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ÖNSÖZ

Diplomasi, bir ülkenin ba!ka ülkelerle ili!kilerinde, kendi konumunu koru-
maya ve iyile!tirmeye çalı!ırken, öbür ülkelerle dostlu"unu yürütebilme u"ra!ı ve 
sanatıdır. Ba!ka bir ifadeyle, politikayı uygulama vasıtasıdır ve dı! politikaya ba-
"ımlıdır.

Diplomasi tarihi, devletlerin tarihi kadar eski dir. Eski Türk yazıtlarından ve 
Çin belgelerin den anla!ıldı"ına göre Türkler ile Çin #mpara torlu"u arasında da 
diplomatik ili!kiler vardı. O"uz boylarının Mezopotamya’ya indikleri sırada Gaz-
ne Hükümdarı Mesut ile Selçuklu beylerinin görü!meleri de diplomasi belgeleri 
arasında sayılır. Diplomasinin kurumsalla!ması ise 16’ıncı yüzyılda ba!lamı!tır. 
Ba!ka ülkelerde sürekli elçilikler kuran ilk ülkenin Venedik Cumhuriyeti oldu"u 
söylenir.

Osmanlı Devleti güçlü oldu"u dönemlerde sınırlardaki ve devletler arasın-
daki anla!mazlıkları gidermek için elçi gönderirdi. Osmanlı Devleti, ilk daimi 
büyükelçili"ini #ngiltere’de açmı! ve Yusuf Âgah Efendi’yi 1793 yılında Londra’ya 
göndermi!tir.

Günümüzde diplomasi sadece siyasi nitelikli olmayıp, ekonomik, teknik, 
kültürel ve askeri yönleri de içermektedir. Ancak, 1918 yılından bu yana devlet-
ler arasında yerle!en bir teâmüle göre, devletlerarası yüksek düzeyli diplomatik 
meseleler, konunun önemine göre, Dı!i!leri Bakanları, Hükümet Ba!kanları, hatta 
Devlet Ba!kanları seviyesinde, ikili temaslarla yürütülmesi genel uygulamaya dö-
nü!mü!tür.

Diplo matların i!i, barı! ortamını korumak ve çoklu ya da ikili ili!kileri ileri 
ta!ımaktır. Cumhuriyet Dönemi Türk diplomasisi, merkezde Dı!i!leri Bakanlı"ı ve 
dı!arda Büyükelçilikler, daimi temsilcilikler ve konsolosluklar eliyle yürütülmek-
tedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu politikaların olu!masında ve uygulama-
sında aktif bir görev îfâ etmektedir. Politikaların olu!turulmasında ça"da!lı"ı ve 
!e$a%ı"ı kendine rehber edinen TBMM’nin temsil görevinin bir boyutunu da par-
lamenter diplomasi faaliyetleri te!kil etmektedir. Eskiden büyük bir gizlilik için-
de yürütülen bu faaliyetler, günümüz insanının her türlü olayla ilgili aydınlanma 



ihtiyacı ve iste!inden ötürü alenile"mi"tir. Artık ülkelerin dı" politikalarıyla ilgili 
geli"meler parlamentolarda halka açık "ekilde tartı"ılmaktadır.

Parlamenter diplomasi faaliyetlerinin önemli bir bölümü, yüzyüze teması 
gerektirmektedir. Bu konuda yabancı ülke devlet adamlarının TBMM Genel Ku-
rulunda yaptıkları konu"malar, parlamento tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Dönemin sosyal ve siyasal "artları yanı sıra, tarihsel birikimini ve ülkeler arasındaki 
ili"kilerin düzeyini de yansıtan bu konu"malar, dönemsel de!erlendirme yapmak 
isteyenler için kaynak kitap niteli!indedir. “Yabancı Devlet Adamlarının Genel 
Kurul Konu"maları” kitabının amacı, tutanak metinlerini belli bir konu çerçeve-
sinde ilgilisine ula"tırmaktır. Yapılan bu çalı"ma, özellikle uluslararası ili"kilere ilgi 
duyan diplomat ve akademisyenler için belge de!eri ta"ımaktadır.

TBMM’nin hafızasının payla"ılması amacıyla hazırlanan ve gelecek nesiller 
açısından ders kitabı niteli!i ta"ıyan bu kitap, önemli bir ihtiyaca cevap verecektir.

CEM!L Ç!ÇEK
TBMM Ba"kanı



K!TABA DA!R

Demokrasinin geli!ip kurumsalla!masına paralel, uluslararası ili!kilerde 
parlamentoların etkinli"i de artmı!tır. Parlamentolar, uluslararası kurum ve ku-
rulu!lara temsilci göndermenin yanı sıra, artan etkinlikleri do"rultusunda birbir-
leriyle de do"rudan diyalog kurabilecekleri !ekilde örgütlenmeye ba!lamı!lardır. 
Uluslararası temasların yo"unla!ması ve uluslararası kurumların etkinliklerinin 
artmasıyla birlikte, son yıllarda en çok kullanılan kavramların ba!ına parlamenter 
diplomasi geçmi!tir.

Parlamenter diplomasi, Meclis Ba!kanları, parlamenterler ya da parlamento 
temsilcileri eliyle parlamentolar düzeyinde yürütülen faaliyetleri ifade eden kav-
ramdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama ve denetim görevinin yanı sıra, tem-
sil görevi de vardır. TBMM Ba!kanı ve üyeleri, temsil görevleri kapsamında par-
lamenter diplomasi faaliyetinde de bulunmaktadırlar. Ayrıca yabancı ülke Devlet 
Ba!kanı, Meclis Ba!kanı, Ba!bakanı ve parlamento üyeleri nezdinde de TBMM’de 
temaslar yapılmaktadır.

TBMM Genel Kurulu, yasama faaliyetinin yürütüldü"ü mabed niteli"indedir. 
Yasama ve denetim faaliyetlerinin yürütüldü"ü Genel Kurulda ancak Genel Kurul 
üyesi milletvekilleri konu!abilmektedirler. TBMM üyesi olmayan ki!ilerin Genel 
Kurula hitap edebilmeleri ancak Genel Kurul üyelerinin kararıyla olmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bu güne kadar, yabancı ülke 
temsilcileri tarafından 48 defa kürsü kullanılmı!tır. Bu temsilciler 25 farklı ülke 
devlet ba!kanı, meclis ba!kanı, parlamento temsilcisi düzeyinde Genel Kurula hi-
tap etmi!lerdir. Ayrıca AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi Ba!kanı olmak üzere üç ayrı örgüt ba!kanı da Genel Kurula 
hitap etmi!tir.

TBMM Genel Kurulunda konu!an ilk yabancı temsilci 15 Nisan 1955 tarihin-
de Irak Mebusan Meclisi Reisi Abdülvahap Mercan olmu!tur. TBMM Genel Ku-
rulunda konu!ma yapan son yabancı temsilci ise 24 Kasım 2011 tarihinde Avrupa 
Parlamentosu Ba!kanı Jerzy Buzek olmu!tur.

Kitapta 13 ülke devlet ba!kanının, 7 ülke parlamento ba!kanının, 8 ülke parla-
mento heyeti ba!kanı ve temsilcisinin konu!malarına yer verilmi!tir. TBMM Genel 



Kurulunda en fazla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan devlet ba!kan-
ları kürsüye çıkmı!lardır.

Azerbaycan’ın ba"ımsızlı"ını kazanmasından itibaren devlet ba!kanlı"ı göre-
vini üstlenen Ebulfez Elçibey, Haydar Aliyev ve o"lu #lham Aliyev, TBMM Genel 
Kuruluna hitap ederek farklı bir ilke imza atmı!lardır. Yabancı ülke Devlet Ba!-
kanlarının Genel Kuruldaki konu!maları içinde bir ba!ka ilk de Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti adına kürsüye çıkan Rauf Denkta! olmu!tur. Denkta!, altı defa Genel 
Kurula hitap eden tek Cumhurba!kanı unvanını kazanmı!tır.



Onuncu Dönem
!k"nc" Yasama Yılı

Altmı! Dördüncü "n#kat
15 N#san 1955 Cuma

B#r#nc# Celse
Açılma saat#: 15:14
Re#s: Ref#k Koraltan
Kât#pler: Nazlı Tlabar ("stanbul), "brah#m K#razo$lu (Kayser#)

Irak Mebusan Mecl!s! Re!s! Abdülvahap Mercan

Muhterem mebuslar,
Büyük M!llet Mecl!s!n!n bu sözler!m! d!nlemek !ç!n bugün bana bah"ett!#! 

ve ben! "ere$end!ren "u mesut fırsattan dolayı Re!s! Muhteremler!ne ve Azayı K!-
ramına te"ekkürler!m! sunarken "u Yüce Türk yurduna vardı#ımız andan !t!baren 
her tara%a ve her yerde her sevg!l! Türk karde"ten görmekte oldu#umuz gönülden 
kopan !st!kballere ve cömerdane !kramlara kar"ı kend! namıma ve arkada"larım 
Irak Parlâmento Heyet! Âzası namına der!n m!nnettarlı#ımı arz ve takd!m etmekle 
c!dden mesrur ve mübah!y!m. (!"ddetl" alkı#lar)

Türk!ye ve Irak arasındak! dostluk münasebatında yen! b!r ahd!n ba"langıcı 
olan ve aralarında hayat! mesal!h bulunan !k! karde" yurdunu daha met!n sada-
kat ba#larıyla ba#layan bu son anla"ma, Ortado#uda emn!yet ve barı"ın devamını 
sa#lamak !le kalmayaca#ı, belk! âlem!n emn!yet!n! muhafaza yolunda da büyük 
yardımları olaca#ı müsellemd!r. (Bravo sesler", alkı#lar).

Bu anla"manın sa#layaca#ı hede$erden b!r! de B!rle"!k M!lletler Heyet!n!n 
F!l!st!n hakkındak! mukarreratını tenf!z mevk!!ne konmasıdır. Bunun husulü za-
ruret!n! Türk ve Irak m!lletler! beraberce h!ssederek bu bapta Hükümetler, cereyan 
eden tebadülü e&ârdan sonra, onu aralarında teat! ve Anla"ma m!sakına !lhak ed!-
len mektuplarla tesb!t ett!ler. (Alkı#lar).

F!l!st!n meseles! hak!katta yalnız Arapların kend! meseleler! de#!ld!r; o, bütün 
dünyanın emn!yet meseleler!nden b!r!n! te"k!l etmekted!r. (Bravo sesler").

Sözler!me n!hayet ver!rken önce Fehametmeab Re!s!cumhur Hazretler!ne 
en !y! temenn!ler!m! ve Zatı Maal!n!ze ve Fehametmeab Ba"vek!l Hazretler!ne ve 
Umum Muhterem Mebusan Azayı K!ramına te"ekkürler!m! tekraren takd!m eyle-
r!m. (!"ddetl" ve sürekl" alkı#lar).





Onuncu Dönem

Doksanıncı !n"kat
16 Temmuz 1956 Pazartes"

B"r"nc" Celse
Açılma saat": 15:10
Re"s: Ref"k Koraltan
Kât"pler: Ubeydullah Seven (Hakkâr"), Ed"be Sayar (Zonguldak), 
 !brah"m K"razo#lu (Kayser"), Att"lâ Konuk (Antalya)

Pak!stan Re!s!cumhuru "skender M!rza

Sayın Büyük M!llet Mecl!s! Re!s! ve Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Azaları;
"ahsım ve memleket!m hakkında söyled!kler!n!zden dolayı s!ze te#ekkür 

eder!m. Nâç!z #ahsımın ehemm!yet! olmadı$ı !ç!n, Pak!stan’ın !lk Re!s!cumhuru 
sıfatıyla, Büyük Türk M!llet!n! asîl karde# ve müttef!k!m!z telâkk! ett!$!m!z! beyan 
etmekle baht!yarım. (Alkı!lar)

S!zlere h!tab etmek üzere ben! buraya davet etmekle bana büyük b!r #eref ve 
mazhar!yet bah#ett!n!z. Bundan dolayı, #ahsım ve Pak!stan Hükümet! ve M!llet! 
adına s!zlere en hararetl! #ek!lde te#ekkür eder!m. (Alkı!lar) Bu teveccühünüzün 
muhatabı oldu$um #u sırada dü#ünceler!m, modern Türk!ye’de d!nam!k b!r de-
mokras!n!n !nk!#afı !le, dünya, har!tasında Pak!stan’ın müstak!l b!r cumhur!yet 
olarak meydana çıkması arasındak! #ayanı d!kkat muvaz!l!$e yönelmekted!r. A#a$ı 
yukarı 30 sene evvel Türk!ye kend!s!n! cumhur!yet !lân ett!$! zaman arkanızda altı 
asırlık büyük b!r tar!h!n!z vardı. O sırada m!llî l!derl!$!n en yüksek !dealler!yle 
me#bu büyük b!r devlet adamı, büyük b!r asker ve büyük b!r vatanperver aranız-
dan yükseld!, hâtırası perest!#le anılan Atatürk tar!h!n da!ma #ükranla yâd etmekle 
#eref kazanaca$ı ve m!llet!n!n mukadderatını tây!ndek! h!sses! ebed!yen ya#ayacak 
olan dünya kahramanları sınıfına dâh!ld!r. ("#ddetl# alkı!lar) O, sadece Türk!ye’n!n 
önder! de$!ld!. H!nd!stan-Pak!stan kıtasındak! müslümanlar da kend!s!n! b!r kah-
raman telâkk! ed!yor, #eh!rler!m!zde ve köyler!m!zde, Atatürk’ün, onun mert va-
tanda#larının büyük !craatını öven ne#!deler okunuyordu. (Alkı!lar)

Bu memleket!n bugün dünyanın hür memleketler! arasında demokrat!k kuv-
vet numunes! olarak temayüz etmes!, Atatürk’ün önderl!$!n!n ve hale%er!n!n dev-
let adamlık vası%arının ve Büyük Türk M!llet!n!n mez!yetler!n!n b!r eser!d!r. Bu 
sayeded!r k!, Türk!ye, !k! dünya harb!n!n yıkıcı kuvvetler!ne mukavemet edeb!lm!# 
ve bekasını tem!n etm!#t!r. Türk m!ll!yetç!l!$!n!n esasını kend! kend!ne hürmet !le 
aynı #ek!lde dü#ünen m!lletler! müsav!l!k #artları !ç!nde anlamak ve onlara hürmet 
etmek te#k!l eylemekted!r. Kend! m!llî prest!j!n! ve emn!yet!n! kemal!yle müdr!k 
olduktan ba#ka Türk!ye aynı zamanda mü#terek emn!yete had!m olacak m!lletlera-
rası vec!beler! hususunda da tamamen uyanıktır.



Burada Atatürk’ün hâtırasını selâmlar ve kurmu! oldu"u büyük devlete hür-
met h#sler#m# sunarken d#"er büyük b#r önder#n Ka#d# Âzam Mehmet Al# C#nnah’ın 
(!"ddetl" ve sürek"l alkı#lar, bravo sesler") hâtırası önünde saygı #le e"#lmekten ken-
d#m# menedem#yorum. O da büyük b#r vatanperver ve demokrat#k #dealler#n ate!l# 
b#r müdaf## #d#. Pak#stan’ı meydana get#ren ve kuran onun görü!ü, azm# ve f#krî 
tak#b# olmu!tur. 15 A"ustos 1947’de bayra"ımız Karaç#’de çek#ld#"# zaman arka-
mızda bu mıntıkada b#rkaç asırlık !an ve !eref ve bunu tak#beden b#r asırlık ecneb# 
tahakkümü #le mücadele vardı; önümüzde #se #cabatı yer#ne get#r#lmes# lâzım gelen 
sonsuz b#r mukadderat ve derhal ba!arılması #cabeden b#r #! vardır: M#llî hayatımı-
zın her sahasında her !ey# ba!tan kurmamız gerek#yordu. Kend# kend#m#z# hemen, 
b#rçok kurulmu! devlet #ç#n beka kab#l#yetler# bakımından çet#n b#r #mt#han te!k#l 
edeb#lecek güçlüklerle kar!ı kar!ıya bulduk. B#rkaç ay #ç#nde 7 m#lyon 500 b#n mü-
tecav#z mültec#, emn#yete kavu!mak kaygısıyla H#nd#stan’dan memleket#m#ze geç-
t#ler. Bu güç #mt#han ve fırtına günler#nde b#ze yol gösteren ve #lham veren büyük 
önder#m#z Ka#d# Azam oldu ve aramızdan ayrıldı"ı zaman b#ze büyük b#r fırsat ve 
büyük b#r mukadderat vas#yet ett#"#n# b#l#yorduk.

Malûmunuz oldu"u veçh#le Pak#stan b#n m#ll#k ecneb# topraklarla yekd#"er#n-
den ayrılmı! $arkî ve Garbî kısımlardan müte!ekk#ld#r. Bu kısımların b#r# B#rman-
ya #le ötek# de %ran ve Afgan#stan’la hemhuduttur ve Yakın $arkın petrol mıntıka-
larıyla muvasalât bakımından müh#m b#r mevk# #!gal etmekted#r. Y#ne bu kısımda 
H#nd#stan-Pak#stan kıtasını maz#de en az 90 defa #st#lâ edenler#n kullandıkları da" 
geç#tler# vardır. Bu #t#barla Pak#stan, Türk#ye g#b#, dünya sulhu #ç#n hayatî ehem-
m#yet arz eden s#yas#, #deoloj#k ve stratej#k büyük b#r mevk# #!gal etmekted#r. Bu 
müh#m mesul#yet# tam mânasıyla müdr#k#z ve dah#lî ve har#cî s#yaset#m#z b#lhassa 
bu muazzam mükellef#yet#n #fasına mütevecc#ht#r. B#z de s#z Türkler g#b# demok-
ras#n#n ruhuna ve tatb#k ed#lmes# lüzumuna kuvvetle #nanmaktayız. B#z !u veya bu 
vaz#yet# kurtarmak #ç#n de"#l, #manımız ve gelenekler#m#z #cabı demokratız.

Anayasamıza, mü!terek #manımızın cevher ve d#rekt#&er#n# #ht#va ett#"# bu 
aydın demokras#n#n özünü dercetmeye çalı!tık, #kt#sad# ve #dar# sahalarda deruhte 
ett#"#m#z vaz#fe, her ne kadar b#dayette a!ınmaz görünmü! ve !#md# de yapaca"ı-
mız b#rçok !eyler kalmı! #se de, bugüne kadar o derece tekâmül kaydett#k k#, bu-
nunla haklı olarak #'#har edeb#l#r#z. (Alkı#lar) Batı Pak#stan’da 7 ayrı muhtar #dare 
ve eyalet b#r tek v#lâyet hal#ne get#r#lm#! bulunuyor, a!a"ı-yukarı b#r #nkılâp d#ye 
tavs#f ed#leb#lecek bu de"#!#kl#k tamamıyla sulhçü yollarla ve pürüzsüz olarak elde 
ed#lm#! ve gerek m#llet#n gerek #darec#ler#n karakter sah#b# olu!u sayes#nde tahak-
kuk etm#!t#r. B#dayette b#r z#raat memleket# #ken, !#md# yarı sanay#le!m#! b#r hale 
gelmek yolunu sal#m b#r !ek#lde tutmu! bulunuyoruz.

Bâzı sahalarda, meselâ, pamuk, jüt mahsuller#, ç#mento ve d#"er bâzı müh#m 
#st#hlâk mallarının #st#hsal# sahasında kend# kend#m#ze yetecek sev#yeye ula!mı! 
ve ula!maya yakın bulunuyoruz. Gen#! b#r kalkınma programı tatb#k yolundadır. 
Bundan be! sene evvel bu maksada matuf olarak bütçem#ze sadece 120 m#lyon 
rub#l#k b#r tahs#sat koyab#l#rken câr# bütçeye ekonom#k kalkınma #ç#n 1 m#lyar 160 
m#lyon rup# koyduk.(Alkı#lar) %k# senel#k hummalı b#r çalı!madan sonra kalkınma 
kom#syonu Pak#stan #ç#n be! senel#k b#r plân hazırlamı! bulunuyor. Bu plân be! 
sene zarfında 11 m#lyar 600 m#lyon rup#l#k b#r masraf yapılmasını derp#! etmekte-
d#r. Bu paranın 8 m#lyar rup#s# âmme h#zmetler#ne, mütebak#s# #se husus# yatırım 



sahasına g!decekt!r. Bu plân net!ces!nde m!llî gel!r!m!z! 1960 senes!ne kadar yüzde 
20 artırab!lece"!m!z! üm!t etmektey!z. (Alkı!lar).

Dı# s!yasete gel!nce, Pak!stanlıların görü#ler! tıpkı s!z!n tak!p ett!"!n!z gaye-
lere mütevecc!ht!r. Yan! beynelm!lel sulh ve refahın !nk!#afını !st!hdaf etmekted!r. 
Sulhun tem!n! gayes!ne kend!m!z! vakfetm!# bulunuyoruz. B!z de s!zler g!b! sulhun 
ancak müspet b!r d!nam!zm ve !#ler!n yapıcı b!r z!hn!yetle ele alınması !le !dame 
ett!r!leb!lece"!ne !nanmaktayız. Menf! pas!f ve b!taraf b!r tavır takınmakla sulhun 
korunab!lece"!n! sanmıyoruz. (Alkı!lar) Ancak mü#terek emn!yet kuvvetler!n!n 
takv!yes! suret!yle korunulab!lece"! dü#ünces!ndey!z. B!z!m g!b! memleketler !ç!n 
bekamızı ba#ka türlü tem!n etmem!ze !mkân yoktur. (Bravo sesler") Bu kanaatled!r 
k! 1954’te büyük memleket!n!zle b!r dostane !# b!rl!"! andla#ması !mzaladık. Bu 
andla#manın #!md! memleketler!m!zden ba#ka $ran, Irak ve $ng!ltere g!b! dost ve 
müttef!kler! mü#terek b!r savunma !tt!fakı !ç!nde b!rle#t!ren Ba"dat Paktına zem!n 
hazırlamı# oldu"unu memnun!yetle !fade etmek !ster!m. (Alkı!lar)

Bu paktın gayes! b!zzat güz!de Ba#vek!l!n!z ekselans Adnan Menderes tarafın-
dan en !y! #ek!lde tar!f ed!lm!#t!r. Kend!s!n!n sözler!n! aynen z!kred!yorum: “C"han 
sulhunun tem"n"nden ba!ka h"çb"r gayes" bulunmayan bu te!k"lâtın muva#ak olma-
sını ve "nsanların nerede olursa olsun sulh ve "st"klâl "ç"nde ya!amalarını Cenab-ı 
Hak’tan n"yaz eder"m.” ($"ddetl" alkı!lar)

Sulhu v!kayeden gayrı bu paktın ba#lıca gayes! mıntıkamızda ahal!n!n refa-
hının !nk!#afıdır. Aynı #ek!lde B!rle#!k Amer!ka !le de b!r kar#ılıklı savunma ve 
yardımla#ma andla#ması !mzaladık ve SEATO’nun âzası bulunmaktayız. (Alkı!lar, 
bravo sesler") Bu andla#malardan h!çb!r!s! her hang! b!r devlet!n aleyh!ne mütevec-
c!h de"!ld!r. B!z, ya#adı"ımız bölgen!n emn!yet ve refahı !ç!n d!"er memleketlerle 
mü#tereken çalı#mayı !st!hdaf eden b!r s!yasete kav!yyen ba"lı bulunmaktayız. Bu 
hattı hareket!m!z!n d!"er m!lletlerle dostane münasebat tes!s! hususundak! arzu-
muz !le gayr!kab!l! tel!f olmadı"ı kanaat!ndey!z. Orta %ark ve Güneydo"u Asya’nın 
emn!yet ve refahı hususundak! alâkamız d!"er b!r ba#ka esaslı sebepten de ne#et 
etmekted!r. Fas’tan Endonezya’ya kadar uzanan bu vâs! bölgede $slâm dünyasının 
büyük kısmı bulunmaktadır. B!z bu dünyaya sa"lam mânev! ve kültürel ba"larla 
ba"lı bulunmaktayız. B!naenaleyh bu bölgen!n !st!kbal!ne tes!r edecek !nk!#a&arla 
hayat! b!r #ek!lde !lg!lenmektey!z. Yakînen !lg!lenmekte oldu"umuz F!l!st!n me-
seles!n!n Arapları memnun edecek b!r #ek!lde en kısa b!r zamanda hal suret!ne 
ba"lanmasını Orta %ark mıntıkasının sulh ve refahı bakımından zarur! added!-
yoruz. (Bravo sesler", alkı!lar) B!z her #ekl! !le müstemlekec!l!"! nefretle kar#ılıyor 
ve bu müessesen!n devamını sulh !ç!n b!r tehd!t telâkk! ed!yoruz. (Bravo sesler") 
Hedef!m!z hür ve müsav! m!lletlerden müte#ekk!l ve ne #ek!lde olursa olsun müs-
temlekec!l!"! s!nes!nden defetm!# olan b!r dünya cam!asının kurulmasıdır. Bütün 
bu mülâhazalara !st!naden Sudan, Tunus ve Fas’ı müstak!l ve hükümranlı"ına 
kavu#mu# devletler olarak görmekle sev!nç duymaktayız. (Alkı!lar) Fransız s!ya-
set!n!n Fas ve Tunus meseleler!nde oldu"u g!b! Cezay!r meseles!nde de kend!n! 
göstermes! suret!yle memnun!yetbah# b!r hal suret! bulunmasına âm!l olaca"ına 
!t!madımız vardır. (Alkı!lar) Malaya’da ve S!ngapur’da muhtar !dare kurmak husu-
sunda alınmı# olan tedb!rler! !y! kar#ılıyoruz. B!z Pak!stan’da, d!"er memleketler!n 
hükümranlı"ına ve !st!klâl!ne hürmet ve onlarla dostane münasebetler !dames! 
lüzumuna !nanırız. Beynelm!lel !ht!lâ&arın müzakere, tahk!m veya B!rle#m!# M!l-



letler çerçeves!nde uzla"ma yollarıyla hallolunmasına !nanırız. Ke"m!r !ht!lâfını ve 
H!nt-Pak!stan gerg!nl!#!n! !"te bu ı"ık altında halletmey! arzu ed!yoruz. 

H!nd!stan b!z!m kom"umuzdur ve onunla beraber dostluk ve !" b!rl!#! !ç!nde 
ya"amalıyız. Her !k! memleket hürr!yet!n meyveler!n! ancak, hürr!yet!n get!rd!-
#! sosyal ve ekonom!k faydaları kend! halklarına vermek suret!yle onların hayat 
sev!yeler!n! yükseltmeye muva$ak oldukları zaman tadab!l!rler. (Bravo sesler!, al-
kı"lar) 

Ke"m!r meseles! tatm!n ed!c! b!r "ek!lde halled!lmed!kçe bu hede%er, gen!" 
ölçüde real!st olmayan ve tahakkuk etmem!" "ek!lde kalacaktır. Bu !ht!lâfa taallûk 
eden vakıalar çok bas!tt!r. 1949 Ocak ayında, Jammu ve Ke"m!r eyaletler!n!n !lt!-
hakı meseles!nden bu eyaletler halkının serbest ve b!taraf b!r rey!amla kend! !h-
t!yarlarına ba#lı olarak !zhar edecekler! arzuya göre takarrür etmes! hususunda 
H!nd!stan, Pak!stan ve B!rle"m!" M!lletler arasında mutabık kalınmı"tı. Böyle b!r 
pleb!s!t!n tatb!k! hususunda H!nd!stan’ın rızasını elde etmek !ç!n b!rçok gayretler 
sarf ed!lm!" fakat bu h!çb!r fayda vermem!"t!r. B!z, Ke"m!r’!n Pak!stan’a ver!lmes!n! 
!stemed!k. Bütün !sted!#!m!z Ke"m!r halkına kend! !st!kballer!n! serbest ve baskısız 
b!r pleb!s!t yoluyla karar vermek !mkânının ver!lmes!nden !barett!r. H!nd!stan bu-
nun yapılmasına müsaade etmey! b!r beynelm!lel anla"ma !le taahhüt eylem!"t!r.

&sted!#!m!z bu resmî taahhüdün yer!ne get!r!lmes!d!r. Sayın Re!se, net!ce ola-
rak, Kıbrıs meseles!nde dâvanızın haklılı#ını Hükümet!m!n tamamıyla takd!r ve 
tesl!m eyled!#!n! katî olarak !fade etmek !ster!m. (#!ddetl! alkı"lar, bravo sesler!) 
B!z, bu mesele hakkında, Türk!ye’n!n tasv!b!ne !kt!ran etmeyecek her hang! b!r hal 
çares!n! desteklemeyece#!m!z! mütaadd!t kereler açıkça !fade etm!" bulunuyoruz. 
(Bravo sesler!)

Sayın Re!s,
'!md!, Yüce Mecl!se h!tapta bulunmaya davet etmek suret!yle bana ve mem-

leket!me bah"etm!" oldu#unuz büyük "ere(en dolayı b!r kere daha te"ekkür etmek 
!ster!m. Büyük memleket!n!zde bana göster!len kabulün sıcaklı#ı ve !ns!yak!l!#! 
ben! fevkalâde mütehass!s etm!"t!r. Buraya yaptı#ım z!yaret!n çok mesut hâtırasını 
h!çb!r zaman unutmayaca#ım. (#!ddetl! ve sürekl! alkı"lar, bravo sesler!)



Onuncu Dönem

Yetm!" sek!z!nc! #n!kat
7 Haz!ran 1957 Cuma

B!r!nc! Celse
Açılma saat! :15:16
Re!s :  Ref!k Koraltan
Kât!pler : #hsan Gülez (Bolu), Musl!h Görenta" (Van)

Pak!stan Parlamento Heyet! Re!s! Nevvab Muzaffer Al!

Sayın Re!s, Bayanlar, Baylar, Az!z arkada"lar;
Her "eyden önce, gerek #stanbul, gerek Ankara’da b!ze göster!len sıcak ve kar-

de"çe alâka ve kabulden dolayı kend!m ve arkada"larım namına s!zlere ve s!z!n 
vasıtanızla Türk m!llet!ne te"ekkürler!m! arz eder!m.

Türk ve Pak!stan m!lletler! arasındak! bu sevg! yen! b!r "ey de$!ld!r. M!llet-
ler!m!z asırlardan ber! anane, kültür ve h!s ba$ları !le b!rb!rler!ne sıkı sıkı ba$lan-
mı"lardır. Tar!h de bunun del!l!d!r. Büyük Mo$ollar zamanından ber! elç!ler!m!z 
ve seyyahlarımız müteadd!t temaslar yaptılar. Daha yakın b!r devrede Balkan ve 
!st!klal harpler! esnasında, m!llet!m!z dâvanızla der!nden alâkadar oldu ve müca-
delen!z! kend! öz mücadeles! g!b! kabul ett!. (Bravo sesler!, alkı"lar)

Kahramanca mücadelen!z b!z!m !ç!n de b!r !lham kayna$ı oldu. Bu !lham 
membaını Türk!ye ve Pak!stan’ın büyük "ahs!yetler! olan Atatürk ve Mehmet Al! 
C!nnah’a kar"ı duydu$umuz der!n hayranlık te"k!l etmekted!r. (Bravo sesler!, "!d-
detl! alkı"lar) Tes!rler! tar!h sayfalarında yazılı olan bu "ayanı d!kkat !k! "ahs!yet 
memleketler!m!z!n !st!klâl!, "an ve "eref! !ç!n çalı"tılar ve öldüler. Onların ba"arıla-
rı, b!ze m!lletler cam!asında bugün !"gal ett!$!m!z mevk!! tem!n ett!. B!raz öncede 
söyled!$!m g!b! m!lletler!m!z asırlardan ber! b!rb!rler!yle pek sıkı rabıtalar tes!s et-
m!"lerd!r. Zamanla bu ba$lar g!tt!kçe kuvvetlenmekted!r, Türk!ye ve Pak!stan’ın da 
âza bulundukları Ba$dat Paktı bu sam!mî duyguların, beraberl!$!n ve benzerl!$!n 
!fades! ve burhanıdır. Burada, Pak!stan m!llet!n!n, Kıbrıs meseles!n!n !nk!"a%arıyla 
da der!nden alâkalandı$ını ve görü"ünüzü tamamen anlayarak bütün sam!m!yetle-
r!yle destekled!kler!n! z!kretmel!y!m. (Bravo sesler!, "!ddetl! ve sürekl! alkı"lar)

Kıbrıs meseles! mâna ve medlulü beynelm!lel olan ve s!z!n hayat! menfaatler!-
n!z nazarı !t!bara alınmadan hall! mümkün olmayan b!r meseled!r. (#!ddetl! alkı"-
lar) Dâvaya alâkamız tab!î b!r keyf!yett!r. Bu alâka tar!h ve co$rafyanın do$urdu$u 
hayat! mülâhazalara ve, n!hayet yalnız memleket!n!z!n de$!l bu adayı !skân eden 
gen!" m!ktardak! ırkda" ve d!nda"larımızın selâmet! mülâhazasına !st!nad etmek-
ted!r. (Bravo sesler!, alkı"lar) Durumunuzu ve hadd! hareket!n!z! der!n b!r sevg! !le 
mü"ahede ed!yoruz. (Sürekl! ve "!ddetl! alkı"lar)



S!yas! bas!ret, olgunluk, real!zm, cesaret, sulh dâvasına ba"lılık, adalet ve dü-
rüstlük duygularınızın ve dostlarınıza, prens!plere ve beynelm!lel ahlâka kar#ı ana-
nev! sadakat ve açık kalpl!l!"!n!z!n ancak hayranıyız. 

Sözler!m! b!t!r!rken, güzel memleket!n!z! ve buradak! dostlarımızı görmek 
!mkânını bah#eden davet!n!zden dolayı s!zlere te#ekkürler!m! sunar ve Pak!stan 
“M!llî Mecl!s!ndek! arkada#larımın sam!mî tebr!k ve selâmlarını !blâ" eder!m. 
(!"ddetl", sürekl" umum", alkı#lar, bravo sesler")



!k"nc" Yasama Yılı

B!r!nc! "n!kat
1 Kasım 1958 Cumartes!

B!r!nc! Celse
Açılma saat! : 15:15
Re!s : Re!svek!l! F!kr! Apaydın (Kayser!)
Kât!pler : Hakkı Kurmel (Kayser!), Att!lâ Konuk (Antalya)

!ran Mebusan Heyet" Re"s" Serdar Fah"r H"kmat

Büyük M!llet Mecl!s! Muhterem Re!s! Ref!k Koraltan Beyefend!, Muhterem 
M!llet Mecl!s! Vek!ller!;

Dost ve müttef!k Türk!ye’n!n tem!z topra"ına ayak bastı"ımızdan ve her yerde 
dostluk ve muhabbet h!sler!yle kar#ılandı"ımızdan ve kend!m!z! tıpkı vatanımı-
zınk!ne uygun ve sıcak b!r muh!tte h!ssett!"!m!zden ber! gönüller!m!zde bel!ren 
büyük sev!nç ve m!nnettarlı"ımızı !zhardan âc!z bulunuyoruz.

Az!z karde#ler!m!z;
Bana bu mukaddes kürsüden h!tab edeb!lmek müsaade ve fırsatı !hsan bu-

yurdu"undan dolayı bütün kalb!mle te#ekkürler eder, geçen sene memleket!m!ze 
te#r!f eden Ekselans Mecl!s Re!s! beraberler!ndek! muhterem M!lletvek!ller! !le b!r 
daha bulu#maktan ve d!"er bütün M!lletvek!l! arkada#larımızı görmekten der!n b!r 
saadet ve haz duydu"umu b!ld!rmey! b!r vaz!fe addeder!m. (Bravo sesler!, alkı"lar)

$eh!n#ahı Mufahhamını Âlâ Hazret Hümayun Muhammed Rıza $ah 
Pehlev!’n!n ve %ran m!llet!n!n tem!z ve #a!bes!z dostluk h!sler!n! d!n! b!r dost b!ra-
der ve kom#u Türk m!llet!ne !blâ" etmekten büyük b!r #eref duymaktayım. (#!ddetl! 
bravo sesler! ve alkı"lar)

Aynı d!nden olan !k! m!llet!m!z!n münasebetler! tar!h!nde h!çb!r zaman bu 
derece !y! anlayı# ve her #üpheden âr! dostluk ve sam!mî rabıtalar mevcut de"!l-
d!. Ve !k! m!llet arasındak! bu dostluk temeller!n!n tahk!m! $eh!n#ah’ımızın açık 
görü#ler!, !sabetl! f!k!rler! ve Türk!ye’y! te#r!&er! ve y!ne, muazzam Türk!ye Re!s!-
cumhuru Hazretler!n!n %ran’a vâk! olan musaferetler! sayes!nde vücut bulmu#tur. 
(#!ddetl! bravo sesler!, alkı"lar)

$üphes!z k!, %ran ve Türk!ye Parlâmento heyetler!n!n b!rb!rler!n!n memleke-
t!n! z!yaretler! dah! !k! m!llet arasındak! sam!m!yet h!sler!n! ve dostluk payeler!n! 
kuvvetlend!rmek sahasında kayda #ayan çok müess!r b!r rol oynamı#tır. 24 sene 
evvel, bugünkü %ran’ın ban!s! merhum Majeste Rıza $ah Keb!r’!n Türk!ye’y! z!yaret-
ler! ve büyük Türk m!llet!n!n kurucusu Re!s!cumhur merhum Atatürk Hazretler! 
!le bulu#maları sırasında, !k! karde# ve kom#u m!lletler!m!z!n dostluk ve b!rl!k b!-



nasının temel!n! kav! ve meth! sütunlar üzer!ne kurdular. Ve ne derece sev!n!lecek 
ve !"!har ed!lecek b!r keyf!yett!r k!, c!vanbaht #eh!n$ahımız, mukaddes b!r m!ras 
addett!kler! bu dostlu%un, kuvvetl! !radeler! ve sarsılmaz az!mler! !le kuvvetlen-
mes! ve gen!$lemes! yolunda zerrece tereddüt buyurmamı$lardır. (Bravo, sesler!, 
"!ddetl! alkı"lar)

Az!z karde$ler!m,
&ran ve Türk m!lletler!, kalpler!n!n bütün sam!m!yet! !le sulha, adalete, dünya 

emn!yet!ne candan alâka gösterm!$ler ve m!lletler!n !st!klâl ve hâk!m!yet hakları-
nın da!ma mahfuz bulundurulması lüzumuna !nanmı$lar ve m!lletler arası buh-
ranların g!der!lerek sulhun takv!yes! !ç!n her türlü mesâ! !brazından ger! kalma-
mı$lardır.

Onlar, m!lletlerarası yardımla$ma ve !$b!rl!%!n! c!han sulhunun muhafaza ve 
bekasını koruyacak esas $art addetmekted!rler. 

Muhterem dostlarım,
B!z bugün müttef!k, kom$u ve karde$ m!lletler!z ve hayırda, $erde, !y!de, fe-

nada aynı mukadderatı payla$makta ve menfaatler!m!z! sakınmak hususunda da 
mü$terek b!r görü$ sah!b!y!z. (Alkı"lar) #ükürler olsun k!, b!rb!r!m!ze kar$ı besled!-
%!m!z sam!m!yet bugün kemal z!rves!ne er!$m!$ bulunmaktadır. (Alkı"lar)

Üm!t ve temenn! eder!m k!; bu !k! m!llet büyük re!sler!n!n rehberl!%! !le sulh 
ve sefa, saadet ve refah !ç!nde ya$asınlar. &ran Devlet!, bütün mesa!s!n! sevg!l! #e-
h!n$ahımızın !$aret buyurdukları bu ulvî hedef yolunda sarf etm!$ ve sarf edecek-
t!r.

Bütün d!le%!m!z, !k! memleket!m!z arasındak! mukaddes !tt!hat ve dostlu%un 
da!ma bak! kalarak, Cenab-ı Hakkın !nayet! !le her türlü tehl!kel! hâd!selerden ma-
sun bulunmasında toplanmaktadır.

Muhterem beyefend!ler;
Ben Türk m!llet!n!n faal!yet!n!, fedakârlı%ını ve terakk!y! gaye ed!nen mu-

azzam kalkınmasını büyük b!r memnun!yetle takd!r ed!yorum. (Bravo, sesler! ve 
sürekl! alkı"lar.) Ve aynı kalkınma net!celer!n!n, Zatı #ahanen!n yol göstermeler! 
ve !radeler! !le az!z vatanımızda da elde ed!lm!$ oldu%unu teb$!r eder!m. (Bravo, 
sesler! ve sürekl! alkı"lar)

Sözler!me n!hayet ver!rken, bu güzel fırsatı gan!met sayarak M!llî Cumhur!-
yet Bayramı münasebet!yle, h!sler!ne tercüman oldu%um &ran m!llet! namına, kah-
raman ve asîl Türk M!llet!ne bütün kalb!mle, en !y! tebr!kler!m! sunar ve Büyük 
M!llet Mecl!s!n!n muhterem azasına en sam!mî te$ekkürler!m!, takd!m !le, dost, 
müttef!k muazzam Türk m!llet!n!n taalî ve terakk!s!n! Allahımız’dan n!yaz eder!m. 
(Bravo, sesler! ve sürekl! alkı"lar)

Ya$asın Türk!ye’n!n Devletlû Re!s!cumhur Hazretler!... (Bravo, sesler! ve sü-
rekl! alkı"lar.) Ya$asın Majeste &ran #eh!n$ahı. Da!ma pay!dar olsun Türk!ye ve &ran 
dostlu%u. (Bravo, sesler! ve sürekl! alkı"lar.)



!k"nc" Yasama Yılı

Altmı!ıncı "n#kat
24 N#san 1959 Cuma

B#r#nc# Celse
Açılma saat# : 15:06
Re#s : Re#s vek#l# Mahmut Golo$lu
Kât#pler : Abdullah Keleso$lu (Samsun), Att#lâ Konuk (Antakya)

Endonezya Re!s!cumhuru Ahmet Sukarno

Sayın Ba!kan, Türk M"llet"n"n Sayın Tems"lc"ler",
Bu Mecl"se h"tap etmek "mkânına na"l oldu#umdan dolayı baht"yarım. Bu 

aynı zamanda bana, Endonezya M"llet"n"n Türk M"llet"ne sam"mî dostluk temen-
n"ler"n" "blâ# etmek "ç"n bah!ed"lm"! güzel b"r fırsattır. (Bravo sesler! ve alkı"lar) 
Bunu yaparken Endonezya namına konu!uyorum ve kend"ler"n"n, tems"lc"s" va-
z"fes"n" görüyorum. Onlar namına s"zlere karde!çe selâmlar ve en "y" temenn"ler 
get"rd"m. (Bravo sesler! ve alkı"lar)

Sayın Ba!kan, Türk M"llet"n"n sayın tems"lc"ler",
Bu ben"m Türk"ye’y" "lk z"yaret"md"r. Bu tar"h"n" okudu#um b"r m"llete, l"-

derler" uzun müddet b"ze b"r "lham kayna#ı ve numune olan b"r ülkeye "lk z"yare-
t"md"r. Türk"ye ve Endonezya’yı b"nlerce m"ll"k b"r mesafe ayırır. Aramızda büyük 
Okyanuslar, vâs" çöller ve kalabalık ülkeler vardır. Bu okyanuslardan, çöllerden ve 
ülkelerden a!arak Endonezya halkının selâmlarını "y" dostlarımız Türklere get"r"-
yoruz. M"llet"m, namına dostça el"m" uzatıyorum. (Bravo sesler!, alkı"lar)

Evet aramızda gen"! okyanuslar vardır. Buna ra#men okyanusların m"lletler 
arasında b"r engel oldu#una asla "nanmayınız. Okyanuslar dostlar, dü!manlar ara-
sında mân" te!k"l etmez1er. Dostluk yollarıdırlar. Bugün üzer"m"zdek" serbest hava 
sahası dostluk mesajcıları veya harp ve ölüm f"loları ta!ıdı#ı g"b", geçm"! seneler 
zarfında bu g"tt"kçe küçülen dünyamızın okyanusları da dostluk veya dü!manlık 
ta!ımı!lardır.

B"rkaç saat önce bu okyanuslar üzer"nde uçarken aklım 300 sene evvel"ne g"t-
t". Üç asır evvel aynı suların memleketler"m"z arasında b"r yardım ve dostluk f"losu 
ta!ıdı#ını b"l"r m"s"n"z? 300 sene evvel Türk"ye, ülkem"z" tehd"t eden müstevl"lere 
kar!ı b"ze yardım etmek "ç"n asker ve s"lâh gönderd". 300 sene evvel s"zden Allah ve 
dostluk namına yardım "sted"k. Yardımınızı es"rgemed"n"z. (Bravo sesler!, alkı"lar)

Bu gen"! okyanus üzer"nde küçücük gem"lerle asker ve s"lâhlar gönderd"n"z. 
Yarımadamızın en !"mal kısmındak" Atjeh halkına mücadele esnasında Türkler 
yardım ett"ler. Atjeh ve Türk"ye’n"n o zamanlar temas tem"n etmes"nde b"r gayr" ta-



b!!l!k yoktur. S!zler g!b! Atjeh halkı da cengâverl!kler!, !st!klâller! !ç!n mücadeleler! 
!le tanınmı"tırlar. Ve d!nler! !le, tar!hler! !le övünüyorlar.

Bu kadar uzun seneler sonra, bugün 88 m!lyondan fazla b!r nüfusa sah!p olan 
m!llet!m namına Endonezya Re!s!cumhuru olarak s!ze te"ekkürde çok geç kalma-
dı#ımı üm!t eder!m. (Bravo sesler!, sürekl! alkı"lar)

B!r tehl!ke esnasında böyle b!r yardım dostluk !ç!n !y! b!r temeld!r. E#er 
Türk!ye’ye n!ç!n geld!#!m! sorarsanız, sebep bas!tt!r. Ben buraya dostlu#umuzu 
takv!ye ve halklarımız arasındak! anla"mayı tars!ne, aramızda daha yakın !rt!batlar 
kurmaya ve müstemlekec!l!k yüzünden uzun müddet !hmale u#rayan esk! dostlu-
#u yen!den tes!se geld!m. (Bravo ısesler!, sürekl! alkı"lar) $rt!batları bozan müstem-
lekec!l!kt!. Müstemlekec!l!k !nf!rat, cehalet ve yalnızlı#ın felsefes!d!r. Müstemleke, 
m!lletler!n dost kazanmasına !mkân vermez. M!llî ruhun hapsed!lmes!d!r.

