karmaşık, çelişik 
ve karşıt etkenler, akımlar, baskılar arasında sağlık
lı bir yol çizmenin, geçerli bir tutum izlemenin güç
lüğünü biliyorum; bu güçlüğün giderek arttığını ve 
artacağını da görüyorum; ama bu güçlüğü aşabil
menin çaresi, çelişik ve karşıt unsurların, etkenlerin 
hepsini idare etmeye, herkesin nabzına göre davran
maya çabalamak değildir; bunun çaresi bir tektir : 
Türkiye'nin, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri 
Çok yakından izlemesi, derinliğine irdelemesi ve bun
ları kendi gözlemlerine ve uzun devlet deneyimine 
dayanarak kendi başına değerlendirmesi; o değer
lendirmeye dayanarak, ulusal yararın gerektirdiği 
açık ve tutarlı bir tutum, bir ulusal politika ortaya 
koymaktır. 

Şuna önce kendimizi, sonra da Batılı dostlarımı
zı ve mü'ttdfiklerimizi inandırmak zorundayız : Tür
kiye, bu bölgede nasıl davranılması gerektiğini, en 
azından kendisinin nasıl davranması gerektiğini Ba
tılı müttefiklerinden ve dostlarından çok daha iyi bi-
Idbilecek durumdadır. (CHP sıralarından «IBravo» 
»esleri, alkışlar) 

Türkiye, kendi tarihsel, kültürel Ve coğrafi ger
çeklerinin doğal sonucu olarak Batının bir parçası 
olmakla birlikte, Ortadöğudan, Doğu Akdenizden 

ve Balkanlardan oluşan bölgenin de asli bir unsuru
dur; bu bölgenin gerçekleriyle, sorunlarıyla iç içedir. 
Komşu islam ülkelerinden bazılarının iç sorunları 
(bile, Türkiye'nin iç durumunu yakından etkiler. Ok.-
yanus ötesindeki veya Avrupa'nın öbür ucundaki 
ülkelerin, bölgemize ilişkin tutumlarında göze alabi
lecekleri, katlanabilecekleri hata rizikoları bakımın
dan geniş marjları, geniş güvenlik olanakları vardır; 
bizimse böyle bir rahatlığımız yoktur. Onun için, 
Türkiye, kendi bölgesiyle ilgili konularda, müttefik
lerin: n dümen suyundan güdebilecek, onlardan ala
cağı işaretlere göre yönünü çizebilecek bir ülke de
ğildir; tersine, gereğinde onlara en sağlıklı yolları, 
yönleri, davranışları gösterebilecek, önerebilecek du
rumda bir ülkedir Türkiye. 

'Batı savunma sisteminden ayrılmamızın, o savun
ma sistemine en çok karşıt görünen kimi ülkeler için 
bile, ne sorunlar yaratabileceğini, o ülkeler, sanırım 
bizden daiha iyi bilirler, açıktan söyleyemeseler de bi
lirler; ama Türkiye, özellikle İslam ülkeleriyle iliş
kilerinde Batının bir temsilcisi gibi değil, bölgenin 
bir asli unsuru gibi davrandığını ve öyle davranmaya 
kararlı olduğunu, hükümetler değişse de bu kararlı
lığının değişmeyeceğini her vesile ile açık seçik gös
termek zorundadır. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Müttefiklerimizle ilişkilerimize değinmişken, bir 
üzüntümü ve Partimizin üzüntüsünü de Yüce Mec
lis huzurunda ve kamuoyu önünde belirtmek isterim. 

Biz 1978 başında hükümete geldiğimiz zaman, 
NİATO'daki müttefiklerimizi, Türkiye'nin güvenini 
büyük ölçüde yitirmiş olmanın üzüntüsü içinde bul
duk ve Türkiye'de kendilerine karşı yeniden bir gü
ven ortamı sağlamanın gayreti içinde bulduk; fakat 
biz hükümetten ayrıldık, yeni Hükümetin Dışişleri 
Bakanı yurt dışına gider gitmez, NATO'nun merke
zine gider gitmez ne dedi : «NATO'nun Türkiye'ye 
güveni sarsılmıştır; bu güveni yeniden sağlamaya ça
lışacağım.» 

Yine Brüksel'de, bu Hükümetin Dışişleri Bakanı, 
Ortak Pazarla ilgili olarak ne dedi •: «Bizden önceki 
Hükümet, Türkiye'nin Ortak Pazarla ilişkilerini don
durmuştu, biz yeniden canlandırdık.'» 

Oysa, biz o ilişkileri donmuş olarak bulmuştuk, 
o ilişkileri Türkiye yararına canlandırmak için eli
mizden gelen çabayı gösteriyordük; ama bir Hükü
metin Dışişleri Bakan, «NATO, Türkiye'ye güvenlini 
kaybetmiştir, bu güveni yeniden kurmaya çalışaca
ğız» diye, müttefiklerimize güvence vermeye kalkı-
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şırsa, Avrupa Ekonomik Topluluğu konusunda on
lara güvence vermeye kalkışırsa, o müttefiklerimi
zin ve Ortak Pazar üyelerinin bize karşı yapageldik-
leri haksızlıkları giderme bakımından, pazarlık gü
cünü, hak arama gücünü nereden bulacaktır. (CHP 
sıralarından, «Bravo» Sesleri, alkışlar) 

Türkiye, Ortak Pazarın yıllardır bir ortak üye
sidir. Yugoslavya'sından, İsrail'inden nice Akdeniz 
ülkesine kadar, ortak üye olmayan, bizim kadar sı
kı bağlantısı bulunmayan pek çok ülkenin, Ortak 
Pazardan bizim sağladıklarımıza oranla kat kat üs
tün avantajlar sağladıkları gerçeği apaçık ortada 
değil midir? Bu durumda hangi tavizi vereceksiniz 
Türkiye'den Ortak Pazara Sayın Bakan? 

Bugün bir partinin sözcüsünden de bu tür eleş
tirileri dinledik - müttefiklerimizin güvenini sarsmı
şız hüküm'ettöyken, Ortak Pazarın güvenini sarsmı
şız - fakat o partinin sözcüsünden böyle bir eleşti
ri gelmesini yadırgamadık. Çünkü, haşhaş ekimini 
denetim altında yeniden başlattığımız yılda da, «Na
sıl, Amerika'ya rağmen, . Amerika'yı gücendirmeyi 
igöze alarak bu kararı alırsınız» diye, sözde milliyet
çi geçinenler, bizi kınamaya kalkışmışlardır. (CHP 
sıralarından «iBravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın üyeler, uluslararası bunalımın Ortadoğuda 
yoğunlaşması, kuşkusuz, dünya petrol ve enerji bu
nalımıyla yakından ilgilidir. Alternatif enerji kay
nakları, ekortomik bakımdan verimli düzeyde oluş
turulmadan petrol bunalımının ortaya çıkması, dün
yayı, o arada sanayi ülkelerini hazırlıksız yakalamış
tır. Bu sürece paralel olarak birkaç yıldır yumuşa
ma süreci de, detant süreci de bir bunalım ve sar
sıntı dönemine girmiştir. 

Esefle karşılaıdığsmız Afganistan olayı, Sovyetler 
Birliğinin Afganistan'a fiili askeri müdahalesi ola
yı, 'bölgemizde derin kaygılara yol açtığı kadar, yu
muşamanın daha çok sarsılmasında da etken olmuş
tur; fakat Afganistan olayını, yumuşamanın sarsıl
masının ilk ve temel nedeni olarak görmekten çok, 
yumuşama sürecinde zaten bir süredir başlamış olan 
sarsıntının bir sonucu ve daha ileri aşamaya vardı-
rılması olarak değerlendirmek, sanırım gerçekçi 
olur. 

Yumuşama sürecinin sağlıklı biçimde işlediği yıl
larda iki büyük devlet biriibirlerini gözle görülür bi
çimde kollarlardı, birbirlerinin çıkarlarını ve kaygı
larını belli bir denge içinde gözetmeye özen göste
rirlerdi. Bir süredir, birkaç yıldır bu özen gösterilmez 
olmuştur. 

Fiili bir denge Ortadoğuda da vardı; fakat belli 
ki, içlere »indirilememiş çürük bir denge idi bu; son 
yıllarda o denge bozuldu. Onun üzerine, Sovyetler 
Birliği, Ortadoğu petrol bölgesini kuşatma girişimle
rine yöneldi. Bu girişimler karşısında Batılıların Or
tadoğuda dalha çok etkinleşme çabasına giriştiler; 
Ortadoğuyu bölerek yönetme ve etkileme, petrolü o 
yoldan güvence altına alma çabaları çok yönlü ola
rak hızlandı. Ekonomik büyümenin yarattığı sosyal, 
siyasal ve kültürel sorunlar, Ortadoğudaki kaynaş
maları, bölünmeleri, tutum değişikliklerini daha da 
hızlandırıcı ve karmaşıklaştırıcı, Ortadoğunun gele
ceğini daha çok belirsizleştirici bir etken haline gel
di. Ortadoğudaki bu ekonomik ve sosyal değişimden 
doğan yeni durumlara ise, Batının intibak edebil
mesi ço'k güçtür; çünkü, Ortadoğu ülkeleriyle iliş
kilerinin yapısı buna elvermemektedir. Böyle olunca, 
birtakım zorlamalara ve yapay yöntemlere başvuru
yorlar; o yöntemler de durumu büsbütün karıştırı
yor; Camp Davit anlaşmaları bunun açık bir kanı
tıdır. Camp Daıvit'ten sonra yani Amerika Birleşik 
Devletlerinin Mısır'ı, öteki Arap ve İslam ülkelerin
den soyutlayarak, Filistin unsurunu da dışarıda bı
rakarak Ortadoğu sorunlarına çözüm getirme girişi
mi, Ortadoğu sorunlarını büsbütün karmasıklaştır-
mtş ve bugünkü çok tehlikeli boyutlara vardırmış-
tır. 

Filistin sorununu, Filistin halkının bağımsızlık 
özlemine uygun olmayan bir biçimde çözmenin, Or-
tadoğuya huzur ve istikrar getirmeye yetmeyeceği 
açıktır. Filistin halkının kabul edemeyeceği bir çö
züm gerçek çözüm değildir. Filistin halkı, yalnız Or
tadoğu ölçüleriyle değil, dünya ölçüleriyle çok yük
sek düzeyde eğitilmiş bir halktır. Bütün Arap ülke
lerinde en etkin mevkilerden birçoğunda Filistinliler 
varidır ve kuşaklar boyunca, çocukluk çağından iti
baren, bağımsız devlet özlemi bilinçaltlarına yer
leşmiştir. Bu özlemi karşılamayan bir çözüm, Orta
doğuda sorunları büsbütün ağırlaştırmaktan başka 
Ibir sonuç veremez. (CHP sıralarından alkışlar) El
bette Filistin sorununu hakça bir çözüme ulaştırmak 
da Ortadoğuya huzur ve istikrar getirmek bakımın
dan yeterli değildir; ama Filistin sorununa öyle bir 
çözüm sağlanmadan da, Ortadoğu'da huzur ve is
tikrar yolunun açıklamayacağı bellidir. 

Sayın üyeler, şimdi kısaca İran sorununa değini
yorum. İran'daki rehineler sorununun, sözlerimin 
başında da belirttiğim gibi, hoş görülecek tarafı yok
tur; ama İran'da bunun niçin bir sorun durumuna 
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getirildiğini, hoşgörmeksizin de olsa, anlamaya ve 
başka dostlarımıza anlatmaya çalışmalıyız. 

Geçenlerde söylediğim gibi, İran kamuoyu ve 
yöneticileri, Amerika'nın ne yapıp edip, İran'da ken
dine yatkın bir rejim oluşturmak üzere birtakım ter
tipler tasarladığı ve tasarlayacağı kanısındadır. . Bu 
kanıyı ve kuşkuyu beslemelerinin belli nedenleri var
dır. İran'ın, Amerika için yaşamsal stratejik önemi 
olduğunu düşünmektedirler; petrol sorununun ileri 
(boyutlara varmasryla bu önemin daha da arttığını 
Ibifmektedirler. SALT - 2 anlaşması bakımından, 
İran'daki tesislerin kulIanılaJbilmesinin, Amerika için 
yaşamsal önem taşıdığını bilmektedirler. Ayrıca, Mu-
saddık örneğini hatırdan çıkarmamışlardır. Musad-
dık iktidarına karşı Amerika tarafından yapılan ter-
•tiib:, hazırlanan komployu hatırdan çıkarmamışlar
dır. Korkarım, dünkü talihsiz Amerikan girişimi de, 
İran yöneticilerin bu kuşkularını büsbütün körükle
yecektir. 