Halk arasında ba#lılı#ın da#ılması demekt!r. $nsan zekâsının z!nc!rlenmes! 
demekt!r. M!llî tar!h!n parçalanması, m!llî !st!kbal!n tahr!b! mânasına gel!r. Müs-
temlekec!l!k m!llî b!r za!f anında kar"ımıza çıktı. Bu fırsattan !st!fade ederek ne-
s!ller boyunca bu zaaf!yet! !dame ett!rd!. Bu vaz!yet b!rle"m!" m!llet!m!z!n gazap 
!ç!nde müstemlekec!lere kar"ı kıyam ett!#! 1945 yılına kadar devam ett!. Artık bu 
b!z!m ça#ımızdı, b!z!m !ç!n kuvvet ve onlar !ç!n za!f ça#ı !d!. Müstemlekec!lerden 
m!llet!m!z vücutça yaralanmı" fakat kalben kuvvet ve !t!madını kazanmı" b!r "ek!l-
de kuruldu. (Alkı"lar) K!mb!l!r belk! de 300 sene evvel dövü"en müttef!kler!m!zden 
bazılarının ahfadı da cetler!n!n gayretler!n! tebc!l ve !tmam ederek bu harpte çar-
pı"mı"lardır. (Alkı"lar)

B!z de, s!zler g!b!, !lân ett!#!m!z hürr!yet! el!m!zdek! s!lâhlarla koruduk. Za-
manın b!z!m leh!m!zde çalı"tı#ını ve müstemlekec!l!#!n yek vücut b!r halk toplulu-
#unun b!rle"m!" gayretler! !le bertaraf ed!lece#!n! b!l!yorduk. Senelerce fedakârlık 
ett!k, çalı"tık, d!d!nd!k, fakat haklı oldu#umuzu ve korkakların haksız oldu#unu 
!spat ett!k. $st!klâl!m!z! kazandık ve dünya huzuruna dünyada rol oynama#a lâyık 
b!r m!llet olarak çıktık. (Bravo, sesler!, alkı"lar)

Fakat târ!h m!lletlere vaz!fe ver!rken c!ddî davranır. Dünya "artları de#!"m!"-
t!r ve hak!katte halkın arzusu olan tar!h!n mantı#ı süratlenm!"t!r. B!zler !ç!n !st!-
rahat devr! yoktur. $nk!lâbımız devamlı olmalıdır. Bu !ht!lâl temposu ehemm!yetle 
devam ett!r!lmes! gereken kıymetl! b!r "eyd!r, !ht!lâl temposunu !hmal eden hür-
r!yet!n! kaybeder, unutulur. Z!ra !ht!lâl!n de kend!s!ne mahsus b!r hayatı vardır. 
Böylece 14 sene evvel 17 A#ustos 1945’te Endonezya m!llet! !st!klâl!n! !lân ett!. 14 
senel!k üm!t ve !nk!sar, 14 senel!k tahr!p ve 14 senel!k !mar. 14 senel!k !st!klâl fakat 
14 senel!k sulh de#!l. Buna ra#men ortada b!r hak!kat vardır. Bu 14 sene emn!yet!n 
arttı#ı yıllar olmu"tur. B!z! sukutu hayale dü"üren sa%aları olmu"tur. Fakat nereye 
g!tt!#!m!z! ve oraya nasıl vasıl olaca#ımızı b!l!yoruz. (Alkı"lar)

Gayem!z hak!katen pek bas!tt!r. Bu, m!llet!m!ze dünyadak! vaz!fes!n! yer!-
ne get!rmek fırsatını vermekt!r. $st!klâl!n! yen! kazanmı" olan m!lletler!n müsta-
k!l olmalarından dolayı dünyanın daha !y! ve em!n b!r yer oldu#unu k!mse !nkâr 
edemez. K!mse bu m!lletler!n harp sonrası dünyasında yapıcı ve müh!m b!r rol 
oynadıklarını !nkâr edemez. 

Asya-Afr!ka konferansını hatırınıza get!r!n!z. Bandung "ehr!m!zde dört sene 
evvel toplanan bu konferansa mukted!r har!c!ye vek!l!n!z de !"t!rak ett!ler. Hak!kat-



te yalnız !"t!rak etmekle kalmadılar aynı zamanda kıymetl! b!r vaz!fe de gördüler. 
Bu konferansa 29 Asya ve Afr!ka Hükümet!n!n tems!lc!ler! !"t!rak etm!"t!. Heps! 
aynı f!k!rde de#!llerd!. Bunlardan bazıları askerî paktların âzası !d!ler. Bazıları !se 
askerî paktları dünya sulhu !ç!n tehl!kel! görmekte !d!ler.

Net!ce ne olacaktı? Bu farklı unsurlar nasıl olup da b!r net!ceye vâsıl olab!le-
ceklerd!. Dostlarım Bandung’dak! bu delegeler, oy b!rl!#! !le M!lletlerarası Anla"-
manın b!r numunes! olan b!r komün!ke ne"rett!ler. Daha fazlası, lafzan ve ruhen 
tatb!k ed!ld!#! takd!rde bu huzursuz dünyadak! gerg!nl!#! bertaraf edecek m!lletle-
rarası tatb!kat ve ahlâk!yatın on ka!des!n! ortaya koydular.

29 m!llet 1 m!lyar 600 m!lyon halk, dünyanın nüfusunun yarısından fazlası. 
Bu, kar"ımızdak! meseleler! halletmek, m!lletler!n b!rb!rler!yle sulh !ç!nde ya"ama-
sını ve b!rb!r!ne zıt muhtel!f !deoloj!ler!n b!r arada bulunmasını tem!n edecek ka!-
deler! koymak !ç!n c!ddî b!r te"ebbüstü. B!z!m, daus sıla ded!#!m!z on esas prens!p 
kabul ed!lm!"t!. Bu prens!pler 1955 N!sanı !ç!n muteberd!. Bugün !ç!n y!ne mute-
berd!rler. Bunlar muhtel!f m!lletler mevcut oldukça ve bunların arasında !ht!lâ$ar 
bulundukça muteber olacaklardır.

B!z Asya ve Afr!kalılar büyük devletler de#!l!zd!r. Kütley! !mha ve korku 
s!lâhları !le mücehhez büyük kuvvetler!m!z yoktur. B!z Endonezyalılar da s!z Türk-
ler g!b! askerler!m!z!n kahramanlıklarından ve halkımızın metanet!nden em!n!z-
d!r. B!z hür b!r m!llet!n  ma#lup ed!lemeyece#!ne, ancak !mha olunab!lece#!ne 
!nanıyoruz. S!z!n dü"manlarınız Bozkurt’un tırnakları !le b!z!m dü"manlarımız da 
Endonezya kartalının pençes! !le kar"ıla"tılar (Bravo sesler!, sürekl! alkı"lar)

Buna ra#men maddec!l!#!n yapıcı tu#lalarını !mha ve ölüm maksatları !ç!n 
kullanan büyük devletler arasında yen! b!r mücadele ba"layacak olursa bütün ce-
saret ve metanet!m!z!n faydası olmayacaktır. Bunu b!ld!#!m!z !ç!n bu eks!k madd! 
kuvvet!n yer!ne mânev! kuvvet!n b!r bütün hal!nde tatb!k!n! !kame etmekten ba"ka 
b!r çare görmed!k. Bandung Konferansı k!mse !ç!n b!r tehd!t te"k!l etmed!, !st!klâl 
!ç!n prat!k b!r program vermekle !kt!fa ett!. Bu, hayalperestler tarafından yapılan 
b!r program olmayıp aralarında m!lletler!n! !st!klâle kavu"turan k!mseler bulunan 
ve m!lletler!n! ve bahtsız harp sonrası dünyası bataklı#ında selâmetle sevk etme-
ye muva%ak olan sa#lam dü"üncel! !nsanların programı !d!. Bu konferanstadır k!, 
m!lletler!m!z b!rb!rler!n! yen!den tanımı"lardır. B!rb!r!m!z! evvelce öyle b!l!yor-
duk, fakat ded!#!m g!b!, müstemleke !dares!ne tâb! olmak tecr!t ed!lmek demekt!r.

M!lletler arasında dostluk ve anlayı" fertler arasındak! dostluk ve anlayı"a ben-
zemez. M!lletler arasında dostluk ve anlayı" bütün dünya !ç!n b!r kazançtır. Asla 
yanılmaya mahal yoktur. Dünya dostluk ve anlayı"a muhtaçtır. M!lletlerarası mü-
nasebetler!n tak!p ett!#! esk! yol de#!"m!", yen! yol !se henüz tavazzuh etmem!"t!r. 
Bununla beraber muhakkak olan "udur k!, m!lletlerarası münasebetler ve m!lletle-
rarası mânev! ba#larda esk! ölçüler ortadan kalkmı"tır. Yen! muvazene m!lletler!n, 
m!lletlere, yahut !nsanların, !nsanlara tâb! olması esasına !st!nad ett!r!lemez. Yen! 
muvazene, esk!den oldu#u g!b! zorla kabul ett!r!lemez. Adalet!n !st!kbal! ve bütün 
dünya m!lletler!n!n talep ett!#! müsav! "artların tahakkuku !ç!n, m!lletlerarasında 
dostluk ve anlayı" havasının yaratılması zarur!d!r, (Bravo sesler!)

&"te bu dostluk ve anlayı"ın teessüsünü tem!n maksadıyla Türk!ye’y! z!yaret!m 
!ç!n yapılan davet! kabul etm!" bulunuyorum. Y!ne bu dostluk ve anlayı"ın tes!s! 



gayes!yled!r k!, Hükümet!m Asya - Afr!ka konferansına ön ayak olmu"tur. M!l-
letlerarasındak! temaslar bu mülâhazaların ı"ı#ı altında tetk!k ed!lmel!d!r. Bu g!b! 
temaslar h!ç k!mse aleyh!ne mütevecc!h de#!ld!r. Bu temasların mah!yet! menf! de-
#!l müspett!r. Bunlar !nsanlık ve hep!m!z!n !st!kbal! !ç!nd!r. Bu temaslar kend!m!z 
!ç!n daha büyük emn!yet, ve çocuklarımız !ç!n daha büyük b!r emn!yet tem!n!ne 
matu$ur.

Dostluk ve anlayı" u#rundak! gayret!m!z yüzünden b!r blok kurmakla her han-
g! b!r k!mseye kar"ı dünyada üçüncü b!r kuvvet te"k!l etmekle !tham ed!lemey!z. 
Hayır... B!z tek b!r blok !nsanlık bloku, sulh bloku kurmak !st!yoruz. Bandung’da 
gayem!z bu !d!. (Bravo sesler!, alkı"lar) Pek tab!î tamamıyla muva%ak olamadık. 
&nsan gayret! h!çb!r zaman yüzde yüz muva%ak olamaz. Fakat muva%ak!yets!zl!#e 
de u#ramadık bu konferans, hem !"t!rak edenler üzer!nde, hem de dünyanın ger! 
kalan kısmında der!n tes!rler bıraktı. Asya ve Afr!ka’nın uyanık oldu#una, b!r sese, 
mânev! yapıya, az!m ve !ler! görü"e sah!p bulundu#una d!kkat! çekt!.

B!r!nc! gayem!z, b!rb!r!m!z arasında çatı"mayı önleyecek mânev! ve f!krî vası-
talara sah!p olmaktı. Bu zarur!d!r. Z!ra bu huzursuz dünyamızda, m!lletlerarasında 
b!r çatı"ma, dünya buhranının tohumlarını, dünya felâket!n!n tohumlarını ta"ı-
maktadır. Ya"adı#ımız dev!r zarfında Avrupa b!r! bütün dünyayı saran !k! büyük 
harbe sahne olmu"tur. Asya ve Afr!ka’yı üçüncü b!r dünya harb!n!n sahnes!, mü-
cadele sahası hal!ne get!rmemek azm!ndey!z. Bandung prens!pler!n!n tatb!k!, bu 
prens!pler!n tam ve dürüst olarak tatb!k!, bunu tem!nat altına alacaktır. Daha gen!" 
b!r dünya manzarası !ç!nde, azmetm!" bulunuyoruz k!, !nsanlık, sulh ve !st!kbâl 
!ç!n yükselen ses!m!z duyulacaktır. Bu kısaca, Bandung mesajıdır. Bu kısaca, orada 
vücut bulan ruhtur. Bütün konferansa hâk!m olan bu ruh harb sonu tar!h! !ç!n b!r 
dönüm noktası olmu"tur. Ses! çıkmayanların ses! !"!t!lm!"t!r. Bu kuvvetl!, açık ve 
mü"terek b!r sest!r. Bu ses!n bugün hâlâ aks! !"!t!lmekted!r, bu ses faydası b!tmeye-
cek olan ebed! b!r mesajdır.

 Memleketler!m!z!n b!rçok hususlarda farklı oldu#unu b!l!yorum. Dünyayı 
aynı "ek!lde görmüyoruz. S!z m!llî emn!yet!n!z! ba"ka b!r !st!kamette, b!z ba"ka 
yolda buluyoruz. Aynı meseleler ve aynı tar!he sah!p de#!l!z. Buna ra#men üzer!n-
de mutabakata varab!lece#!m!z b!rçok "ey vardır. Buna b!r m!sal m! !st!yorsunuz? 
O halde Asya - Afr!ka, konferansına bakalım. Orada her !k!m!z de aynı !deoloj!ye 
sah!p olmadı#ımız d!#er m!lletlerle mahdut fakat esaslı mevzular üzer!nde muta-
bık kalmı"tık. Bandung’da elde ett!#!m!z net!ce, muhtel!f görü"lerden ne"et etmek-
le beraber, !nsanlı#ın !st!kbal! !ç!n müspet b!r kazanç !d!.

Tar!hî bakımdan mütalâa ed!ld!#! veya tar!hî-co#raf! zav!yeden mesele tet-
k!k olundu#unda, bu derece b!rb!r!nden ayrı delegeler arasında bu kadar mü"terek 
b!r anla"ma zem!n! bulunmasının hayret ver!c! b!r "ey olmadı#ı görülür. Esasında, 
m!lletler!m!z!n heps!nce kar"ıla"ılmakta bulunulan meseleler b!rb!r!nden pek o 
kadar farklı de#!ld!r. Hemen hep!m!z tekn!k ve malî bakımdan az çok az gel!"m!" 
memleketler!z. Ço#umuz kolonyal!zmden daha yen! kurtulmu"tur. B!ttab!, hattı 
hareket ve reaks!yonlarımız, mahallî "artların tes!r!nde muhtel!f "ek!llerde tecell! 
etm!"t!r. Ve b!rçokları arkamızda bıraktı#ımız, !stenmeyen ve "!ddetle reddolunan 
kolonyal!zm!n b!r m!rasıdır. Tab!at!yle, tar!hî, co#rafî ve d!nî âm!ller!n de bu hu-
susta muhtel!f derecelerde tes!r! olmu"tur. Bütün bunlar, tab!at!yle, m!lletler!m!z 



ve devletler!m!z!n muhtel!f meseleler!ne atfett!"!m!z ehemm!yet!n dereces! üze-
r!nde müess!r olmaktadır.

M!lletlerarası durumumuzun tây!n!nde, m!llet olarak yen!den do"u#umuz 
sırasındak! veya !st!klâl!m!z!n !lk devreler!ndek! m!lletlerarası münasebetler!n 
kesafet! belk! bütün bunlardan daha da müh!md!r. Türk!ye’n!n rönesansında as-
kerler! tüfek elde mücadele etmek mecbur!yet!nde kalan s!zler bunu b!z!m kadar 
!y! b!l!rs!n!z. Müstemlekec!, sabık veya muhtemel müstemlekec!n!n hareket tarzı 
esk! müstemleke memleket!n!n m!lletlerarası görü#ü üzer!nde der!n ve devamlı b!r 
tes!r !cra eder. $undan em!n!m k!, m!lletlerarası tab!ye meseleler!nde görü# tarzı-
mız ne kadar ayrı olursa olsun, memleketler!m!z stratej!de mutabıktırlar. Dünyada 
sulhu muhafaza etmek, bu hasta çocu"u sıhhate kavu#turmak ve !mkân n!sbet!nde 
bütün hastalıklardan korumak hususundak! stratej!de aramızda mutabakat mev-
cuttur. Bunun böyle oldu"unu b!l!yorum, z!ra Bandung prens!pler!n! ve ruhunu 
kabul etm!# olmanız bunu göstermekted!r.

B!z!m g!b! m!lletler, h!ç olmazsa, d!"er ba#ka b!r mü#terek noktaya da sah!p-
t!rler. Araz!m!z! gen!#letmekte h!çb!r menfaat!m!z yoktur. Okyanusların ayırdı"ı 
memleketler de"!l, kapı kom#uları dah! olsaydık, y!ne de sulh !ç!nde beraber ya-
#ayab!l!rd!k, z!ra b!z tevessü hevesl!s! de"!l!z. Devlet hudutlarımız har!c!nde m!llî 
menfaatler!m!z mevcut de"!ld!r. Çünkü hükümetler!m!z ve m!lletler!m!z memle-
ketler!n! !n#a etmek vaz!fes! !le fazlasıyla me#gul bulunmaktadırlar. Tahm!n ede-
r!m k!, b!r tar!hç! bana kar#ı, m!lletler!n kalkınma ve !mar !#ler! !le me#gul ol-
dukları uzun b!r sulh devres!n!n dünyada h!çb!r zaman mevcut olmadı"ı vakıasını 
kuvvetle !ler! süreb!l!r. F!lhak!ka, y!rm!nc! asrın z!yades!yle fırtınalı ve z!yades!yle 
mü#kül b!r devre oldu"u muhakkaktır.

B!z bu ke#meke# !ç!nde m!lletler!m!z! kalkındırmak mecbur!yet!nde kalmı#-
tık. Bu kolay b!r !# de"!ld!r. Belk! de zahmet!ne de"en h!çb!r !# kolay de"!ld!r. Vakıa, 
!kt!darımızda olmayan sebeplerle bu !# daha mü#kül b!r hal almı#tır. Sulhu dünyada 
zorla hâk!m kılab!lseyd!k; !#!m!z daha kolay olurdu. Mamaf!h b!z!m ba#lıca mese-
leler!m!z, âc!l meseleler olmakla beraber, dı# dünyanınk!ler de"!ld!r. Hayır. B!z!m 
!ç!n asıl meseleler dâh!l!d!r. Kısaca, maz!n!n sömürgec!l!k m!rasından modern b!r 
m!llet yaratma meseles!d!r. O, m!llet!m!z!n ruhunu darbe üzer!ne darbeye maruz 
bırakan b!r geçm!#t!. O, b!z! yaralayan, yakan, yıkıcı ve yaralayıcı b!r geçm!#t!... Bu, 
kend! mantı"ını yaratan b!r maz! !d!, bu mantık, !ht!lâld! ve b!r !st!klâl harb! !d!.

17 A"ustos 1945‘te Endonezya m!llet! !st!klâl!n! !lân ett!. Sumatra’nın $!ma-
l!nden %r!an Berat’ın Güney - Batı ucuna kadar bütün Endonezya m!llet!, bu ara-
z!n!n ne kadar vâs! oldu"u hakkında malûmatınız olup olmadı"ını b!lm!yorum. 
Endonezya adaları manzumes! Ankara’dan Güney H!nd!stan’da Madras’a, yahut 
Ankara’dan L’hasaya, Ankara’dan Batı Afr!ka sah!ller!nde Dakar’a kadar olan b!r 
araz!y! !hata eder. Evet, dünyanın bâzı en büyük adalarını ve en kes!f nüfusa mal!k 
yerler!n! !ht!va eden vâs! b!r memleket. Nüfusu 88 m!lyondan fazla olan vâs! b!r 
memleket. Ve cal!b! d!kkat olan nokta #udur k!, bu büyük nüfus !ht!lâlc! b!r nüfus-
tur. %ht!lâl!n halkımıza zorla kabul ett!r!lmes! mevzubahs olamaz.

Aks!ne, onlar !ht!lâller!n! sömürgec!l!"e ve dünyaya empoze etm!#lerd!r, ve 
pek yakın b!r gelecekte, ülkem!z!n b!zat!h! tab!at! ve bünyes!ne de kabul ett!recek-
lerd!r. Endonezya îht!lâl! !st!klâl!m!z!n resmen tanınması !le sona erm!# olmadı. 



B!rle"m!" M!lletlere kabul ed!lmem!zle sona erm!" de#!ld!r. Ve b!tece#!ne da!r b!r 
!"aret de yoktur. S!z!n !ç!n vâr!dolan b!z!m !ç!n de var!tt!r.

$ht!lâl devamlı olmalıdır. Sömürgec!l!#!n sona ermes! hak!katte, !ht!lâl!n d!-
#er veçheler!ne yol açmaktan ba"ka b!r net!ce tevl!d etmez. B!z gayem!z! b!l!yoruz. 
Ve ona do#ru !lerl!yoruz. Fakat ona ne zaman er!"!lece#! kest!r!lemez.

Madd! !ht!lâl!n ıstıraplı fakat, "anlı günler!nde b!z! ba#layan ve halâ ba#lamak-
ta olan gayem!z, !nsanlı#ın tam !nk!"afına ula"ab!lece#! en mükemmel sev!yedek! 
âd!l ve müre%eh b!r cem!yett!r. Bundan ba"ka, Endonezya m!llet!, Dünya Harb!n!n 
sonundan ber! !st!klâl!ne yen!den kavu"an Asya m!lletler!nden b!r!d!r. Sadece b!r!, 
aded! bakımından h!çb!r suretle en büyü#ü de#!l. S!z herkesten !y! takd!r eders!n!z 
k!, !st!klâle kavu"mak b!zat!h! müh!m b!r "eyd!r. Fakat sadece !st!klâl büyük b!r "ey 
!fade etmez. S!yas! !st!klâl tek ba"ına bo" b!r "eyd!r, bu bo"luk m!llet!n ruhundan 
gelen !lhamla doldurulmalıdır.

M!lyonlarca Asyalı ve Afr!kalı halka müstak!l memleketler safına !lt!hak 
etm!"lerd!r. Bu b!r vakıadır. Harb sonrası dünyasından !ht!malk!, bundan daha 
ehemm!yetl! b!r "ey yoktur. En az h!drojen bombası büyüklü#ünde b!r patlayıcı 
kuvvete ve en az atom kudret! kadar yapıcı b!r kudrete mal!kt!r. Her "eyden evvel 
"unu dü"ünmel!y!z k!, m!lyonlarca !nsanın kend! cem!yetler!n!, m!lletler!n! kurma 
talepler! vardır. Onlar artık dünyada tâb! b!r mevk! !le !kt!fa etmeyeceklerd!r. $n-
sanlık a!les!n!n azaları olarak bütün haklarının tanınmasını !steyeceklerd!r. Bu ta-
leb!n hakkan!yete uygun olmadı#ını k!m !nkâr edeb!l!r. E"!t fırsatlar, e"!t !mt!yazlar 
ve nemalar !st!yorlar ve !st!yoruz. M!llet!m!z b!r fak!r !"ç!ler m!llet! ve m!lletlerara-
sında madun b!r m!llet telâkk! ed!l!rd!. Bu asla do#ru de#!l !d!. Fakat buna !nana-
rak dalâlete dü"enler vardı. B!z husus! b!r durum veya husus! b!rtakım !mt!yazlar 
talep etm!yoruz. Sadece müsav! b!r durum ve müsav! !mt!yazlar !st!yoruz ve bunda 
ısrar ed!yoruz. Aynı zamanda, dünya emn!yet! ve be"er!yet!n refahı !ç!n, müsav! 
vec!beler!n mesul!yet!n! de kabul ed!yoruz.

Hürr!yet f!kr!ndek! bu uyanı"ın ve bu muazzam ba#ımsızlık !"t!yakının, dün-
ya muvazenes!n! de#!"t!rd!#! "üpheden varested!r. Esk! dünya muvazenes!n!n, bü-
yük zarar ve tehl!keler tevl!d ett!#! nazarı !t!bara alınırsa, bu, !y!ye do#ru b!r g!d!"-
t!r. Esk! muvazene, emperyal!zm!n zararlarını ve emperyal!zm nef ’!ne da!mî !ht!lâf 
tehl!kes! do#ururdu. Hürr!yet f!kr!n!n yen!den do#ması !le, bu nev! zarar ve tehl!-
keler muvakkaten za!l olmu"tur. Ancak, emperyal!zm ve emperyal!zm z!hn!yet! de-
vam ett!#! müddetçe b!z, y!ne bu tehl!kelere mâruz kalaca#ız. G!tt!kçe kuvvetlenen 
m!llî ba#ımsızlık cereyanının, zarar ve tehl!key! azaltmaktan ba"ka b!r tes!r! daha 
olmu"tur. Bu cereyan dünyaya yen! b!rtakım ka!de ve ölçüler vaz’etm!"t!r. B!lhas-
sa, esk! m!lletler dünyayı yen!den de#erlend!rmek ve kıymetlend!rmek lüzumunu 
h!ssetm!"t!r. Evvelce tegafül ed!len veya tab!î added!len b!rçok hususlar, "!md! ba"lı 
ba"ına b!rer mesele te"k!l etmekted!r. Esk!den ses!n! duyurmak !mkânından mah-
rum olan m!lletler, "!md! beynelm!lel kürsülerde ses!n! duyurab!lmekted!r. Bu ses, 
Bandung’ta oldu#u g!b! her zaman mütteh!t olmamakla beraber da!ma nazarı !t!-
bara alınması gereken b!r âm!ld!r, ger!s!nde her zaman b!r kuvvet olmadı#ı halde, 
da!ma beynelm!lel ahlâk ve adalet namına yükselt!lm!"t!r.

&üphes!z harp sonrası dünyasına !st!krarsızlık hâk!m olmu" ve bu büyük ölçü-
de yen! m!lletler!n ortaya çıkmasından husule gelm!"t!r. Ancak, esk! m!lletler, b!z-



ler!n var olmakta devam edece"!m!z!, tamamıyla ve sam!mî olarak kabul ederlerse 
bu !st!krarsızlık ehemm!yetl! derecede za!l olacaktır. 

B!z dünyanın uykusunu kaçıran b!r kâbus de"!l!z. B!z buradayız ve burada 
kalmak n!yet!ndey!z. Avrupa devletler!n!n Türk!ye’n!n yen!den do"du"unu kabul 
etmeler!n!n ve  Avrupa’nın hasta adamının !y!le#t!"! hak!kat!ne kend!ler!n! alı#tır-
malarının ne kadar uzun sürdü"ünü hatırlıyor musunuz? $üphes!z, statükoda hâsıl 
olan b!r de"!#!kl!"!n tanınmasının, b!lhassa statükoya b!rçok menfaatler!n ba"lı ol-
ması hal!nde da!ma gec!kece"!n! beklemek lâzımdır. Fakat, en!nde, sonunda, yen! 
durum, kabul ed!lmel!d!r. E"er ed!lmezse dünya !st!krara kavu#amayacaktır. %nsan 
olarak, be#er!yet!n da!ma alı#ık oldu"u #ey! aradı"ını ve bunun hasret!n! çekt!"!n! 
#üphes!z !drak ed!yoruz. Esk! dünya devletler!n!n son yıllarda bazı haz!n #oklara 
mâruz kaldıkları malûmdur. Harp sırasında darbeye mâruz kalan, tahr!p ed!len 
bazı #eh!rler!n, tamamıyla esk! #ekl!yle yen!den !n#a ed!ld!"!n! b!l!yoruz. Esk! yol-
lar yen!den ortaya çıkmı#, esk! b!nalar ta#ma tu"lasına kadar, aynı #ek!lde yen!den 
!n#a ed!lm!#t!r. Bu #eh!rlerde ya#ayanlar alı#ık oldukları #eyler!n yen!den !n#asıyla, 
ortaya çıkan yen! b!r dünya !ç!nde kend!ler!n! rahat h!ssetmek ve takv!ye etmek lü-
zumunu h!ssetm!#lerd!r. Ben bunu ho# kar#ılarım. B!r #eh!r veya m!llet dâh!l!nde, 
böyle b!r davranı# mümkün olab!l!r ve anlayı#la kar#ılanab!l!r. Fakat dünyayı esk! 
#ekl!yle yen!den !n#a etmek mümkün de"!ld!r. Tu"lalar toz hal!ne gelm!#, temel-
ler çökmü#, plânlar kaybolmu#tur. E"er, dünyayı esk! #ekl!yle yen!den !n#a etmeye 
te#ebbüs edersek, ç!mento ve harcımız !syan edecekt!r. Bu benzetmey! b!raz daha 
!ler! götürmeme müsaade ed!n!z. 

Dünyanın esk! #ekl!n!n b!r kısmını !dame ett!rmeye çalı#an m!lletler vardır. 
Bu m!lletler esk! günler!n!n #anını yâd etmek !sterler. Esk! b!r !mparatorlu"u veya 
var olmayan b!r !mparatorlu"un artıklarını muhafazaya çalı#mak haz!n, haz!n ol-
du"u kadar da gülünçtür. Vakıayı neden b!lmemezl!kten gelel!m. Vakıa #udur k!, 
müstemlekec!l!"!n ölmekte oldu"u ça"dayız. O, Asya’nın b!rçok yer!nde vuku bul-
du"u g!b! sess!zce öleb!l!r veya Türk!ye’de ve Endonezya’da oldu"u, Afr!ka’da da ol-
mak !st!dadında bulundu"u g!b!, m!ll!yetç!l!k ve !st!klâl!n kar#ı konulmaz kuvvet! 
kar#ısında parçalanab!l!r. Heps!nden daha hüzün ver!c! daha a"ır olanı, m!ll!yet-
ç!l!k kuvvet!n!n mevcud!yet!n! zorla kabul eden memleketler!n mevcut bulunma-
larıdır. Bunlar maz!n!n b!r parçasına, hukuken, !lmen, nısfeten ve s!yas! gerçekler 
muvacehes!nde h!çb!r muteber !dd!aları olmayan b!r parçasına, hâlâ ısrarla ba"lı 
kalmaktadırlar. Bu memleketler ne !stemekted!r? Terk etmeye mecbur ed!ld!kler! 
b!r #ey!n canlı b!r hâtırasını mı saklamak !st!yorlar? Anavatanından ayırtılmı# b!r 
m!llet parçasını muhafaza edeb!lecekler!n! m! zanned!yorlar? Bu böyle görünmek-
ted!r. Hollanda, Batı %r!an meseles!nde aynen bunu yapmaya te#ebbüs etmekted!r. 

Irken, hukuken, !kt!saden, s!yaset ve tar!h ve n!hayet dünya nazarında Batı 
Ir!an Endonezya’nın b!r parçasıdır. Fakat Hollanda, bu toprakları Anavatanın !da-
res!ne terk etmey! reddeylemekted!r. Bu toprakların !darem!ze g!rece"! günün ge-
lece"!n! b!l!yoruz. Hâd!seler önüne geç!lemez b!r hal alacak ve o gün gelecekt!r. 
B!z sabırlı b!r m!llet!z. Ancak, !ht!lâl sabırla beraber yürümez, kend! mânev! kıy-
metler!n! ve kanunlarını kend!s! tanz!m eder. M!llet!m!z b!r hâl çares!ne varmanın 
ar!fes!nded!r, tutaca"ı yolu önceden kat!yetle tesp!t etmek güçtür.

Evet, b!r #ey! kaybetmek ve maz!y! hasret g!b! h!sler! anlıyor hattâ ho# b!le 
kar#ılıyoruz. Fakat maz!ye hasret ve tahassürle bakanlar, bunun b!z!m !ç!n sadece 



b!r kâbustan !baret bulundu"unu da anlamalıdırlar. Maz! daha yen! kurtulab!ld!-
"!m!z, asırlar boyunca sürmü# b!r hap!s cezasıdır. Kurtulmak !ç!n !se, hap!shane 
duvarlarını yıkarak b!r yol açtık. Burada hâlâ uyumakta bulunanlar ve hücreler!n-
de henüz uyanmaya ba#layanlar, duvarların parçalanmı# oldu"unu kısa zamanda 
anlayacaklardır. 

$üphe yok k!, bu m!llî devletler ve m!lletler!n te#ekkülü ça"ıdır. Tar!h!n h!çb!r 
devr! böyle b!r manzara göstermem!#t!r. %mparatorlukların da"ılmasından yen! b!r 
dünya meydana gelm!#t!r. Bu yen! dünya, kend! menfaat ve muhafazaları !cabına 
göre serbestçe taazzuv eden m!llî devletler esasına !st!nad etmekted!r. Bu dünya 
çok daha sıhhatl!, g!tt!kçe co#an be#erî talepler!n altında kaybolmu# olan esk!s!n-
den daha büyük kudretler! ha!z b!r dünyadır. Emperyal!st dünya tehl!kel! b!r dün-
yadır, z!ra hâlâ kend! muva&ak!yet! !ç!n u"ra#ır ve kolon!ler! da!ma gayr!memnun-
dur. Emperyal!zmde #!ddet, b!r volkanın a"zına kadar ula#mı# bulunan lâvlar g!b! 
kaynayarak ve köpürerek da!ma sathın hemen altında mevcut bulunmaktadır. Ve 
y!ne b!r volkan g!b!, der!nl!kler!ndek! tazy!k, kend!n! hapseden zarfı parçalayarak, 
fakat zamanın seyr! sonunda onu zeng!n ve ver!ml! b!r toprak hal!ne get!rerek sat-
ha çıkar. 

$unu memnun!yetle kaydedel!m k!, büyük !mparatorluklar devr! artık kapan-
mı#tır. Emperyal!zm ça"ı sona ermekted!r. Bu, uzun ve b!r bakıma #anlı b!r dev!r 
olmu#tur. Mevcut de"erler!n pek ço"u da bu ça"ın eser!d!r. Fakat eserler ve kayde-
d!len #ere'! sa(alar ne olursa olsun, bütün bunlar yanlı# b!r temel halkların halk-
lara hükmedeb!lece"! prens!b! üzer!ne !n#a ed!lm!#lerd!r. Bunun böyle olmadı"ı 
artık vazıh olarak meydana çıkmı#tır. Bu hata telâf! ed!lm!#t!r ve dünya bu #ek!lde 
daha sıhhatl!d!r. Emperyal!zm!n ölmü# oldu"unu söylemek !stem!yorum. Dünya-
nın #urasında veya burasında yapılan te#ebbüsler!n emperyal!zm!n n!metler!nden 
!st!fade !ç!n yapılmakta olmadı"ını da !fade etmeyece"!m. Ancak, onun günü dol-
mu#tur ve artık can çek!#mekted!r. Bazen, bütün tar!h boyunca !nsanların, ancak 
b!r tehl!ke !ç!nde ya#adıkları zaman memnun!yet duyduklarını dü#ünürüm, !nsan-
ların emperyal!zm tehl!keler!n! bertaraf ve son tehl!key! sulh ve emn!yete tebd!l 
eder etmez b!r so"uk harp havası !ç!nde ya#amayı terc!h eder görünmekted!r.

So"uk harb, naho# b!r real!tey! !fade eden naho# b!r !fade... Dünyanın büyük 
b!r kısmı do"rudan do"ruya, buna dâh!l bulundu"u g!b!, tamamı da tes!rler!n! h!s-
setmekted!r. B!z, so"uk harbe do"rudan do"ruya dâh!l de"!l!z ve dâh!l olmayı da 
reddetmektey!z. Kend!m!z!, dünyada mevcut büyük blokların her hang! b!r!n!n 
safında katî ve da!mî surette yer almayı da aynı #ek!lde reddetmektey!z. Bunları 
s!ze b!z! tam manasıyla anlayab!lmen!z !ç!n !fade ed!yorum. Ayn! görü#lere sah!p 
olamayaca"ımızı takd!r etmektey!m, taahhütlere g!rmem!# b!r m!llet olan b!z!m-
le ayn! yolda b!rle#men!z hususunda s!z! !knaya çalı#mam a&ed!lmez b!r hareket 
olurdu. B!r m!llet!n dı# s!yaset!, real!teye ve #artlara göre tanz!m ett!"!, münhasıran 
kend!ne a!t b!r !#t!r. B!z!m “Tarafsız” olarak tavs!f ed!ld!"!m!z! muhtemelen b!l-
mektes!n!z. Bu kolaylıkla kullanılan umum! b!r !faded!r. Hakkımızdak! bu tavs!f 
#ekl!n! redded!yoruz. H!çb!r hususta tarafsız de"!l!z. Dünyanın veya dünyanın her 
hang! b!r yer!ndek! !nsanların sulh, emn!yet, refah, !st!kbal veya adalet!ne mütaal-
l!k h!çb!r mevzuda nötral!st de"!l!z.

B!z bu dünyada ya#amaktayız ve bu dünyaya a!d!z onunla alâkalı her #eyde 
faal rol oynamak hakkımız ve vaz!fem!zd!r. Evet, faal, gereken kel!me budur. %n-



sanlık sulhüne, emn!yet!ne, refahına, !st!kbal!ne ve adalet!ne had!m olab!lecek her 
"ey!n ara"tırılmasında faal, del!l m! !st!yorsunuz? Bandung Konferansına b!r daha 
göz atalım. Bu te"ebbüs, yukarda z!krett!#!m gayelere matuf !d!. Faal s!yaset!m!z!n 
daha der!n del!ller!n! !st!yorsunuz. Bu takd!rde B!rle"m!" M!lletlere b!r göz atınız. 
Endonezya, 1951 senes!nde B!rle"m!" M!lletlere kabulünden !t!baren, bu te"k!lâtın 
!dames! ve takv!yes! hususlarında sarf ed!len bütün gayretlerde da!ma faal b!r rol 
oynamı"tır. Bununla beraber har!cî s!yaset!m!z!n !k! veçhes! vardır. B!r tara$an fa-
ald!r ve ayrıca müstak!ld!r. 

B!z, bütün dünyada mevcut büyük bloklardan h!çb!r!s!ne otomat!k surette 
!lt!hak etm!yoruz. Daha z!yade bunların, sulh, emn!yet, refah ve adalet g!b! nok-
ta! nazarlardan kend!m!ze göre muhakemes!n! yapıp, her b!r!n!n kıymet!n! ayrıca 
takd!r etmey! terc!h ed!yoruz. Beynelm!lel tavır ve hareket!m!z! dost ve müttef!k-
lere sadakate tâb! tutmaktansa bu "ek!lde hareket! terc!h ed!yoruz. Böylece, har!cî 
s!yaset!m!z hem müstak!l ve hem de faald!r. Bu s!yaset, b!ze uyan ve m!llet!m!z!n 
gen!" çapta deste#!ne mazhar olan b!r s!yasett!r. Bu s!yaset, b!ze, dünyada ba"ka her 
hang! b!r s!yasetten daha faydalı ve ver!ml! b!r rol oynamamız !mkânını bah"ett!-
#!nden em!n oldu#umuz b!r s!yasett!r.

B!z, maddeten kuvvetl! b!r devlet de#!l!z ve bu sebeple dünyanın askerî emn!-
yet!ne yardımlarımız cüz! olmaktadır. Fakat devlet adamı ve !darec! yet!"t!rmek su-
ret!yle !nsanlı#a h!zmet etmek !mkânına sah!p b!r m!llet!z. Müstak!l ve faal har!cî 
s!yaset!m!z!n, bu "ek!lde hareket etmem!ze müsaade ett!#!ne kuvvetle !nanıyoruz. 
Bu s!yaset!m!z, her yerde dostlar ve !y! kom"ular arama esası üzer!ne !st!nad et-
mekted!r. Bu sebepten, Türk!ye’ye yaptı#ım bu z!yaretten son derece memnunum. 
San!yen, bu s!yaset!m!z, dünyanın !st!kbal!n! eller!nde tutan büyük bloklar arasın-
da b!r anlayı" ba#ı kurmak gayes!ne yönelt!lm!"t!r. Bu !k! blokun dünyada b!r arada 
ya"ayab!lece#!ne !nanıyoruz, tar!h!n bu hususta b!ze hak verece#! kanaat!ndey!z. 
Tar!h!n hükmünü b!z!m tarafımızda oldu#unu söylüyorum. Maz!de de !nsanlık, 
b!z! bugün b!rb!r!m!zden ayıran uçurumlar kadar der!n uçurumlarla ayrılmı"tır. 
Bu uçurumlar artık örtülmü"tür. Bugün Garp ve %ark arasında mevcud olan uçu-
rumlar da örtülmel!d!r. Aks! halde, hep!m!z!n !st!kbal! hak!katen meçhul olacaktır. 
B!r arada ya"ama, evet, b!l!yorum. Cay! sual olacak b!r kel!me. Herkes bunu zan 
ve "üphe !le kar"ılamaktadır. %u halde, kel!men!n "ekl!nde b!r de#!"!kl!k yapalım 
ve ona; “Beraber ya"ama” d!yel!m. %ayet !stersen!z; “Kaçınılmaz b!r hal!n kabu-
lü” d!yel!m. Asıl müh!m olan husus da bunun kaçınılmaz olması ve muhakkak k!, 
mümkün olmasıdır. Bloklar arasında b!r köprü, b!r !rt!bat vasıtası ve b!r kılavuz 
olarak kaldı#ımız, müddetçe sulhe en !y! b!r "ek!lde h!zmet edeb!lece#!m!z hak!k! 
!nancımızdır. Fakat bu demek de#!ld!r k!, b!z kend!m!ze göre görü" ve f!kre sah!p 
de#!l!z ve bunları !fade etm!yoruz veya mevk!! tatb!ka geç!rm!yoruz. Evet, bunla-
rın heps!n! yapıyoruz. Fakat aynı zamanda, her meselen!n ehemm!yet!n! takd!r ve 
m!lletler!n dostlu#unu arama ve onlara !t!mat etmek hakkını mahfuz tutuyoruz. 
G!tt!kçe b!rle"en dünyamız, kar"ılıklı !nanç ve !t!mat olmadıkça mevcud!yet!ne de-
vam edemeyecekt!r. Bu hususu k!mse s!zden daha !y! b!lemez. Son aylar zarfında, 
b!r arada ya"ama hususunda hak!k! manasında en vazıh ders! s!z verm!" bulunu-
yorsunuz. Hep!n!z!n gayeler! !ç!n tehl!kel! olan b!r husus daha vardır. Bunlar, sulh, 
emn!yet, refah, adalet ve !st!kbal!n muhafazası "ekl!nde hulâsa ett!#!m gayelerd!r. 
D!#er tehd!t müstemlekec!l!#!n mevcud!yet!n!n devamıdır. Tar!hî müstemlekec!l!k 



maz!ye karı"mı" ve tar!hten evvelk! zamanlara a!t b!r varlık g!b! devr!n! tamam-
lamı"tır. Bununla beraber, hayatını uzatmaya çalı"maktadır ve "ehr!n!z!n büyük 
Ulus meydanında tar!hten evvelk! b!r varlık ne derece anormal ve tehl!kel! olursa, 
o derece anormal ve tehl!kel!d!r.

Müstemlekec!l!k ve müstevl!l!#!n esası ned!r? Esası "udur k!, bunlar m!lletler! 
b!rb!r!nden ayırmakta, parçalamakta ve tahr!p etmekted!r. Esası "udur k!, bunlar 
tazy!k altında tuttu#u m!llet, maddeden ve manen parçalanmı" oldu#u müddetçe 
ya"ayab!l!rler. Bunu hatırda tutarak bugün dünyada mevcut tehl!ke noktalarına b!r 
göz atalım. $ht!lâf kaynaklarına bakalım. Memleket!m! ele alalım. Araz!m!z!n b!r 
kısmı henüz !ade ed!lm!" de#!ld!r, b!naenaleyh m!llet!m!z parçalanmı" bulunmak-
tadır. Garb! $r!an, hâlâ küçük ve uzak b!r yerden, bütün vâs! memleket!m!ze son 
zamanlarda b!r müstemleke muameles! yapmı" olanlar tarafından b!r müstemleke 
muameles!ne mâruz bırakılmaktadır. Bu vakıa b!r !ht!lâf kayna#ıdır. Asya’nın d!#er 
tara%arına bakalım. 

Nerede m!lletler parçalanmı"larsa orada karı"ıklık ve tehl!ke vardır. Avrupa’ya, 
Avrupa’nın kalb!ne bakalım. Almanya parçalanmı"tır, ve yalnız Avrupa !ç!n de#!l, 
bütün dünya !ç!n b!r tehl!ke kayna#ıdır. H!ç "üphes!z k!, bütün parçalanmı" m!l-
letler b!rer tehl!ke noktası ve !ht!lâf kayna#ıdırlar. M!llet b!r bütün, büyük b!r b!r-
le"t!r!c! kuvvete sah!p b!r bütündür. Parçalandı#ı zaman b!rl!k tekrar kuruluncaya 
kadar harekets!z kalamaz.

Beynelm!lel hayatın ana real!teler!nden b!r! budur. Harpten sonra ortaya çı-
kan dünya te"k!lâtına B!rle"m!" M!lletler adı ver!lmes!n! her zaman "ayanı d!kkat 
bulmu"umdur. Meselâ, neden “$nsan B!rl!#!” veya “$nsanlık Konsey!” denmes!n? 
Cevap tab!at!yla gayet bas!tt!r. M!lletler dünya cem!yet!n!n !n"a malzemes!d!r. $n-
sanlık bütün de#erler! !le bu !n"a malzemes!n! te"k!l edecek atomlardan ba"ka b!r 
"ey de#!ld!r. Beynelm!lel bakımdan kend! hayatı ve hayat!yet! !le organ!k b!r bütün 
olan m!llet en ehemm!yetl! unsurdur, !"te bu sebeplerled!r k!, m!lletler!n parçalan-
ması bu derece tehl!kel!d!r. Parçalanmı" b!r m!llet !ç!n, d!#erler!n! gölgede bırakan 
en âc!l mesele m!llî b!rl!k meseles!d!r. Bu hususta Endonezya Cumhur!yet! Ba"kanı 
olarak salâh!yet ve vuku%a konu"uyorum. Sözler!m! b!t!rm!" bulunuyorum. 

S!ze uzun uzadıya bazı  meseleler!m!zden ve üm!tler!m!zden ve bazı mü"terek 
meseleler!m!z ve üm!tler!m!zden bahsett!m. Meseleler müh!m, üm!tler !se kıymet-
l!d!r. M!llet!m, namına konu"arak "unu söyleyeb!l!r!m k!, dünyanın, !nsanlı#ın tam 
!nk!"af ve refahını tem!n edecek b!r sulh !ç!nde ya"adı#ını görmey! üm!t ed!yoruz. 
M!llet!m!z!n kend! m!llî gayeler! vardır. M!llet!m!z! yen!den b!rle"t!rmek ve cem!-
yet!m!z!, mümkün oldu#unu b!ld!#!m!z b!r adalet ve refah !ç!nde yen!den kurmaya 
azmetm!" bulunuyoruz. Dünya sulh, !st!krar ve refahını tem!nde b!ze dü"en rolü 
oynamaya kararlıyız. (Alkı!lar)

B!l!rs!n!z k!, memleket!m!z büyük !mkânlara sah!p b!r memlekett!r. Topra-
#ımız gen!"t!r. M!llet!m!z!n nüfusu çoktur ve daha da artmaktadır. Topra#ımız 
fevkalâde zeng!nd!r. M!llî !st!kbal!m!ze en büyük !t!madı beslemektey!m. B!l!yo-
rum k!, nes!ller boyunca hasta !d!k. Fakat artık hastalık, tedav!s! mecburen çok 
ger! b!le olmu" olsa, artık geçm!"t!r. Varlı#ımızı !dame edece#!z. Bundan ba"ka, 
dünyanın !st!kbal!nden em!n!m. Sulh ve beynelm!lel emn!yet yolundak! hamle bü-
tün mukavemetler! yıkacaktır. Bundan em!n!m. Z!ra bütün dünyada !nsan!yet!n 



h!ss!yatına vâkıfım. Türk!ye’y! z!yaret!m maksatsız de"!ld!r. Maksadım b!rb!r!m!z 
hakkındak! b!lg!m!z! kuvvetlend!rmek ve esk! dostlu"umuzu der!nle#t!rmek ve ye-
n!le#t!rmekt!r. Bu gayeler! takd!s etmes! !ç!n Allah’a dua etmen!z! r!ca ed!yorum. 
(Alkı!lar)

M!lletler!m!z arasındak! dostlu"un da!ma devam etmes!n! ve daha da kuv-
vetlenmes!n! n!yaz eder!m. Dünyanın ve bütün m!lletler!n, !st!kbalde muhtaç ol-
dukları sulh, emn!yet, refah ve adalete kavu#masını temenn! eder!m. (Bravo sesler", 
!"ddetl" ve sürekl" alkı!lar)

Efend!m;
$k! cümle daha söylemek !ç!n müsaaden!z! r!ca ed!yorum. Özür d!lemek !ste-

r!m, nutkumu söylemeye ba#ladı"ım zaman bu Yüksek Mecl!s !ç!nde hanımların 
bulundu"unu görmem!#t!m. %!md! bu hatamı düzeltmek !ster!m. S!zlere Baylar ve 
Bayanlar d!ye, hattâ hem#!reler!m ve karde#ler!m d!ye h!tabetmek !ster!m. (Bravo 
sesler", sürekl" ve !"ddetl" alkı!lar)





 
 

81. B!rle"!m
1 N!san 1964 Çar"amba

B!r!nc! Oturum
Açılma saat! : 15:00
Ba"kan : Ba"kanvek!l! Nurett!n Ok
Kât!pler : #smet Kapısız (Yozgat), Süreyya Öner (S!!rt)

Federal Almanya Parlamentosu Ba!kanı Dr. Gerstenma"r

Pek Sayın Ba!kan, sayın m"lletvek"ller",
Huzurunuzda bana söz söylemek fırsatını verd"#"n"z "ç"n s"zlere nasıl te!ekkür 

edece#"m" b"lem"yorum. Baht"yarlı#ımın b"r sebeb"; Sayın Ba!kanın dem"n "!aret 
ett"#" g"b", m"llî hâk"m"yet"n tecell"gâhı olan bu mukaddes salonda söz söylemek 
fırsatına na"l olu!umdan duydu#um baht"yarlı#ı her an müdr"k bulunaca#ım.

Ben, Almanya’dan, naz"k davet"n"ze uyarak gel"rken, s"ze Federal Alman Mec-
l"s"n"n selâmlarını da beraber get"rmek vaz"fes"n" aldım. (!"ddetl" alkı#lar.)

Bu vaz"fem" yaparken müsaaden"zle s"ze tebr"kler"m" sunmayı da kend"m" 
vaz"fel" görmektey"m. Bunun sebeb", b"raz evvel gezmek ve görmek fırsatını bul-
du#um çok muhte!em Parlâmento b"nanızdır. Ben Alman Mecl"s" Ba!kanı sıfat"yle 
söyler"m k", ben ve bütün Mecl"s arkada!larım "ç"nde, h"çb"r tanes" yoktur k", bu 
sözler"me "!hat "ç"n beraber"mde bulunan Alman Mecl"s" üç Mebusunu göster"yo-
rum, onlar da s"zlere gıpta etmekted"rler.

Bu muhte!em b"nada ve salonda ba!arılarla çalı!manızı temenn" eder"m. 
(!"ddetl" alkı#lar.) S"zlere h"tab ederken ara sıra, zaman zaman Almanca sözler"-
me alkı!la mukabele, etmek suret"yle hakkımdak" "lt"fatlarınızdan anlıyorum k", 
Yüksek Mecl"s"n "ç"nde Almanca b"len pek çok arkada!lar vardır; bundan da ayrıca 
baht"yarlık duymaktayım.

Müsaaden"zle !unu söyl"yey"m; bundan 25 sene evvel, genç talebe olarak 
Türk"ye’ye gelm"!t"m. Tab"atım "cabı gezd"#"m yerler" hatırımda muhafaza eder ve 
tekrar görmek fırsatını bulunca gezd"#"m esk" yerler", bütün teferruatıyla hatırlaya-
b"l"r"m. Ancak, Ankara o kadar muhte!em ve muazzam b"r de#"!"kl"#e u#ramı! k", 
h"çb"r yer"n", h"çb"r surette hatırlamama "mkân hâsıl olmadı. Ve n"tek"m, bu muh-
te!em b"na bundan 25 sene evvel yoktu ve gördü#üm b"rçok yen" b"naların h"çb"r"s" 
yoktu. Bütün bu muhte!em görünü!, bana, Türk"ye’n"n "ler"ye, refaha yükselmek 
"ç"n nasıl b"r az"mle çalı!tı#ının çok bar"z b"r sembolü olarak göründü. (Alkı#lar)



25 sene evvelk! hâtıralarıma temas etm!"ken, burada gördü#üm muazzam de-
#!"!kl!klerden bahsett!m.

Hemen "unu müsaaden!zle kaydedey!m k!, bu de#!"!kl!kler yalnız Türk!ye’de 
olmamı"tır. Son hâd!seler dolayıs!yle dünyanın her tarafında muazzam de#!"!kl!k-
ler olmu", yen! b!r çehre hâsıl olmu"tur. Memleket!m Almanya’da da çe"!tl! de#!"!k-
l!kler olmu"tur. Gerç! bunlar arasında b!z!m !ç!n esas problem olan tekrar b!rle"me 
dâvası halled!lemem!", ama, bu vad!de umum! olarak dü"üncelerde, görü"lerde 
olan çe"!tl! ve büyük de#!"!kl!kler devam edegelmekted!r. Dünya çapındak! de#!-
"!kl!kler arasında sab!t kalan b!r "ey mü"ahede ett!m. Gezd!#!m her yerde gördü-
#üm bu de#!"!kl!klere kar"ı, Türk!ye’de de#!"mem!" b!r tek "ey gördüm. O da; Tür-
k!ye !le Almanya arasında anane hal!nde ya"ayagelmekte olan dostluk $l!"ler!d!r. 
(!"ddetl" ve sürekl" alkı#lar, bravo sesler".)

Hep!n!z!n çok !y! b!ld!#!n!z g!b! Parlâmento hayatında çe"!tl! görü"ler ve ka-
naatler vardır. N!tek!m ben!mle beraber buraya gelmek baht!yarlı#ına eren üç m!l-
letvek!l! arkada"ım muhtel!f part!lere mensup ve kanaatler! tems!l etmekted!rler. 
Ancak, gerek Hükümet part!s! olarak ve gerekse muhalefet olarak aramızda !ht!lâf 
konusu olmıyan b!r tek nokta vardır. O da dostluklara, Türk!ye !le Almanya arasın-
dak! dostlu#a r!ayet etmek konusudur. (!"ddetl" alkı#lar.) Bu konularda h!çb!r!m!-
z!n en küçük b!r !ht!lâf ve çek!"me konusu yoktur. 

S!zlere Almanya’dan gel!rken b!r de te"ekkür etmek vaz!fem vardı; müsaade-
n!zle yer!ne get!rmek !ster!m. Evvelâ, s!zlere kar"ı Alman m!llet! olarak duydu-
#umuz dostlu#a, s!zler!n de aynı "ek!lde mukabele etmekte olu"unuz, Türk!ye’n!n 
bütün !nsanlı#ın ve b!lhassa Avrupa’nın selâmet! ve müdafaası adına burada b!r 
kale vaz!fes! görmek mehabet!n! üzer!ne almı" olması, onun har!c!nde de NATO 
cam!ası !ç!nde b!zlerle yen! b!r !tt!fak, yen! b!r s!lâh arkada"lı#ı akdetm!" olmanız-
dır. %u halde s!zler! ananen!n b!zlere !nt!kal ett!rd!#! esk! dost, müttef!k ve s!lâh 
arkada"ı olarak aynı zamanda bugünkü yen! müttef!k ve yen! s!lâh arkada"ı olarak 
da ayrıca hürmetle selâmlarım. (Bravo, sesler", sürekl" ve #"ddetl" alkı#lar....)



 

33. B!rle"!m
5 Ocak 1965

B!r!nc! Oturum
Açılma saat! : 15:00
Ba"kan : Fuad S!rmen
Kât!pler : Nurett!n Akyurt (Malatya M!lletvek!l!), Nevzat #ener (Amasya M!lletvek!l!)

Sovyet Parlamento Heyet! Ba"kanı N!kolay Podgorn!

Sayın Senato Ba!kanı,
Sayın M"llet Mecl"s" Ba!kanı,
Sayın baylar, m"lletvek"ller",
#lk önce heyet"m"z, bu yüksek kürsüden konu!mak "mkânı sa$lanmı! oldu-

$undan dolayı, s"zlere te!ekkür eder. Sovyetler B"rl"$" halkları, Sovyet Sosyal"st 
Cumhur"yetler" B"rl"$" Yüksek %ûrası namına s"zler", senatörler" ve Türk"ye Cum-
hur"yet" Büyük M"llet Mecl"s" m"lletvek"ller"n" ve bütün Türk M"llet"n" can-ı gö-
nülden selâmlarım. Sovyetler B"rl"$" Yüksek %ûrası Heyet", memleket"n"ze Mecl"-
s"n davet"ne "cabet ederek "ade z"yaret"nde bulunmak üzere gelm"!t"r. Maksadımız, 
Türk halkının hayatını, emeller"n" ve plânlarım daha "y", daha yakından görüp 
tanımaktır. Memleketler"m"z"n yakınla!maları ve aralarındak" münasebetler" sa$-
lamla!tırmaları yolunda daha da "lerlemek "ç"n, güney kom!umuzu daha "y" an-
lamak "st"yoruz. Barı!sever ve yaratıcı b"r halk olan Sovyet halkı, Türk M"llet"n"n, 
vatanın "nk"!afı "ç"n Be! Yıllık Plânı tahakkuk ett"rmek yolunda halen sarf etmekte 
oldu$u gayretler" anlıyor. Müsaaden"zle, b"z, Sovyet mebusları, Türk Parlâmento 
üyeler"ne ve bütün Türk halkına ve yaratıcı çalı!malarında ba!arılar d"ler"z.

Baylar, senatörler ve m"lletvek"ller",
Rusya halkları, bundan 47 yıl evvel büyük b"r "nkılâp yaparak kahramanca 

gayretler" ve verd"$" pek çok kurbanlar pahasına, hür olarak yen" b"r cem"yet kur-
mak hakkını kazandılar. Türk M"llet"n"n önder" Kemal Atatürk, o zaman vuku 
bulan hâd"seler"n azamet"n" lâyıkıyla takd"r etm"!t". Atatürk Sovyet Hükümet"ne 
yazmı!tı k": “Kend! z!nc!rler!n! kırmakla !kt!fa etmey!p, bütün dünyanın kurtulması 
u"runa !k! yıldan fazla emsals!z b!r #ek!lde mücadele eden ve yer yüzünden esaret!n 
da!m! olarak kalkması !ç!n !#!t!lmed!k ıstıraplara az!mle gö"üs geren Rus m!llet!ne 
kar#ı Türk M!llet!n!n duydu"u hayranlık duygularını s!ze b!ld!rmekle fevkalâde bü-
yük b!r memnun!yet duymaktayım.”



O yıllarda Türk M!llet! de emperyal!st !st!lâcılara kar"ı el!nde s!lâhla sava"a 
ayaklandı ve bu sava"ı zaferle net!celend!rd!. Büyük Len!n bu olayı yüksek b!r tak-
d!rle kar"ılamı" ve "öyle dem!"t!:

“Türk M!llet!n!n örne"! göster!yor k!, muasır halkların canavarlı"ı püskürtmes! 
hesaba katılacak b!r #eyd!r ve emperyal!st hükümetler!n, Türk!ye’y! mahkûm ett!kler! 
soygunculuk, en kuvvetl! emperyal!st devletler!, Türk!ye’den eller!n! çekmeye mecbur 
eden b!r sava# uyandırdı.” 

Len!n, Ocak 1921 de, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! Re!s!ne gönderd!#! telg-
ra$a, memleket!n!n !st!klâl! ve refahı !ç!n yılmaz b!r enerj! !le sava"an Türk M!lle-
t!ne ve Hükümet!ne en sam!mî temenn!ler!n! !zhar etm!"t!. Genç devletler!m!z!n 
do#u"unun !lk günler!nde Sovyet Cumhur!yet! ve Türk!ye b!rb!r!ne karde"çe yar-
dım el!n! uzatarak dostluk ve karde"l!k anla"ması !le aralarındak! !tt!fakı sa#lama 
ba#ladılar. %ubat 1921’de Moskova’ya Türk Heyet! geld!#! zaman, Len!n dem!"t! k!: 

“Bu heyetle yapılan görü#meler, yakınla#ma ve dostluk !ç!n fevkalâde sa"lam b!r 
ba#langıç olacak ve bu yakınla#ma !le dostluk, d!plomat!k oyunlarla de"!l tab!î, her 
!k! m!llet!n de emperyal!st devletlerden son yıllarda !#!t!lmed!k ve görülmed!k derece-
de çok ıstırap çekm!# olduklarındandır k!, elde ed!lecekt!r.”

1921 anla"masında halklarınızın emperyal!zme kar"ı yaptıkları mücadelede 
mütesan!t oldukları kayded!lerek den!l!yordu k!, !k! halktan b!r! kar"ısına çıkarı-
lan her hang! b!r zorluk, ötek!s!n!n de vaz!yet!n! kötüle"t!r!r. Bu anla"ma, !nsanlık 
tar!h!nde, b!r halkın ba"ka b!r halkın soymasına de#!l, anla"an tara&arın tam e"!t-
l!#!, b!rb!r!n!n egemenl!k haklarına saygı, b!rb!r!n!n !ç!"ler!ne karı"mama, bütün 
halkların kend! kaderler!n! b!zzat halletmeler! hakkının tanınması, esaret altında 
bulunan halklara ba#ımsızlık u#runda yaptıkları sava"larda !vazsız yardım göster-
me taahhütler!ne dayanan !lk anla"malardan b!r!yd!.

1921 tar!hl! Sovyet-Türk Anla"ması, büyük Ek!m sosyal!st !nkılâbının zafer 
kazandı#ı !lk saatlerde bütün dünyaya !lân ed!len Sovyet memleket!n!n dı" s!ya-
set prens!pler!n!n müh!m ve kongre b!r tecessümü !d!. Bu anla"ma, Sovyet -Türk 
münasebetler!n!n !nk!"afı !ç!n !y! b!r temel atmı" oldu. 20’nc! ve 30’uncu yıllar, 
!k! memleket arasında ekonom! ve kültür alanındak! ba#ların sa#lamla"tı#ı yıllar, 
!k! memleket!n s!yas! sahadak! !" b!rl!#!n!n ve dostlu#unun kuvvetlend!#! yıllar 
olmu"tu.

Maalesef, sonrak! yıllarda Sovyet -Türk münasebetler!, b!ld!#!n!z g!b!, gölge-
lenm!"t!. Bugün bunu apaçık söylemek ve bel!rtmek !ster!m. Bu bakımdan Sovyet-
ler B!rl!#!nde yapılan yers!z ve yanlı" beyanatlar menf! b!r rol oynadı, gerç! kar"ı 
tarafın da bütün davranı"ları !deal b!r "ek!lde oldu denemez tab!î. Bununla beraber 
Sovyetler B!rl!#!, bahs! geçen beyanatların yanlı", yers!z oldu#unu açıkça bel!rt-
m!"t!r. Bunun !ç!n, f!kr!m!zce, bütün bunlar geçm!"e karı"malı ve !y! kom"uluk 
münasebetler!n!n yoluna konulmasına mân! olmamalıdır. (Alkı#lar)

Son zamanlarda Sovyet-Türk münasebetler!nde ba"layan dev!r, memleketle-
r!m!z arasında !y! kom"uluk münasebetler!n!n yen!den ba"lamı" olması !le, eko-
nom!k ve kültürel münasebetler!n yoluna konulması !le, devletler!m!z!n tems!l-
c!ler! arasında "ahs! temasların !hya ed!lmes! !le karakter!ze ed!l!yor. 1963‘te Bay 
Ürgüplü’nün Ba"kanlı#ındak! Türk Parlâmento Heyet!n!n Sovyetler B!rl!#!n! z!ya-
ret!, Türk!ye Dı"!"ler! Bakanı Bay Cemal Erk!n’!n, b!r müddet evvel Moskova’da 



yaptı!ı görü"meler, sonra da ekonom# eksperler# heyet#m#z#n görü"meler# ve n#ha-
yet Sovyetler B#rl#!# Yüksek $ûrası Heyet#n#n memleket#m#ze gelm#" olması, bunu 
göster#yor. Yakınla"mamız yolunda artık muayyen ba"arıların elde ed#lm#" olması-
nı kaydetmekle memnunluk duyuyoruz. Fakat b#z, bunun ancak #lk adımlar oldu-
!una #nanmak #sterd#k. $üphes#z b#l#yorsunuz k#, Asya memleketler# #le bu arada 
Ortado!u ülkeler# #le dostluk münasebetler#n# gel#"t#rmek #"#nde memleket#m#z#n 
büyük tecrübes# vardır. Bu münasebetler#n genel gel#"me temayülü bunların ara-
lıksız olarak #y#le"mes#, gerçek #" b#rl#!#, e"#tl#k, kar"ılıklı fayda ve b#rb#r#n#n #ç#"ler#-
ne karı"mama esasına dayanarak, bu münasebetler#n sa!lamla"tırılması yolundak# 
her türlü engeller#n ortadan kaldırılmasıdır.

Tarafsızlık ve bloklara katılmama s#yaset#ne kes#n olarak r#ayet eden Afga-
n#stan #le münasebetler#m#z, 45 seneden ber#d#r h#ç de!#"meyen dostluk müna-
sebetler#d#r. Sovyet-Afgan sınırı, çoktandır sa!lam barı" ve dostluk sembolüdür. 
Sovyetler B#rl#!# #le %ran arasındak# sınır üzer#nde, daha b#rkaç yıl evvel, mecaz# 
mânada söyleyeb#lecek olursak, #t#matsızlık bulutları dola"tı!ı halde, "#md# ora-
dak# manzara bamba"kadır. Sınırdak# Aras nehr#nde mü"tereken baraj ve elektr#k 
santraller# kuruluyor. Sovyet-%ran t#car# ve ekonom#k ba!ları gel#"#yor. B#r müddet 
evvel Moskova #le Tahran arasındak# d#rekt havayolu açıldı.

%ran Hükümet#n#n, h#çb#r yabancı devlete kend# toprakları üzer#nde herhan-
g# b#r çe"#tten roket üsler# bulundurmak hakkını vermemek ve %ran’ın Sovyetler 
B#rl#!# topraklarına kar"ı saldırganlık #ç#n b#r vasıta olmasına müsaade etmemek 
taahhütler#, Sovyet-%ran münasebetler#n#n müspet "ek#lde gel#"mes# #ç#n b#r temel 
atmı"tır.

B#z#m f#kr#m#zce, "#md# Sovyetler B#rl#!# #le Türk#ye Cumhur#yet# arasındak# 
münasebetlerde b#r dönemeç yapmak, ve bu münasebetler# gel#"t#r#p sa!lamla"tır-
mak #ç#n gereken bütün "artlar mevcuttur.

Sosyal#st b#r Devlet olan Sovyetler B#rl#!# ve Türk#ye Cumhur#yet#, hemen 
hemen aynı zamanda do!mu"lar ve mü"terek dü"manlara kar"ı uzun b#r müddet 
#ç#nde beraberce sava"mı"lardı. Ve "#md#, zannımızca, Len#n ve Atatürk devr#nde 
do!mu" olan #y# geleneklere dönmek zamanı gelm#"t#r. Memleket#m#z ve Hüküme-
t#m#z bu yolda h#çb#r engel görmüyorlar.

Sovyetler B#rl#!# #le Türk#ye Cumhur#yet# arasındak# sınırın, #y# kom"ular ara-
sında mevcut olması gereken b#r sınır olaca!ına, Karaden#z’#n de, barı" ve ulusla-
rarası dostluk den#z# olaca!ına #nanmak #sterd#k. 1935 te Cumhur#yet Halk Part#s# 
Kongres#nde konu"an Atatürk "öyle dem#"t#: “Kara günler!m!zden kalan dostluk 
münasebetler!m!z!, Türk M!llet! unutulmaz ve en az!z hâtıra olarak ya"atıyor. Sovyet-
Türk dostlu#u, arsı ulusal sulha ancak hayır ve fayda get!rm!"t!r ve bundan böyle de 
ancak faydalı ve hayırlı olacaktır.”

F#kr#m#ze göre, bugün de muhtel#f alanlarda #" b#rl#!#n#n gen#"let#lmes#nden 
gerek s#z#n memleket#n#z, gerekse b#z#m Devlet#m#z ancak fayda görürler, bu #" b#r-
l#!#, dünya barı"ına da ancak hayır ve fayda get#r#r.

Sayın senatörler ve m#lletvek#ller#,
Müsaaden#zle "#md# de, barı" #ç#nde yaratıcı çalı"malarla me"gul halkımızın 

hayatı hakkında s#zlere b#rkaç söz söyleyey#m. Sovyet #kt#darı yıllarında ekonom# 



ve kültürün !nk!"afında dünyaca tanınan ba"arılar kazandık. Büyük vatanımızın 
bütün m!lletler!, modern meden!yet!n, hür hayatın ve gerçek e"!tl!#!n sa#ladı#ı n!-
metler!nden faydalanıyor, onlar parlak !st!kballer!ne do#ru, el ele vererek ve b!r-
b!r!ne yardım ederek yürümekted!rler. Yarım asırdan az b!r zaman evvel Rusya, 
ger!, sef!l b!r memlekett!. Bugün memleket!m!z dünyanın !k!nc! sanay! devlet!d!r. 
Elektro-enerjet!k ve elektron!k, k!mya ve yüksek kal!tel! metalürj!, otomat!kle"-
t!rme ve tele m!han!k, bugünkü ekonom!m!z!n ba"lıca kollarıdır. Fezanın tetk!k! 
alanında elde ett!#!m!z ba"arılar Sovyetler B!rl!#!n!n !l!m ve tekn!k sahalarındak! 
muva$ak!yetler!n! gösteren parlak m!sallerd!r. Dünyanın h!çb!r memleket!nde bu 
ba"arıların emsal! olmadı#ı malûmunuzdur. Sovyet cem!yet!n!n !nk!"afı, her gün 
önümüze yen! ve mürekkep meseleler koyuyor.

Halkımız, !lm!n en son ba"arılarına dayanarak, bu meseleler! halled!yor. B!l-
d!#!n!z g!b!, b!r müddet evvel Parlâmentomuzun, yan! Sovyetler B!rl!#! Yüksek 
%ûrasının mûtat be"!nc! toplantısı yapıldı. Mebuslar, ekonom!k !nk!"af plânlarımızın, 
b!r bütün olarak, yer!ne get!r!lmekte oldu#unu kaydett!ler. Parlâmento toplantısı, 
Sovyetler B!rl!#!n!n 1965 senes! !ç!n !nk!"af plânını ve bütçes!n! görü"tü ve tasd!k 
ett!. M!llî gel!r, yüzde 8, her vatanda"ın gerçek gel!r! de, yüzde 7 küsur artacaktır. 
%u olay, b!zde b!r kanun mah!yet!nded!r artık: Sovyet Devlet!n!n hayatında her yıl, 
ekonom!n!n !nk!"afında ve halkımızın hayat sev!yes!n!n, refahının yükselmes!nde 
yen! ve daha yüksek b!r merhale oluyor. Memleket!m!zde !st!hsal sev!yes! yüksel-
d!kçe, d!#er ülkelerle olan ekonom!k ve t!car! münasebetler!m!z!n gel!"mes! !ç!n 
daha büyük !mkânlar meydana gel!yor. Devlet!m!z!n, dı" ekonom!k ba#larını faal 
b!r surette gel!"t!rd!#!n! b!l!yorsunuz tab!î. M!lletlerarası ekonom!k mübadele ve 
kar"ılıklı olarak fayda sa#layan t!caret, her memlekete, !ç meseleler!n!n hall!nde 
yardım ed!yor. Sovyetler B!rl!#!n!n bütün memleketlerle olan ekonom!k !" b!rl!#! 
tara&arın e"!tl!#! ve kar"ılıklı fayda esasına dayanıyor. Har!ce sattı#ımız mallar mu-
kab!l!nde - k!, bunların ba"lıca kısmını sahayı donatımı te"k!l eder,- !ht!yaç duydu-
#umuz mallardan satın alıyoruz. B!z !ler!de de bütün dünya memleketler! !le, bu 
arada en yakın kom"ularımız olan Yakın ve Orta - Do#u devletler! !le de t!car! ve 
ekonom!k münasebetler!m!z!, fayda b!rl!#! esasında gel!"t!rmek n!yet!ndey!z. Sov-
yetler B!rl!#! !le t!car! ve ekonom!k münasebetler!n gel!"mes!, resmî "ahs!yetler!-
n!z!n, bu arada T!caret Bakanı Bay Fennî 'sl!myel!’n!n beyanatlarından anla"ıldı#ı 
üzere, Türk!ye !ç!n de faydalı olur. Kayser! ve Naz!ll!’dek! tekst!l komb!nalarının 
halen dah! Türk M!llet!n!n h!zmet!nde oldu#unu b!l!yoruz. Türk!ye !le olan eko-
nom!k münasebetler!m!z! gel!"t!rmeye, Türk!ye’n!n tasarladı#ı ekonom!k !nk!"af 
plânlarını gerçekle"t!rmes!nde destek göstermeye "!md! de hazırız.

Bu alanda büyük !mkânlar var. Geçen Aralık ayında memleket!m!z! z!yaret 
ederek, Sovyet endüstr!s!n!n b!rçok !"letmeler!n! tetk!k eden salah!yetl! Türk eko-
nom!k eksperler heyet!, buna kanaat get!reb!ld!.

Türk uzmanları, Sovyet donatım ve mak!nalarının yüksek kal!tel! oldu#unu, 
Sovyet sanay!!n!n çıkardı#ı b!rçok malların Türk!ye !ç!n faydalı olaca#ını kaydett!-
ler. Heyet Ba"kanı Petrol Of!s! Genel Müdürü Bay Kenan Onat, b!ze ver!len habere 
göre dem!"t!r k!:

“Yaptı!ım z"yaret, faydalı olmu#tur ve "ler"de Sovyet-Türk t"caret"n"n müh"m 
derecede artaca!ı hususunda güven bel"rtm"#t"r.”



Memleket!m!z!n dı" s!yaset!ne, m!lletlerarası münasebetler!ne gel!nce, "unu 
kaydetmek !ster!m k!, bu alanda da !y! perspekt!#er!m!z var. Sovyetler B!rl!$!, 
dünyanın b!rçok devletler! !le bulundu$u münasebetler! ba"arı !le gel!"t!r!yor. B!z, 
büyük sosyal!st devletler a!les! !le karde"l!k ba$ları !le ba$lı bulunmaktayız. Asya, 
Afr!ka, ve Lât!n Amer!ka’nın büyük b!r grup ba$ımsız devletler! !le dostane ve her 
tarafa fayda sa$layan !" b!rl!$!m!z vardır. Avrupa ve Amer!ka’nın gel!"m!" kap!ta-
l!st devletler! !le !" münasebetler!m!z, barı" !ç!nde beraber ya"ama prens!pler!ne 
dayanarak adım adım gel!"!yor. Parlâmentomuzun geçen toplantısında mebuslar, 
Sovyet Devlet!n!n sosyal!st toplulu$un bütün memleketler! arasındak! b!rl!$!n 
takv!yes!ne, m!llî kurtulu" mücadeleler!n! desteklemeye ve Asya, Afr!ka ve Lât!n 
Amer!ka’nın ba$ımsız devletler! !le !" b!rl!$!n! gel!"t!rmeye yönelt!len s!yas! hareket 
hattını oy b!rl!$!yle destekled!ler. Bu hareket hattı, barı"ın takv!yes! ve m!lletlerarası 
gerg!nl!$!n gev"et!lmes!, sosyal s!stemler! ba"ka ba"ka olan devletler!n, barı" !ç!nde 
beraber ya"amaları prens!b!n!n sebatla gerçekle"t!r!lmes! s!yaset!d!r. Halkımız ve 
Hükümet!, m!lletlerarası alanda !t!mat ve kar"ılıklı anlayı"ı sa$lamla"tırmak, halk-
lar ve devletler arasında !" b!rl!$!n! yoluna koyup gel!"t!rmek, m!lletlerarası !ht!la#ı 
meseleler!n barı"çı yollarla halled!lmes!nde muva%ak olmak !ç!n sebat ve az!mle 
çalı"maktadır. B!ze öyle gel!yor k!, bütün devletler, her halkın kend! !ç meseleler!n! 
b!zzat halletmes! hakkını tanırlarsa, bütün dünya memleketler!n!n egemenl!k ve 
toprak bütünlü$üne katî olarak saygı göster!rlerse, bunda muva%ak olunab!l!r.

Yen! b!r dünya harb!n!n önlenmes! mümkün ve zarur! oldu$una Sovyet hal-
kı kân!d!r. Onlar, barı"a götüren en em!n yolu, s!lahlanma yarı"ının durdurulma-
sında, nükleer s!lâhlar ve !nsanları kütle hal!nde !mha eden d!$er s!lâhların yok 
ed!lmes!nde tam ve genel s!lahsızlanma hususunda anla"maya varılmasında gö-
rüyorlar.

Sovyetler B!rl!$!, s!lahsızlanma meseles!n! ölü noktadan çıkarmak, mürekkep 
olmakla beraber, halklar !ç!n hayat! b!r önem! olan bu meselede tara#ar !ç!n mak-
bul b!r anla"maya varmak yolunu bulmak üzere, el!nden gelen her "ey! yapıyor. 
Fakat bu, yalnız b!ze ba$lı b!r !" de$!ld!r, bütün devletler ve halklardan gayret !ster. 
Tam ve genel s!lahsızlanmanın tahakkukunu elde etmeye çalı"an memleket!m!z, 
s!lahlanma yarı"ını, h!ç olmazsa tahd!d edecek, frenleyecek ve böylel!kle s!lahsız-
lanma meseles!n!n hall! !ç!n daha müsa!t "artlar yaratacak olan tedb!rler!n alın-
masına da tara&ardır. B!l!nd!$! g!b!, halen NewYork’ta yapılmakta olan B!rle"m!" 
M!lletler Te"k!lâtı Genel Asambles! 19’ncu toplantısında Sovyetler B!rl!$!, m!llet-
lerarası gerg!nl!$!n daha da gev"et!lmes!ne ve s!lahlanma yarı"ının tahd!d ed!lme-
s!ne yönelt!len konkre tekl!#er !ler! sürmü"tür. Devlet!m!z, askerî bütçeler!n daha 
da kısılması, ba"ka devletler!n topraklarındak! askerî kuvvetler!n çıkarılması veya 
azaltılması, yabancı askerî üsler!n kaldırılması meseles!ne b!lhassa büyük b!r önem 
vermekted!r. Askerî tahs!satların kısılması meseles!n!n hall!ne yardım etmek !ste-
yen Sovyetler B!rl!$! Yüksek 'ûrası, 1965 devlet bütçes!nde Sovyetler B!rl!$! askerî 
kuvvetler! !ç!n ayrılan tahs!satı 500 m!lyon ruble azalttı. Bu, ülkem!z!n, m!lletlera-
rası durumun !y!le"t!r!lmes! dâvasına kattı$ı b!r paydır ve d!$er memleketler!n de 
bu örne$! tak!p etmeler!, arzu ed!l!r b!r "ey olurdu tab!!! B!z, Avrupa’dak! durumun 
normalle"mes!ne ve Avrupa güvenl!$!n!n müess!r b!r "ek!lle sa$lanmasına b!lhassa 
büyük b!r önem ver!yoruz. F!kr!m!zce, bu meselen!n hall!, Türk!ye’n!n de menfaat-
ler!ne ba"kalarınınk!nden az uygun gelmez.



Nükleer s!lâhların yayılmamasını ön gören b!r anla"ma akd!, büyük b!r rol oy-
nardı, hem de öyle b!r anla"ma k!, nükleer s!lâhı olmayan memleketler!, bu s!lâha 
kavu"turab!lecek gerek d!rekt, gerek end!rekt yolların heps!n! kapatsın. Açıkça 
söylemek gerekt!r k!, çok tara#ı NATO nükleer kuvvetler!n! kurma plânları, bu 
anla"maya götüren yolda b!r engeld!r.

Avrupa’da -hem de ancak Avrupa’da de$!l-  !t!mat ve güvenl!$!n sa$lamla"tırıl-
ması, hall!n! çoktan bekleyen b!r meselen!n, yan! NATO memleketler! !le Var"ova 
Anla"ması memleketler! arasında b!r saldırmazlık paktı akded!lmes! meseles!n!n 
hall!ne yardım etm!" olurdu. Böyle b!r Anla"ma, NATO Üyes! olan Türk!ye’n!n 
ve Var"ova Anla"ması’nın b!r üyes! olan Sovyetler B!rl!$!’n!n menfaatler!ne uygun 
gelmez m!? Pek tab!î olarak, barı"ın sa$lamla"tırılmasına ve m!lletlerarası gerg!nl!-
$!n azaltılmasına yardım edeb!lecek faydalı net!celer!n elde ed!leb!lmes! !ç!n ba"ka 
alanlar da vardır. Bunun !ç!n gereken ancak b!r "ey var, o da bütün devletler tara-
fından sam!mî arzu ve !y! n!yet göster!lmes!d!r. Sovyetler B!rl!$!ne gel!nce, hall! 
gereken meseleler!n çözülmes! !ç!n h!çb!r zaman gayret es!rgemem!"t!r ve !ler!de 
de bu yolda ba"arı elde etmek !ç!n, az!m ve sebatla çalı"maya hazırdır.

Bu ves!le !le Kıbrıs’la !lg!l! meselelere merak göstermezl!k edemey!z. B!z, Kıb-
rıs meseles!n!n, Kıbrıs Cumhur!yet!n!n egemenl!k ve toprak bütünlü$üne saygı, 
her !k! m!llî cemaat!n barı" !ç!nde ya"amasını tem!n edeb!lecek b!r "ek!lde her !k! 
cemaat!n kanun! haklarına r!ayet ed!lmes! ve Ada’da !k! m!llî cemaat!n mevcud!ye-
t!n! tanıma esasında barı" yoluyla halled!lmes!ne tara%arız. (Bravo sesler!, alkı"lar.) 
Em!n!z k!, bu tutum, bütün Kıbrıslıların menfaatler!ne uygundur. Kıbrıs mesele-
s!, h!çb!r yabancı müdahale ve b!lhassa askerî müdahale olmadan barı"çı yollarla 
halled!lmel!. Müdahale, Kıbrıslılara hem Rumlara, hem Türklere yen! felâketler 
get!reb!l!r. Kıbrıs meseles!ndek! tutumumuzun, bütün alâkalı tara#arca, barı" ve 
halkların gerçek ba$ımsızlı$ı dâvasını az!z b!len herkesçe anlayı"la kar"ılanaca$ını 
üm!t etmektey!z.

Baylar, senatörler ve m!lletvek!ller!,
Sözüme son ver!rken, Türk!ye !le Sovyetler B!rl!$! arasındak! münasebetler!n 

ba"arı !le gel!"mes! !ç!n, parlâmentolarımızın eller!nden gelen. Her "ey! yapacak-
larına em!n oldu$umu bel!rtmek !ster!m. Sovyet halkı, ba"arılarını ve her yöndek! 
faal!yetler!n! kom"ularının !y! b!lmeler!n! sam!mî olarak arzu ed!yor. Heyet!m!z, 
Sovyetler B!rl!$! Yüksek &ûrasının kend!s!ne verd!$! vaz!fey! yer!ne get!rerek 1965 
senes!nde Türk!ye’den Sovyetler B!rl!$!ne b!r parlâmento heyet! göndermek dave-
t!n! sunuyor.

Büyük M!llet Mecl!s!ne, öneml! devlet vaz!feler!n!n yer!ne get!r!lmes!nde ba-
"arılar d!ler!z. Kom"umuz Türk M!llet!ne b!r defa daha en !y! saadet ve refah te-
menn!ler!m!z! sunarım. Ya"asın bütün halklar arasında barı" ve dostluk! Te"ekkür 
eder!m. (Alkı"lar.)



 
 

81. B!rle"!m
25 Mart 1965 Per"embe

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat! : 15:00
Ba"kan : Ba"kanvek!l! Nurett!n Ok
Kât!pler : Nevzat #ener (Amasya), Nurett!n Akyurt (Malatya)

Tunus Cumhurba!kanı Hab"b Burg"ba

Bay Re!s ve bay m!lletvek!ller!;
S!yasette bazan b!r günün h!sler! bütün b!r ömrün dostluklarını unutturab!l-

mekted!r. Bugün huzurunuza gel!p, !k! memleket!m!z arasındak! yepyen! b!r ba"ın 
mevcud!yet!nden bahsetmem abes olur. Ben daha z!yade bu ba"ı da!ma canlı ve 
z!nde tutan #eyler! hatırlatmak !ster!m.

B!r Tunuslu !ç!n baylar, Türk!ye h!çb!r zaman yabancı b!r sah!l olmamı#tır. 
Halbuk! bütün dünya b!z! b!r Türk boyunduru"u altında kalmı# oldu"umuza !nan-
dırmak !stem!#t!. Gerç! b!z Tunuslular, menfaat gözetmeden bu !kna gayret!n!n ya-
pılamayaca"ını b!l!yorduk. Hak!katte bu boyunduruk, b!r vesayetten, b!r !tt!faktan 
ba#ka b!r #ey de"!ld!. Bugün buna b!r Commonwealth den!leb!l!rd!. Hattâ, s!z!n 
sultanlarınız, b!z!m Tunus beyler!n!n vas!ler! oldu"u müddetçe, onlar, b!zlere ba#-
vurulacak son b!r müracaat makamı, b!r çe#!t temy!z !mkânı g!b! görünmekteyd!-
ler. O zamanlar, ne s!z ne de b!z, böyle b!r s!stem!n müess!r b!r #ek!lde devamını 
sa"layacak ne !dar! !mkânlara, ne de madd! güçlere sah!p bulunmuyorduk.

Sah!p bulunsaydık, #üphes!z Ma"r!b tar!h! ba#ka b!r cereyan alacak ve b!z 
Tunuslular, yakın maz!m!z! gölgeleyen sömürge devr!n! ya#amayacaktık. Daha bu 
asrın ba#ında, Türk!ye’dek! büyük teceddüdün !lk alâmetler!n! ve memleket!m!z!n 
modern b!r Devlet hal!ne !nkılâbını beklemeden, Tunus, b!r !çgüdüsü !le, bütün 
b!r Do"unun !ht!#amını payla#tı"ı, ve #an ve zaferle dolu b!r maz!n!n vâr!s! olan 
Türk!ye’ye ve Türk karde#ler!ne do"ru nazarlarını çev!rm!#t!. Vatanlarını terke 
mecbur olan !lk Tunus m!ll!yetç!ler!n!n s!z!n memleket!n!zde melce aramı# olma-
ları çok man!dardır. Al! Basamba ve Hayrett!n, Türk!ye’de kend!ler!ne sıcak b!r ba-
rınak bulmu#lardı. Hatta bu sonuncusu kend!s!ne burada b!r kar!yer dah! yapmı#tı. 
Ben!m hâtıralarımın ger!ye g!deb!ld!"! !mkân n!sbet!nde, Türk!ye’n!n, mesafede 
ırak, fakat kalb ve dü#üncede yakın, hem müphem hem â#!nâ, fakat da!ma mümtaz 
b!r yerde olarak, hafızama nak#ed!lm!# oldu"unu b!l!r!m.



Daha l!se talebes!yken, Sadıkî Kolej!nde, okul de"er!m!n !lk sayfasına #unları 
yazmı#tım: Kahrolsun müstemlekec!l!k, ya"asın Türk!ye... Bu cümlede b!r ret ve 
b!r üm!t vardı. Türk!ye üm!d! tems!l etmekteyd!. Daha sonraları, 1918 sonbaharın-
da, s!zler !ç!n keder dolu günler geld! ve b!z Tunuslular bu acınızı payla#tık. Mond-
ros Mütarekes!nde s!zlere zorla kabul ett!r!len #artlar b!zler!n kalpler!nde, egemen-
l!$!m!z! üç çeyrek asır yok eden me#um Bardo Mütarekes!n!n, 12 Mayıs 1881 de 
!mzalanan bu acı ves!kanın aynı ıstıraplı yankılarını yaratmı#tı... Türk!ye’n!n, bu 
esk! %slâm kales!n!n de n!hayet tesl!m olup sanca$ını !nd!rmes! ve o zamana kadar 
Mısır ve Kuzey Afr!ka’nın tanımı# oldu$u tahakküm #ekl!nden h!ç de daha az zorlu 
olmayan b!r boyunduruk altına g!rmes!n! görmek, b!zler !ç!n son derecede acı !d!. 
Ma$dur m!lletler !ç!n üm!t artık er!#!lmes! gayr!mümkün b!r lüks hal!ne m! gel-
mekteyd!? B!ran !ç!n b!z öyle zannett!k. B!ze öyle gel!yordu k!, müstevl!y! ma$lup 
etmek !ç!n onun kar#ısına, b!z! yenm!# olmasını sa$layan kuvvetlerden daha üstü-
nünü çıkarmaktan ba#ka çare yoktu. Fakat s!z Türkler, bu “bas!tç!” tar!h görü#ünü 
b!r kere daha tekz!p ett!n!z. Hattâ bu tekz!b!n!z b!r muc!ze #ekl!nde tecell! ett!. Tam 
manasıyla b!r 100 sene harpler!nden mecals!z, paramparça ve harabe hal!nde çı-
kan ve her türlü yorgunlu$un da fevk!nde b!tap b!r m!llet! b!rden çel!kle#t!rmes!n! 
b!len b!r adamın Atatürk’ün muc!zes!... Sakarya Harb!, Sakarya Zafer!, 20 ya#ımın 
en kuvvetl! hâtırası olmu#tur. O zamanlar kend! kend!me d!yordum: Acaba ben de 
m!llet!m! böyles!ne seferber edemez, onun ruhuna bu kurtarıcı hamley!, bu d!zg!n 
tanımaz !ht!rası nak#edemez m!yd!m? (!"ddetl" ve sürekl" alkı#lar, bravo sesler")

Lozan’da b!r asker d!plomat, %smet %nönü, Atatürk’ün gerçekle#t!rd!$! bu bü-
yük kalkınma eser!n! tamamladı. (Bravo sesler", alkı#lar) Bu eser, sömürgec!l!$!n 
kökünden bertarafı, Devlet !dares!n!n, !kt!sadının ve gücünün Türkle#t!r!lmes!, 
yabancı nüfuz çevreler!n!n son bak!yeler!n!n de tasf!yes!yle bereketl! b!r #ek!lde 
gel!#t!.

Erg!n ça$a er!#t!$!m zaman, Mustafa Kemal, bana, b!r kahramanın tam örne-
$!, komuta ve !dare !ç!n do$mu# b!r #ef, m!llet!n!n kader!n! de$!#t!rmek !ç!n ondan 
gerekl! her #ey! taleb edeb!len ve bütün sınırların da ötes!nde b!r l!der olarak gö-
zükmekteyd!... Paramparça vatanına yen! b!r ruh vermeye mukted!r olmu#, har!ce 
göz d!ken !ht!raslardan kaçınmı#, fakat y!ne de m!llî gururu co#kunlukla yücelte-
b!lm!#t!. (Bravo sesler")

Kanaat!m #udur k!, Mustafa Kemal, memleket!n! uçurumun d!b!nden çek!p 
ona !t!barlı b!r yer, yepyen! b!r vakar verd!$! ve böylece dehasını âleme kabul ett!r-
d!$! anlarda dah!, b!razdan !zah edece$!m sebeplerle, Arap karde#ler!m!z!n ço$u 
bu muza&er hamlen!n ö$ret!c! de$erler!n! tam mânas!yle ölçemed!ler. Her #ey!n 
kaybolmu# göründü$ü anlarda, sadece !rade ve !nat kurtarab!l!rd!. Mustafa Ke-
mal !se, !rade ve sebatın cüretkârane #ek!lde tecell!s!yd!, bunların b!rer örne$!yd!. 
Mondros Mütarekes!, Türk!ye’y! yabancı devletler!n !nsafına terk etm!#t! ve #!md!-
den akbabalar, yere ser!lm!# bu müdafaasız koca gövden!n etrafında uçu#maktay-
dılar, !#te o zaman, Mustafa Kemal, s!zce de b!zce de “vatan” den!len o s!h!rl! m!llet 
kel!mes!n!n çevres!nde, yok olan büyük b!r devlet!n bıraktı$ı öksüzler! b!rle#t!rd!.

%#te her #eyden mahrum !ken, hem b!r sava#ı hem b!r !ht!lâl! yönetmey! ba#ar-
dı. Yabancı kuvvetlere kar#ı sava#; daha az korkunç olmayan !ç kuvvetlere, yan! ata-
lete, bâtıla, cehalete; ahlâk!, s!yas! !kt!sad! ve z!hnî az gel!#m!#l!$e kar#ı da !ht!lâl... 



Ve !"te, o zamanlar b!r maceraperest, b!r çete re!s! den!len bu adam, ma#durları, 
terk ed!lm!", unutulmu"ları, yan! bu muazzam harekete g!rmek !ç!n tek !"aret, tek 
jest bekleyen köylü kütleler!n! dâvaya !"t!rake ça#ırdı. Hareket çarkına g!ren bu 
kütle, ma#rur stratej! üstatlarının, "üphec! pol!t!kacıların bütün hesaplarını allak 
bullak ett!.

Bu bakımdan Mustafa Kemal’!n "ahs!yet!, halk kütleler!n!n ayaklanması ve 
halk mücadeleler!n!n öncüsü olmu"tur. Bu mücadeleler onun ölümünden sonra da 
gen!"lem!", Do#u ve Batı bloklarının arasındak! üçüncü dünyaya da s!rayet etm!" 
ve onu sömürge tahakkümünden kurtarmı"tır. (Alkı!lar)

Bunlara ra#men, Atatürk hareket!n!n Arap memleketler! !ç!nde epey tered-
dütler yaratması ve her zaman der!n yankılar bulamamasının sebepler!n!, "üphe 
yok k!, bu l!der!n d!n ve d!n müesseses!ne kar"ı takındı#ı tavırlarda aramalıyız. 
Modern Türk!ye’n!n ban!s! !ç!n, o zamanlar, $slâm gelene#!, durgunluk ve hareket-
s!zl!k mekteb!n!n b!r âm!l! g!b! görünmekteyd!. Ba"ka b!r dey!mle, b!r man!vela 
de#!l, b!r fren olmaktaydı. Her "ey! yen! ba"tan kurmak, b!tm!" tükenm!" b!r bün-
yeye taptaze b!r enerj! zerk etmek !cab ett!#! bu yaman günlerde, harekets!zl!k ve 
çökme arasında b!r sebep net!ce ba#lantısı vaz’etmek kolay !d!. Tunus tecrübes!n!n 
ve $slâm’ın b!ze bütün gel!"meler! boyunca ö#rett!kler!n!n ı"ı#ı altında, vardı#ımız 
kanaat öyled!r k!, bu konuda b!z!m hükmümüz bu çok rad!kal yargılardan h!ssed!-
l!r "ek!lde ayrılmaktadır... Bâzı hallerde $slâm’ın uykusundan bahsed!lm!" oldu#u 
do#rudur. Fakat pek çok defa, sebep net!ce !le karı"tırılmı"tır. Bazı bel!rl! ve zorun-
lu keyf!yet -meselâ sömürgele"me hâd!ses!- hayatın tab!î akı"ını durdurup, m!lle-
t!n normal terakk!s!n! sekteye u#ratınca, ruhlarda cesaret!n kırılması ve !manın 
donup kalması mümkün olmaktadır...

Müesseseler!n tar!h!nde, d!nî duyguların tar!h!nde oldu#u g!b! “ölü zaman” 
den!len "eyler mevcuttur. Bütün be"er cam!aları, bu ye!s ve terk etme fasılalarını 
ya"amı"lardır. Manen, maddeten zayıf dü"en bu halk kend! !ç!ne çek!l!r, fertler !se 
mevcut andan ötes!n! dü"ünmez olurlar. Hattâ Allah’tan sadece ya"amaya devam 
etme müsaades!nden ba"ka "ey !stemezler, müm!nler kend!s!nden, adalet etmed!k-
çe de asuman büsbütün karanlı#a gömülür... Ancak, ruhların bu bezg!n ve uyu"-
mu" hal! çok defa, gerçek de#!l, zah!rîd!r. Asl! olmaktansa aldatıcıdır, bütün bunlar 
b!r !ç sây ve eme#! g!zlemekte, "a"ırtıcı s!lk!nmeler saklamaktadırlar.

F!lozof Herakl!t; “"nsano#lu h$çb$r zaman faal$yet$n dı!ında kalamaz. Uyku 
veya rüya hal$nde b$le dünya olaylarına $!t$rak ve b$r !ey yapmaya devam etmekte-
d$r.” demem!" m!d!r?

Çok zaman yoktur k! yabancı tahakkümündek! bütün memleketler g!b! 
$slâm’ın da bu kaybolma ve karanlı#ın !ç!ne daldı#ına hükmed!lm!" !d!. Fakat bu 
hüküm yanlı" olmu"tur. Z!ra bu ülkeler "!md! z!nc!rler!nden kurtulmu"lardır ve 
$slâm uyanmı"tır. Zaten Mısır’da %eyh Mehmet Abdu, Pak!stan’da %a!r Mehmet $k-
bal g!b! !nsanların d!ne get!rd!kler! fevkalâde destek !nkâr ed!leb!l!r m!? Beraber ve 
mütesan!t dâvaların bu !k! önder!nden b!r!nc!s! kend!n!, muasır devr!n !caplarına 
uygun b!r $slâm f!kr!yatının elemanlarını kurmaya vakfetm!", !k!nc!s! !se, d!n a"k 
ve ate"!n! !st!kbâl mücadeles!n!n !ç!ne sevk etm!"t!r. Öyle k!, dua, d!nî ve tefekkür 
ve "!!r, vatan gayret!n!n ayrılmaz ve tamamlayıcı dayana#ı olmu"tur.