Herhangi bir ulus için, kendi diplomatlarının, her 
türlü dokunulmazlığa sahip olması gereken diplo
matlarının, aylardır rehin altında tutulmasının kolay 
tahammül edilebilir bir şey olmadığını biliyorum; 
ama İran'ın da hanıgi psikolojik ve tarihsel neden
lerle bugünkü katı davranışı içinde olduğunu bili
yorum. Bu durumda bence Amerika Birleşik Devlet
lerine düşen, saıbırla, iran'a, beklediği güvenceleri 
makul ölçüler içinde vermekti, vermeye çalışmaktı; 
fakat maalesef bu yapılamamıştır. 

'BAŞKIAlN — Sayın Ecevit, dört dakikanız var 
ef eridim. 

'BÜLENT ECEVİT (Davamla) — Rehineleri, İran 
yöneticileri, ellerinde, Amerika'dan kuşkuyla bekle
dikleri bu tür tertiplere karşı caydırıcı bir koz olarak 
tutmayı düşünüyor olaJbilirler; fafcalt İran'lı dostla
rımıza da şunu anlatmaya çalışmalıyız ki, bu kozu 
kullanmakta ölçü kaçırılırca, İran rejiminin dünyada 
saygınlık yitirmesi bir yana, Amerika da rehinelerin 
hayatını gözden çıkaracak noktaya gelebilir ve böy
lece ellerindeki koz, geri tepen bir koz durumuna 
düşer. Nitekim, işin o noktaya geldiği görülmüştür; 
'sanırım, Amerika rehinelerin hayatını tehlikeye at
tığını bile bile dünkü operasyona girişmiştir. 

Yine Amerika'ya ve öteki Batılı dostlarımıza biraz 
geç görmeye başladıkları şu gerçeği de anlatmalıyız: 
İran'a ekonomik abluka uygulamaları, bekledikleri
nin tam tersi sonuç doğurur. Geçenlerde ben bu ko
nuda ilk uyarımı yaptım, ertesi gün yabancı radyo
lardan bir Sovyetler Birliği heyetinin yeni bir tica-
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ret anlaşmasını görüşmek üzere Tahran'a gittiğini 
ökıMum. 

İran yönetiminin, bağlantısız bir devlet olarak 
kalmak istekleri açıktır; fakat bu ekonomik albluka 
eğer başarılı olursa, İran yönetimlinin kendi irade
sine karşın, İran'ı Sovyet etki alanına iteceği de 
açıktır. Batılı devletler bunu, Amerikan isteklerine 
angaje olduktan sonra nedense, görmeye başlamış
lardır. 

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletlerinin, müttefik
lerine bir davranışı da hayal kırıcı olmuştur. Avrupa
lı müttefikleri, Amerika'nın, -herhangi bir askeri ope
rasyonda (bulunmaktan vazgeçmesi için, o gerekçe 
ile ekonomik albluka önlemlerine angaje olmuşlardır. 
Amerika hem müttefiklerinden o angajmanı almış
tır, hem de askeri operasyona girişmiştir. Bu, iitti-
fak sistemi içinde güven sarsıcı bir olay olmuştur. 

Değeri! arkadaşlarım, ayrıca gerek İran'da, gerek 
başka bölge ülkelerinde, etnik ayrımcılık alkımlarını 
doğrudan veya dolaylı desteklemenin de geri te
pen bir silah olabileceğini, bu akımlara bel bağ
layan tüm ülkelere anl'atmaımız gerekir. 

Hepsinden de önemlisi, petrol sorununa, tüm ül
keleri kaygıdan kurtarıcı, tüm ülkelere güven verici 
bir çözüm getirmenin, dünyada barış sağlayabilmek, 
gerilimleri bu tehlikeli noktadan gerileyeıbilimek için 
'başta gelen koşul olduğunu yine dostlarımıza anlata-
bilmeiiyiz. 

Sayın üyeler, İrak'la İran ara'sımdaiki gerilim, böl
gemize her gün savaş kıvılcımları saçacak boyutlara 
erişmiştir. Özellikle İran Devriminden sonra bölge
mizde etnik ayrımcılık akımlarına, mezhep ayrımcılığı 
akımları da ileri boyutlarda dMenmiştir. 

Bir ölçüde tarihsel nedenlerle, bir ölçüde de duş 
dikenlerle, karşılıklı güvensizlik içinde bulunan İran' 
la Irak, şimdi var güçleri ile birilbirlerinii zayıflatmak 
ve içlerinden çökertmek amacıyla, her an geri tepe
bilecek silahlar olduğunu düşünmeksizin, biriibirlerihe 
karşı hem etnik ayrımcılık, fhemde mezhep ayrımcı
lığı silahını insafsızca kullanmaktaldırlar. 

Bu sii'lahlar Türkiye'yi de bir ölçüde dtki alanı içi
ne almaktadır. Üç ülkenin sınırlarınm kesiştiği yöre, 
aslında sınırların her bakımdan belirisizleştiği, kolay 
(korunamadığı, kolay kapaıtılaimadığı bir yöredir; bu ül
kelerden 'ikisi de 'komşumuzdur Ve dostumuzdur. Bu iki 
ülke arasındaki, köklü nedenlere dayanmayan yüzeysel 
sorunların ve gerginliklerin giderilmösi, bölge huzuru 
açısından gerekli olduğu kadar, Türkiye'nin kendi ulu-
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'sal yararları açısından, dış güvenliği açısından, haitta 
iç güvenliği açısından da 'büyük önem taşımaktadır. 

Onun için Türkiye, Irak'la Iran arasındaki sürtüş- ' 
me ve örtülü savaş karşısında ilgisiz kalamaz; bu sa- , 
vaşta taraf da olamaz. O halde Türkiye ne yapmalıdır?. 
Bu iki komşu İslam ülkesini uzlaştırmalk için elinden 
gelen her çabayı göstermelidir. Gerçi şu sırada ikisi 
de uzlaşma eğiliminde değildir, ikisinin de birbirlerine 
attıkları oklar yaydan çıkmıştır; ama Türkiye, bir 
yandan bölge dışındaki dostlarını bu iki ülke arasın
daki sorunların dışında kalmaya teşvik ermelidir, bir 
yandan da doğrudan ve dolaylı uzlaştırma girişim
lerini mutlaka yapmalıdır ve sürdürmelidir. Bu da 
yötlmez; Türkiye'nlin kendi iç siyasal gerçeklerinin bir 
ölçüde alevlendirdiği etnik ayrımcılık veya rnszJhep 
ayrımcılığı alkımları şimdi yakın çevremizden de kö
rüklenebilecek duruma gelmektedir. 

Onun için Türkiye, bu konuda kendi içindeki 
sürtüşmeleri, kıskırtmaları, demokratik hukuk devleti 
kuralları çerçevesinde yatıştırmanın, gidermenin yol
larını bulmak zorundadır. Bazıları bunun kolay sanı
lan yoluna sapma eğiliminde görünüyorlar; sert yön
temler kullanarak bu sorunların üstüne yürümeye 'kal
kışıyorlar. Devletin, yurittaşlarrmız arasında ayrım 
gözettiği izlenimi bu şekilde doğmuş oluyor. 

Bu tür yöntemler ve önlemler başlı başına kışkırt
madır ve bölgerhizin şimdiki ortaimında ateşle oyna
maktır. Bu konulardaki sağlıklı çözüm yollarını 
Atatürk saptamıştır. Bunun bir çözümü, birleştirici 
Atatürk milliyetçiliğidir. (CHP sıralarından «Bravo» 
'sesleri, alkışlar) Atatürk milliyetçiliğini yozlaştırmaya 
kalkışan cephecilik anlayışı, Türk Milletini, milliyet
çilik görüntüsü altında cephelere bölme eğilimi, Tür
kiye için, dışıimızda'n gelen tehlikelere göre çok daha 
'büyük bir tehlikedir ve son zamanlarda dışımızdan 
artan ölçüde gelen tehlikelerle daha da büyümüştür. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Bir başka çözüm de, yine Atatürk'ün getirdiği 
laiklik ilkesidir. Osmanlı tarihi boyunca Müslüman 
Türk halkını kendi içinden bölmek üzere kullanılan, 
dışımızdan kullanılan mezhep ayırımcılığı, ülkemizde 
laiklikle sona ermiştir. 

Laikliğin Müslümanlıkla çeliştiği yolunda sanılar, 
savlar, temelinden yanlıştır. Bir Müslüman halkı ken
di içinde birleştirip bütünleştiren bir ilke, bir tutum 
Müslümanlığa ters düşmez. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) aima bir Müslüman toplumu 
kendi içinde bölen akımların ve davranışların, o top-
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luma olduğu kadar Müslümanlığa da zarar verdiği, 
her ikisini de zayıf düşürdüğü ve düşüreceği açıktır. 
Onun için, içimizde beliren ve dışimızdanda körük
lenen bazı tehlikeler karşısında Atatürk milliyetçiliği
ne ve laikliğe milletçe dört elle sarılmak zorundayız. 

Ben; geçici bir süre için geniş tabanlı bir koalisyon 
önerirken, yalnız demokrasimizi yıkmaya yönelik şid
det eylemleriyle değil, etnik ayrımcılık ve mezhep 
ayrrımcılığı dolayısıyla da sarsılmaya başlayan ulu
sal birliğimizi yeniden pekiştirmenin öyle* bir koalisyon
la kolaylaşabileceğini düşünüyorum; fakat geniş taibanlr 
bir koalisyon olanağı bulunamasa bile, bu uluisun 
birliğini isteyenlerin bu konuda belli bir yaklaşımda 
ve belli davranış kurallarında birleşmekırini zorunlu 
görüyorum ve bunun için artik yiltirilecek zamanı
mız kalmadığına inanıyorum. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bölgemizde, hemen sınır ötemizde bu tür ayırım
cılık alkımlarının birer savaş aracı, bölerek çökertme 
aracı olarak kullanılması, kendi yurdumuzda ateşe 
benzin dökmek anlamına gelen sert önlemlerden, 
kırıcı ve kusturucu yaklaşımlardan kaçırtmayı özel
likle gerektirmektedir. Bu durum, yurttaşlarımız ara
sında en küçük bir ayırım gözetmeyen bir yaklaşımla 
ve demokratik hukuk devleti kuralları içinde, ulu-
'sumuzu ayırımcı akımlardan arındırmak üzere elele 
vermeyi başta gelen bir ulusal görev durumuna ge
tirmiştir. Bu görevi yerine getirebilmek için Ata
türk • milliyetçiliğine ve laikliğe dört elle sarılmamız 
ne kadar gerekli ise, bölgemizin karmaşık sorunları 
karşısında Atatürk'ün dış politika anlayışına sarıl
malınız, o anlayışı yeni koşullara uygun biçimde can
landırmamız ve uygulamaya aktarmamız da o ka
dar gereklidir. 

Atatürk'ün dış politika anlayışında hareket nok
tası, öncelikle kendi bölgemizde etkin ve saygın 
olmaktır. Kendi bölgemizde etkin ve «aygın olmak 
için de, bölge dışı ilişkilerden önce, bölge ülkele
riyle sağlıklı, yalkın ve karşılıklı güvene dayanan 
ilişkilerden güç almaktır. Bunu başarabildiğimiz 
oranda bölge dışı ülkelerle de ilişkilerimiz daha sağ
lam ve sağlıklı temellere oturmuş olur ve bölgeye 
barış ve huzur getirmeye kaltlkı olanaklarımız büyük 
ölçüde artmış olur. Bunun için, bölge ülkeleriyle 
ilişkilerimizi çok yönlü olarak geliştirmeliyiz. Tür
kiye'nin ekonomik 'sorunlarının çözümü de büyük öl
çüde buradan geçer. 

Hükümette bulunduğumuz 21 aylık süre içinde 
bölge ülkelerime yönelik ekonomik işbirliği ve dış-
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saltum girişimlerinin ne (kadar kısa sürede ne kadar 
olumlu sonuçlar verebileceği göMmıüşltür. Her so
runun çözümü yalnızca 'Baltılda araimalk yiol değildir. 
Batı ile ilişkilerimfei zayuflatmalksızin bölgesel iliş
kilerimizi güçlendirme olanağı vardır; zaiten, ancak 
'bunu başarabildiğimiz oranda Batı ile •illşildlerimdiz 
de daha sağlıklı bir sürece girebilir. Türlü iç ve dış 
etkenlerle Hükümetin bu konuda bir tereddüt dö
neminden hâlâ pek sıyrılamadığını gördüğümüz için
dir ki, bunları söyleme gereğini duyuyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Ecevit, lütfen bağlayınız 
efendim. 

BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Olur efen
dim. 

Bu konuda ulusal politikamızı, iktidardan ikti
dara değişmeyecek kadar sağlaim ve tutarlı temellere 
oturimak- zorundayız. 

Sayın üyeler; Ege Sorunları ile ilgili bazı şeyler 
söylemek istiyordum; ama vaktim 'kalmadığı için ko
nuşmamın ıson bölümüne geliyorum. 

Sayın üyeler, çevremizdeki tehlikelerin günden 
güne büyüdüğü, bölgemizdeki bazı dış sorunların iç 
(Sorunlarımızla giderek bütünleştiği, bölgemizin ör
tülü savaşlar sürecine girdiği, sıcalk savaş ateşinin de 
kıvılcımlarının yer yer sıçramaya başladığı bir dö
nemdeyiz. Böyle bir dönemde Yüce Meclisin ayırımı 
'gözetmeksizin tüm partilerine ve değerli üyelerine 
'sesleniyorum: İç çekişmelerimize, kavgalarımıza, so
runlarımıza gömülü kalmaktan biran önce kurtul
malıyız. Çevremizde olup bitenleri ve (bunların iç 
sorunlari'mıza yanlsımasını dalha yakından ve olabil
diğince tek bir açıdan izlemeye çalışmalıyız. Bölge 
sorunlarına ıtuîtarlı bir ulusal politika doğrultusunda 
yaklaşmanın yollarını birlikte aramalıyız. Bölgemiz
deki olayların ve gelişmelerin ardından sürüklenecek 
yerde, tüm bölgemize ve dünyaya yararlı olacak bi
çimde olaylara /e gelişmelere yön vermeye çalışma
lıyız. Elbette partiler olarak aramızda tartışacağız, 
aramızda yarışacağız; ama dışımızdaki, yanıbaşımız-
da'ki kavgaların sıcak savaş aşa'ma'sına ulaştığı şu 
'sırada olsun, içimizdeki kavgaları sona erdirmeliyiz. 
Ekonomik ve roplümisal çözümler bakımından yol
larımız ayrılsa da, bu ayrılıklarla ilişiği olmayan te
mel ulusal sorunlarda bir araya gelmek için gereken 
çabayı' göstermeliyiz. iç sorunlarımızın böylesine 
ağırlaşltığı, bölgemizin sıcak savaşa doğru sürüklen
diği bir dönemde Devletimizi bir ayı aşkın süredir 
basışız bırakmaya hakkımız yoktur. Öncelikle o gö
revimizi yerine getirmek için olsun bir araya gel

meliyiz. Umarım ki, bu görüşmeler içimizde ve dı
şımızda yoğunlaşan tehlikeler karşısında ulusal bir
liğe ve güce ortak katkımızı ar'tınmak üzere atılmış 
bir adım olsun. 

Kendi adıma ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla se
lamlıyorum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Süleyman Tun-

cel... (AP 'sıralarından alkışlar.) 

AP GRUBU ADINA SÜLEYMAN TUNCEL 
(C. Senatosu İzmir Üyesi) — Sayın Başkan, Tür
kiye Blüyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; dünya
da ve bölgemizde cereyan eden hadiseler ile ilgili 
olarak Tüıkiye Cumhuriyetinin takip ettiği dış po
litika üzerinde Adalet Partisi Grubu adına fikirle
rimi beyan etmek üzere huzurlarınızda bulunmaikta-
yıım. Sözleriime ba'şlarken, bize bu fırsatı veren Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlarıma ve Yüce Parla
mentoya, lütfedip izahat veren Dışişleri Balkanımız 
Sayın Hayrettin Erkmen'e teşekkür etlmeyi bir borç 
bilirim. 

Aramızda bu gibi konuşmaları, hadiselerin gaye 
ve muhtevası henüz tebellür etmediği gerekçesiyle 
zamansız bulan arkadaşlarım olabileceği gibi, hadi
selerin gerisinde kalıyoruz endişesiyle, cereyan eden 
.olayların değerlendlriknesini yapmayı arzu edenleri
miz de (bulunabilir. 

Bu itibarla, gündem dışı yapılan bir konuşma ve
silesiyle da olsa, di'ş politika konularının gündeme 
almmaisı ve faydalı tartışmaların yapılması, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetine bir ışık tutacağı gibi, Yüce 
Parlamentonun da hadiselere bakış ufkunu genişle
teceği inancımı huzurlarınızda bir kere daha tebarüz 
ettirmek isterim. 

Kıymetli arkadaşlarım, bendeniz genelden, böl
geye intikal eden bir konuşma planı takip ederek 
fikirlerimi açıklamak arzusundayım. Kanaatimce, ana-
gayey'i teşhis etmeden, nispeten tali sayılabilecek ha
diseleri anlamanın zorluğu ile karşı karşıya bulun
maktayız. Hadiselerin bu kadar karışık ve büyük 
menfaatlerin çatıştığı bölgemizle ilgili bir dış po
litika konuşiması yaparken, yangına körükle gitme
meye; realiteleri açıklarken kırıcı olmamaya azami 
dikkat sarf etmeye çalışacağımı. «Heyecan olan yerde 
mantık olmaz» sözüne sadık kalarak, sükûnet içinde 
'bir konuşma yapmaya çahşacağım. 
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Sayın parlamenterler, Amerika Birledik Devletleri 
gibi süper bir devletin yedi seneye yalkın mukadde
ratını elinde bulunduran Eski Cumhurbaşkanı Riehard 
Nixon, dünyanın belli başlı gazetelerimde bugünlerde 
yayınlanan hatıralarında, Üçüncü Dünya Harbinin, 
İkinci Dünya Harbinin bittiği günden itibaren başla
dığı ve halen siyalsi, ekonomik ve mahalli harplerle 
gittikçe artan bir şiddet ile devaim ettiği şeklindeki 
ifadelerine hepimiz, Türk matbuatına akseden frag-
fmantasyonlardan muttali olduk. 

Şahsi zafiyetleri bizi ilgilendirmemekle >eraıber, 
uzun müddet Amerika Birleşik Devletleri Cuimhurbaş-
kan Yardımcılığı ve sonra da Cu'mlhurlbaşlkanl̂ ğı yap
mış böyle bir kişinin bu sözlerini dikkatle incelemeden, 
duymamazlıktan gelemeyiz kanaatindeyim. 

Acaba, «Üçüncü Duruya Harbi» başlamış mı
dır? Dünyada cereyan eden hadisat, bir harbin ce
reyan edişi midir? Yoksa, bir genel harp veya kar
şılaşma hazırlığı içinde ileri mevzi ve elverişJâ mev
kilerin teker teker elde edilmesi midir? 

Kıymetli arkadaşlarım, Nixon'm süregeldiğini ifa
de ettiği savaş hakkında çeşitli fikirler ileri sürülebi
lir; ancak beğenelim veya beğenmeyelim, bazı haki
katleri kabul etmek zorundayız. Bunlar, dünya dev
letlerinin Batılı, sosyalist ve bağlantısızlar olarak grup-
laştıkları; bunlardan Batı ve Doğu bloklarını politik, 
ekonomik ve ideolojik ayrılıklar, çatışmalar sonucu 
bloklarını muhafaza için her devletin kendi iç ve dış 
politikaları yanında kolektif blok politikaları oluştur
dukları aşikârdır. 

Dünya devletleri üzerinde oynanmak istenilen 
oyunun altında bir blokun diğerine politik, ekono
mik üstünlük sağlaması yanında, stratejik kazançlar 
elde etmek ana ,gaye olarak belirlenmektedir. 

Bir blok diğerine iktisadi alanda üstünlük sağla
mak maksadıyla kullanma önemirii nazarı itibara ala
rak dünyada mevcut önemli hammadde kaynaklarını 
kendi inhisarında bulundurmaya ve karşı tarafın bu 
maddeleri kolay ve ucuz olarak elde etmesine engel 
olmaya (gayret sarf etmektedir. Bu, bir nevi örtülü 
ekonomik savaştır. 

Bağımsızlığına yeni kavuşmuş ve kalkınmada geri 
kalmış ülkeler üzerinde ideolojik savaş sürdürülmek
te ve yeni devletlerin rejimlerinin kendi inançları doğ
rultusunda olması için kesif bir faaliyet gösteril
mektedir., 

Her iki blokun ellerinde bulundurdukları nükleer 
silahların dehşeti ve dengesi, tarafları teenni ile ha
reket etmeye zorlamaktadır. 
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| Bir nükleer savaşın her iki tarafın da tamamen 
I mezarlığa dönüştürüleceği hesap edilmekle beraber, 
I paktlar dışında kalan bölgelerde mahalli, kbnvansi-

yonel harpleri destekledikleri bilinmektedir. 
Ayrıca, nükleer destek dengesi blok hudutlarını 

I garantilemiş ve blokları .teşkil elden devletler arasın-
I da sulh ve sükûnun sağlandığı müşahede edilmekte-
I dir, 
I Bağlantısızlar grubu olarak nitelendirilenler ise, 
I askeri ve ekonomik bir antlaşma çerçevesi içinde sıkı 
I bağlarla birbirine bağlı değillerse de, bilhassa Birleş-
I miş Milletler toplantılarında sayılarının üstünlüğünü 
I iyi değerlendirerek, kendi görüşleri doğrultusunda 
I 'Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararlarında etkin 
I olmaya çalışmaktadırlar; iktisadi politikaları ise da-
I ğınıklığını muhafaza etmektedir. Bunun tek istisnası, 
I petrol üreten devletlerin örgütü olan OPEC'tir. 

I Nixon'ın tezinin doğruluğu herkes tarafından tar-
I tışılabilir. Ancak, Doğu ve Batı bloklarının, bir sat-
I ranç oyununda olduğu gibi, birbirlerinin piyonlarını 
I ele geçirmeye çalıştıkları da bir hakikattir. 
I Sayın parlamenterler, katkımız olsun veya olma-
I sın, dünya açlıkla - zenginlik mücadelesinin yanında, 
I miHetlery mahalli çatışmalar, isyanlar, hükümet dar-
I beleri, iç karışıklıklardan mustariptir. Buralara tabii 
I afetler de eklenince, elem ve ıstıraplar daha da art-
I maktadır. 

Senelerden beri Orta ve Güney Amerika milletleri 
I kendi otdkratifc devlet yapılarına karşı savaşmakta-
I dırlar; darbeler, ayaklanmalar birbirini izlemektedir. 
I Dünya hızlı bir gerişim içerisinde bulunmaktadır. 
I Mücadele, dünyanın birçok yerinde bazen çatışan 
I ideolojiler arasında olmakta, bazen de aynı ideolojiyi 
I güdenler arasında olmaktadır. Tarih, kapitalist dev-
I Jetlerin çatışma örnekleriyle dolu olmasına karşılık, 

sosyalist devletlerin birbiriler'ine saldırdıklarına şahit 
I olmamıştır. Macaristan, Çekoslovakya hadiselerinin 
I heyecanı küllenmeye başladığı bir sırada, Güneydoğu 

Asıya, Vietnam'ın komşu sosyalist devletler üzeninde 
söz sahibi olmak için giriştiği kapalı ve açık harplere 

I ilaveten, yakın bir geçmişte Kızıl Çin - Vietnam Sa-
I vaşıyla milli devlet çıkarları için Sosyalist Enternas-
I yonel prensiplerinin nasıl bir kenara itildiğine şahit 
I olduk, 
I Hâlâ Afrika devletlerinden bazılarında sudan se-
I heplerle karşılıklı gerginlikler ve hükümet darbeleri 
I devam etmektedir. Sovyet desteğinde vurucu kuvvet 
I olarak kullanılan Küba askeri birliklerinin, Afrika 
i veya Ortadoğunun hangi devletlerini alt - üst edeceği 

341 — 



TBMM B : 32 26 . 4 . 1980 O : 1 

bilinmemektedir. Küba .birikilen son yıllarda sosya
list blokun Afrika'da seyyar dinamit ekibi vazife
siyle devletleri dinamitlemekte, kendi yandaşlarını 
eğitmek ve desteklemek bir yana, paralı askerler ola
rak Marksizm tohumunu Afrika ülkelerine ekmekte
dirler. Halen Güney Yemen'de bulundukları ve orayı 
tekrar Kuzey Yemen'e saldırtmak için hazırlıklar 
yaptıkları bilinmektedir. 

Yakındoğu hadiseleri ve Türkiye'nin bölge dev
letleriyle olan münasebetlerine geçmeden, bütün bu 
olumsuz hadise ve davranışlara rağmen, dünyada ba
rış ve güvenliği sağlama yolunda karşılıklı ciddi bazı 
adımlar atıldığını; müşahede etmek insana inşirah 
vermektedir. 