Bugün !slâm dünyasında mü"ah#tler# hayrete sevk eden b#r "ey varsa, o da 
!slâm’ın hayat#yet# ve zamanımızın cem#yet#ne ve çe"#tl# güçlükler#ne #nt#bak ka-
b#l#yet#d#r. Sanay#le"me ça$ının her yönlü de$#"meler#, bütün gelenekler #ç#n aynı 
meseley#, yan# köklerden kopma meseles#n# vazetmekted#r. Y#rm#nc# asrın ekono-
m#k ve sosyal bünyes#ne çek#ngen tepk#ler gösteren b#r Müslüman, ancak kend# 
ölçüler#ne sı$dırab#lece$# dar b#r !slâm dünyasına kapanmaktadır. Bu !slâm onu 
b#r #kl#m de$#"mes#ne kar"ı muhafaza etmekte -h#ç olmazsa o öyle zannetmekte- 
o da uçurumun b#r kenarında geç#n#p g#tmekted#r. Fakat bu b#r #st#snadır. Buna 
mukab#l #l#m ve terakk# #st#kamet#nde g#den b#r Müslüman ve onların hayır k#r#yle 
yek vücut olan b#r Müslüman, !slâm gelene$#n#n gençle"mes#ne yardımcı olmak-
ta, böylel#kle !slam’a asıl evrensel karakter#n# vereb#lmekted#r... Unutmayalım k# 
Araplarda d#n, Devlete takaddüm etm#"t#r. D#n müesseses# Devletten evvel kanun 
yapmı" ve yürütmü"tür. %u halde, d#n, Devlet#n yanında ve Devletle beraber, yö-
netmeye, #lham vermeye, ahenk kurmaya mukted#rd#r ve öyle olmalıdır. B#z bu #k# 
varlı$ı, mutena kız de$#l de, b#rb#rler#n# tamamlayıcı olarak kabul ed#yoruz, onları 
ayırmaktansa b#rle"t#rmen#n daha do$ru ve daha haklı oldu$unu zanned#yoruz. 
Müslüman topra$ında lâ#k b#r Devlet#n kurulması, münaka"a götürmez k#, Arapla-
rın ço$u #ç#n "a"ırtıcı b#r yen#l#k #d#. Bu zamandan #t#barend#r k# Türk#ye #le ma$r#p 
ve ma"rık ülkeler# arasında b#r pürüz zuhur ett#. Ve hem s#z, hem b#zler bütün 
menfaatler#m#z#n #cab ett#rd#$# b#r yakla"manın ve onun #lah# takd#r#n#n dı"ında 
kaldık ve ya"adık. Artık bu devrey# kapamanın, ne yolun  güçlükler#nden ne de 
l#san açıklı$ından çek#nmeye b#r dostlu$u yen#den ke"fetmen#n #cabet ett#$#ne, b#z 
müdr#k#z. S#zler#n de bunları böyle ve aynı kuvvetle h#ssett#$#n#z# #ler# sürersem, 
zannetmem k# fazla yanılayım... B#z, Türk#ye ve Arap memleketler#n#n b#rb#rler#n# 
anlamaktan kaçınmalarının, kar"ılıklı #zahat #ç#n  tereddüt etmeler#n#, b#r araya 
gelmeler#n# #hmal etmen#n bütün mahzurlarını, b#rçok ves#lelerle ve acı #le der#n-
den h#ssett#k.

Bu mahzurlu durum, s#zler #ç#n de, b#zler #ç#n de, bu dâvada kaybett#kler#m#z# 
gayet #y# b#ld#$#m#z #ç#n, çok esef ver#c# b#r "eyd#. Atatürk #ç#n besled#$#m bütün 
hayranlı$ımı b#raz evvel #fade ett#m. Fakat ondan sonra daha da yakın maz#de m#llî 
hayatımızın b#rçok dev#rler# b#zler #ç#n çok kıymetl# dersler olmu"tur. Bunların 
#ç#nde b#lhassa en naz#k olanı, yan# #k#nc# Dünya Harb# devres#nde, Türk#ye s#yas# 
bas#ret#n, #ncel#$#n ve suples#n bütün kal#teler#n# göstermem#" m#d#r? Bu vası&arı 
b#zler #ç#n d#kkat ve #brete lâyık olmu"tur. Her tara'an tehl#kelerle çevr#l# b#r Tür-
k#ye, yen# #tt#faklar yapmaya veya taahhütler#n# #nkâr etmeye zorlanmasına ra$-
men, bütün ta"kınlıklara, bütün #$valara kar"ı d#renm#", sadece kend# selâmet ve 
emn#yet#n#n em#rler#ne #taat etm#" ve net#cede bütün muhar#p devletler#n takd#r#n# 
kazanmı"tır. Bu devrey# gerçek b#r d#plomas# okulu olarak tar#f etmekle mübala$a 
yapmı" olmuyorum. B#rkaç sene sonra bel#rl# olarak tar#f ed#len ve “poz!t!f nötra-
l!zm” d#ye #s#mlend#rd#$#m#z#, s#yas# tutum ka#deler#n#n de y#ne s#zler#n bu devre-
s#nde tohum hal#nde buldu$umuzu #lâve etmel#y#m.

%u veya bu sahalarda b#r çe"#t ayrılma dolayısıyla s#zler ve b#zler mütekab#l 
tecrübe ve muva(ak#yetler#m#zden kar"ılıklı olarak #st#fade edemed#k. Kel#men#n 
gerçek manasıyla aramızda b#r #" b#rl#$#n#n henüz ba"lamadı$ını s#zlere söylersem 
elbet yen# b#r "ey ö$renm#" olmayacaksınız. Türk ve Arap münasebetler#n#n de'e-
r#nde hayal kırıcı sayfalar fazlasıyla mevcuttur. Bunlar feda ed#lm#" "ans ve fırsatla-



rın, kaybed!lm!" !" b!rl!#!n!n sayfalarıdır. Ancak, b!r !" b!rl!#! !ç!n b!rb!r!n! anlamak 
farzdır. B!r dostun veya b!r partöner! anlayab!lmek !ç!n de evvelâ kend!n!z!n de !y!-
ce anla"ılab!lm!" olması "arttır. Bunları talebeden, klâs!k kançılarya âdetler! de#!l, 
fakat b!zzat m!lletler!n d!yalekt!#!, kar"ılıklı muhakeme sanatıdır.

S!z! tem!n eder!m k! baylar, "u anda bütün Arap memleketler!nde Türk s!-
yaset!n!n tutumunu, gerekçeler!n! ve hede$er!n! daha !y! anlayab!lmek !ç!n c!ddî 
ve sam!mî b!r end!"e mevcuttur. Bu memleketler!n !ç!nde ve bütün sev!yelerde, 
Kıbrıs’tak! Türk cam!asının muhtemel akıbet! hakkında s!zler!n besled!#!n!z üzün-
tüyü !drak edenler!n sayısı çoktur. Bu ıstıraplı dâvanın, der!n yaralar ve tam!r! 
!mkânsız ayrılmalara sebep olmadan ve b!lhassa oradak! Türk cam!asının “b!r 
adalets!zl!"e kurban g!tt!"! h!ss!ne varmadan” hall!, !nanın k! b!zler!n arzusudur. 
(Alkı#lar)

Bu adalets!zl!k h!ssî noktasında ısrar etmeme müsaade ed!n!z, çünkü belk! 
de en öneml! nokta budur. Öyle b!r zamanda b!rçok "ahs! felâket!ne katlanmaya 
pekâlâ razıdır da, yakınlarının veya karde"ler!n!n hakkını y!yen b!r kararı reddet-
mek !ç!n bütün gücüyle aya#a d!k!l!r. Evet öyle b!r zaman k!, b!r be"er toplulu#u-
nun haklarına veya bütünlü#üne yapılan b!r tecavüz, bu toplulu#un bütün fertler! 
!ç!n teker teker "ahıslarına yapılan b!r hakaret ve saldırı hal!ne geleb!lmekted!r. 
Madem k! burada, hep!m!z !ç!n az!z olan cam!aların dertler!n! anmaktayız, kur-
ban oldu#u kaba b!r adalets!zl!#e boyun e#mey! reddeden b!r m!llet! b!z Arapların 
da !t!na !le gözetme vaz!fes! !ç!nde oldu#umuzu s!zlere hatırlatmama gücenmey!n. 
Ev!nden, yurdundan kend! topra#ından kovulmu", h!maye bekled!#! beynelm!lel 
makamlarca da sürgün ed!lm!" b!r halk, F!l!st!n halkı, b!r meseley! hep!m!z!n önü-
ne koymaktadır. Ve bu dâvanın savsaklanmaması lâzımdır.

B!r olup b!tt!y! kabul etmek, tasd!k etmek kab!l m!d!r? Hem de bu olup b!tt! 
tecavüze ve vatan çalmaya b!r mükâfat "ekl!nde olursa?... Tahm!n eder!m k!, bazı-
ları bu F!l!st!n fac!asını, dâvası pek uzunca zaman ed!lm!" meseleler ar"!v!ne havale 
etmey! terc!h eyleyeceklerd!r. Fakat b!zler böyle hallerde ne müruru zaman, ne !lg!-
s!zl!k ne !hmal ne de yorgunluk tanımamalıyız... Gasp ed!lm!" b!r topra#a sokulup 
yerle"t!r!len %sra!l Devlet!, aynı müstemleke mantı#ı !le b!z Arapların nazarında 
"ek!l bulmaktadır. Dü"ününüz k! baylar, 1948 senes! bu çe"!t te"ebbüsler !ç!n son 
hudut senes!, tar!h!n !k! büyük cereyanının kes!"t!#! yerde bulunan b!r sene !d!. 
E#er b!rkaç sene daha geçm!" olsa !d! F!l!st!n’!n feth! tahakkuk edemezd!.

Arapların %sra!l’e olan husumet!n! d!nî veya ırkî çatı"malarla !zah etmeye 
kalkmak !se, hem bu dâvanın mânasını deforme etmek, hem de Arapları moral b!r 
kayba düçar etmek demekt!r. Bu dâvada d!nî veya ırkî h!çb!r mülâhaza bah!s konu-
su de#!ld!r ve bütün bunlar f!k!rler!m!zden çok uzaktırlar. F!l!st!n’de olup b!ten! 
sadece "u kel!melerle özetley!n: Bu sadece zorla ve s!lâhla yapılan b!r !st!mlâk 
meseles!d!r.

B!rçok muh!tlerde bu yaranın hâlâ kapanmamı" olmasına hayret ed!lmekted!r. 
Nasıl kapanab!l!r? Sömürgec!l!k deh"et ve zulüm kervanıyla beraber yürümü"tür. 
E#er bunların kurbanı olan m!lletler, bugün yaralarını sarmı"lar ve esk! tahakküm-
ler!yle yen! ve güvenl! münasebetler kurmu"larsa, bu sömürgec!l!#! tasf!ye hare-
ket!n!n !k! m!llet arasında her türlü d!yalo#u mümkün kılan b!r sosyal ve be"er! 
n!zam yaratab!lm!" olmasındadır. F!l!st!n’de !se, mesele h!ç böyle de#!ld!r. Gaddar-



lı!ın fa"ller", orada, sebep oldukları felâketler" tam"r edecek, sonuçlarının daha da 
fec" olmasına gayret etmekted"rler. F"l"st"n’"n #ed"t ve kaba b"r #ek"lde taks"m"nden 
$sra"l Devlet"n"n kurulmasından sek"z sene sonra, 1956’da $sra"l’"n Mısır’a tecavü-
züne #ah"t olduk. Süvey# Sava#ından sek"z sene sonrada da #"md", Ürdün Nehr"n"n 
sularının çevr"ld"!"n" görmektey"z. Gaspın arkasından meydan okuma gel"rse yen" 
tehd"tler devamlı #ek"lde esk" tecavüzler"n üstüne a#ılanırsa, adalet ve huzurun av-
det"nden nasıl bahsed"leb"l"r?

S"zler "ç"n Arap âlem"nde "sm"n"z" yen"den bulmak ve yaymak kolaydır. Bu-
nun "ç"n de masra%ı b"r propaganda gayret"n"n malûm "mkânlarına müracaata 
lüzum yoktur. Bütün bunları, sadece b"rkaç jest"n faz"let" "le, Arapların dâva ve 
dertler"ne gösterece!"n"z "lg" ve sempat" "le tem"n edeb"l"rs"n"z...

1952 Mart’ında, Tunus Hükümet" üyeler" "#gal kuvvetler"nce az"l ve hapsed"l-
m"# "ken, Tunus, "lk defa olarak "st"klâl dâvasının Güvenl"k Konsey"ne götürmeye 
çabalıyordu. Ben de b"zzat, Ramada’ya, Tunus’un en cenup ucuna sürgün gönder"l-
m"#t"m. M"llet"m"z o günler, kadın ve erkekler"yle beraber, sokak ve meydanlarda 
m"tralyöz ate#"n" gö!üslüyordu. B"zler de o anlarda dostlarımızın aded"n" sayıyor-
duk. Her alâmet"n b"r kıymet" vardı, her yardım veya destek "#aret" b"z"m "ç"n büyük 
tesell" "d". Radyolarımızın ba#ında heyecanla, Par"s’te Cha"llot sarayında cereyan 
eden Güvenl"k Konsey" müzakereler"n" tak"b ed"yorduk. Bekled"!"m"z kel"meler" 
söyleyeb"len ve b"ze mücadelem"zde sevk ve gayret veren b"r adam ortaya çıkab"ld" 
ve ona m"nnettarlı!ımız ebedîd"r. Bu Pak"stan deleges" Ahmet Buhar" "d". Kısmen 
de Ahmet Buhar"’n"n cömert talakatı sayes"nde, be# oy b"z"m, leh"m"ze, yan" Tunus 
meseles"n"n gündeme alınması yönünde tecell" ett". $ng"ltere ve B"rle#"k Amer"ka 
aleyhte rey verd"ler, fakat b"z"m "ç"n eng"n b"r keder kayna!ı olan, Türk"ye’n"n de 
aleyhte oy kullanması "d"... &unu söyleyey"m k" bu vaka, b"z"m Türk"ye "ç"n duydu-
!umuz h"sler" sürekl" b"r #ek"lde de!"#t"remezd".

E!er "k" Devlet"m"z arasındak" münasebetler da"mî b"r dostlu!un yanyana 
beraberl"!" #ekl"nde olmasaydı, bugün belk" burada bulunmak ve s"zler" de b"ze 
do!ru b"r adım atmaya davet etmek zevk"ne sah"p olamayacaktım. (Alkı!lar).

S"z"n sadece kend" pol"t"kanızın buyurduklarına "taate mecbur oldu!unuzu 
b"lenler arasında bulundu!umuz "ç"n, bugün Türk"ye’n"n küçük kayıtlardan kur-
tulmu# ve b"r büyük devlet rolünü "fa etmes"n" görmekten, sev"nç duymaktayız.

S"zlerle dosdo!ru ve sam"mî konu#tum. Temenn" eder"m k", baylar, s"zler bu 
sam"m"yet" yakın b"r "#b"rl"!"n"n b"r"nc" tem"natı olarak kabul edes"n"z. Öyle b"r 
"#b"rl"!" k", bütün #artlar "k" memleket"m"z" de buraya do!ru götürmekted"r.

Me#gale ve dertler"m"z bazan farklı olmasına ra!men, zanned"yorum k" aynı 
s"yas" real"zm telâkk"s"ne sah"b"z ve m"llî kaynaklarımızın rasyonel b"r #ek"lde kul-
lanılması ve gel"#t"r"lmes" "ç"n aynı arzuyla gayretler"m"z" es"rgem"yoruz. 2000 se-
nes"n"n teknoloj" meden"yet"nde yer"m"z" alab"lmek ve ona ahenkle katılab"lmek 
"ç"n aynı d"leklerle hazırlanıyoruz. Gelecek sene Tunus "st"klâl"n"n onuncu yılını 
kutlayaca!ız. Yen"den hayata kavu#an b"r m"llet" organ"ze etmek, onu sa!lam b"r 
yönet"m çevres"yle teçh"z etmek, m"llî faal"yetler" bereketl" kılmak ve mahsulün 
hesabını yapmak "ç"n, on sene çok de!"ld"r. Genel b"r b"lançodan bahsetmek belk" 
"dd"alı olacaktır. Ancak, ben bu b"lançonun poz"t"f oldu!una "nanmak "ç"n kâf" 
sebebe mal"k bulunuyorum.



Ö!rend"k ve "n#a ett"k. Acelec"l"!"n ve dogmat"zmanın "fratlarından d"kkat-
le kaçındık. B"z"m memleket"m"z g"b" b"r ülkede, kend" topra!ının ve sanay""n"n 
mahsuller"n" "hraç etmek; b"r nazar"yatçıdan d"!er"ne de!"#en ve sonuçları da çok 
defa münaka#a götürür olan doktr"nler" "thal etmekten çok daha öneml"d"r. Ba#-
langıçta gayretler"m"z n"speten mütevazı hudutlar "ç"nde olmu#tur. Bugün "se daha 
"dd"alı hale gelmekted"rler. Cem"yet"n ve devlet c"hazının "ç"nde yapılan bünye re-
formları, modern "capların sev"yes"ne yükselmek ve Tunus’a evrensel terakk" ala-
nında yer"n" vermek "mkânlarını bahsetm"#t"r. Memleket"m"z"n zeng"nl"kler" yen" 
petrol ara#tırma ve çalı#malarıyla z"yadele#m"#t"r.

$st"klâl"m"z"n bu "lk on senes"n" b"r formasyon devres" olarak kabul edersek, 
#üphe etmeyel"m k", onu tak"p eden on senede, b"r ver"m ve "nk"#af devres" olacak-
tır. Hamle ba#lamı#tır. Mak"na dönmekted"r. Adamlarımız "# ve eserler"n"n ba#ın-
dadırlar... (Alkı!lar)

Madem k" senelerden ve yıl dönümler"nden bahsed"yoruz, müsaade ed"n de 
s"zlere b"r hâtıramı nakledey"m. Z"ra bu hâtıra, mümkünse, ben"m bugün aranız-
dak" mevcud"yet"m" s"zlere daha "y" aydınlatab"lecekt"r. 1951 senes"nde Tunus’un 
"st"klâl" "ç"n n"ha" sava#a -ölmek de dâh"l her türlü tehl"keler"n bulundu!u sava-
#a- atılmadan önce memleket"n"z" görmek, $stanbul’u z"yaret etmek "stem"# ve 
Türk"ye’ye gelm"#t"m. Görüyorsunuz k" bu mukaddes z"yaret, net"ces"z kalmadı. 
Meyveler"n" verd". (Alkı!lar)

B"z"m sömürgele#mem"z, s"z"n yen"lg"n"z olmu#tu. S"z"n Kemal"st "ht"lâl"n"z 
"se, b"zlere maya oldu. (Alkı!lar) Ondan sonra, s"z de b"z de, b"rb"r"m"z" daha "y" ta-
nımaya merak ve gayret etmeden, b"rden, b"r müddet yol aldık. %"md" "se, "k" tara-
fın da "st"fade edece!" b"r "# b"rl"!"n" kurmanın elver"#l" saat" gelm"#t"r. B"z"m bütün 
görü#ler"m"z", bütün terc"hler"m"z" kabule yana#manızı telk"n etm"yoruz; Sadece 
onları d"kkat nazarına almanızı "st"yoruz. Sözler"m" b"t"r"rken, müsaade ed"n de, 
vakt"yle mektep de&er"ne ç"zd"!"m kel"meler" #"md" tekrar ederek gençle#men"n 
zevk"ne kavu#ayım: Ya#asın Türk"ye!,.. (Bravo, sesler"» sürekl" ve !"ddetl" alkı!lar)





!k"nc" Yasama Yılı

34. B!rle"!m
5 Aralık 1984 Çar"amba

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat! : 14:00
Ba"kan : Necmett!n Karaduman
Kât!p Üyeler : Yavuz Köymen (G!resun), Mustafa Murat Sökmeno#lu (Hatay)

Ç!n Halk Cumhur!yet! Ulusal Halk Kongres! 
Sürekl! Kom!te Üyes! Le! J!eq!ong

Sayın Ba!kan,
Sevg"l" karde!ler ve arkada!lar;
Sözüme ba!larken "lk olarak müsaaden"zle törene katılan çe!"tl" ülkelerden 

bayan m"lletvek"ller", Ç"n kadını ve !ahsım adına Türk kadınına s"yasî haklar ta-
nınmasının 50’nc" yıldönümünü heyecanla kutluyorum.

50 yıl önce büyük m"llî kahraman Kemal Atatürk’ün te!ebbüsü ve deste#" "le 
Türk kadını seçme ve seç"lme hakkını elde ed"p erkeklerle e!"tl"k, kar!ılıklı yardım 
ve b"rl"kte "lerleme sosyal statüsünü kazanmı!tır. Bu, sadece Türk kadın hareketle-
r"nde çı#ır açan büyük b"r yaratım de#"l, aynı zamanda dünya kadın "lerleme tar"-
h"nde de !anlı ve etk"s" çok sürecek b"r olaydı. B"z, bu kayda de#er hâd"sey" anma 
faal"yet"ne katılmak fırsatını bulab"ld"#"m"zden büyük !eref ve mutluluk duyar ve 
bu ves"leyle naz"k davet"ye ve hüsnükabul "le m"saf"rperverl"#"n" gösteren ev sah"p-
ler"m"ze "çtenl"kle te!ekkür eder"z.

Kadın, "nsano#lunun yarısını kapsıyor. Dünya uygarlı#ının gel"!t"r"lmes" 
kadın katkılarına sıkı  sıkıya ba#lıdır. Ça#da! meden"yet"n önem" "!aretler"nden 
b"r" kadının erkeklerle e!"t haklar payla!masıdır. H"ç de kolay kolay kazanılmaz 
bu haklar; ancak "ler" dü!ünce ve gücün uzun mücadelelerle ger" dü!ünce ve gücü 
yenmes"n"n b"r sonucudur. Bunun "ç"n kadın "le erkek arasında hak e!"tl"#"n" sa-
vunan ve Türk kadınına s"yasî haklar tanınmasında s"l"nmez katkılar yapan Yüce 
Atatürk’e der"n saygılar duyuyor ve bu arada Türk karde!ler"m"z"n gurur ve mutlu-
lu#unu sev"nçle payla!ıyoruz.

Bugün, ülkeler"m"z"n her alanında büyük rol oynayan kadın, toplumsal "ler-
leme ve gel"!mes"ne erkek g"b" ve kend"ne layık katkılarda bulunmaktadır. Bundan 
dolayı bütün toplumun saygısını kazanmı! bulunmaktadır. Kadın tems"lc"ler"n"n 
devlet"n en üst yasama organına seç"lmeler", toplumun kadın halkları "le statüsünü 
tanıması ve önem vermes"n"n canlı göster"s"d"r. Bundan büyük gurur duymakta-
yız. Bununla b"rl"kte, kadın olarak, üzer"m"ze dü!en görevler"n kutsal ve büyük 



oldu!unu çok "y" b"l"yoruz. B"z, sadece genç ku#a!ı büyütüp dünyamızın gelecek 
efend"ler"n" yet"#t"rmek de!"l, aynı zamanda erkeklerle b"rl"kte "nsan toplumunu 
durmadan "lerletmek yükümündey"z. $u anda en öneml" ve en müh"m "#"m"z barı# 
sa!lamaktır. Türk karde#lerle elele kalıcı b"r dünya barı#ı u!runda çaba sarf etmeye 
hazırız. Bu arada gelecek nes"ller"n refahı "ç"n vatanlarımızın kalkınmasına atılma-
lıyız. Tab"atıyla kadın ve çocuk hakları ve çıkarlarını sa!lamaya devam etmel"y"z. 
Bu, vazgeç"lmez b"r görev"m"zd"r.

Az"z karde#ler,
Atalarımızın "z"nde parlak yarına güven ve cesaretle "lerleyel"m. Sözümü b"-

t"r"rken m"saf"rperver ev sah"pler"m"ze b"r kez daha #ükranlar sunar ve kend"ler" 
adına bu konu#mayı yapma #eref"n" bana veren çe#"tl" ülkelerden davetl" olarak 
gelm"# bayan m"lletvek"ller"ne te#ekkür eder"m. Hep"n"ze te#ekkürler. (Alkı!lar)



!k"nc" Yasama Yılı

89. B!rle"!m
23 N!san 1985 Salı

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat! : 14:00
Ba"kan : Necmett!n Karaduman
Kât!p Üyeler : Durmu" F!kr! Sa#lar ($çel), Süleyman Ya#cıo#lu (Samsun)

Japonya Tems!lc!ler Mecl!s! Üyes! Susumu Kobayash!

Sayın Cumhurba!kanı, Sayın Ba!kan,
Sayın Ba!bakan, Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s"m"n Saygıde#er Üyeler",
Sayın Bayanlar ve Baylar;
Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s"n"n 65’"nc" Kurulu! Yıldönümünün bu tar"hî 

anma tören" münasebet"yle b"zlere yaptı#ımız devlet "çl"n buradak" yabancı "!t"-
rakç"ler adına en der"n !ükranlarımı "fade etmekten büyük mutluluk ve !eref duy-
maktayım.

Sayın Ba!kan,
Türk"ye’n"n modernle!mes"ne "l"!k"n tar"hî sürec"n 1830’lara kadar uzandı#ı 

söylen"r. Ancak, 65 yıl önce bugün Türk"ye’n"n burada, Ankara’da M"llî Mecl"s"n" 
kurması ve modern parlamenter demokras"y" kabul etme yolunda yen" ve kes"n b"r 
adım atmı! olması neden"yle, 23 N"san Türk halkı "ç"n unutulmayacak b"r anma 
günü te!k"l etmekted"r. Bu dönem, B"r"nc" Dünya Sava!ında ba!arısızlıklarla kar!ı-
la!mı! olan Türk halkının, har"çte müttef"k güçler"n Türk"ye’y" parçalama planları-
na sahne olurken, dah"lde de "mparatorluk rej"m"n" yıkıp b"r Cumhur"yet kurmak 
yolundak" emeller"n" gerçekle!t"rmeye ba!ladı#ı b"r dönem "d".

Selan"k’te kend" hal"nde b"r a"le "ç"nde dünyaya gelen Mustafa Kemal, "!te bu 
!artlar altında m"llî güçler" toplamı! ve Temmuz 1919 Erzurum Kongres" ve aynı 
yılın Eylül ayında gerçekle!en S"vas Kongres" g"b" sa$alardan geçerek, bugünkü 
Büyük M"llet Mecl"s"n"n öncüsü B"r"nc" M"llet Mecl"s"n" 23 N"san 1920 tar"h"n-
de kurmu!tur. Atatürk, daha sonra 29 Ek"m 1923’te de Cumhur"yet" "lan etm"! ve 
Türk"ye’n"n "lk Cumhurba!kanı olmu!tur. Türk"ye’n"n demokras" "st"kamet"ndek" 
"lerley"!"n"n o noktaya varana kadar kolay ve rahat b"r yolda geçmed"#"n" tahayyül 
etmek gerçekten zor olmayacaktır.

Sayın Ba!kan,
Bu sabah Anıtkab"r" z"yarette bulunmak ve Türk"ye’n"n bu büyük kurtarıcı-

sının ruhunu !ad etmek !eref"ne na"l olduk. Görkeml" kabr"n g"r"!"nde mermer 
üzer"ne "!lenm"! olan me!hur “Hâk!m!yet m!llet!nd!r” sözler"n" okudu#umda, 



Atatürk’ün, Türk!ye’n!n modernle"mes!n! gerçekle"t!rmede kullandı#ı bu !ler!c! 
f!k!rden der!n b!r "ek!lde etk!lend!m. Dünyanın o günkü karı"ık durumunda, kuv-
vetler ayrımı prens!pler!n! de nazarı !t!bara alarak, Türk!ye’y! m!llî b!r felaket!n 
e"!#!nden kurtarmı" olan bu tar!hî l!dere en der!n saygı ve hayranlık h!sler!yle dolu 
bulunmaktayım. Türk!ye’y!, bu kahraman "ahs!yet!n vefatından sonra da O’nun 
as!l ve !ler! görü"lü !deal!n! !dame ett!rm!" ve demokras! gelene#!n! zaman zaman 
kar"ıla"tı#ı güçlüklere ra#men korumu" olmasından dolayı kutlamak gerek!r.

Asya ve Avrupa’yı ba#layan son derece müh!m b!r noktada yer alan b!r ülke 
olarak Türk!ye, bugün dünyanın barı" ve !st!krarı !ç!n kayda de#er b!r rol oyna-
makta ve bölgen!n gel!"me ve refahına katkıda bulunmaktadır. Türk!ye, sosyal ve 
ekonom!k gel!"mes!n! dah! !ler!ye götüreb!lmek !ç!n Ekselansları Cumhurba"kanı 
Kenan Evren ve Ba"bakan Turgut Özal’ın akıllı öncülü#ünde her türlü gayret! sarf 
etmekte ve kayda de#er net!celer almaktadır. $nanıyorum k!, Türk!ye bugünkü ha-
l!yle Atatürk’ün “Yurtta Sulh C!handa Sulh” vec!zes!n!n ça#da" b!r tezahürü oldu#u 
g!b!, dünyada barı" ve !st!krarı aynı "ek!lde arzulayan Japonya da bu duyguyu ta-
mamen payla"maktadır.

Sayın Ba"kan;
Türk-Japon dostlu#u !ç!n Parlamenterler B!rl!#! tems!lc!s! olarak bu as!l ülkey! 

z!yaret etme ve böyle uzun ve "ere%! b!r gelene#! olan Türk!ye Büyük M!llet Mecl!-
s!ndek! arkada"larımla b!zzat f!k!r teat!s!nde bulunma "ansına sah!p oldum. Bugün 
burada b!r araya gelen de#!"!k ülkeden b!rçok parlamenter!n Türk!ye Büyük M!llet 
Mecl!s!ndek! kar"ıtları !le kuracakları kar"ılıklı !l!"k!ler!n böyle hayırlı ves!lelerle 
artmasını ve m!lletler arasındak! kar"ılıklı anlayı" ve dostluk !le !"b!rl!#!n!n daha 
da gel!"mes!n! sam!m! olarak temenn! etmektey!m. Sözler!m! b!t!r!rken, bütün ya-
bancı heyetler adına Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ne ve Türk Hükümet!ne, b!ze bu 
!mt!yazlı !mkânı sa#ladıkları !ç!n ve Türk halkına da b!ze gösterd!kler! m!saf!rper-
verl!kten dolayı !çten te"ekkürler!m! !fade etmek !ster!m. Ayrıca, Sayın Ba"kan, zatı 
âl!ler! ve burada bulunan bütün mümtaz "ahs!yetler !le Türk!ye Cumhur!yet!n!n 
refahı !ç!n en !y! d!lekler!m! sunuyorum. Te"ekkür eder!m. (Alkı"lar)



96. B!rle"!m
23 N!san 1986 Çar"amba

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat! : 14:30
Ba"kan : Necmett!n Karaduman
Kât!p Üyeler : Mehmet Üner (Kayser!), Yavuz Köymen (G!resun)

Avrupa Parlamenter Mecl!s! Ba"kan Yardımcısı 
Ol!ver J. Flanagan

Kurulu!unun 66’ncı yıldönümünde bu mutlu olay nedenl"yle Türk"ye Büyük 
M"llet Mecl"s"n"n üyeler"ne sam"mî tebr"kler"m" ve "y" d"lekler"m" sunmak, bana 
en büyük mutlulu#u vermekted"r. Bu olay, her m"llet"n hayatında büyük ve tar"hî 
dönüm noktasıdır. Türk M"llet" bununla gurur duymaktadır. Bu, onun "ç"n sev"nç 
kayna#ıdır. 66 yıl, b"r m"llet mecl"sl"n"n hayatında çok kısa b"r zaman d"l"m"n" olu!-
turuyor; fakat bu öyle b"r dönemd"r k", her Avrupa ülkes"n"n kend" problemler" 
vardı. Bunların b"rço#unu çözümlemek zor; d"#erler" çözümlend" ve d"#er m"llet-
ler kend" sorunlarını çözümlemek "ç"n c"ddî gayret "çer"s"nded"rler.

Türk"ye’n"n de kend" sorunları vardı. Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s"n"n, Avru-
pa Konsey" düzey"ndek" çalı!malarını, Avrupa Konsey" Danı!ma Mecl"s"n"n 822 
ve 840 sayılı kararları çerçeves"nde yürüttü#ü "nancındayız. Türk"ye Büyük M"llet 
Mecl"s"ne, özgürlükçü demokras" pol"t"kalarını büyük b"r hızla yer"ne get"rd"#" "ç"n 
tebr"kler"m" sunarım.

Yasama özgürlü#ü, hak özgürlü#ü, e#"t"m ve çalı!ma özgürlü#ü, pol"t"ka ve 
d"n özgürlü#ü, b"r k"msen"n f"k"r ve dü!ünce özgürlü#ü ve demokras" yasaları 
çerçeves"nde ya!amını sürdürmes", o m"llet"n halkına verece#" en büyük hed"ye-
d"r. Özgürlü#e ve k"!"sel haklara paha b"ç"lemez. Bunu her zaman hatırlatmalıyız. 
Dünyada halktan daha öneml" h"çb"r !ey yoktur; para, mal, mülk, zeng"nl"k; erkek, 
kadın ve çocuklarla kıyaslanmayacak kadar önems"zd"r. Mutlu, sa#lıklı ve özgür 
topluma sah"p olmayan b"r m"llet muva$ak olamaz ve ayakta duramaz.

Türk"ye’n"n pek çok yerler"nde sıkı yönet"m"n kaldırılması, tutukluların ser-
best bırakılması ve ölüm cezalarının uygulanmaması ve buna benzer pek çok !eyle-
re, Avrupa organ"zasyonlarıyla olan "l"!k"ler"n normalle!t"r"lmes" hususunda Türk 
Hükümet" "le Türk vatanda!larının gösterd"kler" açık "stekler de dah"ld"r. Sa#lıklı 
b"r demokras" "ç"n halk "le hükümet arasında b"rb"rler"ne kar!ı güven olmalıdır 
ve bu hususta Türk"ye’de büyük bel"rt"ler mevcuttur; temenn"m"z, bunun devam 
etmes"d"r. B"r m"llet "ç"n tam olarak demokras"ye ula!mak kolay de#"ld"r.

Buraya b"lg" ed"nmek "ç"n gelen Avrupa Konsey" tems"lc"ler"ne, Türk oto-
r"teler" ve resmî görevl"ler" büyük yardımda bulunmu!lardır, ba!arılı yoldasınız. 
Do#ru ve as"l gayretler"n"z"n gelecek yılarda semeres"n" görece#"m"ze "nanıyorum. 
(Alkı!lar)





94. B!rle"!m
23 N!san 1987 Per"embe

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat! : 14:30
Ba"kan : Necmett!n Karaduman
Kât!p Üyeler : Süleyman Ya#cıo#lu (Samsun), Mehmet Üner (Kayser!)

Lüksemburg M!llet Mecl!s! Üyes! Astr!d Lull!ng)

Sayın Ba!kan, Sayın Türk Parlamenter meslekta!larım, Bayanlar ve Baylar;
Bugün, s"z"nle beraber ülken"zde parlamenter demokras"n"n ba!langıcını "fa-

de eden TBMM’n"n kurulu!unun 67’nc" Yıldönümünü kutlamak "ç"n, 1985’ten bu 
yana âdet oldu#u üzere, çe!"tl" ülkelerden, Asya’dan, Afr"ka’dan, Kuzey ve Güney 
Amer"ka’dan parlamenter meslekta!ları davet etm"! bulunuyorsunuz. 27 ülkeden 
27 meslekta!ım adına, bu davet "ç"n s"ze hararetle te!ekkür etmekten büyük b"r 
zevk ve !eref duyuyorum. $ayet bu ves"leyle s"ze te!ekkür edeb"lmek !eref" dünya-
nın en küçük ülkeler"nden b"r"nden ve bugün burada tems"l ed"lenler "ç"nden en 
küçü#ünden gelen bana na"l olmu! "se bunu sadece konuklarınız arasından seçmek 
"ç"n d"kkate aldı#ınız gerçekten çok objekt"f ve tarafsız b"r kıstas olan parlamen-
ter kıdem"me borçluyum. Bu büyük ves"leyle bu kürsüyü "!gal edeb"lmek ben"m 
"ç"n büyük oldu#u kadar b"r o kadar da ben" korkutan b"r !ere%"r. Z"ra, özell"kle 
Türk"ye’n"n ba#ımsızlı#ının ve özgürlü#ünün güvences" olan, s"yasî, ekonom"k ve 
toplumsal "st"krarı yolunda günbegün mücadele vermek zorunda kaldı#ı b"r dö-
nemde, bu yıldönümünün s"zler "ç"n ta!ıdı#ı önem"n b"l"nc"ndey"z. 

Fazla "dd"alı olmaksızın, buradak" mevcud"yet"m"z"n, b"z"m en gen"! anlamda 
demokrat"k özgürlükler d"ye adlandırdı#ımız me!akkatl" tecrübelerden sonra, pek 
öyle uzun b"r çabayı gerekt"rmeyen, ancak zaman alan kalıcı b"r eser" gerçekle!t"r-
men"ze "mkân vermek "ç"n b"z"m d"kkatle, bazılarının "lg"yle fakat sabırla "zled"-
#"m"z b"r gel"!mey" yen"den tes"s etmek "ç"n sarf ett"#"n"z çabalara s"zce b"r saygı 
n"!anes" olarak telakk" ed"leb"lece#"n" söyleyeb"lece#"m" sanırım. Büyük maz"s" ve 
co#rafî konumu neden"yle Türk"ye’n"n günümüz dünyasında öneml" b"r rol yük-
leneb"lece#"n"n b"z Avrupalıları oldu#u kadar Asya ve Afr"kalı kom!uları da tam 
anlamıyla b"l"nc"nded"r. &çer"de oldu#u kadar dı!arıda da !üphes"z her zaman genel 
b"r co!kuyla kar!ılanmayan önlemler sayes"nde gerçekle!t"rmek üzere oldu#unuz 
s"yasî "st"krar, "kt"sadî ve toplumsal gel"!me çalı!malarınızın ba!arısı, büyük çaba-
lar, büyük s"yasî cesaret ancak aynı zamanda b"zler"n de anlayı! ve dayanı!masının 
kar!ılı#ıdır.

 Avrupa Toplulu#u kurucu üyes" devletlerden b"r"nden gelen b"r Avrupalı 
olarak, e#er anlayı! ve dayanı!madan bahsed"yorsam, b"l"yorum k", 12’ler Avrupa 



Toplulu!una ba"vurunuzun ardından, b#zden, böyles# sözler#n sadece sözde kal-
mamasını ancak arkasından #craatın gelmes#n# bekl#yorsunuz.

Türk#ye’n#n Toplulu!un tam üyes# olmak #ç#n yaptı!ı ba"vuru, Toplulu!un 
açık b#r kr#z hal# #ç#nde olmamakla beraber, özell#kle #kt#sadî ve malî büyük sorun-
larla kar"ı kar"ıya bulundu!u b#r dönemde yapıldı!ı b#r gerçekt#r.

Par#s ve Roma Antla"malarının uygulanmaya kondu!u #lk yılları ya"amı" b#r 
Avrupa  Parlamentosu esk# üyes# sıfatıyla, Toplulu!un 10’a, 11’e ve 12’ye gen#"leme-
s#n# henüz s#nd#remed#!#n# b#l#yorum. Henüz daha 6’dan 9’a gen#"lemes#n# b#le ba-
"aramamı"tır ve bunun tek neden# de b#r ve #k#nc# petrol "okunun yol açtı!ı #kt#sadî 
bunalım de!#ld#r.

B#rço!umuz #ç#n bu büyük Avrupa bütünle"mes# eser# yönünde daha #ler# 
g#tmek #ç#n, daha önceden gerçekle"m#" olması gereken, bundan tam 30 yıl önce 
programlanmı" olan bu tek pazarı kurmak #ç#n fakat aynı zamanda Avrupa B#rl#!# 
hedef#ne do!ru #lerlemek #ç#n yen# b#r ba"langıç noktası olması gereken 1985’te 
Lüksemburg’da, ülkemde, müzakere ed#len “Tek Senet” $rlanda Anayasa Mahke-
mes#n#n b#r kararı #le bloke ed#lm#" durumdadır.

Böyles# b#r dönemde ülken#z#n üyel#k ba"vurusu, Avrupa’da kend#ler#n# devlet 
adamı telakk# edenler# sev#nce bo!madı!ını takd#r eders#n#z. Ülken#z#n demogra-
f#k a!ırlı!ı, boyutları, konumu, #kt#sadî ve toplumsal meseleler#n müzakereler#, son 
15 yıldır d#!er ülkelerle ya"adı!ımız ve mutlu sona vardırdıklarımızdan daha kolay 
kılmayacaktır. Bunu s#z de b#l#yorsunuz, b#z de b#l#yoruz. Fakat, e!er k# 10’a, 11’e 
ve 12’ye gen#"leme esas olarak s#yasal nedenlerle yapılmı"sa, aynı "ek#lde keza Tür-
k#ye #le müzakerelere lehte b#r önyargı #le ba"lamak #ç#n de ben#m "ahsî görü"üme 
göre geçerl# s#yasal nedenler mevcuttur. Türk#ye Avrupa Konsey# üyes#d#r, Türk#ye 
Kuzey Atlant#k $tt#fakının üyes#d#r. Ülken#zdek# tüm s#yasî güçler#n, Avrupa Top-
lulu!una üyel#k #stem#nde, tıpkı Türk#ye’n#n NATO #çer#s#nde oynadı!ı güçlü ve 
sözüne güven#l#r partner rolüne #l#"k#n olarak f#k#r b#rl#!# #ç#nde olmaları g#b#, tam 
b#r arıla"ma #çer#s#nde olmaları ben#m #ç#n bu müzakerede s#z#n en büyük kozu-
nuzdur. Z#ra bugün üye durumunda olan bazı ülkeler, b#lhassa s#yasî #"b#rl#!# söz 
konusu oldu!u zaman, Türk#ye’n#n bu konuda get#rece!#nden daha fazla sorun ya-
ratmaktadırlar. Toplulu!u bloke etmekte ve #lerlemes#n# engellemekted#rler. Bun-
ların özell#kle güvenl#k pol#t#kası konusundak# tutumları, k# bu olmaksızın Avrupa 
dünyayı yönetmek #steyen süper güçlerle e"#t haklara sah#p b#r partner de!#l büyük 
b#r serbest de!#"#m bölges#, en fazlasıyla büyük b#r pazar olarak kalacaktır; Avru-
palı pol#t#kacıları Türk #"gücünün serbest dola"ımı kar"ısındak# kaygılar ve burada 
k#"# ba"ına GSMH #le b#zdek# arasındak# fark kadar me"gul etmel#d#r.

%üphes#z, üyel#k ba"vurunuz zorluklar yaratacaktır. Ancak, Amer#ka’nın 
SSCB’n#n, Japonya’nın fak#r akrabası olmak #stemeyen ve olmaması gereken Av 
rupa #ç#n, kıtamız #ç#n, bu aynı zamanda b#r "ans de!#l m#d#r?

Keza Afr#kalı ve Ortado!ulu kom"ularınız #ç#n de bu b#r "anstır. Z#ra b#rle"#k, 
güçlü ve büyük b#r Avrupa bugün olamadı!ından çok daha #y# b#ç#mde, b#tmek tü-
kenmek b#lmeyen s#lahlı #ht#la&arla harap olmu" bölgelerde barı"ın, #kt#sadî ve top-
lumsal #st#krarın yen#den tes#s# yönünde b#r rol üstleneb#l#r. O halde, sözler#m# b#r 
umut mesajı #le b#t#rmek #ster#m; s#z#n #ç#n ve b#z#m #ç#n bu büyük ve zor sınavın, 
üstes#nden gel#p ba"armak umuduyla. Ancak bunun #ç#n gerek s#z#n gerekse b#z#m 



her !k! tarafın da cesarete, gerçekç!l!"e, anlayı#a ve dayanı#maya !ht!yacımız ola-
caktır. Fırsatçılık, benc!ll!k ve b!lhassa !ster sa"dan olsun, !ster sondan olsun, s!yasî 
demagoj! dü#manlarımız olacaktır. Önümüzdek! senelerde parlamenterler!n s!zde 
ve b!zde büyük b!r rolü ye a"ır b!r sorumlulu"u olacaktır Z!ra seçmenler!ne, b!rb!r-
ler!ne, varmaya çalı#tı"ımız hedefe, barı#, özgürlük ve refaha g!den yolun ulusal ve 
bölgesel benc!ll!kler!n aleyh!ne n!ce çabalar ve özver!ler !steyece"!n! anlatmamız 
gerekecekt!r. Bu görev!n yücel!"!n! müdr!k olaca"ımız umut ve !nancıyla, b!ze s!z-
ler! daha !y! tanımak, daha !y! anlamak fırsatını veren, daha !y! ba#armak !ç!n b!r 
koz olacak bu davet !ç!n te#ekkürler!m! y!nelemek !ster!m. (Alkı!lar)





Onsek!z!nc! Dönem

62. B!rle"!m
23 N!san 1988 Cumartes!

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat! : 14:30
Ba"kan : Yıldırım Akbulut
Kât!p Üyeler : Cemal Özb!len (Kırklarel!), #sma!l Ü$dül (Ed!rne)

Malezya M!llet Mecl!s! Ba"kanı Tan Sr! Dato Mohd Zah!r 
Hacı #sma!l

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Ba"kanı Yıldırım Akbulut,
Sayın M!lletvek!ller!,
Bayanlar ve Baylar;
Benden, bu Yüce Mecl!ste, de#erl! konuklar adına b!r konu"ma yapmam !sten-

d!. Bu ben!m !ç!n büyük b!r "eref ve ayrıcalıktır. Söyled!kler!ne göre ben! aranızda 
en kıdeml! oldu#um !ç!n seçm!"ler. En kıdeml! olmam, gayet tab!î en yetenekl! 
olmam demek de#!ld!r. Fakat her "eyden önce, bu büyük olayda burada olmak !ç!n 
davet ed!lm!" oldu#umuzdan ötürü ne kadar memnun oldu#umuzu, kend! adıma 
ve e"!m!n adına, !fade etmek !ster!m.

Bugün burada toplanmı" olan b!z konuklarınızı davet ett!#!n!zden ötürü 
TBMM’ye te"ekkür etmek !ster!m. Bu davet ba"lı ba"ına b!r kutlama ve hatırla-
madır. TBMM’n!n 68’!nc!  yıldönümünün kutlandı#ı bugünde Türk erkek ve kız 
karde"ler!m!z!n ne"e ve mutlulu#unu payla"mak !ç!n buradayız. Bu Büyük M!llet 
Mecl!s! bazılarımız !ç!n kend! ülkeler!ım!zdek! parlamentoların aynıdır; ülken!n en 
yüksek kurumudur; ama TBMM, Türk halkı !ç!n, b!r parlamentodan daha öte b!r 
"eyd!r. $t!laf devletler!nce çoktan !"gal ed!lm!" olan $stanbul’da vuku bulan 16 Mart 
1920 olaylarını tak!ben, Türk!ye’n!n sevg!l! önder! Kemal Atatürk Parlamento üye-
ler!n! 23 N!san 1920’de Ankara’da toplanmaya ça#ırdı. O gün B!r!nc! TBMM açıldı 
ve Kemal Atatürk Ba"kan seç!ld!. 23 N!san 1923’de !se yen! b!r Mecl!s seç!lm!" ve !lk 
toplantısını yaparak derhal yen! b!r hükümet te"k!l!ne karar verm!"t!r. Mecl!s aynı 
zamanda, Pad!"ahın yer!ne b!r hükümet ba"kanı tay!n ed!lmes!n! uygun görmem!" 
ve M!llet !rades!n!n yüce b!r güç olan TBMM tarafından tems!l ed!lmes!n! ve Mec-
l!s!n hem te"r!î, hem de !craî yetk!lerle mücehhez olmasını kararla"tırmı"tır.