'Bunların birincisi, 1975'de Helsinki'de imzalanan 
Avrupa Karşılıklı Güvenlik Belgesidir. Taraftar 
devletlerden biri olarak imzaladığımız bu belgeye, 
başlangıçta iyi niyetle yola çıkılmasına rağmen, Sov
yet blokunun, belgenin üçüncü bölümünlü oluşturan 
karşılıklı taahhütlerine tam anlamıyla sadakat gös
terdiği söylenemez. Tatbikattan elde edilen netice
leri (gözden geçiren konferansların bu belgeye can
lılık getirerek blbkiararası -yumuşamayı sağlamasını 
temenni ederiz. 

Dünyada barış ve karşılıklı güven duygusunun 
teessüsü için atılan diğer müspet bir adım, hiç şüp
hesiz Amerika Birleşik Devletleriyle Sovyet Rusya 
arasında imzalanan SALT - II Anlaşmasıdır. 

İlk etapta stratejik nükleer silahları sınırlayan 
bu anlaşmanın tam anlamıyla işlerlik kazanabilmesi, 
taahhütlerinin karşılıklı denetimiyle mümkündür. 
Karadan yerinde denetimi Sovyet yetkilileri 1960' 
larda reddetmişlerdi; hâlâ da aynı görüşü muhafaza 
etmektedirler. En ucuz, en pratik denetimi sağlama 
imkânı olmayınca, taraflar havadan denetim usulle
rini kabul etmek zorundadırlar ki, bunun için nis
peten ekonomik olan, uçakla veya daha pahalı olan 
peyklerden denetim usullerinden birini terdin du
rumunda kalacaklardır. 

Taktik nükleer silahların da sınırlandırılmaîsı, in
sanlık açısından şayan-ı arzudur. 

Geçen yıl Sovyet Rusya'nın, Doğu Almanya'da 
üslendirdiği zırhlı birliklerden bir bölümünü tek ta
raflı olarak geriye çekmesi, karşılıklı kuvvet indirimi 
yönünden şayan-ı takdir bir durum arz etmektedir. 
Ancak, her diktatörlük gibi ahde <vefa dereceleri her 
zaman olduğu gibi şüphelidir. Batı Avrupa'da barış' 
güvercini uçuranlar, kısa bir müddet sonra bağım
sız, bağlantısız, Müslüman kardeş bir devleti kan de

nizine boğmaktan çekinmemişlerdir. Biraz sonra Af
ganistan ÜQ ilgili daha geniş görüşlerimizi açıklaya
cağız, 

Kıymetli arkadaşlarını, iki sene önce politik 
görüşleri, bilhassa dış politika incelemeleriyle dünya 
çapında ün yapmış bir dergi, Kabil - Addis Ab aba -
Ankara üçgenine dikkati çekmişti; bu üçgende çok 
şey oynamakta olduğuna ve hazırlıklar yapıldığına 
dair calib-i dikkat fikirler ileri sürmüştü. Bazıları
mız o zamanlar gülüp geçmiş bazılarımız ise dış po
litika konusundaki tecrübelerinin ve şüpheciliğin ver
diği bir eğilimle konunun üzerine gitmiş, bu kim
selerden bazıları da zamanın iktidarını ikaz etmişti. 

Dışımızda, komşularımızda olmakla beraber, ta
rif edilen bölgede bu yazdan sonra son derece ca
lib-i dikkat olan husus, dünyada sulh ve sükûnu bo
zabilecek hadiselerin zuhur ettiğini elemle müşahede 
etmiş olmamızdır. Adı geçen üçgen içinde başta Tür
kiye olmak üzere, Arap Yarımadası üzerinde bulu
nan irili ufaklı devletler, İran, Afgani'stan ve Afrika 
kıtasında Habeşistan bulunmaktadır; bölgede petrol 
istihsal eden devletler hariç tutulursa, geri kalmışlı
ğın bütün ıstırabını hissdtimekte olanlar bulunmakta
dır. 

Tarif edilen bölge içinde, kısmen sanayileşmiş 
ve tarım alanındaki atılımlarıyla kendi kendini bes
leyebilen yegâne devlet Türkiye'dir. Afganistan, Ür
dün, Yemen ve Habeşistan dışında, bölgedeki bütün 
devletler az veya çok miktarda petrol istihsal etmek
te ve ihtiyacı olan bütün ülkelere kendi tespit ettik
leri fiyat üzerinden ihraç etmektedirler. Bu bölge, 
dünya petrol istihsalinin 1/3 ini üretmekte, yalnız 
Suudi Arabistan bilinen dünya petrol rezervlerinin 
% 60'ına sahip bulunmakltadır. Sovyet Rusya ha
len 600 milyon ton petrol istihsal'iyle dünyada birin
ci sırayı İşgal etmekteyse de, Rusya, Romanya ve Po-
'lanya'da istihsal edilen hampetrolün, 1981'den itiba
ren Doğu blok unun ancak hazar ihtiyacını karşılaya
cağı hesaplanmaktadır. Birleşik Amerika ise kendi is-* 
tîhsal ettiği 500 milyon ton hampetrolü, hazar ihtiya
cını bile karşılayamadığından, her sene 3 70 milyon ton 
dışarıdan ithal etmek durumunda kalmaktadır. Batı 
Avrupa ve Japonya ise, petrol ihtiyacını dünya pa
zarlarından, bilhassa bu bölgede petrol ihraç eden 
Devletlerden temin etmektedirler. Yapılan diğer bir 
hesaba göre, ne NATO ve ne de Varşova Paktı 
Devletlerinin konvensiyonel bir dünya harbini bu 
bölge petrolleri olmadan yürütmeye ve idame ettir
meye imkân görülmemektedir. 
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Petrol enerjisi, halen dünya medeniyetinin mu
harrik unsuru olmaya devam etmektedir. Petrolsüz 
bir medeniyeti düşünebilmenin, hele bir harbin kaza
nılması için devletlerin elinde bulunan gemi, tank, 
uçak gibi harp silah ve vasıtalarını harekete geçir
menin imkânı yoktur. 

Bilim adamlarının bu kadar uğraşmasına karşı, 
ne güneş ve ne de hidrojen enerjisi, yakın bir gele
cekte petrolün yerini tutamayacaktır. Petrolü üreten 
devletler tarafından yakın geçmişte petrolün politik 
ıbir silah olarak kullanılması bütün dünyayı derinden 
yaralamış, OPEC devletlerine karşı değişik bir poli
tika uygulamasına yol açmıştır. Petrol sevkiyatının 
durdurulması, her iki blok için de vahim sonuçlar 
doğuracağından, bir harbin, hatta genel bir harbin 
sebebi olabilir kanısı yaygındır. 

Stratejik bir madde olan petrolün istihlak mer
kezilerine nakli, tarihi boğazlar ve su geçitlerinin 
önemini bir kat daha artırmaktadır. Hürmüz Bo
ğazı, Aden Boğazı, Süveyş Kanalı, Türk boğazları 
ve hatta Cebelitarık boğazlarının herhangi birisinin 
'kaybı veya karşı tarafın eline geçmesi vahim bir ha
dise olur. Kaynaklardan itibaren her tüketici mem
lekete emin pipe-line döşenmesi ise mümkün değildir. 

Sosyalist Güney Yemen'in kuzeye saldırması, Ha
beşistan'ın Aden Boğazı istikametinde genişlemesi, 
blok menfaati açısından deniz geçitini kontrol etme 
maksadına matuftur. Hürmüz Boğazındaki üç küçük 
adayı İran'ın Şah döneminde işgali, bölgede petrol 
istihsali ve ürünlerin'L bu yolla dış pazarlara ihraç 
eden Irak, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Birlikleri 
üzerinde politik ve iktisadi 'bir baskı unsuru olarak 
nitelendirilmiştir. 

•Batı devletleri körfez çevresinde petrol istihsal 
öden devletlerden; makul ve tahammül edilebilir fi
yatlarla petrol satın almayı arzulamaktadırlar. Ga
yet tabii, bu bölgenin Sovyet nüfuz sahası içine in-
tikali'ne de şiddetle (karşıdırlar. Sovyet Rusya ise, 
Deli ıPetro'nun vasiyetinden beri sıcak denizlere 
ulaşmayı ve bu vasiyetnamede ismen belirttiği gibi, 
Türk boğazlarını kontroluna almayı ve İran üzerin
den Basra Körfezine inmeyi, tarihi ve stratejik bir 
görev telakki etmektedir. 

Petrolün artan önemi dolayısıyla İran'ım Sovyet 
Rusya eline geçmesi Sovyetlere iki yönden yarar te
min eder. Bugün yukarıda 'bahsettiğimiz üçgen için
de bulunan devletler, her iki blokun tesiriyle kayna
maktadır. Ufak hesaplar, iktidar hırsları gibi ıneden-
lere 'dayandığı intibaını veren huzursuzluğun bizce 
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ı asıl sefoeibi, petrol üretim ve 'tüketiminde menfaatla-
I rı olan dış güçlerdir. 

Bugünkü durumuyla, bu üçgenin dünyanın en 
I hassas bölgesi olduğu ve her an alevlenebileceği ka-
I nısındayız. Komşu evinde çıkan yangının bizim evi-
j mize de sirayet etmesi büyük ve tehlikeli bir ihtimal-
I diir. Böyle bir konunun Türkiye Büyük Millet Mec-
I lisinde, partizan düşüncelerin dışında, memleket ya

rarına müzakere edilmesinde büyük yararlar vardır. 
I Hangi gruptan gelirse gelsin, bölge güvenliği ve Tür-
| kiye'nin yararları için yapılacak öneriler eminim ki, 
I Hükümet tarafından saygıyla karşılanacak ve uygu-
I lamaya konulacaktır. 

Sayın parlamenterler, çağımızda nakliye ve mu-
I habere vasıtalarında büyük gelişme muvacehesinde, 
I dünya, mesafelerinin bir manası kalmamıştır. Dün-
I yanın bir ucundaki bir memlekette cereyan eden 
I olaylar bütün dünyayı siyasi ve ekonomik açıdan et-
I küsmektedir. Vietnam veya Şili'de cereyan eden ha-
I diselere hassasiyet gösteren Türk kamuoyunun, böl-
I .gesınde, bilhassa komşularında, olan bitenlere karşı 
I bigâne kalmasına imkân yoktur. 

I Asırlarca aynı bayrak altında yaşamış, aynı tari-
I hi hadiseleri yaşayarak, iyilerinde sevinmiş, elde ol-
I mayan sebeplerden aleyhimize tecelli edenlerde ise, 
I üzülmüş, aynı dinin mensupları olarak, gururla Türk 
I - İslâm kültürüne katkıda bulunduğumuz Suriye'de 
I yaşayan Araplarla biz Türklerin Birinci Dünya Har-
I binin makus tarihi neticesi ayrı devletler çatısında 
I yaşamaya başladığımız acı bir gerçektir. 

I Harbin aleyhimize sonuçlanması, koca bir İmpa-
I ratorluktan birçok irili ufaklı devletler meydana ge-
I tirmiştir. Bunlardan bir tanesi, 6,5 milyon nüfusuyla 
I 877 kilometre uzunluğundaki bir hudutla ayrıldığı-
1 mız Suriye'dir. Suriye, Fransız mandasından kurtu-
I larak İkinci Dünya, Harbinin sonunda istiklâlini ka-
I zandığından beri, dünyada en sık hükümet darbele-
I rinin vuku bulduğu bir ülke durumundaydı. En uzun 
I ve istikrarlı dönem, şimdiki Başkan Hafız Esat'ın 
| zamanıdır. Ne tuhaftır ki, bağımsızlığını kazandığı 
I günden beri, bu memleketi idare edenler arasında 
I Hüsnü Zalim'den başka, Türklerle Suriye Araplarının 
1 tarihi ve manevi bağlarının mevcut olduğunu söyle-
I yebilen başka bir idareci çıkmamıştır. Hüsnü Zaıim' 
I den sonra gelenler hep Türk düşmanlığından, Hatay 
I ilimizin, kendi iradeleri dışında Fransızlar tarafından 
I Suriye'ye terkinden bahsetmişler ve Hatay'ın bize il-
j halkını kendileri için milli bir mesele haline getirmıiş-
1 lerdir. Hâlâ okullarında, genç ve körpe dimağlarında 
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«Hatay SuriyelÜlemindir ve Suriye'nin olacaktır» diye 
okutmaktadırlar. Birçok Suniye baskılı haritalarda, 
Hatay ili Suriye'ye aitmiş gıilbi gösterilmektedir. Bu
gün Suriye hududunun iki tarafımda yaşayan, parça
lanmış aile grupları ve parçalanmış topraklar mev
cuttur. Bu memlekette yaşayan ırktaşlarımız, müşte
rek tarihlimizin nişanesi Türk camii, medresesi ve 
hanı gibi eserlerimiz vardır. 

Büyük Atatürk'ün, dış politikasında düstur ola
rak koyduğu «Yurtta sulh, Cihanda sulh» prensibi
ne uygun olarak, Atatürk'ten beri gelmiş geçmiş her 
hükümet ve devlet adamı, İslâmın ve müşterek tari
himizin verdiği kıvanç dölü imanla Suriye'ye dost
luk elini uzatmıştır, hâlâ da uzatmaktayız; am:a Su
riye'min beynelmilel platformlarda Türkiye'yi oyla
rıyla desteklediği bile görülmemiştir. Bu ülkemin re
jimi ise, Arap milliyetçiliği ve sosyalizm ikilisi üze
rine inşa edilen Baas Partisi programına dayanmakta
dır. 

Arsamızda, bunları söylemenin fuzuli olduğunu 
bulacak arkadaşlarımız bulunabilir; ama bu faktör
leri bilmeden Türkiye - Suniye ilişkilerinim düzeltil
mesi çabasına girmek de hakikatlere ters düşer ka-
naatındayız. 

Türkiye NATO'nun bir üyesidir, Suriye ise Sov
yet Rusya'nın tesiri altında diyebileceğimiz bir du
rumdadır; .silahlı kuvvetleri Sovyet silah ve malze
meleriyle donatılmış olup, kilit personel Sovyet Rus
ya'da eğitim görmüştür. 

Suriye geçen haftalarda, irili ufaklı bütün şehir
lerde bir ayaklanmaya sahne olmuştur. Halisane te
mennimiz, gümeyimizdeki kardeş bir milletin sükû
net içinde proıblemlerliınıi halletmıesidir. 

Güneydeki komşumuz Irak ise, 11 milyona ya
kım nüfusu ile yine tarihi ve manevi bağlarla bağlı 
olduğumuz dost ve kardeş bir ülkedir. Kendileri ile 
iyi komşuluk münasebetlerimizi sürdürmeye çalışıyo
ruz. Bu ülkede de Baas Pa;rti:S|imim iktidarda olduğu 
bir rejim hâkimdir. Halkın % 60'nın Şii olması, ye
ni İran idaresi ile ilişkilerin bassaslaştırmaktadır. 
Irak'ta krallığın 1958'de devrilmesini müteakip Irak 
rejimi sola kaymış ve Sovyetlerle yakım ilişkilerde bu
lunmaya başlamıştır. Zaman zaman dalgalanan bu 
ilişkiler, yeni başkan Saddam Hüseyin tarafından da
ha elastiki bir duruma getirilerek Batı devletleriyle 
•ilişkileri pekiştirme yoluna gidilmektedir. 

Üzülerek beyan etmek isteriz ki, son aylarda. 
Irak ile İram münasebetleri iyice gerginleşmiş, so
ğuk harp sınırlarını aşarak bir sıcak harbe dönüşme 

istidadı göstermektedir. Gayet ta'bii aynı hars, aynı 
din ve tarihlin birçok safhalarında kader birliği yap
mış bu iki ülkenin bu hale gelmesi bizi üzmekte ve 
endişelendirmektedir. Görünüşe göre, problem, İran' 
im Kuzistan bölgesinde yaşayan Arap azınlığın du
rumuyla, 1975 senesinde Cezayir'in arabulueuğuyla 
halletmiş olduğu Şa,ttülarap ve Hürmüz Boğazımdaki 
üç ada meselesinin tekrar canlandırılmasıdır. İran, 
Kuzistan'da cereyan eden hadiselerden Irak'ı sorum
lu tutmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Tunoel, 5 dakikanız var efen
dim, 

SÜLEYMAN TUNOEL (Devamıla) — Ayetullah 
Hurneyni'nin Irak'taki Şii çoğunluğu cihada çağır
ması ve ülkede İran tipi bir İslâm Cumhuriyeti ku
rulması çağrısında bulunması, durumu bir hayli ağır-
laştırmıştır. Sulh ve sükûnun yeniden temin edilme
sinde, bölgede yaşayan bütün devletler gibi Türki
ye'nin de büyük çıkarları vardır. Her iki devlet mez-
dinde, eğer kabul edilirse, - altını çizerek tekrar edi
yorum, eğer kabul edilirse - Türkiye arabuluculuk 
yapma görevine talip olmalıdır. Burada çıkacak bir 
sıcak harp, yukarıda, işaret ettiğimiz gibi, bölge sınır-
larinı aşarak dünyayı sarabilir. 

Aynı soydan gelmekle iftihar ettiğimiz, dindaşı
mız ve kardeşimiz İran İslâm Cumhuriyeti kuruluş 
sancılarını hâlâ çekmektedir. Eski mizamın harabele
ri üzenine, dini esasları üzerime inşa edilmekte olan 
yeni İran Devleti, 1,5 seneden beri otorite buhranı 
içinde çalkalanmaktadır. İdarede yetki belir sizliği ve 
koordimesizlik, memleket sathında hâkim olan he
yecan dalgası, anarşi görünümünü artırmaktadır. Et
nik grupların ayrıcalıklı fikir ve davranışları idareyi 
sarsmaktadır. İran milli hudutları içinde yaşayan beş 
-etnik grup, devlet kuruluşunda şimdilik özerklik ta-
talebinde bulunuyorlar; ama isteklerinin nerede so
nuçlanacağını kestirmek bir hayli güçtür. 

İç durumu çalkantılar arz eden İran'ın 'iş «ilişki
leri de bir hayli sarsıntılar geçirmektedir. Afganistan 
mücahitlerini Sovyet Rusya'ya karşı destekleyecek
lerini resmen ilan eden İran'ım, bu devletle iyi kom
şuluk münasebetlerinde bulunma imkânı bîr ölçüde 
zorlaşmış durumdadır. Batıda Irak'la bir çatışmanın 
önlenebilmesi, ancak soğukkanlılıkla yapılabilecek 
bir durum değerlendirilmesiyle mümkündür. Afga
nistan'ın Sovyetler tarafından işgali muvacehesinde, 
İran'ın kuzeyden çok geniş iki sınırında savunulma
sına ilave olarak, Doğudan Afganistan1 üzerinde Be- / 
lucistan istikametinin de savunulması mecburiyetini 
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de doğurmuştur ki, üç geniş cephede üstün Sovyet 
tehdidine karşı koymak, İran Silahlı Kuvvetlerini bir 
hayli zor duruma düşürür. Hajen İran'ın CENTO 
Paktı içinde karşılıklı güvenceden de mahrum olma
sı, bu vakur millet için talihsizliktir. 

Rehineler problemi dolayısıyla Amerika Birleşik 
Devletleriyle olan münasebetlerinin giderek gergin
leşmesi, bölge ve İran içlin endişe verici başka bir ha
disedir. Sokak hadiselerinin devlet idaresine ortak ol
ması ve iki devlet ilişkisimi bozması cidden; üzücüdür. 
İran idaredlerinin, öğrencilerin başlattığı, idame et
tirdiği bu olayı beynelmilel nezaket ve diplomasi 'kai
delerine uygun olarak halletmesi en halisane temenni
mizdir.; 

Amerika'nın dün rehineleri kurtarabilmek için 
başvurduğunu öğrendiğimiz talihsiz ve başarısız te
şebbüsün bir kere daha denenmemesi şayanı arzu
dur. Bu gibi teşebbüslerin yalnız bölge için değil, 
bütün dünya için tehlikeli neticeler tevlit edeceğine 
kaniyiz. 

İran'ın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı yanın
da, istikrarlı, demokratik bir idare tarzına kavuşma
sı, Türkiye'nin güvenliği açısından elzemdir kanısın
dayım.; 

Afganistan bit facia ile karşı karşıya kalmıştır. 
Sovyet Rusya'nın bu hareketinin haklı bir izahını 
bulabilmek mümkün değildir. Dostluk ve ittifakın 
bir vecibesi olarak, meşru Afgan Hükümeti tarafın
dan davet edildiği farzedilse bile, Hafız, iktidara se
çimle gelmediği için milli irade ve meşruiyetten bah
setmek abes olur kanısıındayiım. Bütün bunlar kabul 
edilmese dahi, Sovyetleri meşru Başkan olarak da
vet eden Hafız neden katledildi ve Babrak Karmal 
Avrupa'dan anında nasıl arzı endam etti Yakın tarih, 
Macaristan, Çekoslovakya müdahalesinden sonra, 
masum Afgan milletline de komünist saldırganlığı
nın ne kadar haksız yere yapıldığını bir kere daha. 
yazacaktır. 

Türkiye, devletlerarası münasebetlerde her zaman 
kuvvet kullanılmasına karşı çıkmıştır. Bundan sonra 
da karşı çıkmaya devam edecektir. 

Kıymetli arkadaşlarım, söz buraya gelmişken, is-
temiyerek ve üzülerek, Sayın Erbakan'ın Afganistan 
işgali karşısında hükümeti pasifistllikle suçlamasına 
cevap vermek istiyorum. Herkesçe bilindiği gibi, 
Hükümetlimiz Afganistan'ın işgali olayını ilk protes
to edenler arasındadır. Sözlerimiz, beyanlarımız or
tadadır. Ayrıca, topraklarımızda bulunan her türlü 
tesis ve üssün İslam âlemi aleyhine kullanılmasının, 

İran'a ekonomik ambargo tatbik edeceğimiz hakkın
daki söylenen sözler ve güzü '"CENTO'nun oluşturul
ması hakkındaki fikir ve düşünceler doğru değildir, 
hilafı hakikattir. Dış politikamızda yapılan dernarş-
lar, yaptığımız demarşlar alenidir, herkesin gözünün' 
önünde cereyan etmektedir. 

Ortadoğu hadiseleri bir bütün içinde mütalaa 
edildiğinde, bölgedeki durum, hayati menfaati enin 
ihlali halinde bölge dışına çıkarak, bloklararası sıcak 
bir genel harbe doğru tırmanışa dönüşebileceğini üzü
lerek müşahede etmekte olduğumuzu beyan etmek 
isterinv 

Kıymetli arkadaşlarım, dış politik ilişkilerde, Bü
yük Atatürk'ten beri uygulamaya her zaman itina 
gösterdiğimiz «Yurtta sulh, cihanda sulh:» prensibine 
sadık kalmamızda büyük faydalar vardır. Ayrıca, 
ımilli menfaatlerimıiz ve dış ilişkilerimiz bakımından 
birbiriyle bu kadar zıtlaşan gelişmeler karşısında, tek 
yönlü katı bir diş politika uygulamasının yararlı ol
mayacağı açık bir gerçektir. Bu bakımdan, dış poli
tikamızın genel hatlarıyla dış güvenlik ve emniyeti
miz bakımından, NATO ittifakına dayalı durumu
muzu muhafaza etmeliyiz. Orta doğuda komşu İran, 
Irak, Suriye ve diğer İslam ülkeleriyle kardeşçe ve 
samimi ilişkiler içinde bulunmalıyız. Sovyet Rusya 
ve diğer komşularla detant çerçevesinde iyi (ilişkileri
mizi sürdürmek temelleri üzerine dayalı, muhtemel 
gelişmeler karşısında ülkemizin emniyetini ve milli 
menfaatlarımızı ön planda tutan esnek, fakat kararlı 
bir istikamet takip etmeliyiz. 

.Sayın parlamenterler; sözleriımin sonuna gelmiş 
bulunuyorum. Vaktimin darlığı sebebiyle İsrail - Arap 
mücadelesi ile, Batı komşumuz Yunanistan ile ilişki 
ve problemlerimize değinemediğimi anlayışla karşıla
yacağınızı umar, Adalet Partisi Müşterek Grubu 
adına Yüce, Parlamentoya saygılar sunarım. (AP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuncel. 
Sayın Dışişleri Bakani; yaptığınız konuşmayla il

gili bir açıklama yapmak için İçtüzüğün 70 nci mad
desine göre söz talebinde bulunuyorsunuz; buyurunuz 
efendim, 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(C. Senatosu Giresun Üyesi) — Teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Başkan; Yüce Meclisin huzuruna, çeşitli ko
nularda maruzatta bulunmak niyetiyle gelmiştim. 
Bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri -- İran 
olayları ve ilişkileri, IraJk - İran anlaşmazlığı, Afga-
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«ıstan durumu, Türk diplomatlarıma karşı işlenen 
fiililer, AET - Türkiye ilişkileri, hatta Kıbrıs vardı; 
falkat görüşmenin yarım saatle kısıtlı olduğunu öğ
renince, günlük olayı teşkil eden ve herkesin ehem
miyetle üzerinde durduğu mevzuu önde açıklamak 
istedim ve zamanım ancak ona yetişti. 