B!z!m bugün kutladı#ımız 23 N!san, 68’!nc! yıldönümüdür. Türk Ulusu !ç!n 
Büyük M!llet Mecl!s!n!n te"k!l!, hükümet!n te"k!l! demek !d!. D!#er bazı ülkeler-
de oldu#unun aks!ne Mecl!s kurulur kurulmaz hükümet te"ekkül etm!" oluyordu. 
B!r de "u var k!, Büyük M!llet Mecl!s! kuruldu#unda memleket dah!lî ve har!cî 



dü!manlar "le sava! "ç"nde "d". #t"laf devletler" bu ülkeye boyun e$d"rmek "ç"n el-
ler"nden gelen" yapıyordu. Bu devletler, sırf hükümet" zayı%atmak "ç"n, bazı barı! 
g"r"!"mler"nde bulunuyorlardı. Bu yüzden o dönem Büyük M"llet Mecl"s" "ç"n en 
zor yıllardı. Mecl"s"n, sava! meydanlarında kend"nden daha büyük dü!manlarını 
yenm"! olması ve d"$er tüm güçlükler"n üstes"nden gelmes", yabancı devletlerden 
kurtulma ba!arısını gösteren Türk M"llet"n"n büyüklü$ünün ve kend"n" toparlama 
yetene$"n"n öneml" b"r del"ll"d"r. Bu konuda Büyük önderler" Kemal Atatürk’e hak-
kını vermek gerek. O yalnız büyük b"r asker de$"l, aynı zamanda mükemmel b"r 
pol"t"kacı ve "darec" oldu$unu da "spat etm"!t"r; ama Türk Ulusu da üstüne dü!en" 
yapmaktan ger" kalmamı!, böyle büyük b"r adamın önderl"$"ne layık ve mukted"r 
oldu$unu da gösterm"!t"r. Türk"ye, "!te o günlerden bu yana, "kt"saden ve s"yaseten 
hep kuvvetlene gelm"!t"r. Esk" tarz ya!amdan yen" tarz ya!ama geç"lmes" olumlu 
sonuçlarını verm"!t"r. 1963-1967 yıllarını kapsayan b"r"nc" 5 yıllık Kalkınma Planı, 
gayr" saf" m"llî hâsılayı (GSMH) her yıl yüzde 6.7 artırmı!tır. #k"nc" 5 yıllık Plan 
GSMH’y" yüzde 7 artırmayı hedef almı!tır. Üçüncü 5 yıllık Plan yüzde 7.4; Dördün-
cü 5 Yıllık Plan yüzde 8. B"rçok devlet adamlarının kanaat" odur k", ülkede barı! ol-
du$u zaman, "nsanların çalı!ması ve mar"fet" "le ülke muhakkak refaha er"!"r; ama 
sava! ve n"fak olursa, do$al kaynakları ne kadar zeng"n olursa olsun, ülke muztar"p 
olur. Türk"ye, "&"har ederek bel"rtey"m k", B"r"nc" Büyük M"llet Mecl"s"nden ber" 
halka barı! sa$lamı! ve böyle oldu$u "ç"nde ülkede "!ler "y"ye g"tm"!t"r. Türk"ye 
kadınlara da haklar tanıyarak aynı zamanda b"r demokras" kales" olmu!tur.

Sayın Ba!kan,
H"nd"stan "le H"nd"ç"n" arasına sıkı!mı! vaz"yette, Asya kıtasının ucunda b"r 

yarımada ülkes" olan Malezya, Türk Kurtulu! Sava!ı olurken, #ng"l"z "dares" altında 
"d". Kemal Atatürk’ün o günlerde yaptı$ı kahramanca "!ler"n haberler" ta b"zlere 
kadar gel"yordu. O günlerdek" "let"!"m ve ula!ım zorlukları d"kkate alındı$ında bu 
gerçekten !a!ırtıcıdır. Onun res"mler" çoklarımızın ev"nde duvarlara asılma$a ba!-
ladı.

O b"z" özgür olma$a cesaretlend"rd". #ng"l"zler h"ç ho!lanmadı ama, o b"ze "l-
ham kayna$ı oldu. B"z de mücadele ett"k ve 1947’de sömürge olmaktan kurtulduk.

Ben kend"m, gençl"$"mde, ate!l" b"r Atatürk hayranı "d"m. Atatürk b"r dah" ve 
en çok muhtaç oldu$u anda Türk M"llet"ne Tanrı’nın b"r "hsanıdır.

#!te bugün ben burada onun eser" olan Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s"nde du-
ruyor ve ona saygımı sunuyorum. B"rkaç ay önces"ne kadar hayal dah" etmed"$"m 
b"r !ey. Maz"y" dü!ünürken, hal ve "st"kbal" gözden kaçırmamalıyız. O Büyük Ön-
der Atatürk’ün deney" de gösterd"$" g"b" b"z tar"h"m"zde yen" do$an ulusların hem 
zaf"yet"ne, hem kuvvet"ne hem de b"lgel"$"ne tanık olduk. Hatalarımızdan ders ala-
rak, daha mutlu olmak "ç"n, "lerde geçm"!te oldu$undan daha "y" sonuçlar almayı 
üm"t edeb"l"r"z. Malezya’nın gelecek "ç"n emel" !udur: B"z"m g"b" aynı dü!üncedek" 
her uluslar elb"rl"$" etmel", aralarındak" sorunları azaltmalı ve hal"klarımızın mü!-
terek menfaat" "ç"n olab"ld"$"nce ortak b"r görü! etrafında toplanmalıdır.

Sayın Ba!kan,
Konuklar adına, TBMM’n"n üyeler"ne ve Mecl"s"n kend"s"ne #st"kbalde daha 

büyük ba!arılar d"ler ve Türk"ye’n"n daha müre'eh olmasını temenn" eder"m. Bu 



mutlu günde kend!ler! !le beraber olalım d!ye b!z! davet ett!kler!nden ötürü ev sa-
h!pler!m!ze b!r kere daha te"ekkür eder!m. Türk!ye’ye ayak bastı#ımız anda b!ze 
yabancılık çekt!rmed!n!z.

B!z! ve e"ler!m!z! a#ırlamak !ç!n çok güzel b!r program yapılmı". Tar!htek! 
büyüklükler! !le ö#ünmeye layık güzel ve kad!m Ankara ve $stanbul kentler!nde 
hem esk! tanıdıkları görmey!, hem yen! dostlar ed!nmey! umut ed!yoruz. Candan 
!nsanlarınıza m!nnettarız.

Malezya Parlamentosu adına s!ze, TBMM’n!n üyeler!ne, b!z!m parlamenter-
ler!n selamlarını get!r!yorum ve barı" ve refahın da!m olmasına dua ed!yorum. Bu 
mütevaz! nutkuma Büyük Önder Atatürk’ün 17 %ubat 1923’te $zm!r $kt!sat Kong-
res!nde !rad ett!#! nutuktan b!r parça !le son vermek !st!yorum. Sanıyorum k!, bu 
sözler bütün parlamento üyeler!ne, bütün mecl!slere her zaman kab!l! tatb!kt!r.

Arkada"lar;
Çe"!tl! meslek ve sanatların seç!lm!" tems!lc!ler! olarak, do#rudan do#ruya 

halkın !ç!nden buraya geld!n!z. Onun !ç!n, halkımızın !ht!yaçlarını, üm!tler!n!, öz-
lemler!n! ve aynı zamanda ıstıraplarını çok !y! b!l!yorsunuz. S!z!n görü" ve tavs!ye-
ler!n!z, halkın görü" ve tavs!yeler!d!r. Onlar, b!ze do#ru yolu gösterecekt!r. Çünkü 
hal!kın ses! hakkın ses!d!r.” Te"ekkür eder!m. (Alkı!lar)





Onsek!z!nc! Dönem
"k!nc! Yasama Yılı

81. B!rle"!m
23 N!san 1989 Pazar

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat! : 14:30
Ba"kan : Yıldırım Akbulut
Kât!p Üyeler : Mustafa Sarıgül (#stanbul), Mustafa Ertu$rul Ünlü (Bursa)

!sv"çre Kantonlar Mecl"s" Ba#kanı Hüber Reymon

Büyük M!llet Mecl!s!n!n Sayın Ba"kanı, Sayın Ba"bakan,
S!yasî Part!ler!n Sayın Ba"kanları,
Bayanlar, Baylar;
Bu oturumun kapanı" konu"masını yapmam benden yakla"ık !k! saat önce 

talep ed!ld!#!nde büyük b!r süpr!zle kar"ıla"tım. Ancak, "unu söylemel!y!m k!, s!ze, 
Sayın Ba"kan ve Türk S!yasî hayatının en seçk!n tems!lc!ler!ne h!tab edeb!lmek 
ben!m !ç!n büyük b!r "ere$!r. “Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!” adını ta"ıyan parla-
mentonuz 69 ya"ında. Zor "artlarda do#mu" veya daha do#rusu yaratılmı"tır. %çten 
ve dı"tan gelen pek çok tehd!de kar"ı toprak bütünlü#ünü ve egemenl!#!n! önce 
yen!den elde etmey! ve b!lahare da savunmaya kararlı b!r genç Cumhur!yet!n de 
do#masına yardımcı olmu"tur. %sv!çre Parlamentosunun b!r tems!lc!s! olarak "unu 
da !fade etmeme !z!n ver!n!z k!, Türk!ye’n!n bu ba#ımsızlı#ı ve bölünmez egemen-
l!#! ben!m geld!#!m Vaud Kantonu’nun Lozan "ehr!ndek! Konferansta !fades!n! 
bulmu"tur, bundan büyük b!r mutluluk duymaktayım. 69 yıl, b!r ulusun hayatında 
oldukça kısa b!r süre, ama kat ed!len yol uzun. Burası ne Mecl!s!n tar!h! geçm!"!n! 
ele almanın, ne de öneml! olaylardan bahsetmen!n yer!. Z!ra, benden çok daha 
tecrübel! olanlar bunu daha önce !fade ett!ler. Sadece, bu saygıde#er ortamda top-
lanmı" olarak büyük önem atfett!#!m!z mecl!s!n b!rçok zorlu#a gö#üs gerd!kten 
sonra burada oldu#unu, çalı"tı#ını, memleket!n!z!n demokrat!k kurumlarının ana 
unsuru olarak !"lev!n! yer!ne get!rd!#!n! bel!rtmek !ster!m.

Avrupa Konsey!, NATO, Avrupa !kt!sadî %"b!rl!#! Te"k!latı, Avrupa Toplulu-
#u asos!ye üyel!#! g!b!, Batı dünyasına büyük organ!zasyonlarında bulunmanın 
yanı sıra, %slam Konferansı örgütünün de üyes! olan, büyüklü#ünü tar!h!ne borçlu, 
Cumhur!yet!n Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün eser! olan ülken!z!n Do#u !le 
Batı dünyası arasındak! ola#anüstü co#rafî durumu !le geç!rd!#! demokrat!k ev-
r!m!n dünya ülkeler! tarafından ne denl! yakın !lg! !le !zlend!#!n! b!lmektes!n!z. 
Türk!ye, Avrupa’nın öneml! b!r dayana#ıdır. Uluslararası alandak! yer!, pol!t!ka-
sı, kurumlarının gel!"mes!, kararlı tutumu ve barı"a katkıda bulunma yolundak! 
b!tmek tükenmek b!lmeyen gayretler! ve !natçı !rades!ne kar"ı !lg!s!z kalamamak-



tayız. Türk!ye’y!, elde, ett!"! sonuçlardan ötürü tebr!k ed!yor, uyumlu kalkınması 
ve burada tems!l ed!len ülkelerle arasındak! !#b!rl!"!nden ötürü, en !çten, en sıcak 
duygularla kutluyoruz.

Bu Mecl!s!n kurulu# yıldönümünün, ülken!n gelece"!n!n çocuklara a!t ol-
masının vurgulanması bakımından aynı zamanda çocukların da bayramı olması 
keyf!yet!n! özell!kle saygıyla kar#ılıyor ve selamlıyorum. Ayrıca, kutlamalarda sa-
dece Türk çocuklarının de"!l dünya çocuklarının da bulunması, b!zlere bel!rl! b!r 
heyecan ver!yor.

Sayın Ba#kan, 
Bana, artık, bütün arkada#larımın tercümanı olarak s!ze ülken!zde kar#ıla#tı-

"ımız sıcak m!saf!rperverl!"! ne kadar takd!r ett!"!m!z! ve b!ze bütün ülken!n en 
seçk!n tems!lc!ler! olan de"erl! Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! üyeler! !le kar#ıla#ıp, 
konu#ma !mkânı sa"ladı"ınız !ç!n #ükranlarımızı !fade etmek kalıyor.

Bu temasları her yıl düzenl!yorsunuz. S!z! tebr!k eder!m. Kar#ılıklı anlayı#ı 
sa"lamak !ç!n b!rb!r!n! tanımak #arttır. B!r ülkey! görmek lazımdır k!, onun !majı 
tam anla#ılsın ve yanlı# olarak alınan o ülke hakkındak! f!k!rler düzelt!leb!ls!n. S!z 
bu fırsatı bana ve meslekta#larıma verd!n!z. Hep!m!z adına s!ze candan te#ekkürle-
r!m! tekrarlamak !st!yorum.

Sayın Ba#kan,
B!r kere daha (üzgünüm k! s!zden kadehler!n!z! kaldırmanızı #u sırada !ste-

yem!yorum) s!ze, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ne, ülken!z ve Türk halkına en !y! 
d!lekler!m! sunarım. (Alkı!lar)



Onsek!z!nc! Dönem

106. B!rle"!m
23 N!san 1990 Pazartes!

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 14:30
Ba"kan : #smet Kaya Erdem
Kât!p Üyeler : Kad!r Dem!r (Konya), Mustafa Ertu$rul Ünlü (Bursa)

Malezya Senato Ba!kanı Ahmed Ura"

Sayın Kaya Erdem, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! Ba"kanı. Sayın Yıldırım Ak-
bulut, Türk!ye Cumhur!yet! Ba"bakanı. Parlamenter meslekta"larım, Sayın m!sa-
f!rler, Hanımlar, Beyler;

Dünyanın her b!r tarafından gel!p burada bulunan m!saf!r parlamento üye-
ler! adına konu"maktan büyük "eref duyuyorum. Bugün ben!mle burada bulunan 
m!saf!r parlamento üyeler!n!n, Türk halkının Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n 
kurulu"unun 70’!nc! kutlamalarına katılmamıza davetler!nden dolayı, Türk Hü-
kümet!ne duydu#umuz te"ekkür ve memnun!yet h!sler!me katıldıklarına em!n!m. 
M!saf!r parlamenter ve e"ler! adına ve keza kend!m ve e"!m adına, Türk halkı ve 
Hükümet!ne ve özell!kle Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ne buradak! z!yaret!m!z! 
unutulmaz kılan, çok sıcak m!saf!rperverl!k ve dostluk !ç!n te"ekkürler!m!z! bu ve-
s!leyle sunmak !ster!m. Ben "ahsen, bazı d!#er arkada"larım g!b!, bu büyük ülke ve 
m!llete yen! gel!yorum. Bu m!llet k!, Avrupa !le Asya arasında köprü olarak h!zmet 
eden esk! ve parlak b!r meden!yet tar!h!ne sah!pt!r.

Malezya Parlamentosu Senato Ba"kanı sıfatıyla Malezya halkı ve hükümet!n!n 
Türk halk ve hükümet!ne en sıcak selamlarını ula"tırmama müsaadeler!n!z! r!ca 
eder!m. Türk!ye !le böyle yakın ve özel !l!"k!ler!m!z olmasından gurur duyuyoruz 
ve özell!kle kaydetmek !ster!m k!, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! kurulu"unun yıl-
dönümler!n! öneml! olaylar olarak gördük, öncek! yıldönümüne Tems!lc!ler Mec-
l!s! Ba"kanı ve yardımcısı katılmı"tı ve ben de bu mutlu günde ülkem Malezya’yı 
tems!l ed!yorum.

$k!l! düzeyde Malezya ve Türk!ye arasındak! !l!"k!ler mükemmeld!r, !k! ülke 
arasındak! d!rekt !kt!sadî ve t!carî !l!"k!ler her !k! tarafın da !sted!#! düzeyde de-
#!ld!r. Mamaf!h, Malezya Türk!ye !le ekonom!k !l!"k!ler! gel!"t!rmekte büyük po-
tans!yel görmekted!r ve bu maksatla her !k! ülkede ortak yatırımlar !ç!n somut 
adımlar atılmaktadır. Malezya süratle gel!"en ekonom!s!nde Türk özel sektörünün 
Malezya’da sadece !ç pazar !ç!n de#!l Asya-Pas!f!k pazarına da reexport !ç!n yatı-
rım yapmasını arzu etmekted!r. Buna kar"ılık, Malezya, Türk!ye’n!n serbest t!caret 
bölgeler!nde reexport maksadıyla tes!sler kurmak arzusundadır. Kısaca, !k! ülke 



arasında !kt!sadî !"b!rl!#! çerçeves!n!n yakın gelecekte çok daha büyüyece#!ne ka-
n!y!m.

Türk!ye’ye Malezya Havayollarının uçu"a ba"laması, halklarımız arasında te-
masları gel!"t!rmek !ç!n büyük b!r fırsat yaratmı"tır. Türk Havayollarının Malezya 
ve Asean bölges!ne yapılan uçu"ları da böylece tamamlanmı" olmaktadır. Mama-
f!h, MAS ve THY’y! kar"ılıklı olarak her gün ba""eh!rler!m!zde görmek !ster!m. 
Bu münasebetle buradak! zevatı ve Türk halkını Malezya’yı z!yarete davet eder!m, 
çünkü bu yıl “Malezya’yı z!yaret et” yılıdır.

Dünya s!yasî manzarası h!ç k!msen!n !k! yıl önce dah! tahm!n edemeyece-
#! "ek!lde de#!"mekted!r. Em!n!m k!, Türk!ye "anlı maz!s! ve meden!yet! ve d!#er 
!mkânları !le bölge !ç!ndek! öneml! rolünü kuvvetlend!rmek !mkânına sah!pt!r. 
B!z !se Malezya’da ülkem!z! kurmakta esk! meden!yetlere bakıyoruz ve bölgem!z 
ülkeler!n!n meden!yetler!nden ö#renecek pek çok "eyler buluyoruz. Türk parla-
mentosu Malezya Parlamentosunun !k! m!sl! ya"ındadır. S!z!n tecrübeler!n!z pek 
ço#umuza !y! örnek olab!l!r.

Bugünün parlamenterler! olarak, b!z, ya"adı#ımız dünyanın g!tt!kçe küçül-
dü#ünü, fakat öte yandan g!tt!kçe daha karma"ık ve daha çe"!tl! hale geld!#!n! 
!nkâr edemey!z. Hep!m!z ya"adı#ımız bu günlerde olsun, !st!kbalde olsun, sulh 
ve mutluluk olmasını !ster!z. Hep!m!z, mensup oldu#umuz ülkeler!n !kt!sadî ve 
s!yasî !st!krarı bakımından !lerlemes!n! !ster!z. Hep!m!z kend! egemenl!#!m!z! ve 
güvenl!#!m!z! savunmak !ster!z. Fakat bugün dünyanın her tarafında meydana ge-
len olaylar ve önceden tahm!n ed!lemeyen ko"ullar neden!yle parlamenter olarak 
b!z!m sorumlulu#umuz, azm!m!z ve !"!m!z g!tt!kçe daha zorla"maktadır.

Cüzzam hastalı#ının !nsanlık !ç!n büyük b!r tehl!ke te"k!l ett!#! günler ger!de 
kaldı. Fakat kanser, sekte-! kalp ve AlDS g!b! yen! hastalıkların yayılmasıyla bugün 
dünyamızın sarsılaca#ını k!m tahm!n edeb!l!rd!.

Gelecek nes!ller!n de yen! dertlerle kar"ıla"mayaca#ını söyleyeb!l!r m!y!z? 
$üphes!z k! hayat korku ver!c!d!r. Bugün yüzyüze bulundu#umuz ba"ka sorunlar 
var: Yoksulluk, grevler, göster! yürüyü"ler!, terör!zm, d!n kökenl! huzursuzluklar, 
etn!k gruplar arasındak! çatı"malar, ırk ayrımcılı#ı ve en c!ddî ve ac!len çare bulun-
ması gerekl! olan uyu"turucu maddeler kullanımı. %lerleyen b!l!m ve teknoloj!n!n 
b!r sonucu olarak yeryüzünde seyahat süres! g!tt!kçe kısalmaktadır.

Günümüzde !let!"!m !nanılmaz b!r "ey, muc!ze g!b! b!r "eyd!r. Çocuklu#um-
da yalnız telgraf vardı; o da yer!ne b!r kaç günde varırdı. Sonra telex çıktı, "!md! 
de fax den!len c!hazlar kullanılmaktadır. Yakında belk! daha !y! b!r "ey çıkacaktır. 
Bugünkü telefon s!stem! !le dünyanın her yer!yle her an zahmets!zce konu"ab!l!-
yoruz, tab!î s!stemde b!r arıza olmadıkça, dünya gerçekten küçüldü. Bu gel!"m!" 
kolaylıkları aralarında b!z!m g!b! parlamenterler!n de bulundu#u dünya l!derler! 
!y! amaçlarla kullanmalıdır.

Dünya barı"ı ve mutlulu#u u#runa, az önce andı#ım sorunlarla gerg!n olan 
dünyayı gev"etmek !ç!n kuvvetl! ve ba"arılı hükümetlere !ht!yaçlar vardır. Bu da 
ancak, hang! ülkeden oldu#umuza bakmadan, !t!kat, !nanç, !deoloj! ve renk far-
kı gözetmeden hep!m!z!n arasında yaratılacak b!r anlayı",  !y! n!yet ve arkada"lık 
ruhu !le ba"arılab!l!r. $u ded!#!m ruhu yaratmak ve uygulamaya sokmak !ç!n b!z 
parlamenterler üzer!m!ze dü"en! yapmak sorumlulu#u altındayız.



B!rb!r!m!zle tanı"alım, b!rb!r!m!zle açık b!r d!yalog kurmaya gayret edel!m. 
B!rb!r!m!z! daha !y! tanımaya mecburuz. Halkla !l!"k!ler!n hayatî önem! vardır, !"te 
ondan sonradır k!, kafalarımız ve gönlümüzde dostluk, !y! n!yet ve anlayı" tab!î 
olarak boy verecekt!r. Bu nedenle ben, "ahsen "apkamı çıkarıp bu güzel ülkedek!, 
Türk!ye Cumhur!yet!ndek!, sevg!l! dostlarımızı ve özell!kle Türk Hükümet!n! ve 
70’!nc! yıldönümü münasebet!yle b!z! b!r araya get!r!p kend!ler!ne !lt!hak etmem!z 
!ç!n !ler! b!r görü"le g!r!"!mde bulunmu" olan Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n! se-
lamlıyorum.

Hep!m!z kend! memleket!m!ze döndü#ümüzde bu anlayı", !y!n!yet ve dostlu-
#un durmayıp devam ett!#!ne "ah!t olaca#ız.

Son olarak, m!saf!r parlamenterler adına ve kend! namıma herkes!n Rama-
zan Bayramını kutlamak !st!yorum. Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n kurulu"unun 
70’!nc! yılında tebr!kler!m!z! sunarım ve Büyük Atatürk’ün, “Yurtta Sulh C!handa 
Sulh” !lkes!n!n b!ze kılavuz olmasını üm!t eder!m. Te"ekkür eder!m. (Alkı!lar)





Onsek!z!nc! Dönem

107. B!rle"!m
23 N!san 1991 Salı

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat! : 14:30
Ba"kan : #smet Kaya Erdem
Kât!p Üyeler : Mustafa Sarıgül (#stanbul), Müm!n Kahraman (Çanakkale)

Macar Sosyal Güvenl!k Bakan Yardımcısı Andras Kelemen

Muhterem Ba!kan, Saygıde"er Mecl#s üyeler#,
Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s# mensubu saygıde"er meslekta!larım,
Çe!#tl# ülkeler#n parlamentolarını tems#len Türk#ye Cumhur#yet# Büyük M#l-

let Mecl#s#n#n yıldönümü #ç#n burada bulunan kıymetl# meslekta!larım;
$zn#n#zle önce ülkeler#n#n Parlamentolarını tems#len buraya davet ed#lm#! 

olan tüm Parlamento Tems#lc#ler#n#n adına Sayın Ba!kana ve s#z tüm saygıde"er 
Türk Parlamenterler#ne, b#zlere bah!ett#"#n#z naz#k davet#n#z ve bu güzel ülken#z 
Türk#ye’ye geld#"#m#zden ber# gösterd#"#n#z sıcak #lg# #ç#n sonsuz te!ekkürler#m# 
d#le get#rmek #st#yorum.

Buraya davet ed#lm#! olan tüm m#saf#r parlamenterler adına, Türk#ye Cum-
hur#yet# Büyük M#llet Mecl#s#’n#n 71’#nc# Kurulu! Yıldönümü ves#les#yle yapılan 
kutlamalar #ç#n, s#zlere en #y# d#lekler#m#z# ve en candan tebr#kler#m#z# #letmek be-
n#m #ç#n b#r !ere%#r.

Muhterem Ba!kan,
Macar Parlamentosu Ba!kanı Sayın Profesör Gyrdgy Szabad, Ankara’da yapı-

lan bu Büyük M#llet Mecl#s#n#n yıldönümünün ve Türk demokras#s#n#n kutlama-
larına gerek kend#, gerekse Budape!te’dek# Parlamentomuz adına s#zlere en can-
dan selamlarını ve tebr#kler#n# #letmek üzere de ben# görevlend#rm#! bulunuyor. 
Kend#s#n#n selamlarını da burada s#zlere #let#yorum. Ben buraya Macar#stan’dan 
geld#m. Ben, Türk tar#h#n#n ve meden#yet#n#n b#r â!ı"ı olarak kend#m# n#telend#r-
d#"#m #ç#n, !ahsen bu !ere&# görev# yer#ne get#rmek ben#m #ç#n büyük b#r mutluluk 
olmaktadır.

Türk#ye Cumhur#yet# Büyük M#llet Mecl#s#’n#n, 71 yıl g#b# uzun b#r geçm#!#, 
hem b#zlere, hem Türk M#llet#ne, hem de tüm dünya m#lletler#ne, Türk#ye Cumhu-
r#yet#nde demokras#n#n gel#!mes# yolunda elde ed#len büyük ba!arıyı serg#lemek-
ted#r. Türk#ye Cumhur#yet# hayl# uzun b#r yol katetm#!t#r. B#r zamanlar Türk#ye, 
Avrupa’nın hasta adamı olarak n#telend#r#l#rd# ve türlü zorluklardan geçerek bura-
lara geld#. Ancak Türk M#llet#n#n büyük önder# Kemal Atatürk tarafından get#r#len 



tar!hsel de"!#!mlerden sonra, Türk!ye, modern b!r devlet kurma yoluna g!rm!#, 
modern ve demokrat!k b!r toplum kurmakta ba#arılı olmu#tur. Aradan geçen 70 
yıl, gerçekten çe#!tl! meyveler verm!#t!r. Türk!ye, bugün artık dünyanın en hızlı 
gel!#en ülkeler!nden b!r! olarak ba#arısını kanıtlamı#tır. Türk!ye, tüm barı#sever 
ülkeler yönünden gerçekten güven!l!r b!r taraf oldu"unu ortaya koymu# ve dünya-
nın demokrat!k toplumlarının üzer!ne t!tred!"! tüm de"erler! onlarla payla#mı#tır. 
Tab!atıyla bütün bu gel!#meler, ancak demokras!ye geç!# !le mümkündü. S!zler!n 
bu yen! pol!t!k mekan!zmayı kurma ve ekonom!y! yen!den yapısalla#tırma yolunda 
gösterm!# oldu"unuz ba#arılar, s!z!n bu 71 yılda kar#ınıza çıkan zorluklara ben-
zer durumları ya#amakta olan ülkeler !ç!n çok de"erl! b!r örnek te#k!l etmekte-
d!r. Macar Parlamentosu ve b!z!m yen! do"mu# demokras!m!z, 23 N!san 1920’de 
Ankara’da kurulmu# olan Türk!ye Cumhur!yet! Büyük M!llet Mecl!s!’ne, yan! “ab-
lasına”, yüzyılımızda Türkler!n geleneksel devlet kurma becer!s!nde gösterd!"! ba-
#arılar yönünden sonsuz hayranlık duydu"unu bel!rtmekted!r.

Türk ve Macar m!lletler!, sadece ortak men#eler!yle de"!l, ortak bakı# açılarıy-
la da b!rb!rler!ne yak!nen ba"lıdır. Maalesef bu gerçe"!n bel!rt!lmes!, $k!nc! Dünya 
Sava#ından sonra yıllar boyu komün!st d!ktatör rej!m! altında ya#amak zorunda 
kalan Macar halkı !ç!n söylenemez b!r olay olmu#tu. Bu kötü durum, çok zaman 
yanlı# yorumlara yol açmı#tır. Z!ra hür ve demokrat!k toplumların !nsanları “ko-
mün!st b!r devlet!n” görevl!s!n!n, görevl! oldu"u gücü mü, yoksa bu güç altındak! 
halkı mı tems!l ett!"!n! çok zaman anlayab!lm!# de"!llerd!r.

Allah’a #ükürler olsun k!, artık bu dönem! geç!rm!# bulunuyoruz. Macar M!l-
let!, 1990 N!sanında yapılan parlamento seç!mler! sırasında komün!st güçler! tama-
men b!r kenara atmayı ba#armı# ve artık parlamentoya dayalı b!r demokrat!k rej!m 
yaratmı# bulunmaktadır. Böylece Macar!stan, aynen büyük “ablası” Türk!ye’n!n 71 
yıl önce Büyük önder Kemal Atatürk önderl!"!nde yaptı"ı g!b!, hürr!yet ve kend! 
kend!n! yönetme yolunu seçm!# bulunmaktadır.

Ne mutluyuz k!, m!llet!m!z geçm!# yıllar boyunca tar!hsel gel!#melerle kar#ı-
la#maktan h!ç çek!nmem!#t!r. Komün!st rej!m! çerçeves!ndek! zorla kullanılma ve 
kötü yönet!m sonucu ortaya çıkan f!yasko, aslında hürr!yet!ne a#ık Macar ruhu-
nun !lk sonuçlarına yol açmı#tır. Böylece kısaca özetleyecek olursak: öncek! büyük 
devlet #!rketler!n!n üret!m!, yüzde 10 oranında azalamıyor. ba#larken, küçük özel 
sektör kurulu#larının faal!yetler! yüzde 100’Iük artı#lar göstermekted!r.

Ekonom!k pol!t!kalarımız, en%asyonun çok büyük b!r hızla yükselmes!n! ön-
lem!#t!r. &u a#amaya kadar !#yerler!n!n kapatılması problem!n!n üstes!nden gelme-
y! ba#ararak, yakla#ık 270 b!n c!varındak! çalı#an nüfusun yüzde 80’!n!n yen!den 
ve hızla !# bulması sa"lanab!lm!#t!r. KOMEKON te#k!latının an!den da"ılması, ku-
raklık ve Körfez Sava#ı g!b! nedenlerle m!llî ekonom!m!z büyük yaralar aldıysa da, 
yakla#ık 20-30 yıldır !lk defa dı# t!caret!m!z leh!m!ze b!r denge gösterm!#t!r. 

&!md! !zn!n!zle b!raz da tar!hî !mkânlarımıza bakalım; Güven!l!r Türk de-
mokras!s!, Macar!stan !ç!n, her zaman çok te#v!k ed!c! b!r örnek te#k!l etm!#t!r. 
Ülken!zdek! kend! kend!n! yönetme s!stem!n!n ba#arısına bakarak, üm!tle dolu-
yoruz. S!z!n ülken!zdek! canlılık, tüm zorlukların üstes!nden gelme, tüm tehl!ke-
lerden b!r zafer sa"layarak çıkma #ekl!nde 70 yıldan ber! serg!led!"!n!z ba#arılar, 
b!zler! te#v!k etm!#t!r.



Her türlü zor durumda, Türk!ye’de, bu hür ülken!zde, devlet!n her zaman her 
vatanda"ı tarafından desteklend!#!n! ve Kemal Atatürk ruhunun korundu#unu 
görmektey!z.

Sayın Ba"kan, Saygıde#er Arkada"larım,
$z!n ver!rsen!z, b!r defa daha s!zlere ve bu ves!leyle Türk M!llet!ne seslenerek, 

böyle b!r modern ve demokrat!k sosyal düzen!n yaratılmasındak! ba"arılarınızdan 
dolayı tebr!kler!m! ve saygılarımı sunmak !st!yorum. Hür ve demokrat!k devlet-
ler cam!asında amaçlarımız yolunda omuz omuza yolumuza devam edece#!m!z! 
!çtenl!kle d!l!yorum. $nsanlarımızı ba#layan karde"l!k duygularının, gelecekte ve 
tek b!r Avrupa yaratılması yolunda her zaman b!rb!r!m!ze yardımcı olmasına !z!n 
verel!m. Ben! d!kkatle d!nled!#!n!z !ç!n hep!n!ze sonsuz te"ekkürler!m! !letmek !s-
ter!m. (Hat!p konu"masına Türkçe olarak devam ett!)

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller! ve sayın m!saf!rler... (Alkı!lar)
Türk $st!klal Sava"ının ve Türk!ye Devlet!n!n ba"langıcını olu"turan günün 

71’!nc! yıldönümünde b!r yabancı olarak s!zlere h!tap edeb!lmem, ben!n! !ç!n bü-
yük b!r "ere%!r... (Alkı!lar) Onun !ç!n, Macar!stan Parlamentosu nezd!nde Türk 
demokras!s!n! saygıyla selamlıyoruz. (Alkı!lar)





68. B!rle"!m
23 N!san 1992

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat! : 14:00
Ba"kan : Hüsamett!n C!ndoruk
Kât!p Üyeler : I"ılay Saygın (#zm!r), Kad!r Ramazan Co"kun (#stanbul)

- Kazak!stan Yüksek "urası Ba#kanı Abd!ld!n Ser!kbolsun

Sayın Ba!kan C"ndoruk, Sayın m"lletvek"ller",
Hanımefend"ler ve beyefend"ler;
TBMM’n"n davetl"s" olarak, yabancı ülkeden gelen m"saf"r parlamenterler 

adına bu konu!ma fırsatını bana bah!ett"#"n"z "ç"n çok müte!ekk"r"m.
Her !eyden önce, Türk"ye Cumhur"yet" tar"h"ndek" en öneml" tar"hî de#"!"m 

olan TBMM’n"n 72’nc" kurulu! yıldönümüyle "lg"l" Çocuklar Bayramında hep"n"z" 
candan kutlarım. Türk"ye’n"n "y"l"#" "ç"n, hal"hazırdak" ve gelecektek" nes"ller "ç"n 
ba!arı d"lekler"m" sunmama müsaade ed"n"z. Türk erkek çocukları kahraman ve 
Türk kız çocukları güzel olsunlar. (Alkı!lar)

Böyle öneml" günlerde kend" aramızdak" kültürel yakınlı#ımızı, Türk"ye ve 
Kazak"stan halklarının karde!l"#"n" vurgulayan tar"h"m"ze ve cedler"m"z"n aynı ol-
du#una nazarı d"kkat" çekmek "ster"m. Geçm"!te Türk"ye’dek" karde!ler"m"z "ç"n 
oldu#u kadar, Kazaklar "ç"nde çok büyük öneme sah"p mutasavvıf, f"lozo$ardan 
El-Farab" ve Hoca Ahmet Yesevî g"b" büyükler"m"z" hatırlamak b"le, "k" karde! hal-
kı b"rb"r"ne yakınla!tırmaya kâf"d"r. (Alkı!lar) Karde! "k" halkı b"rb"r"nden uzakla!-
tıran, onların aralarına asırlar boyu süren ayrılıklar get"ren çe!"tl" olumsuzluklara 
bakmaksınız, Kazak"stan ba#ımsızlı#ına kavu!tuktan sonra Kazaklar ve Türkler 
arasında, kökler" b"r olması münasebet"yle, dostluk duyguları kend"l"#"nden güç-
lenmekted"r. Bu sebeple, b"zler Hoca Ahmet Yesevî Türbes" ve Kazak"stan’da bulu-
nan d"#er ortak kültürel ve tar"hî m"raslarımızı restore etmekte Türk"ye’den almak-
ta oldu#umuz sam"mî yardımlara candan te!ekkür eder"z.

Ülkeler"m"z arasındak" dayanı!ma, yerle!m"! tar"hî gelenekler ve m"llî karak-
terler"m"ze dayanır. Buna "laveten, bu dayanı!ma, b"z "k" karde! ülke halklarının, 
dünya m"lletler toplulu#unun b"r parçası olmamız haseb"yle, dünya bütünlü#ünü 
sa#lamamız "ç"n elden gelen her b"r gayret" göstermem"z" gerekt"r"r. Bu konuda, 
bu yüzyılın ba!ında, büyük devlet adamı Atatürk; “Hal"hazırda dünya m"lletler", 
büyük b"r bütünün parçaları olan karde!lerd"r. Bu yüzden, herkes, dünya m"lletler"-



n!n barı" !ç!nde ya"amaları ve mutlu olmaları !ç!n kend! m!lletler! adına nasıl gayret 
sarf ed!yorlarsa, öyle gayretle çalı"malıdırlar” dem!"t!r. Büyük Atatürk’ün bu öneml! 
sözler!n!n, bugün, nasıl da gerçe#! yansıttı#ı apaçık ortadadır. Böyle büyük s!yasî 
f!lozo$uk ve kab!l!yet, Sayın Ba"kan C!ndoruk’un "ahs!yet!nde de toplanmı" gö-
rünüyor. Çünkü, daha önceler! Sovyetler B!rl!#! bünyes!nde bulunan Azerbaycan, 
Beyaz Rusya, Kazak!stan,  Kırgız!stan, Özbek!stan, Ukrayna ve Rusya tems!lc!ler!n! 
b!r arada m!saf!r etmek, heps!ne ayrı ayrı sam!mî !y! n!yet göstermek, son derece 
öneml! b!r dostluk !"aret!d!r. (Alkı"lar)

Son zamanlarda Kazak!stan ve Türk!ye’n!n karde" halkları arasındak! müna-
sebetler çok büyük !lerleme kaydetm!"t!r. Türk!ye Cumhur!yet! Cumhurba"kanı 
Sayın Turgut Özal’ın Kazak!stan z!yaretler! de Kazak!stan Cumhurba"kanı Nursul-
tan Nazarbayev’!n Türk!ye’ye !adey! z!yaretler! de !k! karde" ülken!n dostlu#unun 
s!mgeler!d!r.

Bu z!yaretler sırasında, çok öneml! vaatlerde, anla"malarda bulunulmu", kar-
de" !k! ülke arasındak! dayanı"manın kuvvetlenmes! ve gel!"mes!n!n temeller! atıl-
mı"tır. Hal!hazırda, !k! ülke parlamentoları arasında sa#lam dayanı"ma g!r!"!mler! 
de yapılmı"tır.

%ahsımın Kazak!stan Yüksek %ûra Ba"kanı olarak Türk!ye Cumhur!yet!nde 
bulunmam TBMM’n!n kurulu" yıldönümü kutlamalarına katılmam, ülkeler!m!z 
arasındak! sa#lam dayanı"manın !fades!d!r.

Kazak!stan Yüksek %ûrası, 16 Aralık 1991’de, Kazak!stan Cumhur!yet!n!n Ba-
#ımsızlı#ı Hakkında Anayasal Kanun çıkarmı"tır. Ülkem!z gelece#! !ç!n son derece 
öneml! olan bu anayasal de#!"!kl!k, ülkem!z!n bundan sonrak! gelece#!n! tay!n et-
mekte büyük rol oynayacaktır. Bundan böyle, Kazak!stan Cumhur!yet!, kend! top-
raklarında, ülken!n bütün sorumlulu#unu omuzlayarak, kend! !ç ve dı" s!yaset!n! 
kend!s! serbestçe tay!n etme hakkını ve yeryüzündek! hür m!lletler cem!yet!n!n 
tüm haklarına sah!p üyes! olma statüsünü elde etm!" bulunuyor. Bu yüzden, b!z 
Kazak!stan olarak, b!z!m hür, ba#ımsız ülke statümüzü !lk defa tanıyan ülke olan 
Türk!ye Cumhur!yet!ne te"ekkür eder!z. Buna !laveten, Kazak!stan’ın ekonom!s! 
ve kültürünü gel!"t!rmes!ne elden gelen bütün yardımı es!rgemeyen karde" Türk 
halkına ve onun l!derler!ne m!nnettarız.

B!z, Türk!ye’ye, 1930’lu yıllarda Kazak!stan’dan ayrılmak zorunda bırakıla-
rak, çe"!tl! ülkelerden geç!p, en sonunda Türk!ye’ye !lt!ca eden vatanda"larımıza 
kucak açtı#ı !ç!n de çok müte"ekk!r!z. Kazak!stan Cumhur!yet!n!n Yüksek %ûrası 
!ç!n, parlamentolar arası !l!"k!ler de son derece öneml!d!r. Özell!kle, hal!hazırda, 
her "eyden önce, Kazak!stan !le ortak tar!hî ve kültürel ba#ları olan ve de eko-
nom!k !"b!rl!#!n! ba"latan ülkeler parlamentolarıyla !"b!rl!#!, çok büyük önem! 
hâ!zd!r. Bunun del!l! olarak, Kazak!stan Yüksek %ûrasının, Hür Ülkeler Dostluk 
B!rl!#!n!n Parlamentolar Asambles!n! kurma çalı"malarında akt!$!#! göster!leb!l!r. 
TBMM’n!n yasama organları, h!zmetler! n!ce on yıllara ula"an b!r tar!he sah!pt!r. 
Böyle tecrübeler, b!z!m çok !lg!m!z! çekmekted!r. TBMM’n!n bu özell!#!n! ö#ren-
mek, ders almak, faydalanmak, Kazak!stan Yüksek %ûrasının h!zmetler!n! gel!"t!r-
meye fırsat do#uracaktır. S!z, toplumu demokrat!kle"t!rme çabalarıyla 70 yıldan 
ber! !"t!gal eden b!r m!llets!n!z. B!ze gel!nce, demokrat!kle"me konusunda, b!zler, 
ancak yen! do#mu" b!r çocu#un tecrübes!ne sah!b!z. S!zler!n b!zlere yardımınız, 



70 ya!ındak" tecrübel" b"r büyü#ün yen" do#mu! b"r çocu#a yapaca#ı yardım kadar 
faydalı, öneml" ve elzemd"r. Bunun "ç"n, konu!mamın n"hayet"nde, ben, TBMM "le 
Kazak"stan Cumhur"yet" Yüksek $ûrası arasındak" "l"!k"ler"n gerçe#e dönü!ece#", 
"k" karde! halkın mutlulu#unun daha da gel"!"p güçlenece#" "nancında oldu#umu 
b"ld"rmek "ster"m. Bu z"yaret"m sırasında, güler yüzlü sıcak ve sam"mî görü!me-
lerden, Kazak"stan halkına "thaf ed"len r"yasız sam"m"yetten baht"yar oldu#umu 
bel"rtmek "ster"m. B"z"m halkımızın da Türk karde!ler" "ç"n aynı sam"mî ve "y" 
duyguları besled"#"ne "nanmanızı "st"yorum. Ben" d"nled"#"n"z "ç"n çok te!ekkür 
eder"m. (Alkı!lar)





75. B!rle"!m
12 Mayıs 1992

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat! : 15:09
Ba"kan : Ba"kanvek!l! Yılmaz Hocao#lu
Kât!p Üyeler : Kad!r Ramazan Co"kun ($stanbul), Hal!l Çulhao#lu ($zm!r)

Bosna-Hersek Ba!bakan Yardımcısı Muhammed Ceng"ç

Sayın Ba!kan,
De"erl# m#lletvek#ller#;
Bosna - Hersek Cumhur#yet#nden, Türk#ye’ye gel#p, Türk#ye Parlamentosu-

nun de"erl# m#lletvek#ller#ne, !u anda Bosna - Hersek’te ya!anan durumu arz etme 
#mkânı buldu"um #ç#n çok mutluyum. Bosna - Hersek’te bu kadar vah#m b#r du-
rum olmasaydı, 125 sene sonra Türk Parlamentosunda s#zlere h#tap #mkânını bu-
lan #lk Bosna-Hersekl# olmaktan büyük memnun#yet duyacaktım. Ancak, !u anda 
Bosna - Hersek’te ya!anan durum ve katl#ama u"rayan halkımın durumu yüzün-
den kend#m# çok üzüntülü h#ssed#yorum.

Amer#ka ve Avrupa, Bosna-Hersek’# tanıdı"ı günden #t#baren ülkem#zde sa-
va! ba!lamı!tır. Dünya tar#h#n#n bugüne kadar gördü"ü en anlamsız ve vah!# sava! 
sürmekted#r. Ya!amamız #ç#n gereken bütün b#naları yıkıyorlar, hastaneler# yıkı-
yorlar, okulları yıkıyorlar, mabetler# yıkıyorlar, fabr#kaları yıkıyorlar; ya!amamız 
#ç#n gereken her !ey# yıkıyorlar; kend# ırkda!larının da #st#fade ett#kler# tes#sler# 
yıkıyorlar. Çünkü, b#l#yorsunuz, Bosna - Hersek’te, Müslümanların yanında Sırplar 
ve Hırvatlar da ya!amaktadırlar.

Müslüman halk, Bosna-Hersek’te, Sırplarla ve Hırvatlarla barı! #ç#nde ya!a-
mayı arzu etmekted#r. $nsanî yakla!ım üzer#ne, demokrat#k #l#!k#ler #çer#s#nde, bü-
tün bu etn#k gruplarla beraber ya!amak arzusundayız. Ancak, Sırpların b#r kes#m# 
ve Federal Ordunun deste"#ne sah#p çeteler, bunu kes#nl#kle arzu etmemekted#r-
ler. Müslüman ahal#n#n kökünü kazımak #ç#n yola çıkmı! durumdalar ve bununla 
ba"lantılı olarak, kadınları, ya!lıları ve çocukları da katled#yorlar. Bosna-Hersek’te, 
onb#nlerce katl#ama u"ramı! k#!# oldu"unu #fade etmek #st#yorum. Yaralılarımız, 
maalesef, her türlü doktor ve tıbbî #mkândan yoksun b#r !ek#lde, bodrumlarda veya 
ormanlarda saklanmaktadırlar; z#ra, hastanelere geld#kler# takd#rde, kend#ler#, bu-
radan alınarak katl#ama u"ramaktadırlar.

%u anda 500 b#n dah#lî mültec#m#z mevcuttur. Bunların çok büyük b#r kısmı, 
b#r daha evler#ne dönemeyeceklerd#r. Çünkü, terk ett#kler# evler, yakılmı! veya yı-
kılmı! durumdalar. B#raz evvel Bosna-Hersek Dı!#!ler# Bakanlı"ından b#r faks al-



dım. Bu faksa göre, do!um "ehr#m olan Foça’da Müslümanlar, arabaların arkasına 
ba!lanıp, ölene kadar "ehr#n #ç#nde gezd#r#lmekted#r.

$BRAH$M HAL$L ÇEL$K (%anlıurfa) — Kahrolsun Avrupa!..
BOSNA- HERSEK BA%BAKAN YARDIMCISI MUHAMMED CENG$Ç 

(Devamla)- Çocuklarının gözü önünde anneler tecavüze u!ramaktadırlar. %ehr#n 
merkez#nde bulunan en büyük hastanedek# yaralılar, s#steml# b#r "ek#lde, her gün 
part# part# katl#ama u!ramaktadırlar. Müslüman #ler# gelenler#nden 400 k#"#, "u 
anda gözet#m altında tutulmaktadır. Bosna-Hersek’te ve özell#kle Bosna-Hersek’#n 
Sırb#stan’a yakın "eh#rler#nde ya"anan vah"et, bugüne kadar #nsanlık tar#h#n#n h#ç 
görmed#!# b#r vah"ett#r.

Sırplar tarafından muhasara ed#ld#kler# #ç#n, Müslümanların göçe zorlandı!ı 
"eh#rdek# ahal#, "u anda gerçek nüfusu 10 b#n olan "eh#rlerde muhac#r olarak ya"a-
maktadırlar ve bu "eh#rler#n nüfusu, 50-60 b#ne kadar yükselm#"t#r. D#!er "eh#rler-
den bu "eh#rlere gıda ve #laç yardımı yapılması mümkün olamamaktadır. Açlık ve 
salgın hastalıklardan ölüme terk ed#lm#" durumdadırlar.

Ölüler#n büyük kısmının defned#lmes#ne #mkân ver#lmemekted#r. On onbe" 
gün, defnetme #mkânı bulamadı!ımız ölüler#m#z mevcuttur. Müsaade ett#kler# de-
f#n #mkânları #se, sadece, bulundukları ev#n bahçes#ne defnetmek "ekl#nded#r.