Bu 'itibarla benlim maruzatımı, izahatımı yeterli 
bulmayanlar, zaman itibariyle imkânlarım olmadığı 
için bunu yapamadığımı kabul buyursunlar ve bu 
haksız ithamı ortadan kaldırsınlar. Onun için ben 
bu mevzuda bazı hususatı yeniden açıklamak imkâ
nını araştırdım ve siz de banla bunu lütfettiniz. Te
şekkür ederim1. 

'Sayın Başkan; bu görüşmeyi ben aslında, Yüce 
Meclise son olaylar hakkında bilgi verme toplantısı, 
görüşmesi zannediyordum; meğer bir seçmene ses
lenme, şovdan yararlarımla toplantısı ymış (AP sırala
rından «ıBravo>» sesleri, alkışlar). 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır M'illetvekili) 
— Bakana yakışmaz, ayıp. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Televizyonun ekranımı gören bazı ha
tipler alabildiğine coştular, olanı olmayanı söyleye
rek, yalanı bühtana katarak burada beyanda bulun
dular. Doğrusu yadırgadıım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zatıâlinize açıklama 
için söz verdim, lütfen bu anlamda ifade buyuru
nuz, 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Evet efendim, lizin verirseniz açıkla
manla devam edeyimı. 

Efendim1, biz milli dış politika çizgisinden ayrıl
mışız... Nedenmliş o? Çünkü Afganistan'a asker gön
dermemişiz. Bu beyanın, bu mütalaanın bir hükümet 
adamının ^ağzından söylenimesi mümkün değildi, söy
lemedim. Böyle bir fikrimiz de yok, söyleyemezdim, 
yapamazdılk; bir hükümet bunu yapamazdı. Bunu 
Kore le mukayese etmeye imkân ve ihtimal var mı? 
Bir Birleşmiş Milletler tararınım icrasına bir üye 
devlet tevessül etmiş, girmiş, 'katılmış. Şimdi burada 
bir hadise ikarşısında, tek başına Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti karar alacak ve Afganistan'a asker 
gönderecek... Bunun ciddiyetle telif edilir tarafı yok 
muhterem arkadaşlar. 

Bu ise bizim milli politilkladan ayrılmamız, eğer 
bu böyle sayılabilecekse, ciddi olarak kâfi ise, evet, 
ayrılmış olduğumuz söylenebilir. 

Sonra efendim, «reeSksport yapmayacağız»; demi
şiz, maksadımızı açıklamışız; asıl maksadımız bunun 
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| arkasında yatıyormuş. Ne imiş asıl maksadımız? Onu 
söylemiyor. Elbette reeksport yapmayacağız dedim. 
Reeksport, kendi ticaretimiz devam edebilir; ama 
başkasının ticaretine Vasıta olmak, başkasının, ken
disinin yapmaktan alıkoyduğu şeyi bana, yaptırması 
mümkün mü? Reeksport bu demektir, reeksportu 
bilm'iyorlarsa anlatayım; başkasının malını ithal edip 
tekrar ihraç etmek demektir. «Ben vasıta olmanı» 
diyorum, Türkiye Cumhuriyeti böyle bir oyuna va
sıta olmaz, kendisini reeksport belgesinin arkasına 
saMayarak İran'a müeyyide uyguladığını iddia etme 
İmkânını kimseye tanımaz. 

«Hükümet hiçbir şey söylemedi») denildi. Biz ha- ^ 
disenin başından beri söylediklerimizi tekrar ediyo
ruz. Bilhassa iki parti genel 'başkanına hitap ederek 
tekrar ediyorum. 

Biz, «Rehineler olayı şayanı teessüftür; millettler-
arası hukuka aykırıdır»! dedik. Siz ne söylediniz? Ay
nı şeyi söylüyorsunuz. 

Biz, «İran'la özel lişkilerimiz Vardır, tarihi iliş -
ikilerimiz vardır, İran'ı kendi 'ilişkilerimiz ve özellik
leri içinde mütalaa ederiz, iktisadi müeyyideleri uy
gulamayı düşünmeyiz» dedik. Siz, «uygulayın», mı 
diyorsunuz?.. 

ALEV COŞKUN (İzmir Milletvekili) — Sayın 
Başkan, tutanakları okusun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — «Uygulayın»! mı diyorsunuz?.. Sizin 
söylediğinizi de ben bilmiyorum. Siz ne söylediniz, 
onu sorayım şlimdi ben. (CHP sıralarından gürültü
ler). 

©İz bir şey söylemedik; ama siz ne söylüyorsu
nuz? Neyi yapmalıydık biz? Neyi yapmalıydık? (CHP 
sıralarından «Hükümet olarak ne yaptınız?»» sesleri). 
Hayır efendim, neyi yapmalıydık?.. Biz, tekrar edi
yorum:; İran'a müeyyideler konusunda söylediğimiz 

I malum... 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne Milletve-
I kili) — Gazeteleri okusun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Ben size resmi belgeler üzerine beyan
da bulundum ve ben bu resmi belgeler üzerine, sefa-

j retlerilmden aldığım yazılar üzerine beyanda hulun-
I dun*. Gazetede olup olmaması beni ilgilendirmez. 

Eğer size gazete yetiyorsa, badema resmi malumatı 
I size vermiyorum; ama Türkiye Büyük. Millet Mecli-
I sine vermeye mecburum. Bu büyük müessesenin ta-
I rihi zabıtlarına onları aktarmaya mecburum; sizin 

346 — 



TRMM B : 32 

için de değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi için yap
tım bunları. 

TURGUT ARTAÇ (Kars Milletvekili) — Allah, 
Allah!.. Sizin İçin değil» ne demek? 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Böyle düşünenler için diyelim... Böyle 
düşünenler için diyelim... Evet. (OHP sıralarından gü
rültüler) 

Şim'di gelelim efendim, «Gizli CBNTO» iddiasına. 
Kim, kime, nerede söylemiş? Dışişleri Bakanlığın

da böyle bir teklifin bulunduğunu ve böyle bir tek
lif üzerinde çalışıldığını, kim, kime, nerede söylemiş? 
Bunun hakikatle ilgisi yok. Buna halk dilinde «Ha
yalet taşlama» derler. Kendi kendine yarattığı bir 
hayali, bana izafe ederek, ondan sonra beni suçlu
yor. Bu ciddi değil, gayri ciddi bir hareket En azın
dan gayri ciddi bir hareket... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat Milletvekili) — Siz 
hayal dahi değilsiniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Evet... 

Efendim, buraya bir İsrailli gelmiş, İsrail'in şe
ceresini okuyor burada. Nasıl tahkik etmiş, nereden 
tahkik etmiş bilemem ama, benim o gün söylediğim 
vakıa bugün de doğru. Ben o zatın Türkiye'ye geldi
ğinden, gazetelerde okuduktan sonra haberdar oldum, 
orada da aynı şeyi söyledim. Benim Bakanlığım ile 
alakası yok, Dışişleri Bakanlığı ile ne irtibatı var; ne 
resmi ne gayri resmi. Efendim, «Falan memurunuz, 
filan memurunuz İsrail Sefaretine gitmiş...» İsrail'in 
'burada bir Büyükelçiliği bulunduğunu herkes biliyor. 
İsrail'in Büyükelçiliği burada; akredite bir Hüküme
tin, bir Devletin elçisi; elçi yok, maslahatgüzar ola
rak vazife görüyor. 

Memurların takibi bizim usulümüzde yok; memu
run nereye gideceğini ben takip etmem, diplomatlar 
her sefaretin, her büyükelçiliğin davetine, vakitleri 
müsaitse giderler. Bu, onların vazifeleri cümlesiriden-
dir ve bu vazifeyi kendileri tayin ederler, yaparlar; 
hiç/bir yerden, hiçbir makamdan emir alarak, yahut 
direktif alarak değil. O itibarla, kim gitti hangi se
farete, bunun şeceresi her halde bir yerde tutuluyor, 
onu oradan tahkik etmek, lazım gelecektir. 

AETVe giremezmişiz «AET'ye giremezsiniz» di
yorlar. Biz girmeye kararlıyız, girmeye çalışıyoruz;. 
•Büyük Meclise gelip de tasvibe sunulduğu zaman, 
oy vermezler. Eğer ret oyları fazla gelirse giremeyiz, 
ama bunu Büyük Meclîs tayin eder, Hükümet teşe'b-
büs eder, ö tay*in eder. «Giremezsiniz» fetvası ve bu 
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kudreti nereden alıyor Sayın Erbakan, bilemiyorum. 
(AP, CHP ve MHP sıralarından gülüşmeler) 

«İran'a ambargo koyamazısınız...» Koyalım diyen 
mi var? Yok. 

«Üsleri İslâm âlemine çeviremezsiniz...» Kim di
yor bunu, çevireceğiz diye? 

Defaatle söyledik ki; bu, NATO maksatları içinde 
kullanılacaktır. Gene bir hayalet taşlaması. Kim di
yor «hunu İslâm âlemine karşı kullanacağız» diye? 
Böyle bir şey yok. Aklımızdan geçmeyeni bize izafe 
etmeye de kimsenin hakkı yok, rica ediyorum. 

Gizli CENTO vesaire... 
Sayın Ecevit'e de bir noktayı açıklamam, birkaç 

noktayı açıklamam lazım, Sayın EceVit'in beyanları 
üzerinde. 

'Benim ilk seyahatimde hemen, Türkiye'nin NATO 
nezdinde sarsılan itibarını düzeltmeye teşebbüs ettiği
mi ifade etmiş bulunduğumu söylüyor ve bunu be
ğenmiyor. Haibuki kendisi de diyor ki; «Biz de Tür
kiye'nin orada itibarını kaybetmiş olduğunu görmüş
tük, biz de itibarını iade etmeye çalıştık.» Demek ki 
çalışmak.. < 

BÜLENT EOEVİT (Zonguldak Milletvekili) — 
Tam tersini söyledim. (CHP sıralarından «Tam tersi» 
sesleri) 

DIŞİŞLERİ BAKİANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Hayır, öyle... 

ALEV COŞKUN (İzmir Milletvekili) —Tam ter
sine. Konuşmaları takip etmemişsiniz Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Müsaade ediniz, geleceğim noktaya 
müsaade ediniz, müsaade ediniz. Siz nasıl itibarı iade 
ettiniz, oraya geleceğim de onun için söylüyorum. 
Sayın Ecevit na'sıl itibarı iade etti, onu herkes de bi
liyor, tari'h de artık tespit etmiştir : 

'Bir tarafta «Rusya bizim için tehlike değildir» 
deyip, «tehdit teşkil etmez» deyip, öbür tarafta, Rus
ya'nın yalnız Türkiye için değil, bütün dünya için, 
dünya barışı için tehlike olduğunu tespit eden bir ve
sikayı imza ederek. (AP sıralarından «Bravo» sesle
ri) 

Bir tarafta, «Duvart aşarım» diyerek, bir taraf
tan siz Sovyet Rusya'nın Türkiye için tehdit teşkil 
etmediğini ifade ediyorsunuz. Eğer tehdit teşkil etmi
yorsa, bu, NATO müdafaa sistemi olarak SoVyet teh
likesine karşı kurulmuş bir sistem, O halde Türkiye' 
nin onun içinde yeri ne? Hükümette bulunduğunuz 
zaman onu, bu mantık, Hükümette bulunduğunuz 
sırada TürkiyeYi NATO'dan çıkarmaya götürmeliy-
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di. Ama, yok, içinde kaldınız; ayrıca bir de, Rusya' 
nın sadece Türkiye için değil, bütün barış için, dün
ya için tehlike teşkil ettiğini beyan eden belgenin al
tına imzanızı koydunuz E, böyle mi sağlanır güven? 
Kim güvenir bu tarz bir harekete? 

'BÜLENT ECBVİT (Zonguldak Milletvekili) — 
Sayın Başkan, benim söyledikledmin tam tersini söy
leyerek Sayın Bakan bana cevap veriyor... 

BAŞKAN — Sayın Bakan.., 

iBÜLBNT ECEVİT (Zonguldak Milletvekili) — 
Hakkını suiistimal ediyor... 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, ben zatıâlinize açıkla
ma için söz verdim. 

BÜLENT EGEVİT (Zonguldak Milletvekili) — 
Tam tersini söylüyor benim söylediklerimin. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMBN 
(Devamla) — Tersini söylüyorsam alınmanıza gerek' 
yok, 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 

BÜLENT EOEVİT (Zonguldak Milletvekili) —, 
«Türkiye NATO'ya güvenini kaybetmişti» dedim; 
«NATO'ya güveni sağlamaya çalışıyoruz» dedim. 
Efendim, kamuoyu önünde tersini söylemeye hak
kınız yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, zatıâlinize açıklama 
için söz verdim. Aksi takdirde bu münakaşa uzar 
gider, herkes birbirine cevap verir. 

Sayın Bakan, yapılan konuşmalarda zatıâlinizin 
söylemediği şeyleri açıklamak için size söz verdim. 
Lütfen o çerçevede kalınız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERİKMIEN 
(Devamla) — Peki Sayın Başkan. 

Efendim, «Tereddütten Hükümetin kurtuüma'sı la
zım» dediler. Hükümet tereddüt içinde değildir. 

•HASAN İLDAN (C, Senatosu Elâzığ Üyesi) — 
Biraz evvel söylediklerini ahlatamamış, bir daha söy
lüyor. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Milletvekili) — Sınır
larımızda ateş yağıyor, ayıp. Dünya önünde ayıp, 
millet önünde ayıp. Hudutlarımızda ateş yağıyor. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMÎEN 
'(Devamla) — Tabii; hudutlairımızda ateş yağarken, 
televizyona poz vermek ayıp değil mi acaba? (OHP 
ve MSP sıralarından gürültüler) 

Televizyonda görünmek için hilafı hakikat beyan
da bulunmak ayıp değil mi acaba? 

İBAŞKAN — Sayın Bakan... 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devamla) — Dış politika konuşulurken iç politika 
sömürsüne girmek ayıp değil mi acaba? 

BAŞKAN — Sa'yın Bakan, bir dakikanızı rica ede
ceğin'-, 

Sayın Bakan, «Televizyona poz verme» diye bir 
şey söz konusu değildir. Meclis Genel Kurulunun 
yaptığı oturum televizyonda naklen yayınlanmaktadır. 
Kimse burada televizyona poz vermemektedir. Lütfen 
açıklamalarınızı 70 nci maddeye göre ikmal ediniz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN 
(Devrmla) — Sayın Başkan, özür dilerim, 
> Sayın Başkan, beyanatımda, Hükümetlin iran'la 

transit ticaretini durduracağı yolunda bir ifadem ol
madı, yanlış anlaşılmış olabilir, bu noktayı açıkla
mak istiyorum. Benim, Avrupa'dan Lüksemburg'tan 
dönüşte Eseniboğa Hava Meydanında bir gazetecinin 
sorusu üzerine verdiğim cevap bazı gazetelerde aynen 
çıkmıştır, bazılarında eksik çıkmıştır. Dediğim şudur: 
«Türkiye reeksporta vasıta olmaz, transite değil» bu
nu açıklıyorum bir. 

«Türkiye tavrını takınmamıştır» dediler. Halbuki 
ben burada, biraz evvel ve daba önceleri de, Türki
ye'nin olay karşısındaki tavrını defaatle ifade ettim, 
zaten bugün de Bakanlar Kurulunun bir bildirisi çı
kacaktır. Bildiriden sonra... 

ALEV COŞKUN (İzmir Milletvekili) — Bildiriyi 
burada okusana, istirham ederim. Hükümetin tutumu 
ne! 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN BRKMEN 
(Devamla) — Efendim, Hükümetin durumunun, tutu
munun ne olduğunu ddfaatle ifade ettik, tekrardan 
hazer ettiğim için söylemiyorum; Türkiye bu hâdise
ler karşısında, bir tarafında müttefiki bir Amerika 
Birleşik Devleteri... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakikanız kaldı 
efendim, lütfen bağlayınız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN BRKMEN 
(Devamla) — ... Öbür tarafta komşusu ve tarihi dost
luğu bulunan, manevi bağlarla bağlı bulunduğu bir 
İran Hükümeti; ikiisinin arasında taraf olmak veya 
tercih yapmak durumunda değildir. Bunların arasın
daki İhtilâflarda... (CHP sıralarından gürültüler) 

AZÜMİET KÖYLÜOĞLU (Sivas Milletvekili) — 
İki camii arasında binarntaz. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMBN 
[(Devamla) — ... Dedim, dedim, «ibu bir tutum de
ğilse, tavsiye edilen tutum nedir?» diye sordum, ona 
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da itiraz ettiniz. Buradaki müzakerelerin maksadı, 
aynı zamanda eksiklikleri tamamlamak değil midir? 

«İBizim tutumumuz bu, siz bunu beğenmiyorsa
nız, sizden hangi tutum tavsiyesi geliyor, onu anla
mak istiyorum» dedim. Onu sordum. 

Efendim, bu müzakerelerin bu şekle dönüşmesi 
şüphesiz arzu edilir bir netice değildir, "biz bunu baş
langıçta Yüksek Meclise bilgi sunmak için kabul et
tik ve o maksatla da önerigemi verdim. (CHP sıra
larından ıgürültüler) 

Sunduğum bilgiyi kâfi görebilirsiniz, görmeyebi
lirsiniz; zaman kısıtlaması, demek ki bu müzakereler 
için iyi olmamış Sayın Başkan. Çünkü, ben yarım 
saatte söyleyebileceklerimi söyledim, ondan sonra 
süremi aşmak istemediğim için sözlerimi orada bı
raktım; ama benden sonra gelen hatiplerin hiçlbirisi 
yarım saatle bağlı kalmadılar, sürelerini aştılar. O 
halde, zaman ayarlamasında 'bir 'aksaklık varmış. Mü
teakip toplantılarda bu zaman unsurunu da hesaba 
katarak, daha doyurucu, daha yararlı bir müzakere 
yaparız inşaallah. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (AP sıralarından 
alkışlar) 

ıBÜLENT EGBVtT (Zonguldak Milletvekili) — 
,Sayın Başkan, Sayın Dışişleri Bakanı benim bir sö
zümü yanıtlarken, sözümü tamamen tersine çevirdi. 
Onun için o konuya münhasır olmak üzere 70 nci 
maddeye göre söz hakkı rica ediyorum. 

İBAŞKIA'N — Buyurunuz Sayın Ecevit. (COP sı
ralarından alkışlar) 

IBÜUBNT ECEVtT (Zonguldak Milletvekili) — 
Sayın Başkan, bu söz hakkı olanağını sağladığınız 
için tekşekkür ederim. Sadece, Sayın Bakanın söz
lerimi bu kürsüden tahrif etmiş olması çerçevesi 
dçinde yanıt vereceğim.' 

IBen, Sayın Bakanın burada biraz önce iddia et
tiği gibi, NlAiTO nezdinde Türkiye'nin itibarını sağ
lamaya çalışmadım, buna ihtiyaç da görmedim. (CHP 
sıralarından «(Bravo» sesleri, , alkışlar) Tam tersine, 
o sırada NATO, Türk toplumunda, Türk kamuoyu 
gözünde kendi güvenirliğinin sarsıldığını düşünüyor
du ve bunu onartmaya çalışıyordu. Oysa, Sayın Balkan, 
'bugünkü Adalet Partisi Hükümeti kurulduktan kısa 
bir süre sonra, sanırım Brüksel'de NATO Merkezine 
yaptığı ilk ziyaretinde, NATO'nun Türkiye'ye güve
ni sarsılmış, yeni Hükümet o güveni yeniden sağla
maya çalışacakmış, onu anlatmaya çalışıyordu. Bir 
Türk Dışişleri Bakanının bu şekilde konuşmaya hak
kı olamazdı. Bunu söylemek isterim. (OHP sıraların
dan «İBravo» sesleri, alkışlar) 
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NATO'nun resmi belgelerinde, NATO Genel 
iSekreterinin hazırladığı raporlarda, NATO'nun Tür
kiye'ye nasıl haksızlık etmiş olduğu açıkça belirtil
mişken, sanki Türkiye NATO'ya haksızlık etmiş giibi 
'bir izlenimi Türk Dışişleri Bakanının vermeye hak
kı yoktur. (OHP sıralarından «İBravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Dışişleri Bakanı, be
nim tnigilterelde, Amerika'da söylediğim sözlerden 
buraya aktarmalar yaptı, «Türkiye'nin itilbarı böyle 
mi korunuyor?» diye. 

Değerli arkadaşlarım, ben o konuşmalarımdan bi
rinde, Türkiye'nin ivedi sorunun Yunanistan'la ol
duğunu, Yunanistan'dan Türkiye'nin ulusal hakları
na bazı tecavüzler geldiğini dünya kamuoyuna be
nimsetmeye çalışıyordum, 1974te hükümet kurduğu
muz zaman, uzun yıllar Ege'deki haklarımızın ihmali 
sionucu, Yunanistan'ın Elge'de nasıl oldu bittiler oluş
turmuş ve kökleştirmiş olduğunu gördük. Ve 1974' 
ten itibaren Ege'deki Türk... 

İSMET ANGI (psk<işehir Milletvekili) — Balıkçı 
teknesi diyerek mi? 

BÜLENT EGEVİT (Devamla) — «Balıkçı tek
nesi» sözü Sayın Demirel'indir, Dem irerindir. (OHP 
sıralarından «iBravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, özür dilerim; bir müdahale 
üzerine bu hatırlatmayı da yapmak zorunda kaldım. 

IBiz 1974*ten itibaren, 1974'teki Hükümetimizden 
itibaren, Ege'nin denizinde ve haVaisında Türkiye'nin 
ulusal hakları sorununu Türkiye'nin gündemine ve 
dünyanın gündemine getirdik. Sayın Bakanın beni 
kınamak için burada yinelediği sözlerim, o gündeme 
getiriş çabalarımızın bir parçasıydı. Şimdi o sorun
lar gündemde mi, değil mi? 

Sayın Bakan ikidir bu kürsüye geliyor; falan 
olay karşısında Çekoslovak Hükümetinin ne düşün
düğünü bize söylüyor. Bge sorunları konusunda Türk 
Hükümetinin ne düşündüğünü söylememek için za
manı bahane ediyor. (AP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin itibarı nasıl 
korunurmuş, NATO karşısında veya NATO'nun 
Türkiye karşısındaki itibarı? Bu konularla ilgili bir 
'hatırlatmada bulunacağım; bizim bu politikayı yü
rütemediğimizi iddia etmeye kalkışanlara. Biz 1978 
•başında hükümete geldiğimizde, 3 yıktır Türkiye'ye 
Amerika'nın silah arribaııgasu uygulanıyordu. Biz 
geldik, Sayın Bakanın 'beğenmediği bazı sözleri de 
söyledik ve ambargo kalktı. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (OHP sırala
rından «İBravo» sesleri, alkışlar) 
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(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
'NECMETTİN ERİBAKAN (Konya Milletvekili) 

— Sayın Başkan, Sayın Bakan bizim bazı sözlerimiz
le ilgili olarak bazı sataşmalarda buluhmuşltur. İçtü
züğümüze göre söz istirlham ediyorum. 

.BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Erbakan. (AP sı
ralarından gürültüler) 

Efendim, aynı maddeye istinaden Sayın Bakana 
söz verdim. 

NECMETTİN ERİBAKAN (Konya Milletvekili) 
— Mulhterem Başkan, Yüce Parlamentonun muhte
rem üyeleri; önce burada... 

(İSMET ANÖI (Elskişehir Milletvekili) — Genel 
Görüşme değil ki, 70 nci maddeyi tatbik ediyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Bakan kendisi 'burada; Sayın 
Bakan 70 nci maddeye göre söz talep etti. 

İSMET ANGI (Eskişehir Milletvekili) — İzahat 
yapıyor Sayın (Başkan. 

IBAŞJKAN — İzahat değil efendim. 70 nci mad
deye göre, sataşma için söz verdim. 

'NECMETTİN ERİBAKAN (Devamla) — Biraz 
evvel burada açıklama balhane'siyle kürsüye gelip 
konuşma yapmış olan Dışişleri Bakanı Sayın Erkmen' 
in konuşması esnasında... (AP sıralarından gürültü
ler) 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat Milletvekili) — Sa
yın1 ''Anığı, oturun yerinize, siz ne karışlıyorsunuz?.. 

(BAŞKAN — Sayın Hüseyin Erdal, yerinizde otu
runuz elfendim. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — .. İsim 
de zikrederek yapmış olduğu sataşmalara cevap ver
mek için söz rica ettim. İçtüzüğün... 

IBAŞJKAN — Sayın Erbakan, bir dakikanızı rica 
edeceğim. Ga'ye't kısa olması şartıyla zatıâlinize söz 
verdim. 