Hür dünya, bununla #lg#l# herhang# b#r g#r#"#mde bulunmadı!ı takd#rde, 
Bosna-Hersek’tek# Müslüman ahal#n#n çok büyük b#r kısmı açlıktan ölme duru-
muyla kar"ı kar"ıyadır. %u anda gıda maddeler# yönünden çok yeters#z durumda-
yız. Bu maddeler#n buralara ula"tırılma #mkânı da henüz yoktur. Amer#ka’dan ve 
Fransa’dan gelen cüzî b#r yardım dı"ında, uluslar arası h#çb#r ülke veya kurulu", yar-
dım el#n# uzatmamı"tır. Bosna-Hersek’#n ba"kent# olan Saraybosna "ehr#, "u anda 
f##len yüzde 50 yıkılmı" durumdadır. D#!er #fade ed#len bütün merkezler, bankalar, 
hastaneler, okullar, fakülteler, fabr#kalar, elektr#k üret#m merkezler#, heps# tahr#p 
ed#lm#" durumdadır. $nsanî yardım sa!layan ve bütün ya"ayanlara -orada ya"ayan 
etn#k gruplara yardım el# uzatan Kızılhaç merkez# de tahr#p ed#lm#"t#r.

Batı Avrupa’nın, Bosna-Hersek’te böyle b#r "ey#n olmasına müsaade etmeye-
ce!# kanaat#ndeyd#k. Bu dönem#n artık b#tt#!#n#, tar#he gömüldü!ünü üm#t ed#yor-
duk. Avrupa Toplulu!unun ve B#rle"m#" M#lletler#n aldı!ı bütün tedb#rler, bırakı-
nız ba"ka b#r "ey#, sadece #nsanların canlarını kurtarmalarına b#le yetmemekted#r. 
Saraybosna’nın b#r kes#m#nden d#!er kes#m#ne geç#lmes# b#le "u anda mümkün de-
!#ld#r. Ya"lı ve bakıma muhtaç anne ve babalarına ula"mak #mkânı bulamadıkları 
#ç#n -çocukları ula"amadıkları #ç#n- bu ebeveynler, bakımsızlıktan ölme durumun-
dadırlar ve ço!u da ölmü"tür.

Ben, Bosna-Hersek Cumhur#yet#n# tems#len Türk#ye Hükümet#n#, Türk#ye 
Büyük M#llet Mecl#s#n# ve Türk kamuoyunu, Bosna-Hersek’te ya"anan dramdan 
haberdar etmek #ç#n görevlend#r#ld#m.

Bo"nakların gözü, Türk#ye’n#n üzer#nded#r. B#z, Türk#ye’n#n, Sırb#stan #le sava-
"a g#rmes#n# kes#nl#kle arzu etm#yoruz; ama, b#z# korumasını arzu ed#yoruz. Hang# 
ülkeyle olursa olsun, b#r araya gel#p, b#z# kurtarmak #ç#n b#r "eyler yapmanızı talep 
ed#yoruz. Çok kısa vadede bu t#p b#r g#r#"#mde bulunulmazsa, ne Bosna’nın, ne de 
Bo"nakların kurtarılması mümkün olamayacaktır. Bu kısa dönemde, 28 cam# f##len 



tahr!p ed!lm!" durumdadır. Bunlar oradak! en öneml! s!mgeler, 450-500 senel!k 
eserlerd!r.

Bosna-Hersek’! ve Saraybosna’yı bel!rten bütün öneml! objeler yıkılmı"tır. 
Kend!m!z! muhafaza etmek ve kollamak !ç!n h!çb!r !mkânımız mevcut de#!ld!r. 
Çünkü, Müslümanlar, Hırvatlarla ve Sırplarla beraber, çok karma"ık b!r "ek!lde ve 
!ç!ce ya"amaktadır. Herhang! b!r mukavemet te"k!latı kurma !mkanımız yoktur. 
Çünkü, Federal Ordu bu organ!zasyona ve güce sah!pt!r ve buna müsaade etme-
mekted!r.

Saraybosna "ehr!n!n savunmasında yerel m!l!s güçler!n!n !ç!nde Müslüman-
ların yanı sıra, Hırvatlar ve Saraybosna’yı muhafaza etmek !steyen Sırplar da mev-
cuttur; ama, bu savunmayı yapmak !steyen k!"!ler de, s!lahları ve cephaneler! olma-
dı#ı !ç!n, bunu gerçekle"t!rem!yor durumdalar.

F!!len, Sırb!stan’dan b!r sürü s!lahlı b!rl!k, Bosna-Hersek’e !nt!kal etm!" du-
rumdalar. Öte yandan, Sırb!stan Hükümet!, kes!nl!kle böyle b!r "ey! kabul etme-
mekted!r. Yakın zamanda, Federal Ordudak! bazı generaller!n görevden alındı#ını 
zanned!yorum, duymu"sunuzdur; fakat, bu generaller, f!!len görevler!n!n ba"ında-
dırlar ve Müslümanları yok ed!nceye kadar mücadeleler!n! sürdürme kararlılı#ın-
dadırlar.

De#erl! m!lletvek!ller!,
Onun !ç!n tekrar s!ze yönelt!yorum: Türk Hükümet!n!n orada etk!l! olacak 

g!r!"!mlerde bulunmasını ve oradak! Müslüman halkı korumak !ç!n önlem alma-
sını talep ed!yoruz. Türk Hükümet!n!n bugüne kadar yapmı" oldu#u g!r!"!mlere 
huzurunuzda te"ekkür ed!yorum. Gerçekten, d!plomat!k alanda Türk Hükümet! 
fevkalade mesafeler kat etm!"t!r. Türk Hükümet! bu önlemler! almasaydı, muhak-
kak çok daha büyük çapta b!r vah"et ya"anacaktı. Ancak, bundan sonrak! dönemde 
b!z!m !ç!n en büyük sorun, hayatta kalab!lmekt!r.

Ben, Türk!ye Cumhur!yet! Devlet!ne, sadece, gel!p Müslümanları koruması 
!ç!n ça#rıda bulunmuyorum; Türk!ye Cumhur!yet!n! ve bütün hür dünyayı, orada-
k! Müslüman halkı muhafaza etmek !ç!n, canlarını muhafaza etmeler! !ç!n müca-
deleye ça#ırıyorum; ama, Bosna-Hersek’te ya"ayan ve Türk!ye !le kan ba#ı bulunan 
çok sayıda halk oldu#u !ç!n, Türk!ye, f!!len "u anda yardım bekled!#!m!z ülke ko-
numundadır. Bu sebepten dolayı, hem Hükümet!n, hem de s!z de#erl! m!lletvek!l-
ler!n!n, Bosna’nın kurtulması !ç!n harekete geçmen!z! talep ed!yorum. 500 senel!k 
varlıklarından sonra, Bosna-Hersek’te Müslümanların yok olması, büyük b!r vebal 
olacaktır. D!n!m!z açısından da, !nsanların katled!lmes! çok büyük vebald!r. Onun 
!ç!n, s!zden, "u anda yaralı durumda olan, mültec! durumunda olan, bodrumlarda 
saklanmak durumunda olan bütün Bo"nak halkı adına b!ze yardım etmen!z! r!ca 
ed!yorum. Bunlar çok vah!m durumdadırlar. S!z!n yardımınıza gerçekten !ht!yacı-
mız var; çünkü, s!z!n yardımınız olmadı#ı takd!rde kurtulmaları mümkün olma-
yacaktır.

Sayın Ba"kan, De#erl! m!lletvek!ller!;
Ben!m bu konu"mamın, sadece s!ze de#!l, bütün hür dünyaya b!r mesaj olaca-

#ı !nancındayım. Türk!ye’den, kend!ler!n! kurtaraca#ınıza da!r b!r tem!nat almadı-
#ım sürece, ben!m halkımın arasına dönme !mkânım ve yüzüm yoktur. Te"ekkür 
ed!yorum. (Alkı!lar)





89. B!rle"!m
26 Haz!ran 1992 Cuma

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat! : 15:00
Ba"kan : Ba"kanvek!l! Fehm! I"ıklar
Kât!p Üyeler : I"ılay Saygın (#zm!r), Hal!l Çulhao$lu (#zm!r)

Azerbaycan Cumhurba!kanı Ebulfez Elç"bey

Sayın Büyük M!llet Mecl!s!n!n Ba"kanı, Sayın Ba"bakan Süleyman Dem!rel,
Sayın Ba"bakan Yardımcısı Erdal #nönü Bey, Sayın parlamenterler,
Sayın muhalefet part!s! üyeler!, Bütün karde"ler!m,
Sayın hanımlar, sayın beyler;
Kend!m! çok mutlu sayıyorum. Uzun, büyük, a$ır yol geçm!" ve Türk M!llet!-

n! özgürlü$e kavu"turmu" Mecl!s’te çıkı" etmek, tab!î olarak çok a$ırdır, ben!m !ç!n 
zordur ve s!yasî mücadelede berk!m!", s!yasî mücadelede yet!"m!" parlamenterler 
kar"ısında çıkı" yapmak ben!m !ç!n çok zor b!r !"t!r. E$er kusurlarım olursa, o ku-
surlarımı ba$ı"larsınız, ben!m suçumdan kesers!n!z. (Alkı!lar)

Memleket o kadar güzel, Anadolu o kadar "ere%!, onun !nsanları o kadar yü-
ced!r k!, bu memlekete g!rerken de, bu memleketten çıkarken de her b!r "ey taz!m 
talep eder, her b!r "ey ba" e$mek, her b!r "ey kös basmak talep eder. (Bravo sesler", 
alkı!lar)

Arkada"ların b!r kısmı b!l!r k!, demokras! u$runda mücadele yapan !nsanları. 
Bu mücadeley! Azerbaycan’da Azerbaycan Halk Cephes! ba"lattı ve onu yürütüyor. 
Ancak, bu demokras!y! yürütmekle beraber, b!z!m !deal!m!z, merhum Muham-
med Em!n Resulzade’n!n koydu$u !deald!r. B!r!nc!s! Türklük, kend!n! derk etmek; 
b!r m!llet!n kend!n! derk etmes!d!r. B!z!m bayra$ımızdak! yukarıda olan mav! renk 
onu tems!l eder. (Bravo sesler", alkı!lar) Bu tems!lden de dolayı, bu memlekete g!-
rerken, b!r Sultan Mehmet Fat!h yâda dü"er, b!r Avrupa’yı dayandırıp da Türk hak-
kını dünyaya b!ld!ren Konstant!napol!s’! fetheden !nsan yâda dü"er; ba" e$memek 
mümkün de$!l. (Alkı!lar)

Ne mutlu k!, Hazret! Peygamber!m!z buyurmu"tur k!, “K"m onu fethedecekse, 
ho! onun hal"ne, Tanrı onu sever.” Yan!, Tanrı Fat!h’! sevm!" de o feth! ona verm!". 
(Bravo sesler", alkı!lar) Zaman zaman geç gelm!" de dünyanın b!r "ark s!yaset! ol-
mu", do$u s!yaset! olmu". 400 yıl, bütün dünya, Osmanlı #mparatorlu$unu çökü"-
türmeye çalı"mı"tır. Tab!î olarak, Türk M!llet! bundan da çıkı" yolu bulmu". &!md!, 



!st!yorsunuz cumhur!yet kuraca"ız, cumhur!yet yapaca"ız ve demokras!y! yürüte-
ce"!z. Büyük Mustafa Kemal’!n l!derl!"! altında kurulan bu cumhur!yet bugün güç-
lenmekte, bugün yükselmekte, bugün Türk’ün ses!n!, kend! ses!n!, Anadolu’nun 
ses!n!, tar!h!n ses!n! dünyaya duyurmaktadır. Bu mutluluk !çer!s!nde ya#ıyoruz, bu 
mutluluk !çer!s!nde dolanıyoruz. (Alkı!lar)

Sayın beyler, bayanlar,
Ne mutlu k!, bugün Türk!ye’n!n kar#ısında büyük yollar açılmaktadır. Bu-

gün Türk!ye, dünyaya ses!n! duyuran büyük, güçlü b!r memlekete çevr!lmekted!r. 
Koskocaman b!r Rus $mparatorlu"u, kızıl Rus komün!zm! çöktü ve da"ılmakta. 
Onun !çer!s!nde ya#ayan gayr! m!lletler, o cümleden de Ukraynalılar, o cümleden 
de Moldavalılar, Letonyalılar, L!tvanyalılar ve o cümleden de orada ya#ayan Müs-
lümanlar ve gayr! Türk m!lletler! öz özgürlükler! u"runda sava#a ve mücadeleye 
ba#lamı#tır. $n#allah da Ortaça"ın kalması olan böyle !mparatorluklardan, buna 
benzer devletlerden b!r !k!s! kalır, onlar da çökerler. Yan! b!r Ç!n’de vardır, b!r falan 
da vardır... (Alkı!lar)

$nsan hakları, demokras! u"runda kend! tal!h!n!, m!llî tal!h!n! elde etmek !s-
teyen m!lletler aya"a kalkmı#tır. $n#allah da bunlar özgür olacaklardır. Tab!î olarak, 
hele dünyada Türk Bayrakları sırasına gelmem!# ve bugün do"makta olan bayrak-
lar, sancaklar do"acaktır. O S!b!rya’dan, o Ç!n’den, o H!nd!stan’dan. (Alkı!lar) Bu 
a"ır, bu zor; ancak bu #ere%! tar!h devr!nde Türk dünyası, b!r gayrı ba#ka Müs-
lüman karde#ler!m!z, !mparatorluklardan, özgürlük alacaklar ve kend! hayatlarını 
kuracaklar.

B!z bugün daha çok mutluyuz k!, Türk!ye demokras!s!n! yürütmekle, Avrupa’ya 
çıkmı#, Do"u’ya b!r numune olmaktadır. B!z mücadeleye ba#larken de bu meseley! 
koymu#tuk ve benden de “ne yapacaksınız?” d!ye sorduklarında; ded!m, hele !lk!n 
yolumuz Mustafa Kemal’!n yoludur, sonra da devlet!m!z! kuraca"ız. (Alkı!lar)

Bundan !k! gün önce ded!"!m sözü, b!r de burada tekrarlamak !st!yorum. 
“Ça"da! b#r cumhur#yet kurmak, #nsanlara #nsan g#b# ya!amak, öz hakkını almak 
g#b# ya!amak demekt#r” d!yen Büyük Mustafa Kemal, bugünler! dü#ünmü# k!, 
yan!, gelecekte Türkler kend! ananeler!ne, kend! gelenekler!ne, kend! duygularına 
uygun, kend! benl!kler!ne uygun devletler kuracaklar. Vallah! b!z!m ruhumuzca, 
b!z!m en güzel kuraca"ımız devlet, demokras! devlet!d!r. Demokras!, Türkün ru-
hunun !çer!s!nded!r. (Alkı!lar)

Tar!he de bakalım, dünyada kuldarlık devletler! olmu#, falan devletler olmu#, 
ne b!ley!m ne devletler olmu# da; ama Türkler de bundan geçm!#ler. Bakalım da, 
Türklerde tar!h k!taplarında yazarlar; bundan b!n yıl önce, bundan !k! b!n yıl önce 
Türkler!n kurdu"u devlet!nde ne olmu#tur k!, böyle yürümü#, böyle dünyaya çıka-
b!lm!#ler? Orada b!r #ey vardır; Herb! demokras!. Yan!, bütün dünya meseley! ordu 
üstüne kurmasına bakmayarak, Türkler orduyu da demokras! esasında kurmu#lar. 
“Sa"da oturan sa" beyler, solda oturan sol beyler, ortadak# #na"lar; ben#m sözüm s#ze 
bu, duralım, yürüyel#m, hakkımızı alalım” dem!#ler. (Alkı!lar)

B!z, yan! bu demokras!den, bu geleneklerden gelen m!llet!z. $n#allah da kos-
kocaman !mparatorluklar da"ıldıktan sonra, bütün Türk halkları bu demokras!yle 
yürüyecekt!r. Avrupa ve Asya’yı b!rle#t!ren Anadolu Türklü"ü bu meselede b!r nu-



mune olacaktır, b!r görk olacaktır; bunu damma olmaz. Yan!, "ark’ın, Do#u’nun 
b!r gelene#! vardır. Tıpkı da olarak Fransa’dak! demokras!y! götürüp k!mse e#er 
tatb!k ederse, yanılırlar. K!mse de götürüp de, b!r Amer!kan hayat tarzını da bu 
Azerbaycan’a veyahut da d!yel!m Orta Asya’ya salarsa, yanlı$ olur. M!llet!n ana-
neler! vardır, gelenekler! vardır, bunların heps! göz önüne alınmalıdır. B!z de onu 
edece#!z. (Alkı!lar)

Sayın beyler, Sayın s!yaset !nsanları, Sayın büyük erler;
Huzurunuzda cesaretle konu$tu#uma göre özür d!ler!m, bu b!r mücadeled!r, 

b!z bu yolda ö#ren!r!z. %n$allah parlamento meseleler!n! de Türk!ye’den aksedece-
#!z. %n$allah s!zlerle gen gen görü$ece#!z, Bol bol görü$ece#!z, kucakla$aca#ız ve 
b!r sıra meselelerde, tab!î olarak, s!z! b!r karde$ g!b!; s!zden nas!hatler umaca#ız 
ve gelecekte de f!kr!m!z vardır, e#er b!z de özgür olursak, bu özgürlü#ümüzde teç 
dayanıp durmayaca#ız, Özgür olmak u#runda mücadele yapan bütün Türk Müslü-
man dünyasına el!m!zden gelen! edece#!z. B!r asker g!b! onlara ko$aca#ız. Çok sa# 
olun, çok m!nnettarım. (Ayakta alkı!lar)





!k"nc" Yasama Yılı

111. B!rle"!m
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B!r!nc! Oturum
Açılma Saat! : 15:00
Ba"kan : Ba"kanvek!l! Yılmaz Hocao#lu
Kât!p Üyeler : Al! Günaydın (Konya), Hal!l $brah!m Artv!nl! (Kocael!)

KKTC Cumhurba!kanı Rauf Denkta!

Sayın Ba!kan, de"erl# m#lletvek#ller#;
Yüce Mecl#s#n#z#n, mücah#t Kıbrıs Türkü adına, ulusal dava adına, bana ver-

m#! oldu"u bu fırsattan ötürü hep#n#ze ve s#zler kanalıyla mensubu bulunmakla 
#$#har ett#"#m#z Yüce Türk Ulusuna yürekten gelen te!ekkürler#m# arz eder#m.

Muhterem arkada!larım,
Kıbrıs meseles#, b#ld#"#n#z g#b#, dün ba!lamı! de"#ld#r; yıllarımızı almı! götür-

mü!, gençl#"#m#ze, mesle"#m#ze sah#p çıkmamızı engellem#!; b#r halk olarak, de-
vamlı surette, “yarın ne olacaktır?” d#ye b#z# tereddütler #çer#s#nde ya!atmı!, acılar 
dolu ve ancak, Türk Ulusunun, bu Yüce Mecl#s#n kararıyla yardımımıza ko!ması, 
kend# evlatlarını, !eh#tler#m#z#n yanına çek#nmeden yatırmasıyla, yarınlara güven-
le bakab#ld#"#m#z mü!terek, ulusal b#r dava hal#nde yürümeye ve yürütülmeye de-
vam etmekted#r.

Bugün, bu kutsal dava #ç#n, Türk#yem#z#n, Türk hükümetler#n#n yapmı! ol-
dukları fedakârlıkları, özgürlük adına, #nsanlı"a h#zmet adına, gerekt#"#nde dünya-
yı kar!ısına almasını !ükranla anıyoruz ve var olu!umuzun neden# olarak, bu Yüce 
M#llet# ve bu m#llet#n, bu dam altındak# s#z muhterem tems#lc#ler#n# görüyoruz; 
müte!ekk#r#z.

Gayem#z, yıllardır, Rumların ba!latmı! oldu"u, Kıbrıs’a sah#p çıkmak #ç#n 
ba!latmı! oldu"u b#r mücadelede, halkımızın haklarını korumaktan öteye g#tme-
mekted#r. Bunu yapmaya çalı!tıkça, üzer#m#ze üzer#m#ze gel#nmekte ve sank# Rum 
tarafı, mücadeles#nde haklıymı! g#b# b#zden, veremeyece"#m#z tav#zler #stenmekte; 
sank# Rum tarafı, b#z#mle kayna!mak ve barı! yapmak #st#yormu! g#b# ve bunu #ste-
meyen b#zm#!#z g#b#, baskılar uygulanmaktadır.

Bugün gelm#! oldu"umuz noktada b#r Mara! konusu güncel hale get#r#lm#!t#r; 
ama, Mara! konusu, Kıbrıs meseles#nde sadece küçük b#r adımdır. Bunu #sted#kler# 
!ek#lde ve öngördükler# baskılarla hallett#"#m#z takd#rde, kısacası, bu dar kanala 
gözümüz açık olarak g#rd#"#m#z takd#rde, arkasından daha ba!ka konular gelecek-
t#r ve aynı metotlarla, aynı tehd#tlerle, “kabul etmezsen!z s!ze ambargo uygularız. 



Kabul etmezsen!z Türk!ye hesap ver!r” g!b! tehd!tlerle, d!"er konular da gündeme 
get!r!lecek ve böylel!kle, h!çb!r konuda, korkuyla ya#adı"ımız !ç!n, “kabul edeme-
y!z” d!yemeyecek b!r hale sürüklenece"!z.

Tehd!tler altında müzakere olmaz. Öngörülen B!rle#m!# M!lletler !lkeler!, gö-
rü#meler!n e#!t #artlarda, dı#tan baskı yapılmaksızın, hür !radeyle yapılması yö-
nünded!r. (Alkı"lar) B!z, bunu ben!msed!k ve bu #ek!lde elden gelen esnekl!"! de 
göstermek suret!yle, 1977’de Makar!os’Ia, !k! bölgel!, !k! halktan olu#an b!r federas-
yon kararı meydana çıkardık.

Federasyon, !k! tarafın gönül arzusuyla ve b!rb!r!ne güvenerek e#!t #artlarda 
s!yasî b!r ortaklı"ı kabul etmes! demekt!r.

B!z, sandık k!, 1974 Barı# Harekatının Rumlara get!rm!# oldu"u mesaj !y!ce 
anla#ılmı#tır. Yan!, “Kıbrıs’ı b!r Yunan adası yapmak hayal!nden vaçgeç!n!z,Türk!ye 
buna asla müsaade etmeyecekt!r, (Alkı"lar) Kıbrıs Türkler!n! dost b!l!n!z, Türk!ye’y! 
dost b!l!n!z ve bu çerçevede b!r arada ortakla"a ya"ama yollarını kend!n!z arayınız” 
Maalesef, bu güzel mesajın, Rumlar açısından anla#ılması mümkün olmadı. Çünkü, 
dünya ded!"!m!z büyük ülkeler, derhal b!r Kıbrıs Hükümet!n!n varlı"ını vurgula-
dılar, Bu Hükümet!n, 1963’ten bu yana Rumlar el!nde #a!bel! b!r kurulu# oldu"unu, 
ortakla#a kurulan Kıbrıs Hükümet!n! tems!l etmed!"!n! unuttular, unutturdular ve 
Rumlara, “Evet, s!z Kıbrıs Hükümet!s!n!z, devlet!n!z, memleket!n!z dü"man altında-
dır, !"gal altındadır, bu !"gal! kaldırmak haktır” demek suret!yle, Kıbrıs meseles!n! 
halled!lmez b!r yola soktular.

Bugün, Mecl!s Ba#kanı, sevd!"!m!z, saydı"ımız Sayın C!ndoruk’un ve s!zler!n 
kararlarıyla bana ver!lm!# olan bu fırsattan yararlanarak, s!zlere, bu haksızlık de-
vam ett!"! sürece hakkın bulunamayaca"ını anlatmak !st!yorum ve müsamahanıza 
sı"ınıyorum.

Hak, haksızlık üzer!ne kurulamaz. Kıbrıs Rum !dares!n!n, Türk toplumuna 
ra"men, Kıbrıs Cumhur!yet! Hükümet! olarak tanınması, 29 yıldır Kıbrıs Cumhu-
r!yet! Hükümet! adı altında b!z! adadan yok etmek !ç!n uluslararası saldırısını sür-
dürmes!ne müsamaha ed!lmes!, Kıbrıs meseles!n!n hall!nde en büyük kördü"ümü 
olu#turmaktadır.

B!z, dünyadan adalet bekl!yoruz. “Yen! dünya düzen! vardır ve adalet !lkeler! 
üzer!ne kurulmu" b!r düzen olacaktır” den!yor; Kıbrıs’tan ba#lamalarım !st!yoruz.

Adalet !lkeler!ne bakıldı"ında, adalet!n üstünlü"ü kaale alındı"ında; hang! 
hakla, nereye dayanarak, Rum’u, Türk’ün hükümet! added!yorlar? Bu sorunun ce-
vabını, !nsa$a v!cdanlarına sorarak vermed!kler! sürece ve Rum toplumu l!derler!, 
kar#ımızda, dünyanın tanıdı"ı Kıbrıs’ın Cumhurba#kanı olarak oturab!ld!"! sürece 
bu mesele halled!lmez. B!z de olsak halledemezd!k. Hedef!m!z, e"er bütün Kıbrıs’ı 
almak olsaydı, -Rumlarınk! g!b!- ve dünya kend!ler!ne veya b!ze “Kıbrıs tümüyle 
s!z!nd!r, hükümet s!zs!n!z” dem!# olsaydı, tab!atıyla kar#ı tarafa h!çb!r tav!z ver-
mez, h!çb!r #ek!lde meselen!n hall! !ç!n yardımcı olmazdık. Rumlar bunu yapıyor 
ve dünya da uzaktan bakıyor. O dünya k!, 1963’ten 1974’e kadar Kıbrıs’ta cereyan 
eden Bosna-Hersek var! olaylara sadece sey!rc! kalmı#tır. B!z!, “Türk bölgeler!” de-
n!len yerlere kapatan Rum’un kar#ısında etk!s!z kalmı#, !nsan haklarımızın kökten 
alınıp götürülmes! kar#ısında sadece net!cey! beklem!#t!r.



B!lmem!"lerd!r k!, Kıbrıs Türk’ünün vatan müdafaasındak! sabrı, o küçücük 
bölgelerde, Anadolu’dan gelecek yürekl! ses! bekleyecek kadar çoktu. (Alkı!lar) 
Allah’a çok "ükür, o ses 1974’te geld! ve kurtulduk.

Kurtulmamıza sev!nd!rmed!ler. Bugüne kadar, kurtulu"umuzu hak b!lmed!-
ler; bugüne kadar, Kıbrıs Türk’ünü, Rum’un !dares!ne yen!den sokmak !ç!n eller!n-
den gelen her "ey! yaptılar ve yapmaya devam etmekted!rler.

Bugün kar"ıla"tı#ımız “Gal! f!k!rler d!z!s!” d!ye b!l!nen ve b!ze “haktır, hukuk-
tur, güzeld"r s"ze çok uygundur, çok sev"neceks"n"z, kabul ed"n"z, !artsız !urtsuz kabul 
ed"n"z” ded!kler! f!k!rler d!z!s!ne bakıldı#ında, Kıbrıs Türk’ünü 1963’ten evvelk! 
duruma götürecekt!r.

B!z ne !st!yoruz, b!ze ne ver!yorlar?
B!z!m !sted!#!m!z federasyon, !k! kes!ml! b!r federasyon olacaktı. N!ye? Çün-

kü, !k! toplum b!r arada ya"ayamıyordu, k! kes!ml!l!k, dolayısıyla, kes!n co#rafî 
b!r güvence verecekt! b!ze. Anla"ma, Makar!os’la bu !d!. 1977’den 1991’e, 1992’ye, 
1993’e geld!#!m!zde, !k! kes!ml!l!#!n anlamı "öyle olmu"tur : “50-60 b"n kadar Rum 
"ç"n"ze gelecek. Verece#"n"z topraklar vardır; 80-85 b"n kadar Rum’u alacak kadar 
toprak vereceks"n"z ve federasyon bu olacak.” Kıbrıs Türk’ü, böyle karma b!r ya"ama 
hazır de#!ld!r d!yoruz; güvence meseles!d!r d!yoruz. Rum l!derler! dah!, “karma 
her kurulu!, küçük b"r yanarda#dır, b"r" patladı#ında bütün Kıbrıs patlar, 1974’ten 
daha büyük felaketlerle kar!ıla!ırız” d!yeb!ld!kler! halde, Kıbrıs Rumlarını !ç!m!ze 
almak esas olmaktadır...

B!z!m öngördü#ümüz !k! kes!ml! federasyonda, mal mülk meseles! kar"ılıklı 
mübadele ed!lecekt!, !nsanlarımız mübadele ed!ld!#! g!b!. Aks! takd!rde, !nsanların 
mübadele ed!lm!", yer de#!"t!rm!" olmasının h!çb!r anlamı olmayacaktı; tam ak-
s!ne, malını mülkünü kuzeyde bırakan Rum, onu ger! almak !ç!n daha b!r hınçla 
üzer!m!ze gelecek ve çok az b!r zamanda Türk!ye yen!den, Kıbrıs’ı kurtarmak !ç!n 
seferber olmak mecbur!yet!yle kar"ı kar"ıya kalacaktı. B!z, o halde, mal ve mülk, 
toprak sıfırlamasını esas görüyoruz, temel görüyoruz. Bunu söyled!#!m!zde “$nsan 
haklarına aykırıdır” d!yorlar.

Az!z m!lletvek!ller!,
$nsan haklarının ba"ında hür ya"amak vardır, ya"amak vardır. Ya"ayab!lmek 

!ç!n !sted!#!m!z tedb!rler!, Rumların “mülk!yet hakkına tecavüz ed!yor” d!ye red-
detmeler!n! anlayamıyoruz; çünkü, b!z, Rum’un mülk!yet hakkını reddetm!yoruz; 
“B"z"m güneyde bıraktı#ımız topraklarla de#"! toku! yapalım, ver"lecek tazm"nat 
varsa bunların tazm"natı ver"ls"n ve böylel"kle "k" taraf rahat ets"n” d!yoruz. Konu-
ya, Türk asker!n!n gel!p, yer!nden yurdundan ett!#! !nsanlar olarak baktıkları !ç!n, 
bunu anlamak !stem!yorlar. Kıbrıs’ta !k! cemaat!n, b!r arada ya"ayamadıkları !ç!n 
yer de#!"t!rd!kler!n! ve mal mülk meseles!n!n tab!î b!r net!ce oldu#unu kabul et-
mek !stem!yorlar. Bu konuda ısrar ed!yoruz, ısrar edece#!z. Bu konuyu kabul ett!r-
meden yapılacak b!r anla"ma, b!z! h!çb!r "ek!lde refaha ve barı"a götürmez; büyük 
felaketlere, büyük kaosa yol açar.

D!#er b!r !sted!#!m!z ve vermed!kler! "ey, topraklarımızda kurulacak !daren!n 
temel!nde, egemenl!#!m!z!n tanınmasıdır. Kıbrıs Cumhur!yet!n!n egemenl!#!nde, 
1960’ta, mü"tereken ortak oldu#umuz vardır. %!md!, y!ne “egemenl!#e ortak ola-



caksınız” denmekted!r. O ortaklı"ı, Yunanlılar, Kıbrıs Rumları b!r günde bozmu#tu 
ve o günden bugüne egemenl!k haklarımızı savunmaktayız. Ama, “mü#terek b!r 
egemenl!"e evet; ayrı egemenl!"e hayır” d!yorlar. “N!ç!n?” d!yoruz; çünkü, ege-
menl!"!m!z tanınırsa, o zaman tanıdı"ınıza göre, artık, b!z ayrı cumhur!yet olduk, 
egemenl!"!m!z de tanınmı#tır, b!rle#m!yoruz” d!yecekm!#!z! Cevap ver!p, d!yoruz 
k! : “Rum’u, bütün Kıbrıs’ın cumhur!yet! tanıdınız. Rum’un cumhur!yet!, Kıbrıs’ı alıp 
g!d!yor, buna kar"ı tedb!r olarak, hakkımızı !st!yoruz. B!z! egemen yapınız dem!yo-
ruz; egemenl!#!m!ze b!z sah!p çıktık, kan pahasına, can pahasına, "eh!tler pahasına 
sah!p çıktık, bunu tanıyın d!yoruz, onu da redded!yorsunuz. Hang! anla"mayla s!z 
b!ze barı" get!receks!n!z? B!z! yem olarak Rum’a verme eylem!nden ba"ka b!r "ey yap-
mıyorsunuz” Dolayısıyla, f!k!rler d!z!s! her !k! tarafın da... Rum da, aks! yönlerden 
bunu !stemem!#t!r.

Aks! yönlerden !stem!yor; çünkü, “Türklere bazı haklar ver!yor, garant! anla"-
ması, sulandırılmı" vaz!yette olsa dah!, hâlâ devam ed!yor” d!ye onları de"!#t!rmek 
!ç!n, o da manevralar yapmaktadır. Onun maksadı budur.

$!md!, önümüzde bu f!k!rler d!z!s! vardır. Mara# konusunda b!z, önümüze 
çıkan kanala g!rd!"!m!z takd!rde, Mara# konusunda b!ze yapılan tehd!tler nede-
n!yle, Mara#’ta !sted!kler!n! tümüyle verd!"!m!z takd!rde, arkasından, f!k!rler d!-
z!s!n! kabul ett!rme yöntem! ba#layacaktır. Aynı kanalın !çer!s!nde manevra yap-
ma kab!l!yet!m!z el!m!zden alınmı# vaz!yette, aynı tehd!tler altında, “s!ze ambargo 
koyarız”, “Türk!ye’ye ceza ver!r!z” tehd!tler!yle, b!z!, bu kanalın !çer!s!nde, kend! 
!sted!kler! net!ceye götürme mücadeles!n! verecekler ve b!ze verd!receklerd!r. B!z, 
New York’ta çok a"ır muameleye tab! tutuluyoruz, h!ç k!msen!n kabul edemeyece-
"! #ek!lde muamele görüyoruz; b!r okul talebes!ym!#!z g!b!, b!ze ne yapaca"ımız ve 
ne yapmamız gerekt!"! söylen!yor. Bütün bunları s!neye çek!yoruz; yürekten sev-
d!"!m!z Türk Ulusuna b!r zarar gelmes!n d!ye çek!yoruz. (Alkı"lar) Yoksa, b!r gün-
de masayı bırakıp terk etmek !#ten de"!ld!r; ama, Türk!yem!z, garantörümüzdür; 
Türk!yem!z, !nsanlı"a h!zmet etm!#t!r; canımızı, her #ey!m!z! kurtarmı#tır. “Aman 
Türk!ye’ye zarar gelmes!n” d!ye t!tred!"!m!z! b!ld!kler! !ç!n, bunu, b!r zaaf added!-
yorlar ve hep onun üzer!ne b!na ederek tehd!tler!n! sürdürüyorlar.

B!z, Mara# konusunda gelm!# oldu"umuz noktada, bu tehd!tlere kar#ı Türk 
Hükümet!yle ve s!zlerle beraber gö"üs germe gere"!n! bulduk. Bu kanala g!rmek 
!stem!yoruz karde#ler!m, açıkçası budur.

Kanal dı#ında bıraksınlar, serbest bıraksınlar, mücadeleye, müzakereye hazı-
rız; ama, b!z!, kend! seçt!kler! dar b!r kanalın !çer!s!ne zorla !tmes!nler. %temeye-
ceklerd!r; çünkü, bunun sonu hüsran olur.

Mara# konusunda !sted!kler! ve b!z!m vereb!lecekler!m!z nelerd!r? Mara#, ev-
vela !k! bölgeye ayrılır; b!r!, tellenm!# ve yasak bölge added!len bölged!r. Onun 
dı#ında kalan kısımlar da vardır, Mara# d!ye; kısmen Türkler tarafından kullanıl-
maktadır, yerle#!lm!# bölged!r. B!z, 1981’den !t!baren, Mara#’ın tell! bölges!n!n gü-
ney kısmını Rumlara, Le&o#e Havaalanını açmak ve b!r #artla, hem Mara#’ta hem 
haval!manında mü#terek !dare olu#turmak kaydıyla -böylel!kle egemenl!"!m!ze sa-
h!p çıkmak kaydıyla- vereb!lece"!m!z! konu#tuk. Derhal reddett!ler.

Bu kez, Le&o#a’da b!ze Mara# konusu açıldı"ında bu #artlarımızı y!ne !ler! sür-
dük; Le&o#a Haval!manı yer!ne Ercan Haval!manının açılması üzer!nde durduk; 



ambargonun tümüyle kaldırılmasını !sted!k; spor dah!l bütün ambargonun, bütün 
l!manlardan kaldırılmasını !sted!k. Buna kar"ılık olarak, y!ne, “1981’den !t!baren 
ver!leb!l!r ded!"!m!z o bo# b!naları, sah!pler!ne veya B!rle#m!# M!lletlere vereb!l!r!z” 
ded!k; “bunu konu#maya gel!r!z” ded!k. “Herkes !sted!#!n! konu"ur, hakkınızdır; 
b!z ‘Mara"’ded!k, ‘"u Mara", bu Mara"’dem!yoruz, “Mara" d!yoruz, buyurun” ded!-
ler. G!tt!k, kar"ımızda, katı b!r tutumla “Mara"’ın tümünü -yan!, a"a#ı yukarı, l!ma-
nın !ç!ne kadar g!ren mıntıkayı- vereceks!n!z ve buna kar"ılık Le$o"a Haval!manı 
açılacak. Bu, gayet güzel b!r pakett!r. Ambargolar tümüyle kaldırılamaz; çünkü, s!z! 
tanıma anlamına geleb!l!r; ama, bu, ambargoların yüzde 80-85 kalkması anlamı-
na gel!r” "ekl!nde b!r yakla"ımla ve kâ#ıt üzer!nde öyle görünen b!r becer!yle b!ze 
bunu satmaya çalı"tılar.

Tab!atıyla, büyük b!r sıkıntı !çer!s!ne g!rd!k. Evvela "öyle b!r tert!p ba"ladı: 
!lk gün, be"ler (be" büyük ülken!n tems!lc!ler!) de gel!p, Genel Sekreterle beraber 
kar"ımıza oturdular. B!z, bunun böyle olaca#ını haber alır almaz, Türk!ye’yle tema-
sa geçt!k. Sayın Çet!n o günlerde zannedersem Strazburg’daydı, oradan telefonla 
temasa geçt!k, böyle b!r durum hasıl oldu#unu, Türk!ye’n!n bundan haber! olup 
olmadı#ını sorduk. H!ç haberler! olmadı#ını ve gereken! yapacaklarını, buna mü-
saade ed!lemeyece#!n! söyled!ler. Gereken temaslar yapıldı ve ertes! gün gel!p de 
oturduklarında, b!ze, -Kler!des’le yan yana oturuyorum- “Be"ler konu"mak !st!yor, 
konu"malarına razı mısınız?” d!ye b!r soru sordular. Kler!des’e, “Okul talebes! de#!-
l!z herhalde; sen !st!yor musun?” ded!m, “Ben!m de bundan çok geç haber!m oldu, 
ben de !stem!yorum” ded!; !k!m!z de !stemed!k. Türk!ye’n!n de g!r!"!mler! net!ce-
s!nde, sadece Genel Sekreter! d!nled!ler ve ayrıldılar. Fakat, !"!n sonuna do#ru, b!z 
bu kanala g!rmemekte ısrar ett!kçe, en sonunda be"ler y!ne geld!ler kar"ımıza ve bu 
kez, her b!r!, Genel Sekreter!n okudu#u raporu tey!den konu"ma yaptı.

B!ze, lütfett!ler ve ayın 14’üne kadar müsaade ett!ler. Müsaaden!n "ekl! de "u:  
“G!d!n!z, bunu halkınıza satınız, kabul ett!r!n!z. Bu, güzel b!r "eyd!r; bu görevle 
s!ze !z!n ver!yoruz, kabul ett!rmek görev!yle ve gel!n!z 14’ünde, kabul ett!#!n!z! du-
yurunuz. Buraya müzakereye gelemezs!n!z”...

Ben, bunca yıldır bu tür müzakerelerde bulundum, bu "ek!lde tehd!t ve tahd!-
dat altında, b!r halkın tems!lc!s!ne böyle b!r muamele reva görüleb!ld!#!ne !lk defa 
"ah!t oldum. Net!cede, bu öner! üzer!ne, çıkıp, Kıbrıs’a geld!k.

%!md!, b!z, New York’tayken, 29 Mayıs’ta, Sayın Erdal &nönü’ye b!r yazı yaza-
rak, kend!s!ne, oradak! durumun b!r resm!n! ç!zd!k. Bu mektubu müsaaden!zle 
okuyayım; çünkü, kısmen bazı gazetelerde çıkmı"tır, yanlı" anla"ılma olmasın.

“B!z, Mara#’a kar#ılık olarak, ambargonun, tümüyle ve her yönüyle, hava ve 
den!z l!manlarımızdan ve spor üzer!nden kaldırılmasını, talep ed!yorduk. B!rle#m!# 
M!lletler Genel Sekreter!n!n, Güvenl!k Konsey!nce de ben!msend!"! anla#ılan öner!-
ler!nde !se, Ercan, artık oldu"u statüde bırakılmakta; fakat, b!z!m, Ercan’da görmek 
!sted!"!m!z d!rekt çıkı# !mkânları, Le$o#a Uluslararası Havayoluyla ver!lmekted!r”. 
B!ze söylenen bu. “Ercan’da !sted!kler!n!z! burada Verece#!z” ... Ancak, gerçek ol-
madı#ı anla"ıldı. Kıbrıs’a gel!p, uzmanlarla gereken toplantıları yaptıktan sonra 
bunun böyle olmadı#ını, b!r sürü sorunun sorulması ve cevabının alınması ge-
rekt!#!n! tesp!t ett!k. En öneml! sorun, hava meydanı k!m!n adına çalı"tırılacak? 
B!rle"m!" M!lletler çalı"tıracak ama, Kıbrıs Cumhur!yet! Hükümet! Hava Meydanı 



mı? “Tanınma !ç!n h!çb!r "ey !stem!yoruz” d!yen Kıbrıs Rumları, b!z!m, Ercan’dan 
çıktı#ımız g!b!, bu l!mandan pasaportlarımızla çıkmamıza müsaade edecek m!? Ve 
b!r sürü tekn!k konu... Bu tekn!k konulardan b!r tanes! "u: Le$o"a Haval!manı-
nın kules! çalı"tırılmaya ba"ladı#ı an, Ercan kules!n! susturmak mecbur!yet! hasıl 
oluyor. Bu sorulara cevap !sted!#!m!zde, b!ze, orada “bunlar detaydır, bunları !lke 
olarak kabul ed!n!z, sonra görü"ürsünüz” ded!ler. Detay olmadı#ı, esas oldu#u or-
taya çıkıyor. Dolayısıyla, b!z, Sayın %nönü’ye “bu böyled!r” derken, bunların böyle 
olmadı#ını sonradan görecekt!k.

Devam ed!yorum: “Den!z l!manları üzer!ndek! yasaklama kaldırılmamakta; 
fakat, Kler!des, buraya u"rayan gem! kaptanları aleyh!ne hukukî tak!bat yapılmaya-
ca"ı hususunda söz vermekted!r.”

Yasak kalacak; ama, kend!s! söz ver!yor ve yazıya da dökmek !stem!yor: Kap-
tanları, "!md!ye kadar yaptıkları g!b!, Magosa’ya geld!#!nde, yasak l!mana geld!#!n-
de, Larnaka’ya u#radı#ında hapse atmayacaklar, mahkemeye vermeyecekler.

“... Ayrıca, taleb!m!z üzer!ne genelde dı# dünyada, tur!zm acenteler! ve ürünle-
r!m!z! satın alan ve pazarlayan #!rketler aleyh!ne tac!zden vazgeç!lece"! karara ba"-
lanacaktır” Ama “sadece Hükümet olarak ben bunun sözünü ver!yorum. $ahıslar 
!sted!kler! g!b! hareket ederler, bunlara ben b!r #ey söyleyemem” d!yor.

Gerçekte olan ned!r? &ahısları, hükümet destekl!yor el altından, onlar da g!-
d!p, Avrupa mahkemes!nde veya d!#er yerlerde Türk!ye aleyh!ne davalar açıyorlar; 
çünkü, sorumlu, Türk!ye’d!r, dünyanın gözünde. Bu davaların be"!, altısı halen Av-
rupa mahkemeler!nde yürümekte ve yürütülmekted!r. “... ben, "ahısların yapaca#ı 
!"e karı"mam” d!yor. Yan!, bu konuda da kat! b!r tem!zl!k ve b!ze ver!len kat! b!r 
"ey yok.

Devam ed!yorum; “... Mara#’a güneyden serbestçe g!recek olan tur!stler!n kuze-
ye geçmeler!ne ve kuzeyde kalmalarına !z!n ver!lecekt!r. Tur!stler!n, kuzeyden güneye 
geçmeler! hususunda da taleb!m!z üzer!ne anla#maya hüküm konacaktır.”

Burada b!r açıklama yapmak gerek!r : Kuzeyden gelen tur!stlerden kasıt, Lef-
ko"a Uluslar arası Havaalanından g!ren tur!stlerd!r, Ercan’dan gelenlere geç!" hakkı 
tanınmayacaktır. Le$o"a’da tur!stlerle, T!caret Odasıyla, Sanay! Odasıyla yapılan 
görü"melerde meydana çıkan tablo "öyle olmu"tur: Mara"’ın bu bölges!ndek! otel-
ler açıldı#ı takd!rde, Kıbrıs’a gelen tur!stler!n ço#u, bu yen! ve güzel bölgeye akacak, 
dolayısıyla, b!z!m canlanmakta olan tur!zm!m!z! de aks! yönde etk!leyeb!lecekt!r.

Rumlar, gümrük verg!ler!n!, Avrupa Toplulu#una g!rmek !ç!n hemen he-
men sıfırlamı"lardır. B!zdek! gümrük verg!ler! daha a#ırdır. Dolayısıyla, Mara"’ın 
!çer!s!nde ucuza satılan e"yayla, daha pahalı satılan e"ya, rekabet edemeyecekt!r. 
Mara"’tan b!z!m !st!fadem!z -e#er kabul ederse Rumlar- ucuz !"ç!l!k olacaktır, otel-
lerde tem!zl!kç!l!k olacaktır.

“... Le%o#a Uluslararası Havaalanına !necek yolcular, !sted!kler! kapıdan, Türk 
veya Rum tarafına geçeb!leceklerd!r. Rum tarafı, havaalanı çevres!ndek! Türk asker-
ler!n!n konumuna devam etmeler!n! kabul ed!yor; ancak, tur!stler!n askerî bölgen!n 
!ç!nden geçmemes! !ç!n, b!z!m açımızdan, yol güzergâhı dü#ünmem!z ve tanz!m et-
mem!z gerekecekt!r. Ercan Havaalanını bugün kullanmakta olan Türk!ye’de kayıtlı 
uçaklar, d!rekt uçu# maksadıyla, charter seferler! dah!l, Le%o#a Uluslararası Hava-



alanını kullanab!leceklerd!r. Kıbrıs Türk Hava Yollarının uçakları, Türk!ye’de kayıtlı 
oldu"u ve Türk Bayra"ı ta#ıdıkları !ç!n bu kapsama g!rmekted!r.”

Ancak, y!ne uzmanlarla temasımızda b!r sorun çıktı: Bu uçu"lar !ç!n nereden 
yetk! alınacaktır? Uzmanlar, “hükümetler arası olur” derler. Türk Hükümet!n!n, 
tanımadı#ı Kıbrıs Hükümet!ne müracaatı mı gerekecekt!r; yoksa, haval!manından 
sorumlu olan B!rle"m!" M!lletler m! muhatap olacaktır? Bunu da sormak !ht!yacını 
duyuyoruz.

“... Global olarak bakıldı"ında, ambargo, yüzde 80-85 oranında kalkmaktadır; 
ancak, sport!f konular ve den!z l!manları spes!f!k olarak anla#maya konmayacaktır.”

Bu yüzde 80-85 oranı, oradak! hava, de#erlend!rme ve b!ze söylen!lend!. Tek-
rar ed!yorum, ger! geld!#!m!zde, bu !"lere baktı#ımızda, bunun böyle olmadı#ını 
gördük. Bu nedenled!r k!, geçen gün yaptı#ım b!r.açıklamada, b!r beyanatında, 
Sayın $nönü’nün bu konuya olumlu balasını ben!m, kend!s!n!, bu mektupla belk! 
yanlı" yönlend!rm!" olab!lece#!m net!ces!ne vardı#ımı söyled!m.

Bu gal!ba, Kıbrıs’ta fırtınalar koparmı", “aldattı, kandırdı $nönü’yü” d!ye 
man"etler atılmı". Bunlar do#al "eylerd!r. B!z do#ruyu yapmaya çalı"ıyoruz, ger-
çe#! söylemeye çalı"ıyoruz ve !y! n!yetle, !y! b!r anla"ma yapmak !ç!n, kend!m!z! 
harcarcasına bu !"e verm!" bulunuyoruz. Net!ce atamıyorsak, tekrar edey!m, Kıbrıs 
Rum tarafının me"ru hükümet olarak tanınmasından kaynaklanan çok büyük b!r 
engel! a"amamamızdandır ve bu engel! b!z, a"amayız, a"mayaca#ız. Devam ed!yo-
rum: “... Esas sorun, Mara# kent!n!n, Rumlarca ve Genel Sekreterl!k, Güvenl!k Kon-
sey!nce, #!md!k! kapalı bölgen!n tümü olarak ele alınmasına kar#ılık, b!z!m, bunu, 
1981’den bu yana bel!rled!"!m!z b!r hat çerçeves!nde, Gaz! Magosa L!manıyla Gaz! 
Magosa’dak! yerle#!m alanımızı çevreleyen kısmı !çermeyecek b!ç!mdek! anlayı#ımız-
dan kaynaklanmaktadır. B!z!m, 1981 yılında verd!"!m!z tekl!f!m!zde, Mara#’ın ka-
palı bölges!n!n kuzey hududu olarak Demokrat!a Caddes! bel!rlenm!#t!. Bu hattın 
kuzey!nde kalan ve y!ne kapalı bölgede bulunan alan, tekl!f dı#ı tutulmu#tur. B!z, 
Demokrat!a Caddes!n!n kuzey!ndek! kapalı bölgey!, n!haî tahl!lde, Türk tarafında 
kalmak üzere, tekl!$er!m!z!n dı#ında tutageld!k; Kler!des, Güvenl!k Konsey! ve B!r-
le#m!# M!lletler Genel Sekreter! !se, bunu kabul etm!yor. Sorun, varılan #!md!k! a#a-
mada, bu noktadak! görü# ayrılı"ına dayanmaktadır. Kler!des, bunu kabul etmed!"! 
g!b!, n!haî toprak ayarlanmasında, Mara#’ın ger!ye kalan ve b!zce !skân ed!lm!# olan 
kısımlarını da talep edecek ve ku#kusuz, #!md! b!ze uygulananlara benzer baskılarla, 
oraları da almak olana"ını elde etm!# olacaktır. Maalesef, 5 A"ustos 1981 ve 2 Ocak 
1984 târ!hler!nde yer!len mü#terek tekl!$er!m!zde, bu meskûn toprakların da ver!le-
b!lece"! duyurulmu#tu. Bunu hatırlatmakta yarar vardır ve bu, b!z!m !ç!n büyük b!r 
end!#e konusudur.”

%!md!k! durumda, Mara" ver!ld! dey!nce do#acak reaks!yonu önlemek !ç!n, 
b!z bu ana kadar kapalı bölgen!n, Demokrat!a Soka#ının kuzey!ndek! alanının b!ze 
bırakılmasında ısrar etmeye devam ed!yoruz. Ancak, b!r gerçe#! zatı âl!ler!n!ze 
duyurmakta yarar görüyorum: Amer!kalılar, Ruslar, $ng!l!zler ve Genel Sekre-
terl!k, geçm!"te almı" oldukları Güvenl!k Konsey!n!n kararlarına dayalı olarak, 
“Mara"’tan sorumlu taraf Türk!ye’d!r” demekted!rler. B!r uzla"ma olmadı#ı takd!r-
de, Türk!ye’y! d!rekt olarak muhatap alaca#ız demekted!rler ve gerçek de budur. 
Bu suçlamaların yapılmaması !ç!n, b!z, Mara"’ın korunmasının Kuzey Kıbrıs Türk 



Cumhur!yet! güvenl!k kuvvetler!ne devred!lmes!n! !stem!"t!k, maalesef, bu, ancak 
1991 yılında yapıldı vesa!re...

#!md! “bu konudak! görü"ler!n!z! b!ld!r!n!z ve durumu Kıbrıs’tak! Hüküme-
t!m!ze de b!ld!r!n!z” d!yoruz. Salı günü, yan! bayram günü toplantı koydular mah-
sus; b!zden cevap bekl!yorlar. Net!cede, bu de$erlend!rme ı"ı$ında, mesele s!z!n 
meselen!zd!r. B!z, bu çerçevede, yüzde 80-85 ambargo kalkıyorsa, buna kar"ı çık-
mayız, s!z karar ver!n!z cevabı geld!; bunun üzer!ne b!r erteleme !sted!k. Erteleme 
konusunda çok zorluklarla kar"ıla"tık. Y!ne Türk Har!c!yes! b!ze yardımcı oldu ve 
bu ertelemey! aldık.

Buraya geld!kten sonra, Kıbrıs’a döndükten sonra, ded!$!m g!b!, manzaranın, 
bu mektupta ç!z!len!n çok dı"ında oldu$u ve b!rçok hususu görü"mem!z ve tartı"-
mamız gerekt!$! ortaya çıktı; fakat, davet “müzakereye gelme; evet veya hayır de-
meye gel” "ekl!nded!r. Bu nedenle, b!z, sorularımızı ve belgem!z! hazırlıyoruz. Ayın 
14’ünde, bu "artlarda –davete de bakarak- ben!m g!tmeme b!r sebep yoktur New 
York’a; Sayın Atakol’u gönderece$!z. Bu soruları sorsun, cevaplan alsın k!, sa$lıklı 
b!r de$erlend!rme yapab!lel!m, d!ye dü"ünüyoruz. (RP sıralarından alkı!lar)

Sayın Ba"kan, saygıde$er m!lletvek!ller!;
Kıbrıs meseles!nde altı yılını b!z!mle ya"amı" ve B!rle"m!" M!lletler Genel 

Sekreter!n!n özel tems!lc!s! olarak görev yapmı" olan, halen Arjant!n’!n %sra!l’dek! 
Büyükelç!s! -Kıbns’a da akred!te- Hugo Gob!, küçük b!r k!tap yazmı"tır. Bu k!ta-
bında vurguladı$ı büyük b!r gerçek vardır. Bunu s!zler!n ve Türk Hükümet!n!n 
d!kkate almasını r!ca ed!yorum.

“Her "k" taraf, gönül rızasıyla, b"rb"rler"ne güvenerek, b"rb"rler"nden çek"nme-
den, gerçekten b"r federasyon "steselerd", federasyon çoktan kurulurdu ve "k" toplum 
arasında geçm"! husumet, yakın tar"hte yapılanlar ve olaylar, Kıbns Rumlarının, sa-
dece Türk asker"n" Ada’dan çıkarmak "ç"n b"r uzla!maya hazır görünmes" kar!ısında 
-asker çıktıktan sonra yapaca#ını b"z b"l"yoruz- Kıbrıs Türkler"n"n Rumlarla b"rle!-
mekten ve b"r araya gelmekten korkması, B"rle!m"! M"lletler"n kaale alması gereken 
gerçeklerd"r. Bu gerçekler kaale alınmadan, "deal"st öner"lerle zaman kaybed"lmek-
ted"r. Bu öner"ler -ben de bunları sundum ve hâlâ sunulanları görmekte ve takıp 
etmektey"m- Kıbrıs’ı b"r barı!a götürmez, b"r anla!maya ve uzla!maya götürmez, b"r 
federasyona götürmez. Götürmü! addett"#"n"z gün, kısa b"r süre sonra, çok daha bü-
yük felaketler meydana gelecekt"r. O halde, çare, konuya gerçekç" b"r açıdan bakmak-
tır. Bu gerçekç" açı da, Kıbrıs’ta, Türkler"n verecekler" toprak tav"z"ne kar!ılık;

1. Rumların, Türkler"n egemenl"#"n" tanıyıp, "k" cumhur"yet"n yan yana var ol-
ması,

2. Ç"$, cumhur"yetler b"rl"#"n"n kurulması ve bunların bazı hususlarda "!b"rl"#" 
yapmasıdır” d!yor.

B!z, "u görü"e katılıyoruz : Rum tarafı, hak!katen, 1974 harekâtından ders al-
mı" olsaydı; Rum tarafı, hak!katen, 1963’ten 1974’e kadar Türklere yaptıklanndan 
p!"man olmu" olsaydı, federasyon süratle kurulab!l!rd!. Ama, ders almadılar, dün-
ya tarafından ders almalarına !mkân bırakılmadı, !st!laya u$ramı" Kıbrıs Cumhu-
r!yet! oldular. Bu bayrak altında Türk!ye’ye zarar vermek !ç!n ve b!z! ambargolar 



altında çökertmek !ç!n, Kıbrıs meseles!n!n ba"latıldı#ı günden bu yana 29’uncu 
yıla gelm!" bulunuyoruz.

Bu acı gerçekler kar"ısında, b!z!m, görü"meler yoluyla yapmaya çalı"tı#ımız, 
adı, "!md!l!k ne olursa olsun, hak b!ld!#!m!z !lkeler! koruyan b!r anla"ma yapmak-
tır. Ama, bu !mkânı b!ze vermemeye B!rle"m!" M!lletler Güvenl!k Konsey! kararlı-
dır. Egemenl!#!m!z! konu"turmuyor, e"!tl!#!m!z! sulandırıyor, federasyonlarda var 
olan uyum !çer!s!nde !cra kararlarına kar"ı çıkıyorlar.

Çe"!tl! yöntemlerle, b!zden toprak koparıp, Rumları da, ger!ye kalanın !çe-
r!s!ne sokmak suret!yle, 1963’ten evvelk! fec! durumu yaratacaklardır ve bu kez, 
toprak meseles! halled!lmed!#! takd!rde, topra#ını ve emlak!n! almak !ç!n !ç!m!ze 
gelecek olan, hırslı, hınçlı b!r Rum toplumuyla kar"ı kar"ıya bırakılaca#ız. Böyle b!r 
net!cey! Türk Ulusunun kabul edece#!n! zannetm!yorum; çünkü, Türk toplumu da 
kabul edemez. B!z, !nsanca ya"amak !ç!n u#ra"ıyoruz; !lkeler!m!z! buna göre ortaya 
koyduk; “e"!t "artlarda konu"alım, görü"el!m” d!yoruz; “Le$o"a’da görü"el!m” d!-
yoruz; “New York’a hapsed!l!p, ha%alarca ez!kl!k duymaktan usandık artık” d!yoruz 
ve bunlar üzer!nde de, Türk Hükümet!n!n yardımlarını ve deste#!n! bekl!yoruz.

Bu arada y!ne "unu söylemek !st!yorum : Har!c!yeden Sayın Tugay Uluçev!k 
ve mesa! arkada"ları, Kıbrıs meseles!nde büyük ölçüde b!ze yardımcı olmaktadır-
lar. Basınımızda da !s!m ver!lerek, bazı aks! yazılar çıktı#ı görülmekted!r. Bu konu-
da kend!ler!ne te"ekkür etmey! b!r borç b!lmektey!m.

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
Bu konu"mamdan anlamanızı !sted!#!m b!r "ey vardır, o da "udur : Türk!ye, 

Kıbrıs meseles!nde, cent!lmence hareket etm!"t!r, do#ruyu yapmı"tır, hatta gec!ke-
rek yapmı"tır; barı" !ç!n !mkân tanımı"tır, fırsat tanımı"tır; b!z! kurtardıktan sonra 
y!ne dostluk el!n! uzatmı" ve destek vermeye çalı"mı"tır; fakat, bütün bunlar red-
ded!lmekted!r ve “Kıbrıs’ta, Kıbrıs’ı !"gal edenlere yardımcı, asî b!r Türk toplumu 
vardır” görüntüsü devamlı surette dünyaya satılmaktadır, pazarlanmaktadır Rum-
lar tarafından. B!r kere, zaten, bunu yapanlar, b!z!mle e"!t "artlarda, ortakla"a b!r 
cem!yet, b!r federasyon kurmak !stemed!kler!n!, göster!rler.

Bu sa&ada ben!m öner!m, Kıbrıs meseles!n! der!nl!#!ne de#erlend!recek ve 
Butros Gal!’n!n görü"ler! olarak önümüze konulmu" olan pakete, hak!katen, !lmî 
açıdan, gerçekç! açıdan bakarak, “bunlara "u "u "u eklenmed!#! takd!rde, mal-mülk 
meseles! halled!lmed!#! takd!rde, Türk!ye’n!n garant!s!n!n sulandırılmasından vazge-
ç!lmed!#! takd!rde, Kıbrıs Türkler!n!, b!z, yen!den b!r Rum mezbahasına bırakama-
yız” kararının, zamanı geld!#!nde ver!lmes!n! r!ca ed!yorum.

Çünkü, en yakın dostlarım b!le, -s!v!l olsun, asker olsun- “federasyon konu"u-
yorsunuz...” d!ye g!d!p geld!kçe ben, “!n"allah !y! net!ce alırız. Korunma sınırlarımız 
nerede olacak? Yan!, bunlar üzer!nde b!r çalı"ma yapıldı mı?” derler. Kend!ler!ne 
“federasyonlarda böyle sınır yoktur” ded!#!mde, hayret ederler.

Yan!, Türk ulusu da, federasyon konu"ulurken, federasyonun b!z! nereye gö-
türece#!n!; Rum ço#unlu#una nasıl mahkûm edece#!n!; Rumun servet!, !kt!sadî 
gücü ve sayısal gücü kar"ısında, kısa b!r sürede ne duruma dü"ürülece#!m!z! ve bu-
nun meydana get!rece#! yen! fac!ayı, yen! durumu-b!r türlü kavrayamamaktadır-
lar. Çünkü, akıllarına-koyamıyorlar k!, bunca mücadeleden, bunca fedakârlıktan 



sonra ortaya çıkacak olan manzaranın !ekl" budur. Bu nedenle, d"yorum k", hep 
beraber, Rumların, artık b"z"mle ortakla!a, e!"t !artlarda, gerçek b"r federasyon 
kurmak "stemed"#"n", "ç"m"ze yayılmak "sted"#"n", topraklarını ger" alarak, b"z"m, 
topraklarımıza g"demeyece#"m"z" b"ld"kler" "ç"n, b"z" topraksız bırakmaktan ba!ka 
hede$er" olmadı#ını de#erlend"rerek, d"r"lmem"z ve “b"z !öyle b"r!ey "st"yoruz” d"-
yerek, bunu önümüze koymamız gerek"r.

Görü!mec" olarak ben"m en büyük hand"kabım, zorlu#um, konular, böyle 
bölük pörçük ele alındı#ında, n"haî çerçevede nerede duraca#ımızı b"lmememden 
kaynaklanmaktadır. Artık, "st"yoruz k", Türk Ulusu, büyük fedakârlıklarla kurtar-
dı#ı ve büyük stratej"k önem" olan Kıbrıs Adasında nerede son ç"zg"y" ç"zece#"n", 
30 yıldır devam eden bu çek"lmen"n, görü!men"n, görü!meler"n artık b"r noktada 
sona erd"r"lmes" ve halkımızın refaha kavu!ması gere#"n", b"r "nsanlık hakkı olarak 
talep ets"n ve bu "!kenceye artık b"r son ver"ls"n. (Alkı!lar)

Sayın Ba!kan,
B"r kez daha, bana bu tar"hî fırsatı verd"#"n"z "ç"n, gönülden, tüm üyeler"n"ze 

te!ekkür eder"m, ömrüm devam ett"#" sürece, bugünü da"ma hatırlayaca#ım. Çün-
kü, devamlı surette kan akarken, !eh"tler dü!erken, Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s" 
er geç kararını verecekt"r d"yerek, üm"tle ya!amı! ve ya!atmı! olanlardanım. Allah 
s"zlere sa#lık vers"n, uzun ömür vers"n, Türk Ulusuna yücel"kler vers"n. Te!ekkür 
eder"m. (Bravo sesler", ayakta alkı!lar)



69. B!rle"!m
9 #ubat 1994 Çar"amba

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat! : 15:00
Ba"kan : Ba"kanvek!l! Kamer Genç
Kât!p Üyeler : $lhan Kaya ($zm!r), I"ılay Saygın ($zm!r)

Azerbaycan Cumhurba!kanı Haydar Al"yev

Hörmetl! Mecl!s Ba"kanı, Hörmetl! m!lletvek!ller!, Hörmetl! konuklar, dost-
lar, karda"lar;

Bugün men! Türk!ye’n!n Böyük M!llet Mecl!s!ne davet ett!#!n!ze göre, burada 
men!m üçün Mecl!se h!tap etmek !mkânı yarattı#ınıza göre, s!z!n hamınıza hep!n!-
ze m!nnettarlı#ımı ve te"ekkürümü b!ld!r!rem. S!ze ve s!z!n s!manızda, s!z m!llet-
vek!ller!s!n!z, halk elç!ler!s!n!z, Türk!ye halkı tarafından seç!l!p, Türk!ye’n!n Böyük 
M!llet Mecl!s!ne vek!l gönder!lm!"! "ahıslarsınız, ona göre de s!ze, s!z!n s!manızda 
bütün Türk!ye halkına, Azerbaycan halkından, sam!m!, kalpten gelen selamları, 
mühebbet!, sevg!n! ve hörmet! b!ld!rmek !st!rem. (Alkı!lar) Türk!ye’n!n Böyük 
M!llet Mecl!s!n!n, böyük de tar!h! var. Menüm üçün eyle b!r muhte"em salonda, 
s!zler!n kar"ısında beyle b!r yüksek kürsüden h!tap etmek tar!hî b!r had!sed!r. Hele 
genç vak!tlarımda, (ya"larımda) k!taplardan, gazetelerden, Türk!ye halkında Türk 
halkı hakkında malumatlar alarken, okuyarken, Türk!ye’ye hem!"e (her zaman) 
hasretnen bakarken, Türk!ye böyük merak ederken, Türk!ye’n!n Böyük M!llet 
Mecl!s!n!n !"! hakkında, onun kabul ett!#! kararlar hakkında malumatları çok bö-
yük h!ss!yatlarla men kabul ed!rd!m ve her defa dü"ünürdüm bu ezemetl! Böyük 
M!llet Mecl!s!, Türk halkının hayatında böyük !"ler gören Böyük M!llet Mecl!s! ne 
kader kudretl! ve ne kader da böyük s!yaset aparan yürüten b!r Mecl!st!r. $nd! artık 
men üçün bu Mecl!se gelmek ve s!znen görü"mek, s!z!n kar"ınızda h!tap etmek 
nes!p oluktur. Men bundan çok böyük gurur h!ss! duyuram, men!m !ç!n bu böyük 
"ere%!r, büyük hürmett!r; bu hürmete, bu !ht!rama göre, b!r daha s!ze der!n m!n-
nettarlı#ımı b!ld!rerem. (Alkı!lar)

Türk!ye Cumhur!yet!n!n 70 yıllık tar!h! vardır. Bundan 70 yıl önce Türk!ye 
Cumhur!yet!n! kuran, yaratan Türk halkı, onun a"çısı, dâh!, Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk, bu Böyük M!llet Mecl!s!n!n esasını koymu"tur. Türk!ye Cumhur!-
yet!n! yaratmı"tır ve bu temel, bu esas o kader muhkem, o kader öneml! olmu"tur 
k!, 70 yıl !çer!s!nde Türk halkı, Türk!ye’n!n cem!yet!, Türk!ye’n!n Devlet! bütün sı-
navlardan geç!p, u#urla !lerl!y!r; !md! artık Türk!ye böyük b!r devlett!r ve b!z de 



Türk!ye’n!n dünya m!kyasında böyük devlet oldu"undan çok !#!har h!ss! h!ssed!-
r!k. (Alkı!lar)

Men bugün burada, s!z!n kar$ınızda durarken böyük !nsan, bütün Türk dün-
yasının böyük $ahs!yet! Mustafa Kemal Atatürk’ü b!r daha yâd ed!rem; onun gör-
dü"ü !$lere, onun koydu"u yola öz hörmet!m! ve !ht!ramımı b!ld!rerem, onun hatı-
rası kar$ısında ba$ e"!rem. (Alkı!lar) B!zler !ç!n çok öneml! c!het (taraf) odur k!, bu 
kurulu$ Türk!ye’de Cumhur!yet!n yaranması, Türk!ye’n!n bütün yabancı ülkeler!n 
!$gal!nden halas olunması (kurtulması) !st!klâl mücadeles!n!n muva%ak!yetle ba$a 
çatması ve Türk!ye’de demokrat!k, dünyevî b!r devlet yaratmak !ç!n esasın koyul-
ması bundan 70 yıl önce olmu$tur. Türk!ye, b!r &slâm halkı olarak aynı zamanda 
dünya demokratyasına $ark âlem!nden, &slâm âlem!nden !lk defa yol açmı$ halk 
olmu$, yol açmı$ devlet olmu$ ve bunun da esasını, bunun da temel!n! b!z!m böyük 
önder!m!z unutulmaz Mustafa Kemal Atatürk koymu$tur. (Alkı!lar)

B!z, Türk!ye’n!n 70 yıllık geçt!"! yola böyük hörmek ve !ht!ramla nezer salırık 
(bakıyoruz) ve onun $ah!d!y!k k!, 70 yıl !çer!s!nde Mustafa Kemal Atatürk’ün ve 
onun s!lahda$larının koydu"u yol devam ed!r, ondan sonra gelen nes!ller Türk!ye’n!n 
daha da !nk!$af etmes! !ç!n, dünya m!gyasında (çapında) daha da öneml! yer tut-
ması !ç!n böyük !$ler görüpler (görmü$ler) ve son yıllarda Türk!ye’n!n elde ett!"! 
nal!yetler ba$arılar bütün dünyayı heyran ed!pt!r. Bu bakımdan, son yıllarda, yan! 
b!z!m ya$adı"ımız dev!rde Türk!ye’n!n böyük $ahs!yetler! merhum Turgut Özal’ın 
bugünlere h!zmet!n! men tey!t etmek !sterem ve aynı zamanda bugün Türk!ye’n!n 
prez!dent! vez!fes!n! tutan, Türk!ye’de, uzun yıllar böyük s!yasî faal!yet gösteren 
hörmetl! Süleyman Dem!rel’!n de husus! h!zmetler!n! tey!t etmek !sterem. (DYP 
sıralarından alkı!lar)

Men, Türk!ye devlet olundu"uma göre ve dünenden bu güne kadar burada 
çok semerel! danı$ıklar (görü$meler) apardı"ımıza (yaptı"ımıza) göre, Türk!ye’n!n 
Hökümet!ne, Türk!ye’n!n Presıdent! hörmetl! dostumuz, garda$ımız Süley-
man Dem!rel’e, Türk!ye’n!n Böyük M!llet Mecl!s!n! Sedr! Hörmetl! Hüsamett!n 
C!ndoruk’a, Türk!ye’n!n Ba$nazırı Hörmetl! Tansu Ç!ller’e m!nnettarlı"ımı b!ld!r!-
rem ve s!z!n kar$ınızda b!ld!rmek !st!yerem k!, Türk!ye’n!n bütün devlet organları, 
Azerbaycan’a bugünlerde böyük hörmet ve saygı göster!rler, Azerbaycan’la Türk!ye 
arasında olan alakaların gelecekte !nk!$af etmes! !ç!n lazımı $eyler göster!rler. Tür-
k!ye !le Azerbaycan arasında olan alakaların böyük tar!h! var. B!z b!r köklerden 
gelen halkık. B!z!m tar!h!m!z b!r, d!l!m!z b!r, d!n!m!z b!r oluptur. Asırlar boyu b!-
z!m halklarımız âdetler!n!, ananeler!n!, b!rb!r!ne benzer yahut da k!, eyn! (aynı) 
âdetler!n!, ananeler!n!, meden!yet!n!, !lm!n! koruyup, saklayıp !nk!$af ett!r!pt!r ve 
asırlar boyu b!z!m halklarımız beraber olup, yanyana oluptur ve Azerbaycan !le 
Türk!ye arasında alakalar, dostluk, karda$lık alakaları adlandırarak aynı zamanda 
b!r halktan, b!r kökten gelen halkların alakalarıdır. Bu geçm!$te de böyle oluptur ve 
o dev!rdek! b!z!m alakalarımızın saklamasına !mkân olmadı"ı vak!tlerde de kalb!-
m!zde böyle oluptur, !nd! de böyled!r. Ona göre de b!z!m tar!h!m!z, m!llî kökler!-
m!z, ananeler!m!z, âdetler!m!z ham!s! (heps!) b!z! b!rb!r!ne sık ba"layıptır ve e"er 
!nd!ye kadar, asırlar boyu tar!h!n cürbecür (çe$!tl!) merhaleler!nde b!z! b!rb!r!nden 
h!çb!r kuvve ayırmayıpsa, bundan sonra da h!çb!r kuvve b!z! b!rb!r!m!zden ayıra-
b!lmeyecekt!r. (Alkı!lar)



Azerbaycan Republ!kası !nd! müstak!l b!r devlett!r. 20’nc! asırda bütün dünya 
tar!h!nde çok büyük de"!#!kl!kler olup, o cümleden Azerbaycan halkının hayatın-
da da çok büyük de"!#!kl!kler oluptur. 20’nc! Asrın evvel!nde Azerbaycan’da b!r 
nece (kaç) s!yasî kuvveler, hususen Azerbaycan’ın m!llî azatlı"ı u"runda çalı#an 
kuvveler, Azerbaycan’ın müstak!ll!"!, !st!klâl!, m!llî azatlı"ı u"runda faal!yet gös-
term!#ler, Azerbaycan !le Türk!ye alakaları o vak!t sık olmu#tur. Bunların hams!n!n 
(heps!n!n) net!ces!nde, 1918 yılında Azerbaycan’da !lk demokrat!k devlet yaran-
mı#tır. Azerbaycan 200 yıl Rusya $mparatorlu"unun terk!b!nde olmu#tur ve bu de-
v!rde #üphes!z k!, Azerbaycan’ın hayatında cürbecür (çe#!tl!) merhaleler, cürbecür 
(çe#!tl!) çet!nl!kler olmu#tur. N!hayet 1918 yılında Azerbaycan’da !lk demokrat!k 
cumhur!yet yaranmı#. Bu, tar!hî prosesler!n net!ces! olmu#tur. Rus !mparatorlu-
"u da"ılmı#, Rusya’nın araz!s!nde olan halklar hamısı (heps!) öz hayatını !sted!"! 
g!b! kurmaya çalı#mı# ve o cümleden, Azerbaycan halkı da müstak!l devlet olmak 
arzusunu, hasretler!n! yer!ne get!rmeye çalı#mı# ve buna da 1918 yılında na!l ol-
mu#tur. $k! yıl bu müstak!l Azerbaycan Demokrat!k Republ!kası faal!yet gösterm!#. 
Bu dev!r, çok a"ır dev!r olmu#, z!dd!yatlı dev!r olmu#, çet!n dev!r olmu#; ama, !lk 
defa Azerbaycan halkı müstak!ll!"!n tadını görmü#, müstak!l olmaya, na!l olmaya 
!nanmı# ve demokrat!k prens!pler esasında devlet kurmaya ba#lamı#tır.

Bu dev!rde; yan!, Azerbaycan Halkı, !lk demokrat!k devlet yarattı"ı b!r dev!rde, 
Türk!ye, Azerbaycan !le yanyana olmu#, beraber olmu#, Türk!ye’n!n Azerbaycan’a 
çok yardımı, köme"! olmu#tur. Bunu, Azerbaycan Halkı h!çb!r vak!t unutmamı#-
tır ve unutmayacaktır. O vak!t, Azerbaycan Halkı ayrı ayrı dü#manlar tarafından 
tecavüze kalmı#tır.

Türk Ordusunun Azerbaycan’a gelmes!, Bakû’ye gelmes!, Azerbaycan’ı, o va-
k!t, Ermen! Ta#naklarının tecavüzünden halas etmes! (kurtarması) her b!r Azer-
baycanlının kalb!nde ya#ıyor ve Azerbaycan halkı, Türk halkının, Azerbaycan’a o 
a"ır dev!rdek! köme"!n! ve yardımını h!çb!r vak!t unutmayacaktır. (Alkı!lar)

Teessüf k!, bu devlet, sükûta g!tm!#t!r. O vak!t bütün geçm!# Rusya $mparator-
lu"unda Sovyetler B!rl!"! yer almı#, Azerbaycan, 70 yıl Sovyetler B!rl!"! terk!b!nde 
olmu#tur. Bu dev!r hakkında da do"ru ve düzgün malumatlar vermek lazımdır ve 
bu devr! de düzgün do"ru kıymetlend!rmek lazımdır. %üphes!z k!, Azerbaycan hal-
kının müstak!ll!"!n!n elden g!tmes!, Azerbaycan halkına büyük b!r darbe olmu#tur. 
Ancak, bu, b!r Azerbaycan halkına olmamı#, geçm!# Rusya $mparatorlu"unun ter-
k!b!nde olan bütün halklar Sovyetler B!rl!"!n!n !ç!ne dah!l olmu#, onlar Sovyetler 
B!rl!"! tarafından ele geç!r!lm!# ve b!z!m ülkede ve bütün geçm!# Rus $mparatorlu-
"unun araz!s!nde yen! !çt!maî, s!yasî, !kt!sadî kurulu# yer almı#tır. Bu kurulu#un, 
#üphes!z k!, zıddıyetl! c!hetler! var. B!z bundan !mt!na etm!#!z. Yalnız onu da de-
mek lazımdır k!, bu 70 yıl !çer!s!nde Azerbaycan halkı, öz m!llî benl!"!n! y!t!rme-
m!#, d!l!n! y!t!rmem!#, hatta d!n yasak olsa da d!n!n! y!t!rmem!#... (Alkı!lar)

Bu devr!n !mkânlarından !st!fade eden Azerbaycan halkı, bu kurulu#un !ç!nde 
olan !mkânlardan !st!fade eden Azerbaycan halkı, öz !lm!n!, tahs!l!n!, meden!ye-
t!n! yüksek z!rvelere kaldırmı#tır. Bunu, tam hak!katt!r. Azerbaycan, 20’nc! asırda, 
dünya meneden!yet!ne, dünya !lm!ne büyük tayfalar verm!#t!r; büyük âl!mler, bü-
yük yazıcılar, büyük #a!rler, büyük m!marlar, büyük ressamlar, büyük bestekârlar, 
mus!k!c!ler, hem Azerbaycan halkının m!llî !lm!n!, meden!yet!n!, tahs!l!n! zeng!n-



le!t"rm"!ler, hem de bütün dünya meden"yet"ne, dünya "lm"ne büyük tayfalar ver-
m"!ler.

Bundan yana!ı (bunun yanısıra) bu dev"rde Azerbaycan Republ"kasının, 
Azerbaycan halkının en büyük nad"yatlarından (kazançlarından), b"r" de ondan 
"barett"r k", Azerbaycan halkının b"l"nç sev"yes" kalkmı!, Azerbaycan’da sebatsız 
adam yok, Azerbaycan’da mektepler her yerde, kütüphaneler her yerde; ba!ka bü-
tün Azerbaycan halkının b"l"nç sev"yes"n" kaldırmak "ç"n hemen bütün "mkânlar 
olmu!tur. Bunlar onu göster"r k", hatta bu b"ze uygun olmayan, b"z !"md" "mt"na 
ett"#"m"z sosyal"st, komün"st kurulu!un "ç"nde de Azerbaycan halkı öz tar"h"ne, öz 
m"llî ruhuna, öz m"llî ananeler"ne sadık kalmı! ve koynunda sakladı#ı bu duygu-
ları, bu h"ss"yatları ve o dev"rde büruze verd"#" bütün nad"yatlarının (kazançları-
nın) heps"n" !"md" müsteg"ll"k elde olunan vakt" gen"! "st"fade etmek "mkânlarına 
mal"kt"r.

B"z, geçm"! kurulu!tan "mt"na ett"k. Azerbaycan, b"r müstak"l devlet g"b", 
dünya be!erî de#erler esasında, demokrat"k, hukukî devlet yoluyla g"d"yor, demok-
rat"k cem"yet kurmak yoluyla g"d"yor.

Azerbaycan’ın "kt"sad"yatı, serbest "kt"sad"yat yollarıyla g"decekt"r. Azerbay-
can, büyük "kt"sadî, sosyal reformlar, ıslahatlar geç"rmek azm"nded"r ve bunların 
heps" Azerbaycan’ı dünyada sınanmı!, dünyada artık öz, müspet tara$arını gös-
term"! "kt"sadî, sosyal ve "çt"maî s"yasî s"stem yoluyla g"decekt"r. Bu bakımdan, 
Azerbaycan’da demokras"n"n "nk"!afına, demokras"n"n bütün sahalarda bergarar 
olmasına "mkân yaratılacaktır. Azerbaycan’ın, dah"l" hayatında çok part"l" s"stem 
artık bergarardır (mevcuttur) Azerbaycan’da kırka kadar s"yasî part" ve "çt"ma" te!-
k"latlar var, onlar faal"yet göster"rler.

Azerbaycan’da "nsan azatlı#ı, v"cdan azatlı#ı, d"n azatlı#ı, d"l azatlı#ı tamamıy-
la bergarardır ve f"k"r muhtel"$"#", gazeteler"n, jurnalların her b"r"n"n serbestl"#" 
tamamıyla tem"n olunuptur. Bunların heps" genç, müstak"l Azerbaycan Republ"-
kasının demokratya, s"yasî plüral"zm ve pazar "kt"sad"yatı sayes"nde attı#ı "lk adım-
lardır.

%üphes"z k", bu adımlar, hele daha küçük adımlardır. Bu adımlar, daha da "r" 
olmalıdır, bu adımlar daha da güçlü olmalıdır; ancak, s"z razı olasınız k", bunun 
"ç"n, hem !era"t, hem de vak"t lazımdır. Ben, Türk"ye Cumhur"yet"n"n tar"h"ne na-
zar salarken, böyle b"r demek had"seler" özüm "ç"n gaydett"m k", 1923’üncü yıl-
da Türk"ye’de demokrat"k cumhur"yet yarandı. Ancak, ondan sonrak" dev"rde b"r 
nece (kaç) "ller (yıllar) lazım oldu k", Mustafa Kemal  Atatürk’ün rehberl"#" altında 
Türk"ye’n"n demokrat"k f"k"rler", adamlarının faal"yet"yle yen" yen" reformlar ge-
ç"rd". Türk"ye’de hak"k" demokrat"k b"r cem"yet kurmak, yan" 1923’üncü yılda e#er 
"lk Türk"ye demokrat"k Cumhur"yet" kurulursa, bu cumhur"yet"n bütün atr"butları 
(ö#eler") yan" bu demokrat"k devlet"n bütün talepler" merhale merhale hayata ge-
ç"r"l"pt"r. Bu, b"z"m "ç"n tecrübed"r, bu, b"z"m "ç"n örnekt"r. Umum"yetçe, Türk"ye 
Cumhur"yet"n"n 70 yıllık tar"h", "nd" müstak"l Azerbaycan Republ"kası "ç"n örnek-
t"r, tecrübe hayatıdır. B"z, s"z"n tecrüben"zden "st"fade ed"yoruz ve bundan sonra 
da edece#"z. Ancak, s"ze sadece hatırlatmak "ster"m k", Türk"ye’de b"rden hoplanıp 
b"r günün "çer"s"nde ya da b"r yıl "çer"s"nde b"r nece "l (kaç yıl) keçmes" lazım olan 
b"r sette (noktaya) gel"p çıkmamı!tır. Ona göre de, b"z bu ıslahatları, bu reformları 
tedr"cen geç"rd"r"k..



!üphes"z k", zaman vakt"nd" ba#kadır. $nd" b"z bunları lenc"deb"lmey"k gec"k-
t"reb"lmey"k. B"z bunları süratle aparmalıyık; (yürütmel"y"z) ancak, öyle aparmalı-
yık k" (yürütmel"y"z k") b"r "kt"sadî, sosyal s"stemten d"%er "kt"sadî, sosyal s"steme 
geç"t, Azerbaycan halkının hayatı "ç"n, onun ya#ayı#ı "ç"n o kadar da a%ır olmasın. 
S"z b"l"rs"n"z k", Azerbaycan, geçm"# Sovyetler B"rl"%"nde olan ba#ka cumhur"yet-
ler g"b", "nd" öz müstak"ll"%"n" elde etm"# cumhur"yetler g"b", der"n "kt"sadî, sosyal 
buhran "ç"nded"r. Bu buhran devam ed"yor; ama, Azerbaycan’da olan buhran daha 
da der"nle#"r, mes ("#te) ona göre k", Azerbaycan muharebe #era"t"nded"r. Azerbay-
can, Ermen"stan tarafından tecavüze maruz kalıktır. Ermen"stan’ın S"lahlı Kuvve-
ler", Azerbaycan topraklarının b"r kısmını "#gal ed"p, Azerbaycan "kt"sad"yatının, 
mal"yes"n"n, bütün "mkânlarının b"rçok h"sses"n" topraklarını müdafaa etmeye 
yöneld"kt"r. Bu "#gal olunmu# topraklardan, 1 m"lyon Azerbaycanlı, öz ev"nden, 
el"nden, obasından kaçgın dü#mü#, d"derg"n dü#mü#, evs"z, e#"ks"z ya#ıyır. Bunla-
rın hamsını (heps") tem"n etmek lazımdır. Bunlar Azerbaycan’ın "kt"sad"yatına çok 
menf" tes"r göster"r. Buhranı, yan" sosyal, "kt"sadî buhranı der"nle#t"r"r ve böyle 
b"r dev"rde, bu "kt"sadî reformlara geç"lmes", pazar "kt"sad"yatına geç"lmes" yahut 
sosyal sahada reformlara geç"lmes", #üphes"z k", büyük çet"nl"klerle rastlasın. Bun-
ları men s"ze b"ld"rerek "st"yrem k", Türk"ye’de, mahsusen Böyük M"llet Mecl"s"nde, 
Azerbaycan’ın bugünkü reel vaz"yet" hakkında, gerçekl"%" hakkında do%ru ve düz-
gün b"lg"ler olsun, malumatlar olsun. Bu b"ze onun "ç"n lazımdır k", b"z, Türk"ye’y" 
özümüz "ç"n en yakın dost, garda# ülke hesap ed"r"k. Türk"ye’de b"z"m vaz"yet"m"z" 
ne kadar düzgün, do%ru b"lseler, o kadar da Türk"ye "le b"z"m aramızda alakalar daha 
da süratle "nk"#af edecek ve Türk"ye’n"n tecrübes"nden b"z semerel" "st"fa edece%"k, 
Türk"ye’n"n de köme%" (yardımı) Azerbaycan’a semerel" olacaktır. Ben kaydett"m 
k", 1918’"nc" yılda "lk Azerbaycan Demokrat"k Cumhur"yet" yer aldı%ında da, Tür-
k"ye, "lk defa Azerbaycan’ı tanıyan devletlerden olupdur. Azerbaycan öz müstak"l-
l"%" u%runda mübareze aparırken (ver"rken) hele Sovyetler "tt"fakının terk"b"nde 
oldu%u b"r vakıtta, 1992’nc" yılın Noyabır (Kasım) ayında, Türk"ye Cumhur"yet", 
dünyada "lk devlett"r k", Azerbaycan’ın müstak"ll"%"n" tanımı# ve Türk"ye’n"n bu 
cesaretl" adımı, Azerbaycan’a garda#lık münasebet", Azerbaycan’ın müstak"ll"%"n" 
elde etmek "ç"n bütün dünya devletler" tarafından Azerbaycan’ın tanınması "ç"n 
çok böyük köme (destek) olmu#tur. Buna göre ve ondan sonra Azerbaycan’ın müs-
tak"ll"g"nde Azerbaycan’a ett"%"n"z yardımlara göre, Azerbaycan halkı adına ben 
s"zlere te#ekkür ed"rem. (Alkı!lar)

O vakıttan 2 yıl geç"r. 2 yıl, o kadar böyük müddet de%"l. Bu 2 yıl "çer"s"n-
de Azerbaycan’ın ba#ına çok belalar gelm"#t"r. B"r bu 2 yıl de%"l, ondan gabakkı 
(evvelk") dev"rde de –b"l"rs"n"z tahm"nen 1987’nc" yılın sonunda, 1988’"nc" yılda 
Azerbaycan’ı parçalamak, da%ıtmak n"yet"nde olan dü#man kuvveler, Karaba% 
problem"n" ortaya atmı#lar ve sürekl" olarak Ermen"stan’ın, Azerbaycan’a tecavüzü 
devam etm"#t"r. Bu dev"rde, b"z, da"ma, Türk"ye’n"n tarafından yardımlar almı#ık. 
Manevî yardım, devlet kuruculu%unda yardım, beynel halk âlemde yardım ve ba#-
ka yardımlar ve bugün "t"raf etmel"yem k", teessüf k", b"z, Türk"ye’n"n, Azerbaycan’a, 
bu dev"rde gösterd"%" gaygı ve münaset"n kar#ısında lazımı tedb"rler göreb"lmem"-
#"k ve olab"ler k", e%er b"z"m faal"yet"m"z, b"ze göster"len gaygı ve tedb"rler sev"ye-
s"nde olsaydı, Azerbaycan’ın vaz"yet" bugün bundan da yah#" ("y") olardı.



Ancak, b!r "ey hag!gatt!r k!, 6 yıldır Azerbaycan muharebe "era!t!nded!r. Bu 
muharebe "era!t!nde, Azerbaycan’ın !ç!nde de çok böyük de#!"!kl!kler meydana 
gelm!"t!r. Bu müddette Azerbaycan’ın !çer!s!nde, ayrı ayrı s!yasî kuvveler tarafın-
dan hâk!m!yet mübarezes! getm!", o hâk!m!yet mübarezes! Azerbaycan’ın devlet-
ç!l!#!n! zey!$etm!", Azerbaycan’ın ordusunu, gurulmamı", yaranmamı" ordusunu 
zey!$etm!", müdafaa !mkânlarını zey!$etm!" ve bunlardan !st!fade eden Ermen! 
S!lahlı Kuvvetler!, Ermen! tecavüzkârları Azerbaycan’a devamlı hücumlarına de-
vam etm!" ve bunun net!ces!nde, artık, Azerbaycan torpaklarının yüzde 20 fa!-
z! Ermen! S!lahlı Kuvveler!n!n !"gal! altındadır. E#er, ba"langıç devr!nde, sohbet 
Da#lık Karaba#’dan ged!lse, !nd! artık Da#lık Karaba# tamamıyla Ermen! S!lahlı 
Kuvveler!n!n, Ermen!stan’ın kontrolü altındadır. Ondan sonra, Da#lık Karaba# et-
rafında olan rayonlar, (bölgeler) b!ld!#!n!z k!b!, Ermen!stan’ın !"gal! altına geç!pt!r 
ve gaydett!m k!, b!r m!lyon Azerbaycanlı, öz yerler!nden köçüp gaçgın vaz!yet!nde 
ya"ıyorlar. Bunlar hams! (heps!) Azerbaycan’ın müstak!ll!#!ne, müstak!l devlet k!b! 
süratle !nk!"af etmes!ne çok büyük man!l!kler türed!r. Ancak b!z, n!kb!n ehvadı 
ülkedey!k. B!z hesap ed!r!k k!, b!z!m müstak!ll!#!m!z ebed!d!r bu müstak!ll!#! heç 
vakt, her berçle b!z elden veremeyece#!z ve Azerbaycan halkı da!m! müstek!ll!k 
yoluyla g!decek, demokratya yoluyla g!decek, m!llî azatlık yoluyla g!decekt!r. (Al-
kı!lar)

Bu bakımdan, Türk!ye !nd!ye gadar b!ze ett!#! karda"lık, dostluk gaygısı ve kö-
me#!yle (yardımıyla) beraber, bundan sonra da b!z!m yanımızdadır ve yanımızda 
olmalıdır ve b!z!m s!z!nlen, b!r yerde bugün beraber olmamız, buna eyan! sübuttur. 
Bu sözler! men d!yerken, Mustafa Kemal Atatürk’ün çok de#erl! sözler!n! het!r!n!ze 
salmak !st!y!rem. Çünkü, bunları hatırlamak, Türk!ye’n!n üzer!ne dü"en vaz!feler!n 
ne gader böyük oldu#unu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ne gader uzak gören oldu-
#unu b!r daha sübut edecekt!r.

Türk!ye Cumhur!yet!n!n 10’uncu yıldönümü münasebet!yle öz çıkı"ında (ko-
nu"masında) Mustafa Kemal Atatürk dem!"t!r:

“Bugün Sovyet "tt"fakı b"z"m dostumuz, gom!umuz ve müttef"k"m"zd"r. Bu dost-
lu#a "ht"yacımız vardır. Lak"n, sabah ne olacaktır? Bugün her k"m müeyyen edeb"l-
mez. Nen k", (belk") Osmanlı k"b" Avusturya, Macar"stan k"b" parçalanab"l"r, küçü-
leb"l"r. Bugün el"nde berk berk tuttu#u m"lletler avuçlarından gaçab"l"r. Dünya yen" 
b"r müvazenete geçeb"l"r. O zaman Türk"ye ne edece#"n" b"lmel"d"r. B"z"m bu dostu-
muzun "darec"l"#" altında d"l" b"r, d"n" b"r, mah"yet" b"r, karda!larımız vardır. Onlara 
sah"p çıkma#a hazır olmalıyı#. Hazır olmamız, susarak o günü gözlemek de#"ld"r. 
Hazır olma# lazımdır, m"lletler buna nece hazırlasın. Menevî körpüler" muhkem 
saklayırlar, d"l b"r körpüdür, "nan b"r körpüdür, tar"h b"r körpüdür. Kösler"m"ze ga-
yıtmalı ve had"seler" bölen tar"h"m"z"n "ç"nde bütevlemel"y"k. Onları, har"c" Türkler" 
b"ze yakınla!tırmalı gözleyeb"lmel"y"k. B"z"m onlara yakınla!mamız lazımdır.”

Bundan 60 !l (yıl) önce Mustafa Kemal Atatürk bugünler! görmü"tür ve bu 
vas!yet! verm!"t!r. %md! bu devr yaranıp, !nd! bütün Türk!ye garda", dost olan ülke-
ler, m!lletler öz müstak!ll!#!n! elde ed!p ve o cümleden, Türk!ye, en yakın dost ve 
garda" Azerbaycan müstak!l b!r devlett!r. Onun dostluk garda"lık münasebetler!ne 
bundan sonra daha da çok !ht!yacı var ve bugünler, dünen ve bugün apardı#ımız 
(yaptı#ımız) ve aparaca#ımız (yapaca#ımız) danı"ıklar (görü"meler) onu göster!r 



k!, b!z, Türk!ye’n!n, Azerbaycan’a gar"ı olan münasebetler!n!n bundan sonra da 
yükselmes!ne ve bundan sonra da gen!"lemes!ne tam üm!t besleyeb!ler!k. Men s!ze 
malumat verd!m k!, Ermen!stan’ın tecavüzü net!ces!nde, Azerbaycan topraklarının 
yüzde 20 fa!z! !"gal olunmu"tur. B!z, bu meseleler! sulh yoluyla halletmek !st!y!-
r!k k!, b!z, çalı"ırık k!, beynelhalk te"k!latlarını !mkânlarından !st!fade edek, b!z 
çalı"ırık k!, hatem AG#K te"k!latının !mkânlarından !st!fade edek, M!nsk Grubu-
nun !mkânlarından !st!fade edek, böyük devletler!n !mkânlarından !st!fade edek. 
O cümleden, vakt!yle b!rke te"ebbüste bulunmu" Amer!ka B!rle"!k Te"k!latları 
(Devletler!) Türk!ye ve Rusya’nın !mkânlarından !st!fade edek ve meselen!n sulh 
ve danı"ıklıklar (müzakereler) yollarıyla halledek. Ancak teessüf k!, bunlar !md!ye 
gedar heçb!r net!ce verm!y!pt!r. Ancak b!z üm!d!m!z! kesmem!"!k. B!z hesap ed!r!k 
k!, bu sahada, hele (daha) !st!fade olunmamı" !mkânlar var ve bu !mkânlardan b!z 
gelecekte de !st!fade edece$!k. Yan!, b!z!m yolumuz sulh yoludur, barı" yoludur, 
b!z gan dökülmes!n!n tara%arı dö$ülük, g!rg!n!n tara%arı dö$ülük, aynı zaman-
da Azerbaycan torpaklarının ham!s!n!n (heps!n!n) Azerbaycan torpa$ının el!nde 
olmasına na!l olma$a çalı"mı"ık ve bundan sonra da çalı"aca$ık. Buna göre de b!z 
sonba$lar Azerbaycan Republ!kasının devlet guruculu$una çok f!k!r ver!r!k, ordu-
nun gurulmasına f!k!r ver!r!k ve s!ze b!ld!rmek !st!yrem k!, Azerbaycan halkında 
son dev!rde m!llî ruh, vetenperverl!k ruhu, vetan! gorumak, vetan! müdafaa etmek 
ruhu, vetana sah!p çıkmak ruhu kalkıp oyanıptır (uyanmı"tır) dövü" ruhu oya-
nıptır (uyanmı"tır) ve artık Azerbaycanlılar derked!pler k!, (anlıyorlar k!) onlar öz 
torpaklarım, özler! müdafaa etmel!d!rler, öz torpaklarının sah!pler! özler! olmalı-
dırlar.