(İSMET ANGI (Eskişehir Milletvekili) — Genel 
Görüşme değil ki... (AP sıralarından gürültüler) 

(BAŞKAN — Sayın Erbakan, gayet kısa olması 
şartıyla, lütfen devam ediniz. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Çok te
şekkür ederim Sayın Başkan. Yalniz arkadaşları
mız, kardeşlerimiz bizim konuşmamızdan niçin bu 
kadar korkuyorlar acalba?.. 

Önce şunun tespitinde yarar görüyorum : Biraz 
evvel, sataşma balhanesiyle Dışişleri Bakanı 'buraya 
çıktı ve açıklama yapacağım adı alında yapmış ol
duğu konuşmada, isim de zikrederek 'birtakım sataş
malarda bulundu. İçtüzük hükümleri mucibince, Sa
yın Başkanın, bu sataşmalara karşı cevap verme hak

kımıza müsaade etmesinden dolayı Sayın Başkana 
teşekkür ediyorum. 

Yine Dışişleri Bakanının, deminki konuşması es
nasında... 

İSMET ANGI (Eskişehir Milletvekili) — Sataş
malara cevap vermek için mi söz istedi?.. 

IBAŞJKAN — 70 nci maddeye göre söz istedi Sa
yın Erbakan. 

'NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — ... Te
levizyona poz vermek vesaire gibi, şu Yüce Meclise 
yakıştırılmayacak birtakım tavsifleri karşısında Yü
ce Meclisin hakkını korumak üzere Sayın Başkanın 
ibiraz önce yaptıkları ihtar münasebetiyle de tekrar 
Sayın Başkana teşekkür ediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Dışiş
leri Bakanı buraya geldiler (Sayın Hayrettin Erk
men) ve konuşması esnasında, ülkemizin fevkalade 
dhemmiyetli meseleleri hakkında serdedilmiş olan 
[birtakım fikirlerden istifade edeceklerine, (bunları, 
«igaiyri ciddi» gibi kelimelerle tavsif etmeye kalktı
lar. Bu esnada kendileri ayrıca «Ben sizin için söyle
miyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisine resmi be
yanda bulunmaya mecburum» diyerek Yüce Parla
mentonun üyelerinin bir kısmını itham altına, ikinci 
sınıf insan şeklinde görmeye kalkıştılar ve burada, 
Parlamentoda «teelivizyona poz verme» gibi birta
kım tabirler kullanmaya kalkıştılar. (AP sıralarından 
«Doğru» sesleri) Bunlar açıkça sataşmadır, bu mü
nasebetle burada söylenmiş olan bu sözler hakkında 
kendilerine la'yık oldukları cevalbı vermek bizim için 
bir vazifedir. 

BAŞKAN — Sayın Erbakan, bir dakikanızı rica 
edeceğim, 

Zatıâlinize sataşmadan dolayı söz vermedim. Zira 
ben, Sayın Bakana gerekli cevabı Başkan olarak ver
dim. Zatıâlinize yalnız, Sayın Bakanın yaptığı kö-
nuşimalardaki açıklama için söz verdim ve onun kısa 
olmasını rica ediyorum. 

NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

Şimdi bakınız, siz bu sataşmalardan bir tanesine 
cevap verdiniz, «'gayri ciddi» sözünü Sayın Baka
nın kendisine aynen iade ediyorum. Bununla ve yine 
demin yapmış olduğu konuşma esnasında, «Ben si
zin için bu konuşmaları yapmıyorum, resmi beyanda 
bulunmuyorum; Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
resmi beyanda bulunmam lazımdır» diye şu Par
lamentonun bazı üyelerine yapmış oldukları haka
reti de kendilerine huzurlarınızda iade ediyorum. 
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(MSP ve CHP sıralarından «ıBravo» sesleri, alkışlar) 
ve buraya çıkıp bu hususta bu Parlamentonun her 
bir üyesinden özür dilemedikleri takdirde, kendileri
ne bunu şöyle iade ediyorum : Biz de buradaki bu 
konuşmaları, Sayın Balkanın şahsını adam yerine 
koyduğumuz için yapmıyoruz. (AP sıralarından gü
rültüler; MSP ve CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar), Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına 
olan saygımız ve hürmetimizden dolayı bu konuş
mayı yapıyoruz. Bunu çok iyi bilsinler. (AP sırala
rından gürültüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — Ya
zıklar olsun Sayın Başkan size. 

IBAŞKA'N — Sayın Enbakan. 

NECMETTİN BRBAKAN (Devamla) — Şimdi, 
yaptıkları bu konuşma dolayısıyla, kendilerine karşı 
tou görevi ifa ettikten sonra... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — Yazık
lar olsun Sayın Başkan size. 

'NECMETTİN ERBAKAN (Devamla) — ... Şim
di, işaret buyurduğunuz açıklamaya geliyorum. 

Bakınız; demin kendileri buraya çıktılar, yapılan 
izahları tahrif etmeye kalkıştılar. (AP sıralarından 
gürültüler) 

'Muhterem arkadaşlarım; biz, meseleyi şöyle vaz
ettik : «Vaktiyle Kore'ye bir komünist tecavüz ol
duğu zaman, Koretye asker gönderildi de niçin Af
ganistan'a şimdi asker gönderilmek düşünülmüyor?» 
dedik. «Efendim, Birleşmiş Milletler kararı varmış.» 
ıBiz daha önce bu kürsüde konuştuk, «İslam Konfe
ransına giderken, bütün Müslüman ülkelerle foera-
Iber bu tecavüzü defetmek için elbirliğiyle karar alı
nız» dedik. Ne o karara uyudular, ne de burada serde-
dilmiş olan fikirleri laiyıkı veçhile, dikkatle takip et-
me'dikl'eri anlaşılıyor, Ibir. 

İkincisi, «Efendim Ortak Pazara biz her türlü 
hazırlığı yaparız, Yüce Meclisin huzuruna geliriz; 
kaîbul etmezseniz, etmezisiniz.» Bu nalsıl demokrasi 
muhterem arkadaşlarım?.. Şu Meclisin kalbul etmeye
ceği bir şeyi hangi ha'kkı salahiyetle, izharla gider 
yaparsınız?.. 
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Geçen seferki konuşmamızda burada açıkladık.. 
ıDe'dik ki, «Bu kadar büyük temel meiselelerde, önce 
Mecliste geliniz, istişare ediniz. Ortak Pazara gidi
yorsunuz, nasıl hareket edeceğinizde Meclisin fikrini 
sorunuz.» Esasen, >bu Meclis zorla kendilerini bura
da konuşmaya getirmezse, hiçfbir zaman Meclisin hu
zuruna gelip izaihat vermek ihtiyacını duymamakta -
'dırlar. 

İBakınız, üsler hakkındaki anlaşmayı, bir ay geçti...-
(AP sıralarıridan gürültüler ve sıra kapaklarına vur
malar) 

(BAŞKAN — Sayın Erlbakan... 

NECMETTİN BRBAKAN (Devamla) — Bir ay 
geçti, sırf bugün burada konuşma yapılacağı için dün 
getirip Meclise teslim ettiler. Bir aydan beri niçin, 
(Parlamentonun tasdik etmesi lazım gelen bir anlaş-
maıyı getirip bu Parlamentoya teslim etmediniz?.. 

Bunların hepsinden gereken derslerin çıkartılma
sı lazımgelir. 

IBAŞKAN — Sayın Erhakan, lütfen bağlayınız 
elfendim. 

NECMETTİN BRBAKAN (Devamla) — Sayın 
IBaşka'n; bu Parlameritaya bu Hükümetin gereken 
saygıyı göstermesi; ülkenin temel meselelerinde Par
lamentonun ve milletin arzusu doğrultusunda ha
reket etmesi lazımdır; birtakım emrivakiler karşısın
da ülkeyi ve Parlamentoyu bırakmamaları lazımdır. 

IBu açılklamaları yapmamıza müsaa'de ettiğiniz 
için teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP ve MSP 
sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erhakan. 
İçtüzüğümüzün 60 ncı maddesi gereğince yap

tığımız görüşmeler tamamlanmıştır. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — İyi 

tamamladınız :Sayın iBaş'kan!.. 
(BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Çalışma süremizin dolmasına çok kısa bir süre 

kaldığından, Cumhurbaşkanlığı seçimi turlarına de
vam etmek üzere 28.4.1980 Pazartesi günü saat 15.00' 
te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum, 

Kapanma Saati : 18.24 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

. 32 NCİ İBÜRLESİM 

26 . 4 . 1980 Cumartesi 

Saat : 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SONULLARI 
il. — Siyasi parti gruplarının kuivvet oranların

daki değişiklik sonucunda bunların soruşturma ha
zırlık komisyonlarında saihip oldukları üyeliklerin sa
yısının da değişmesi gereğinin gecikmesi nedeniyle 
soruşturma hazırlık komisyonlarının en kısa zaman
da çalışmalarına başlayalbilmesini sağlamak için 
Başkanlık sunuşu. 

2. — Çalışma süreleri sona eren soruşturma ha
zırlık komisyonlarına yeniden süre verilmesine iliş
kin, Başkanlık önerileri ile Soruşturma Hazırlık Ko
misyonları Başkanlık tezkereleri. 

3. — Ankara Milletvekili İsmet Çanakçı' ve 15 
arkadaşının; yağ fiyat artışlarında stok tespiti yap
tırmayarak hazineyi zarara uğrattıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başjbakan Süleyman 
Oemlirel, Ticaret Bakanı -Halil Başol ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Nuri Bayar haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/290) 

4. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya'nın; 
Manisa ve ilçelerinde CHP mensuplarına yapılan sal
dırıları önleyici tedbirler almayarak görevini ihmal 
ive kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla İçişleri Bakanı Muştala Gülcügil hakkında 
Anayasanın 90 ncı, TBMİM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/291) 

5. — Bolu Milletvekili Halûk Karaîbörklü'riün; 
Danıştay kararlarını uygulamayarak görevini kötü
ye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başjbakan Sü
leyman Demire! hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi. (9/292) 

14.00ı 

I 6. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 22 ar
kadaşının; Bakanlığındaki yasa dışı uygulamalara 
enigel olmayarak görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun' 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Orhan Ce
mal Fersoy hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner-
igesi. <9/293) 

7. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 9 ar
kadaşının; Türküye Süt Endüstrisi Kurumunda ya
pılmakta olan yasa dışı uygulamalara engel olmaya
rak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 228 nci maddesine uyduğu iddia
sıyla Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam Cemal 
Külâlhlı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi i(9/294) 

8. — Adana Milletvekili İsmail Hakkı Öztorun 
ve 47 arkadaşının; ülkemizdeki ABD üs ve tesisleri
nin ulusal çıkarlarımız dışında kullanılmasına izin 
'verdiği ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 125 
nci maddesine uyduğu iddiasıyla Başjbakan Süleyman 
IDemirel hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birle
şik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner-

I ıgesi. 1(9/295) 
j 9. — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ve 
| 22 arkadaşının; partizan tutum ve davranışlarıyla 

ıgörevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 228 ve 240 ncı maddelerine uydu
ğu iddiasıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam AH 
iMüntf îslâmoğlu hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
'Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. 1(9/296) 

10. — Balıkesir Milletvekili Nuri Bozyel'in; 1380 
sayılı Su Ürünleri Yasası hükümlerini uygulamamak 
suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 

(Devamı arkada) 



Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Maliye Bakanı İsmet Sezgin hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMIM Birleşik Toplantısı içtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi. (9/297) 

İli — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın; Kars 
ilinde bazı emniyet mensuplarının halka baskı ve iş
kence yapmasına göz yumarak görevini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240' 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla İçişleri Bakanı Mus
tafa Gülcügil hakkında Anayasanın 90 ncı, TıB'MM 
(Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci madJdeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi. 1(9/298) 

12. — İstanlbul Milletvekili Sevil Korum ve 64 
arkadaşının; Anayasanın bazı maddelerini ilgaya te-
şdbjbüs ve bazı maddelerini ihlal ederek görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başlbakan 
Süleyman Demirel hakkında A nayasanın 90 ncı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/299) 

13. — C. Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin Öz'türk' 
ün; Bakanlığı zamanında yasa dışı emir ve tasarruf
larıyla D'evîeti zarara sokarak ve öğrencileri maddi, 
manevi zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı 
ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı 
Ali Naili Erdem hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMÎM 
(Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bjr Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önengesi. (9/300) 

2. — TEKRARLANACAK -OYLAMALAR 
3. — .SEÇİMLER 

1. — Cumhurbaşkanı seçimi. 
4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI (MADDESİ 

GEREĞİNCE (BAŞKANLIĞA YÖNELTİLEN 
SÖZLÜ SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN . 
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE İÇTÜZÜK 

TEKLİFLERİ 

6. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 

7. — ıMECLİS SORUŞTURMASI VE YÜCE 
DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
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