Son aylarda aparılan (sürdürülen) herb! (askerî) amel!yetler (operasyonlar) 
onu göster!r k!, Azerbaycan halkı ve onun ordusu !md! gurulmakta, yaranmakta 
olan ordusu buna gad!rd!r. Son dö$ü"lerde Ermen! S!lahlı Kuvveler! çok böyük 
zerbeler alıp, böyük !tg!ler (kayıplar) ver!pt!r; !"gal olunmu" torpakların b!r g!sm! 
ger!ye alınıptır, b!z!m ordumuz artık öz torpaklarımızı et!barlı müdafaa etmeye 
gad!rd!r ve !"gal olunmu" torpakları devamlı olarak ger! alma$a da gad!rd!r. B!z 
bunu edece$!k, b!z bu yolda ged!r!k, sulh yolu ve eyn! zamanda öz gücümüzlen 
torpakların, !"gal olmu" torpakların ger! alınması yolu b!z!m yolumuzdur; b!z bu 
yolunan devam edece$!k... (Alkı!lar)

Azerbaycan Republ!kasının har!cî s!yaset! s!ze malumdur. B!z bütün devlet-
lerle beraber hevuklu, gar"ılıklı faydalı alacalar yaratmak !st!y!r!k. Ve garp devlet-
ler!yle, "ark devletler!yle gom"u devletlerle ve bu sehada lazımı tedb!rler görürük 
ve göreceg!k. Bu sahada da yene de Türk!ye’n!n tecrübes!, Türk!ye Devlet!n!n har!c! 
s!yaset! b!z!m !çün tecrübe mekteb!d!r. B!z bu tecrübeden çalı"ırık, semerel! !st!fa-
de etmeye; ancak, b!r hak!kat! b!lmel!s!n!z. Azerbaycan resmî pol!t!kası geçen yılın 
sent!abr (eylül) ayında Müstak!l Devletler B!rl!$!ne dah!l oldu, Ba$ımsız Devlet-
ler B!rl!$!ne dah!l oldu. Bazen, har!c! ülkelerde o, cümleden Türk!ye matbuatında 
da böyle danı"ıklıklar gel!r k!, güya Azerbaycan resmî pol!t!kasının bu Ba$ımsız 
Devletler B!rl!$!ne dah!l olması onu müstak!ll!kten mahrum eder, el!nden alır. Bu, 
yanlı" b!r "eyd!r; bu, do$ru b!r "ey de$!l. Geçm!" Sovyetler !tt!fakına, Sovyetler 
B!rl!$!ne dah!l olan 15 cumhur!yetten 12 cumhur!yet !nd! Ba$ımsız Devletler B!rl!-
$!n!n !ç!nded!r; o cümleden Azerbaycan... B!z bu b!rl!$e sent!abr ayında g!rd!k; ne 
udduk (kazandık), ne uduzduk (kaybett!k), heç b!r "ey uduzmadı (kaybed!lmed!), 



ama uddu!umuz (kazandı!ımız) o oldu k", b"z bu Ba!ımsız Devletler B"rl"!"n"n 
"ç"ne g"rende, o ba!ımsız devletlerle keçm"# b"z"m tar"hî alagalarımız çok yakın 
oluptu, sık oluptu; o alakaları saklayarak, hem "kt"sad"yatımızın "nk"#afı "ç"n mu-
ayyen #era"tler yaratırık, hem de Azerbaycan’ın müstak"ll"g"n" tem"n etmek "ç"n, 
Ermen"stan’ın Azerbaycan’a kar#ı tecavüzkâr hareketler"n" etmek "ç"n o devletlere 
subut etmek (kanıtlamak) b"z"m "mkânımız var.

Dekabr (aralık) ayının 24’ünde, A#kabat’ta bu ba!ımsız devletler"n toplantı-
sı oldu. O toplantıda men, Azerbaycan Devlet" adından böyük b"r beyanat ver-
d"m. Ermen"stan resmî pol"t"kasının Azerbaycan’a ett"!" tecavüz, bu tecavüzün 
net"ces"nde Azerbaycan topraklarının "#gal olunması, Azerbaycan topraklarında 
olan Azerbaycan servetler"n"n da!ılması meseles"n" kaldırdım (ortaya koydum) ve 
kankret (somut) b"lg"lerle, malumatlarla bütün orada olan Mecl"se men malumat 
verd"m. $üphes"z k", e!er o b"rl"kte b"z olmasaydık, b"z"m bu "mkânımız olmaya-
ca!ıdı.

Men"m beyanatımdan sonra Ermen"stan’ın pres"dent" beyanat vermeye mec-
bur oldu. O artık subut etmeye çalı#tı k", men"m ded"!"m #eyler güya böyle de!"l, 
öyled"r; ancak bu onu göster"r k", b"z"m movgeym"z (mevk"m"z) orada açık oldu, 
b"z demek kankret, movgeydek olduk, b"z onları günahlandırdık ve b"z ba#ka ba-
!ımsız devletler" günahlandırdık; k" ne "ç"n?.. Ba!ımsız Devletler B"rl"!"n" çerçe-
ves"nde b"r devlet öbürsü devlete tecavüz eder... B"r bu de!"l, ba#ka böyle haller" 
de men s"ze çattırab"lerem. Yan", demek "st"yorum k", Ba!ımsız Devletler B"rl"!"ne 
g"rmek, Azerbaycan’ın, müstak"ll"!"ne heç b"r zarar get"rmey"p ve em"n dah"lers"-
n"z k", h"ç b"r vak"t zarar get"rmeyecekt"r; aks"ne b"z bundan Azerbaycan’ın müs-
tak"ll"!"n" daha da mohkemlend"rmes" "ç"n semerel" "st"fade etmeye çalı#aca!ız ve 
gümen ed"rem k", (söyleyeb"l"r"m k") semerel" "st"fade edece!"z. Bu Azerbaycan’ın 
müstak"ll"!" meseles" çok müh"m meseled"r; çünkü b"l"rs"n"z, "nd" b"z"m ve s"z"n 
kom#u olan Gürc"stan’da, Ermen"stan’da har"c" ülkeler"n ko#unları (askerler") var, 
askerler" var, harb" bazıları (üsler") var. Azerbaycan’da h"çb"r #ey yoktur; Azerbay-
can, ancak öz askerler"yle ya#ıyor, öz ordusuyla ya#ıyor ve böyle de ya#ayacaktır. 
Ona göre de Azerbaycan’ın müstak"ll"!", Azerbaycan’ın ba!ımsızlı!ı ebed"d"r ve 
men b"r pres"dent g"b" s"z"n kar#ınızda dey"rem k", b"z"m Türk"ye’de olan garda#la-
rımızda, dostlarımızda h"çb"r #üphe olmasın; b"z, Azerbaycan’ın müstak"ll"!"n" heç 
b"r vak"t, heç b"r be#le elden vermeyece!"z. (Alkı!lar)

Men, s"z"n vakt"n"z" olab"ler çok aldım; ancak böyle fırsat "lk defa men"m el"-
me dü#üktür. $üphes"z k" men de çalı#ıram k" bu fırsattan mümkün kadar "st"fade 
edey"m. Ancak, aynı zamanda su""st"fade de etmek "stem"rem.

Men s"ze b"ld"rmek "st"y"rem k", b"z"m halklarımızın geçm"# tar"h", bugüne 
kadar ya#adı!ımız devr, b"z"m bundan sonra daha da yakın, daha da dost, daha 
da garda# olmak üçün böyük temeld"r, böyük esastır. Em"n olab"lers"n"z k", b"z 
bu temel esasında bundan sonra "ler"ye g"dece!"k, Türk"ye "le Azerbaycan arasın-
da "kt"sadî, t"caret, "lmî, medenî tehs"l alagaler", bütün ba#ka sahada olan alaga-
ler hususî karakter ta#ıyacaktır; b"z"m alagaler, ba#ka devletlerle olan algalerden, 
garda#lık, dostluk alagaler" k"m" ferklenecekt"r; b"z"m movgeym"z budur, b"z bu 
yoldan g"dece!"k ve em"n olun k", Azerbaycan’ın bugünkü devlet" bu yola sad"kt"r 
ve sad"k olacaktır.



Men bu fırsattan !st!fade ed!p Türk!ye’n!n kar"ısında !nd! duran böyük va-
z!feler! de duyarak, Türk!ye Hükümet!ne, Türk!ye’n!n Böyük M!llet Mecl!s!ne ve 
Türk!ye halkına gelecek hayatında ba"arılar d!l!y!rem. S!z!n böyük na!l!yetler!n!z 
(ba"arılarınız) var. Eyn! zamanda s!z!n ölken!zde böyük problemler var. B!z bu 
problemler! de d!kkat!nen !zl!y!r!k, garda" k!m! bu problemlere münasebet gös-
ter!r!k ve çalı"ırık k!, s!z bu problemler! halledes!n!z, Türk!ye bundan sonra daha 
da süratle hem !kt!sad!yatta, hem meden!yette, bütün sahalarda !nk!"af edeb!ls!n. 
Çünkü, Türk!ye’n!n !nk!"afı, Türk!ye’n!n güçlenmes!, Türk!ye’n!n böyümes!, Azer-
baycan !ç!n dayaktır (destekt!r) ve bunu b!z dayak hesap ederek, garda" k!m! Tür-
k!ye halkına, Türk!ye Cumhur!yet!ne, s!zlere, bütün gelecek faal!yet!n!zde ba"arılar 
d!l!y!rem.

S!z!n mene gösterd!#!n!z d!kkate, hörmete göre m!nnettaram; s!z!n hamını-
za (hep!n!ze) ben yürehten sa#ol dey!rem ve dey!rem k! : Ya"asın böyük Türk!ye 
Cumhur!yet!. (Bravo sesler!, alkı"lar)

Dah! Mustafa Kemal Atatürk’ün vas!yetler!n! yer!ne get!rerek, Türk!ye halkı-
nın gelecek hayatına b!z garda" k!m! !nanırık ve üm!t varak k!, (varız k!) s!z!n ge-
lecek hayatınızda yen! yen! na!l!yetler elde olacaktır. Ya"asın Türk!ye-Azerbaycan 
dostlu#u ya"asın Türk halkının Azerbaycan halkıyla garda"lık sarsılmaz, dostlu#u. 
(Bravo sesler!, ayakta alkı"lar)
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Azerbaycan Cumhurba!kanı Haydar Al"yev

Hürmetl! Böyük M!llet Mecl!s! Ba"kanı, Hörmetl! m!lletvek!ller!, Hürmetl! 
dostlar, garda"lar, Basın mensupları;

Men, s!z!, Türk!ye Böyük M!llet Mecl!s!n!n m!lletvek!ller!n! ürekten selam-
lıyram ve Azerbaycan Halkının, s!ze, Türk!ye’n!n Böyük M!llet Mecl!s!ne, Türk!ye 
Cumhur!yet!ne hörmet !ht!ramını, sevg! ve mühebbet!n! çarptırıram. (Alkı!lar)

Türk!ye’n!n Böyük M!llet Mecl!s!nde h!tap etmek !çün mene ver!len bu 
!mkâna göre, gösterd!#!n!z "erefe göre te"ekkür ed!rem.

B!ld!#!n!z k!m!n, dünen, Türk!ye’n!n Prez!dent! Cenap Süleyman Dem!rel’!n 
davet!yle, men, Türk!ye’ye resmî sefere gelm!"em. Dünen ve bugün çok semere-
l!, ehemm!yetl! görü"ler!m!z, danı"ıklarımız olmu"tur ve hesap ed!rem k!, bu gö-
rü"ler, danı"ıklar net!ces!nde ve !mzalanmı" senetler !le alakadar olarak, Türk!ye-
Azerbaycan dostluk ve garda"lık alakaları yen! b!r merhaleye çatıptır; b!z!m, 
dostluk, garda"lık tar!h!m!zde yen! sayfalar açılıptır.

B!z, dünen, danı"ıklarımız, görü"ler!m!z net!ces!nde 8 mukavele !mzaladık; 
onların her b!r!n!n, özüne mahsus ehemm!yet! var. Öncel!#!, aynı zamanda, onla-
rın !çer!s!nde, Türk!ye !le Azerbaycan arasında stratej! emekda"lıgın der!nle"mes! 
hakkında olan mukavele, anla"ma, !k! Prez!dent tarafından !mzalanan çok tar!hî 
b!r senett!r ve b!z!m, "!md!ye kadar alakalarımızı, yen!, yüksek b!r sev!yeye çat-
tırır ve bu alakalara daha da gen!" s!yasî mana ver!r. Men, bütün bu senetler!n 
!mzalanmasından çok memnunam ve hususen, Türk!ye !le Azerbaycan arasındak! 
stratej!k emekda"lıgın der!nle"mes! hakkındak! mukavelen!n !mzalanmasından 
çok razıyam. S!z! em!n etmek !st!rem k!, b!z, Azerbaycan tarafı, bu mukaveleler!n 
ve !md!ye kadar !mzalanmı" bütün mukaveleler!n hayata geç!r!lmes!ne çalı"aca-
yık. $md!ye kadar, Türk!ye-Azerbaycan arasında !mzalanmı" bütün mukaveleler!n, 
sazı"ların, senetler!n hamsına, b!r daha, Azerbaycan Devlet!n!n sadıklı#ını beyan 
ed!rem ve em!n ed!rem k!, b!z, bundan sonra da, bu sazı"ların yer!ne get!r!lmes! 
!ç!n öz "eyler!m!z! koyacayık.



Türk!ye’n!n Böyük M!llet Mecl!s!, böyük tar!he mal!k olan b!r Parlamentt!r. 
B!z, geçm!" zamanlarda da, bugün de, garda" Türk Halkının; hele, 77 yıl bundan 
önce, böyle b!r Parlamento böyle b!r M!llet Mecl!s! yaratmasını hem!"e, yüksek 
kıymetlend!rm!"!k ve bugün de, men, Türk!ye’n!n Böyük M!llet Mecl!s!n!n geçt!#! 
tar!hî yola, Türk!ye Halkının tar!h!nde ve hayatında gösterd!#! h!kmetlere, elde ett!-
#! net!celere, öz hürmet ve !ht!ramımı b!ld!r!rem. Türk!ye’n!n Böyük M!llet Mecl!s!, 
"erk bölges!nde, Müselman ülkes!nde, Avrupa !le Asya’nın, garp !le "arkın b!rb!r!ne 
kavu"tu#u b!r yerde, hele, bu 20’nc! Asrın evvel!nde, nüma"ett!r!pd!r k!, Türk Hal-
kı, artık, demokrat!k prens!plere, demokrat!k kanun, kaydalara, hukuka, beraberl!-
#e, azatlı#a kavu"an b!r halktır ve ona göre de, o dev!rde, Türk!ye’de, Böyük M!llet 
Mecl!s!n!n yaranması, tar!hî had!sed!r; tek Türk!ye !çün yok, bütün dünya !çün; 
o cümleden, Müselman ülkeler !ç!n, "ark ülkeler! !ç!n... Türk!ye’n!n Böyük M!llet 
Mecl!s!, Böyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sey!ler! net!ces!nde, O’nun s!lah-
da"larının, O’nun hemkârlarının sey!ler! net!ces!nde, o dev!rde Türk!ye’de, halkı 
daha da !ler!ye aparmak !steyen, halkı daha da meden!yete kavu"turmak !steyen, 
halkı daha da demokras!ye kavu"turmak !steyen mütefekk!r adamların sey!ler! ne-
t!ces!nde yaranmı"tır. Ancak, en büyük ho"bahlık ondan !barett!r k!, bu Böyük 
M!llet Mecl!s! 77 yıldır faal!yet göster!r, böyük sınavlardan geç!p, tuttu#u yollan 
!namla gel!r ve Türk!ye’n!n dünya m!kyasında layık b!r yer tutmak !ç!n çok böyük 
!"ler görmü", böyük h!zmetler gösterm!"t!r. 

Geçm!" zamanlarda da, b!z Sovyet hak!m!yet! çerçeves!nde, Sovyetler B!r-
l!#! Devlet!nde ya"adı#ı zamanda da, h!zmetbahtan, k!taplardan, gazetelerden 
Türk!ye’n!n hayatıyla da!ma meraklanırdık. B!z!m mera#ımız da, Türk!ye !le 
Azerbaycan’ın b!rb!r!ne ba#lılı#ı, b!rb!r!ne garda"lı#ı !d!. Ama, her defa merakla-
nırken, Türk!ye Böyük M!llet Mecl!s!n!n faal!yet! hakkında, dünya matbaatında 
ver!len malumatlar b!z! hayran ed!yordu. Ona göred!r k!, Türk!ye, kudretl! b!r dev-
let g!b!, özüne layık da b!r Parlamente mal!kt!r. $md!, Azerbaycan’da da, b!l!rs!n!z 
k!, Azerbaycan, devlet! müstak!ll!#!n! elde edenden sonra, 1995’!nc! yılın sonunda, 
demokrat!k prens!pler esasında, çok part!l! s!stem esasında, !lk parlament seç!l!p, 
bu parlament !md!  faal!yetted!r ve b!z, Azerbaycan Parlament!, bugün, ben!m-
le beraber, burada, bu salonda Azerbaycan Parlament!n!n 17 m!lletvek!l! !"t!rak 
ed!r. Azerbaycan Parlament!, Böyük M!llet Mecl!s!n!n tecrübes!nden !md!ye kadar 
behrelen!p, bundan sonra da behrelenecekt!r. Hesap ed!rem k!, Böyük M!llet Mec-
l!s!n!n tecrübes! b!r Azerbaycan !ç!n yok, yen! demokratya yoluyla g!den, müs-
tak!ll!k yoluyla g!den devletler !ç!n, o cümleden, Türk d!ll!, Türk köklü devletler 
!ç!n de çok böyük tecrübe mekteb!d!r, tecrübe membaıdır ve hesap ed!rem k!, s!z 
de, bu tecrüben!zle payla"maktan h!çbah çek!nmeyeceks!n!z, hem Azerbaycan’a 
hem d!#er ülkeler!n parlamentler!ne el!n!zden gelen yardımı edeceks!n!z. Türk!ye 
Cumhur!yet!n!n tar!h!, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n tar!h!d!r; aynıdır. Bugün, 
artık, 20’nc! Asır sona çatarken ve b!z, 20’!nc! Asra do#ru g!derken, Türk!ye Cum-
hur!yet!n!n yaranmasının ve Türk!ye Cumhur!yet!n!n geçt!#! tar!hî yolun, dünya 
!çün ve hususen Türk dünyası !çün, Türk d!ll! devletler !çün ne kadar ehemm!yetl! 
oldu#unu daha da der!nden derk ed!r!k.

Bugün, b!z de, s!z!n g!b! böyük m!nnettarlık h!ss!yle, Türk!ye Cumhur!yet!n!n 
ban!s! Böyük Mustafa Kemal Atatürk’ün (Alkı!lar) Türk!ye Cumhur!yet!n!n yaran-
masında ve bu Cumhur!yet!n aya#a durmasında, !nk!"af etmes!nde, Türk!ye’n!n 



kudretl! b!r devlet etmes!ndek! Türk!ye Böyük M!llet Mecl!s!n!n bu kadar yüksek 
sev!yede olmasındak! h!zmetler!n! husus! göyded!r!k ve men, dünen seher Mustafa 
Kemal Atatürk’ün kabr!n! z!yaret ederken ett!"!m k!b!, bugün de dey!rem k!, O’nun 
ruhu kar#ısında, O’nun hatırası kar#ısında ba# e"erem. (Bravo sesler!, alkı"lar)

Türk!ye, Azerbaycan’ın yakın dostudur, garda#ıdır, b!z!m !çün en yakın ülke-
d!r. Türk!ye !le Azerbaycan arasında, Türk halgıyla Azerbaycan Halgı arasındak! 
alagâler!n, kad!m ve çok zeng!n tar!h! var. B!z, asırlardan asırlara geçerek, b!r yerde 
ya#amı#ık; b!r yerde ülkem!z!, m!llet!m!z!, d!n!m!z!, d!l!m!z!, m!llî ananeler!m!z! 
korumu#uk, saklamı#ık (Alkı"lar) ve bugün de b!r yerdey!k. Azerbaycan Halgı Tür-
k!ye !le dostlu"unu böyük b!r saadet hesap ed!r ve Türk!ye !le !md!ye kadar olan 
alagaların daha da yükse"lere kalması !ç!n çalı#ır.

B!z!m tar!hî kökler!m!z, s!z!n !çün de b!z!m !çün de ez!zd!r; b!z!m !çün Yu-
n!s Emre de ez!zd!r,Dede Gorgut da ez!zd!r, Manas da ez!zd!r, Fuzulî de ez!zd!r, 
N!zamî de ez!zd!r; b!z!m !çün, b!z!m 20’nc! Asırda yazıp yaratmı# #ahs!yetler de 
ez!zd!r; o cümleden, Tevf!k F!kret de ez!zd!r, Re#at Nur! de ez!zd!r, Abdülhak Ha-
m!t de ez!zd!r ve muasır 20’nc! Asırda Azerbaycan Halgının yet!rd!"! böyük yazıcı-
lar, #a!rler, bestekârlar, al!mler de ez!zd!r. Mees bunlar, mees halklarımızın kaba"çıl 
adamları, mütefekk!r adamları hem!#e b!z! b!rb!r!m!zlen ba"layıp, b!rb!r!m!zlen 
b!rle#t!r!pt!r. 20’nc! Asırda hem Türk!ye’n!n hem de Azerbaycan’ın heyat!nda çok 
c!ddî prosesler ged!p, c!ddî de"!#!kl!kler ged!pt!r. Türk!ye’de !mparatorluk da"ılıp, 
Türk!ye, a"ır b!r vez!yete dü#üktür. Ancak, y!ne de geyded!len, mees Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün müdr!hl!ynen, da"ılmı# !mparatorlu"un yer!nde Türk!ye Cumhu-
r!yet! yer alır. (Bravo sesler!, alkı"lar)

Azerbaycan’da, 19’uncu Asrın evvel!nde, Azerbaycan’ın devlet müstak!ll!"! el-
den ged!p, 20’nc! Asrın evvel!nde 1918’!nc! yılda, Azerbaycan’da !lk demokrat!k re-
publ!ka yer alıp; ancak, bu az ya#ıyıptır, sonra, Sovyet hâk!m!yet! kurulmasıyla ala-
kadar, bu cumhur!yet sukuta ged!pd!r. Ancak, bu yıllar, B!r!nc! Dünya Muharebes! 
ve ondan sonrak! dev!rde Türk!ye’n!n hayatında çok böyük, a"ır, çet!n hem pro-
sesler ged!p hem de dövü#ler ged!pd!r, Ka$as’ta dövü#ler ged!pd!r, Azerbaycan’da 
dövü#ler ged!pd!r. 

Azerbaycan, 1918’!nc! 1920’nc! yıllarda, böyük tehl!keler altında olupdur. 
Azerbaycan’da cürbecür !st!kametten Azerbaycan’a tazy!kler, Baku’nun ne%!n! ele 
geç!rmes! c!hetler! Azerbaycan Halkına böyük zerbeler vurupdur. En a"ır zerbe-
ler, en a"ır yaralar, Azerbaycan’a, o yıllarda, 1918’!nc! 1920’nc! yıllarda, Baku’da, 
Gence’de, Karaba"’da, Nahçıvan’da Azerbaycan’ın ba#ka yerler!nde Ermen! kırgın-
ları !le alakadar olup ged!pd!r. O yıllarda, Türk!ye b!znen olup, Azerbaycan’la olup-
dur.

Türk!ye’n!n re#adetl! o"ulları, Türk!ye’n!n Ka$as ordusu, Azerbaycan’a gel!p-
d!r ve Azerbaycan Halkını b!rçok yerlerde Ermen! kırgınlarından halas ed!pd!r. B!z, 
bunları, heç vah!t unutmamı#ık ve unutmayacayık. Sonra !se, 70 yıl, b!z, b!rb!r!m!z-
den aralı dü#mü#ük; ancak, bu dev!rde, Türk!ye Cumhur!yet!, b!r cumhur!yet k!-
m!n, müstak!l devlet k!m!n ya#ayıp, !nk!#af ed!p, Azerbaycan müstak!ll!"!n! y!t!r!p, 
Sovyetler B!rl!"!n!n !ç!nde oluptur. B!z! çok #eylerden mahrum etmeye çalı#ıplar; 
ancak, heçb!r #ey mümkün olmuyuptur; yan!, b!z!m kökümüzden b!ze gelen, b!z!m 
m!llî manev!yatımız, m!llî de"erler!m!z hamsı ya#ayıptır ve bugün -böyük !%!har 



h!ss!yle dey!rem bunu; çünkü, müstak!l Azerbaycan’ı men burda tems!l ed!rem. 
Böyük !"!har h!ss!yle dey!rem k!, ne kadar a#ır, çet!n, 19’uncu Asırda da, 20’nc! 
Asırda da çet!n yıllar olupsa, b!z, öz, anad!l!m!z!, do#ma d!l!m!z! de ya$atmı$ık, öz 
%slam D!n!m!z! de ya$atmı$ık (Alkı!lar) öz m!llî ananeler!m!z!, m!llî de#erler!m!z! 
de ya$atmı$ık; ama, eyn! zamanda, halgımız, bu yıllarda, yüksek tahs!l alıp, !lme 
ko$ulup, meden!yete ko$uluptur. Azerbaycan Halgı, bugün, yüksek meden!yete, 
yüksek !lme, yüksek b!l!ye mal!k olan halktır ve b!z!m halgımızın s!masını bugün 
te$k!l eden, b!z!m m!llî, manevî de#erler!m!z!n umum! be$er!, umum! dünya de-
#erler!ynen b!rle$mes!, s!ntez! te$k!l ed!y!r. Ona göre de, Azerbaycan, bugün m!llî 
b!r ülked!r; eyn! zamanda dünyevî s!v!l!zasyalı b!r ülked!r. (Alkı!lar)

B!z, bu yılları ya$amı$ık, geçm!$!k, !tk!ler verm!$!k, zerbelere maruz kalmı$ık, 
hamsa dözmü$ük; ama, en büyük ho$bakl!k Azerbaycan !ç!n ondan !barett!r k!, 
Azerbaycan, n!hayet m!llî azatlı#ına na!l olup, devlet müstak!ll!#!ne na!l oluptur ve 
artık devlet müstak!ll!#!n! de mühkemlend!r!pt!r, güçlend!r!pt!r. Azerbaycan, !nd!, 
dünya b!rl!#!ne dah!ld!r. Beynel halk te$k!latların hams! özgürdür, dünya b!rl!#!n!n 
beraber b!r devlet!d!r. Azerbaycan’ın devlet müstak!ll!#!, b!z!m halkımızın tar!hî 
nal!yatıdır. B!z, bu nal!yatınan fakr ed!r!k ve devlet müstak!ll!#!n! gözbebe#!m!z 
k!b!n koruyup, saklayaca#ık. Ne kadar çet!n olsa da, ne kadar b!ze tazy!kler olsa da, 
b!z, devlet müstak!ll!#!m!z! h!ç vak!t el!m!zden vermeyece#!k. (Alkı!lar) Ona göre, 
men, bugün, s!z!n kar$ınızda mesul!yetle beyan ed!rem k!, Azerbaycan’ın devlet 
müstak!ll!#! ebedîd!r, dönmezd!r, sarsılmazdır. (Alkı!lar)

Azerbaycan, devlet müstak!ll!#!n! elde ederken çok çet!n proseslerle rastla-
$ıktır. B!ld!#!n!z k!b!n, 1988’!nc! yılda, Azerbaycan, Sovyetler B!rl!#!n!n terk!b!n-
de olarken, Ermen!stan tarafından Azerbaycan’a kar$ı her b!r tecavüz ba$lamı$tır. 
Da#lık Karaba#’ı Azerbaycan’dan kopartıp Ermen!stan’a b!rle$t!rmek. Bu, ancak, 
b!r tek Azerbaycan’a kar$ı olan tecavüz de#!ld!; bu, Ermen!stan’ın, Ermen!ler!n 
hülyası, böyük Ermen!stan hulyasıdır. Bu hülya s!ze malumdur; bunu, s!z yah$! 
b!l!rs!n!z.

S!z b!l!rs!n!z k!, %k!nc! Dünya Muharebes!nden sonra Sovyetler B!rl!#! güç-
lend! ve Türk!ye’n!n torpaklarına !dd!alar ba$ladı. B!r tara"an, Sovyetler B!rl!#!, 
Türk!ye’n!n $ark (do#u) tarafında olan v!layetler!n Ermen!stan’a mensup oldu#unu 
beyan ett!; böyle yazılar g!tt!, böyle b!r !dd!alar ba$ladı; !k!nc! tara"an, Türk!ye’n!n 
d!#er b!r h!sses! Gürc!stan’a mensup oldu#u hakkında beyanatlar ver!ld!, yazı-
lar g!tt!, böyle b!r prosesler ba$ladı, bucre !dd!alar ba$ladı. %nd!, bu fırsattan !s-
t!fade ederek, onu da demek !st!yrem k!, %k!nc! Dünya Muharebes!nden sonra 
Türk!ye’n!n ba$ında duran adamlar, Böyük Atatürk’ün vas!yetler!ne sadık olarak 
çok düzgün s!yaset apardılar, çok düzgün har!cî s!yaset apardılar ve o çet!n dev!r-
de, Türk!ye’n!n torpaklarına !dd!aların çok kızgın kalktı#ı b!r dev!rde, Türk!ye’n!n 
ba$çıları, Türk!ye’n!n halkı, Türk!ye’n!n devlet!, Türk!ye’n!n bütünlü#ünü koruyup 
saklayab!ld!. Bu çok büyük na!l!yett!. (Alkı!lar) Yan!, demek !st!yrem k!, 88’!nc! 
yılda, Ermen!stan’ın, Azerbaycan’ın Da#lık Karaba# V!layet!n! el!ne geç!rmek !ç!n 
ba$ladı#ı tecavüz tesadüf! b!r $ey de#!ld!. Bu, y!ne de dey!rem, böyük Ermen!stan 
hulyasıdır. Bu !dd!alarla onlar ya$ayıplar, bugün de ya$ayırlar.

E#er bugün onlar Azerbaycan’a tecavüz ed!plerse, sabah da ba$ka b!r yere 
tecavüz edeb!l!rler; çünkü, onlar bu f!k!rlerden çek!nmey!pler. Ancak, men, 



Azerbaycan’da g!den prosesler hakkında demek !st!yrem. Müstak!ll!"!m!z! elde 
ederken, artık, b!z, böyle b!r tecavüz altındaydık ve Da"lık Karaba", artık dem!-
yorlar k!, Azerbaycan’ın hâk!m!yet!nden çıkmı#tır... Ondan sonra, Azerbaycan’a 
g!den bazı prosesler net!ces!nde ve bazı objekt!f, sübjekt!f sebepler net!ces!nde, 
Ermen!stan s!lahlı kuvveler!, Azerbaycan torpaklârının d!"er h!sses!n! de !#gal et-
meye na!l oldular ve n!hayet, !nd!, Azerbaycan araz!s!n!n 20 fa!z!, Ermen!stan s!-
lahlı kuvveler! tarafından !#gal ed!l!pt!r, onların !#gal! altındadır ve bu !#gal olmu# 
torpaklardan, 1 m!lyondan artık Azerbaycan vatanda#ı, s!z!n garda#, bacılarınız, 
d!derg!n dü#ükler, kaçgın vaz!yet!nded!rler. Ekser!yet! onların  çadırlarda ya#ıyır-
lar ve s!z!n nümayendeler!n!z Azerbaycan’ı z!yaret ederken, hatta, Baku $ehr!nde, 
cürbecür yerlerde o kaçgınları görüp ve bazıları !se, o çadır dü#ergeler!ne, çadır 
#eh!rc!kler!ne g!d!p, onların o a"ır vaz!yet!n! görende, özden öz kalb!nen h!ssed!r-
ler k!, halgımız, ne kadar a"ır b!r vaz!yette ya#ıyır. Böylel!"nen, b!z, devlet müsta-
g!ll!"!n! elde etme"!m!zden çok #ad olduk; ancak, aynı zamanda, ne kadar böyük 
b!r belayla rastla#mı#tık. B!ld!"!n!z g!b!, bundan üç yıl önce 1994’ün Ma! ayının 
12’s!nde -b!r ha%a sonra tamam olacak- Azerbaycan !le Ermen!stan arasında ate#!n 
durdurulması hakkında sazı# elde olurluktur; üç yıldır k!, ate# yoktur. Bu, böyük 
na!l!yattır. Kan dökülmüyor, b!z #eh!tler verm!r!k, !nsanlarımız müeyyen kadar 
rahatfa#ıktır; ancak, verd!"!m!z #eh!tler, #eh!tler!n kan gusses!, o !nsanların hem 
vücudunda, beden!nde hem kalb!nde ta#ıdıkları yaralar, Azerbaycan’a vurulan bu 
zerbeler b!z! rahat bırakab!lm!r. Eyn! zamanda, b!z!m topraklarımız !#gal altın-
dadır; b!z!m vatanda#larımız çadırlarda ya#ıyırlar. Ona göre de, ate#kes!n üç yıl 
devam etmes! müspet b!r hal olmagla beraber, eyn! zamanda, böyük sulhun elde 
ed!lmes!, Ermen!stan-Âzerbaycan münaka#asına son koyulması ve Azerbaycan’ın 
!#gal olunmu# topraklarının azat olunması, g!derg!n dü#mü# Azerbaycan vatanda#-
larının öz yer!ne yurtuna kayıtması, b!z!m kar#ımızda duran esas vaz!fed!r.

Bu meseleynen, b!l!rs!n!z k!, b!z me#gul oluruk ve böyük memnun!yet, m!n-
nettarlık h!ss!yle demek !st!rem k!, Azerbaycan’a Ermen!stan tecavüzü ba#layandan 
!nd!ye kadar, Türk!ye, Türk!ye’n!n halkı, Türk!ye’n!n devlet!, Türk!ye’n!n Cumhu-
r!yet!, hamısı Azerbaycan’ın yanındadırlar, Azerbaycan’la b!r yerded!rler. B!z!m 
derd!m!ze s!z hem#e ser!l!s!n!z ve bu meseley! tek dert gam çekmek de"!l, bu me-
seleden Azerbaycan’ı halas etmek !ç!n, b!z, Türk!ye’n!n deste"!n!, emel! yardımını 
da!m! h!ssetm!#!k ve h!ssed!r!k.

&md!, bu son 3 yılda, aparlanan danı#ıklıklar... Bu danı#ıklar, b!l!rs!n!z k!, 
AET’n!n M!nsk Grubunun vasıtasıyla gel!r, bu danı#ıklarda da Türk!ye, çok faal 
!#t!rak ed!r, M!nsk grupunun öz hükümü, çok te#ebbüslerde bulunur ve dünen de, 
bu meseleler çok etra'ı müzakere olundu ve Türk!ye’n!n prez!dent! ve ba#ka dev-
let, hükümet ba#ları b!ld!rd!ler k!, onlar, bunlar sonra da, Ermen!stan-Âzerbaycan 
münaka#asına son koyulması !ç!n ve Azarbaycan’ı beladan halas etmek !ç!n yen! 
adımlar atacaklar, yen! te#ebbüsler edecekler. &md!, M!nsk Grubunun üç hemsedr! 
var; Rusya, Amer!ka B!rle#m!# Devletler!, Fransa. Geçen yıl, Dokabray’da AET’n!n 
z!rve görü#ünde, L!zbon’da, Ermen!stan-Âzerbaycan münaka#asının sulh yoluyla 
hallolması !ç!n, !lk defa tar!hî b!r senet elde olundu, L!zbon Beyanatı; bu beyanatta, 
bu münaka#anın sulh yoluyla hallolmasının prens!pler! akdolunuptur; esas 3 bent-
ten !barett!r: B!r!nc!s!, Ermen!stan’ın, Azerbaycan’ın araz! bütünlü"ünü tanıması. 
Çünkü, Ermen!stan, !md!ye kadar, Azerbaycan’ın araz! bütünlü"ünü tanımak !s-
tem!yor.



!k"nc"s", Da#lık Karaba#, Azerbaycan respubl"kasının terk"b"nde yüksek sta-
tüslü, a$anomye, yüksek derecel" özünü "dare etme hükmü ver"lmes", Üçüncüsü; 
Da#lık Karaba#’ın bütün ahal"s"ne, yan" Ermen" Azerbaycan ahal"s"n"n hamısına 
tehl"kes"zl"k, güvenl"k zemanet" ver"lmes". Bu senet", AET’"n 54 uzvundan 53 dev-
let basısı destekled" ve kabul oldu; Ermen"stan buna "t"raz ett" ve böylel"kle de b"z 
tar"hî b"r senet elde etm"%"z. îmd" vaz"fem"z, bu prens"pler esasında L"zbon Pren-
s"pler" esasında, sulh danı%ıklarını güçlend"rmek, süratlend"rmek ve 1997 yılında 
bu münaka%aya son koymaktan "barett"r. Hem" L"zbon görü%ünden sonra M"nsk 
Grubunun ba%kanları, yan", hemsed"rler" de#"%"ld", evvel, tek Rusya "le F"nland"ya 
"d"yse, L"zbon z"rve görü%ünden sonra üç hemsed"r, üç ba%kan oldu; Rusya, Fran-
sa, Amer"ka. Hesap ed"rem k", üç büyük devlet e#er, bu meselen"n hellolması "ç"n 
M"nsk Grubu hemsed"rl"k vaz"fes"n" üzer"ne götürüpse, özler"ne büyük mesul"yet 
götürüpse, gerek bu mesul"yet" de yer"ne get"rs"nler. B"z, herhalde onlarla böyle 
danı%ıklar aparmı%ık, onlara öz f"kr"m"z" böyle b"ld"rm"%"k ve onlardan, bu üç dev-
letten, çok büyük hareket gözlüyürük.

&üphes"z k", Türk"ye’n"n bu meseleler"n hellolmasında böyük rolü y"ne de var; 
bugün de sabah da olacak ve Türk"ye’den de bu meseleler"n hellolunmasında, "m-
d"ye kadar oldu#u g"b", bundan sonra da faal "%t"rak etmes"n" "st"y"r"k. Böylel"kle, 
Azerbaycan’ın devlet müsteg"ll"#" -6’ncı yıldır k", b"z ya%ıyırık devlet müstak"ll"#" 
%eray"t"nde- böyle b"r böyük har"c" tecavüz net"ces"nde a#ırla%ıp çet"nle%"pt"r.

D"#er tara$an, b"l"rs"n"z k", Azerbaycan’da, o yıllarda dah"l" vaz"yet de sab"t 
olmamı%tır. Teessü'er olsun k", hemen bu Ermen"stan-Azerbaycan sava%ı, dövü-
%ü zamanı, Azerbaycan da cürbecür kanunsuz s"lahlı desteler meydana çıkmı%tır. 
Hatta bazı devlet adamları, devlet ba%ında olan adamlar, devlet structurunda olan 
s"lahlı adamlarla yana%ı, özüne mahsus s"lahlı desteler düzeltm"%t"ler ve bu s"lahlı 
desteler de, %üphes"z k", b"r tara$an, kanunu bozur, c"nayet ed"rd"ler; "k"nc" tara$an 
da, her b"r s"lahlı desten"n basısı, s"lahlı desteye güvenerek, hâk"m"yet mübarezes" 
aparırdı. S"z b"l"rs"n"z k", 92’nc" yılda, böyle b"r vez"yette Azerbaycan’da hâk"m"yet 
de#"%"ld"; yen" b"r kuvve hâk"m"yet geld", Halk Cephes"n"n numayendeler". Onlar, 
b"r yıl hâk"m"yette oldu ve 93’üncü yılın !yun ayında, Azerbaycan’da b"r devlet buh-
ranı, devlet kr"z emele geld". Ba%ka s"lahlı desteler, hemen bu hâk"m"yet" dev"rmeye 
çalı%tılar; onlar, böyük güç topladılar. 

Ermen"lerlen muharebe gett"#" zaman, cepheden s"lahları, tankları, topları çı-
karıp, b"r ses, onları Gence &ehr"nde topladı k", Bakû’ye kar%ı hücum ets"n. O b"rs" 
sesle, oradan çıkarıp get"rd"ler Bakû’ye k", özler"n" müdafaa ets"nler. Pöylel"ylen de, 
de Ermen"ler bu vaz"yetten "st"fade ett"ler ve Azerbaycan’ın b"r nece bölgeler"n" de 
"%gal etmeye na"l oldular.

Demek k", ne gader bu 93’üncü yılda Azerbaycan’a zerbeler deyd". B"r tara$an, 
b"z"m, b"r n"ce ba%ka bölgeler"m"z de "%gal olundu; ama, "k"nc" tara$an da, dah"lde, 
"ht"la'ar daha da arttı, Azerbaycan’da vatanda% muharebes" ba%ladı. Azerbaycan, 
artık, parçalandı ve 1993’üncü yılın !yun ayında, b"ld"#"n"z g"b", böyle b"r kr"t"k 
vaz"yette, halkın taleb"yle, men, Nahç"van’dan Bakû’ye davet olundum ve 15 !yun 
1993’üncü yılda, Azerbaycan Parlament"n"n sadr" vaz"fes"n" üzer"me götürdüm. 
Men, s"ze, muayyen manada hesabat ver"rem; çünkü, s"z, Türk"ye’n"n Büyük M"llet 
Mecl"s"s"n"z; b"z"mle dost ülken"n M"llet Mecl"s"s"n"z. Men, öz Parlament"m"n kar-
%ısında da hesabat ver"rem, s"ze de hesabat ver"rem. (Alkı!lar)



1993’üncü yılın !yun ayının 15’"nde, men, Parlament"n Sadr", Ba#kanı va-
z"fes"n" üzer"me götürdüm. Ancak, "k" gün ondan sonra, Azerbaycan’ın o vahk" 
pres"dent" Ebulfeyz Al"yev Elç"bey, g"zl" olarak, öz vaz"fes"n" bırakıp terk ett" ve 
Bakû’den kaçtı ve "md"ye gadar da Bakû’ye dönmüyüpdür ve böylel"klen, "md" ta-
savvur ed"n; men Azerbaycan’da tek kaldım, Cumhurba#kanı, prez"dent yok, Ba#-
nazır yok; men, hem Parlament Ba#kanı hem de Prez"dent"n, Cumhurba#kanının, 
s"z"n sözünle desek “vek"l"” g"b", selah"yetler"n" hayata geç"ren #ah"s g"b" "#t"rak... 
Ancak, vez"yet normal de$"ld", cenub tara%e cepheden get"r"lm"# böyük b"r s"lahlı 
deste, talı# destes", gel"p b"r talı#, yan", !ran "la Azerbaycan serhedd"nde cenub-
ta -güney, s"z “cenub” b"l"rs"z ned"r. Men"m sözler"m" anlıy"s"z? (Anlıyoruz sesler!, 
alkı"lar) Men s"z"n lehçede de danı#ab"l"rem; ancak, gasden danı#mırem k", s"z de 
b"z"m lehçe ö$renes"n"z. (Alkı"lar)

B"r Talı# Cumhur"yet" düzeltt"ler orda, Azerbaycan’ın böyük b"r bölges"n" ele 
geç"rd"ler, Gence’de hemen Suret Hüsey"nov, hansı k", vakt"yle bu Ebulfeyz Elç"-
bey tarafından Da$lık Karabag’da en yüksek pres"dent"n selah"yetl" numayendes" 
ve en yüksek harb" vaz"fen" ona verm"#ler k", güya o harb aparacaktı, Ermen"ler" 
gar#ısını alacakdır, o da, heç b"r ubarede, harbe hazırlı$ olmayan adam, yun fab-
r"kasının geçm"#te d"rektörü olan adam, gend" 35 ya#ında olan b"r adam, eyn" za-
manda çok mafyoz, narkot"k "#lerlen me#gul olan b"r adama (Gülü"meler, alkı"lar) 
get"r"p böle b"r vez"fe verm"#ler. Onun el"ne verm"#ler, hem ordunun o cephede 
komutanlı$ını hem pres"dent"n (cumhurba#kanının) salah"yetl" numayendel"$"n" 
hem de ba#bakanın yardımcı vez"fes"n"... Bu genç adam da, akılsız adam k", re#"p 
k", ben"m el"mde b"r böyle vez"fe var demeyle, b"r ahd"m kalup k", ged"p cumhur-
ba#kanı olum. Ona göre de, s"lahlan toplayıp Bakû’ye hücum etmeye ba#lamı#tı. 
Ancak, men, Bakû’ye gelerken, o hale, Gence’de öz güçler"yle oturmu#tu ve Talı# 
Cumhur"yet"n" yaratmı# adamlar da onlarla "rt"battaydılar. S"z b"l"rs"n"z k", o vakt, 
yaramaz b"r adam, Rah"m Gaz"yev adlı b"r #ahs, geçm"#te, Halk Cephes"n"n, güya 
l"derler"nden b"r" olan adamı da get"r"p Müdafaa Nazırı (Savunma Bakanı) koy-
mu#tular. O da k" b"r tara%an, ba#ka b"r ülken"n har"cî ke#f"yatına h"zmet eden b"r 
adamıdı; eyn" zamanda, çok ba#arısız ve "#" b"lmeyen adamıdı; yan", bu, ne harpte 
olupdu, ne sava#ta olupdu, hardı san, melum olup, özde b"r k"k"h melum olmu#tu 
geçm"#te. Böyle b"r vez"yet yaranmı#tı az"z dostlar, ona göre de, men, tek kaldım. 
Oradan, Gence’den y"ne hücumlar devam ed"r. Böyle b"r #era"tte, Azerbaycan’ı bu 
kr"zden çıkarmak lazımdı -vakt"n"z" almak "stem"rem, bu barda çok danı#ma olar, 
çıkarttık kr"zden; ama, men, o vakt mecbur oldum, hemetos Suret Hüsey"nov’u 
get"r"p, Azerbaycan’da Ba#bakan tay"n ed"m; çünkü, ba#ka yolu yoktu, onun el"nde 
çok büyük harb"seler vardı. Ben, onu Ba#bakan tay"n ett"m k", belk" terb"ye ed"y"m! 
(Alkı"lar) Çünkü, b"l"rs"n"z k", ayıyı da me#eden tutup get"r"p, b"rçok #ey" ö$retme 
olur, hatta o bazen raks da ed"r. (Alkı"lar) 

Ancak, böyle adamları görsen"z, terb"ye etmem mümkün de$"lm"#. (Alkı"lar) 
Çünkü, onun kafası, o kadar dardı k", b"z, "sted"$"m"z #eyler" kabul edeb"lmed" ve 
n"hayet, 94’üncü yılın October ayında o, ben" de dev"rme "ç"n yen" b"r derbe ba#ladı 
-s"z onu b"l"rs"n"z- ve onun el"nde de s"lahlar vardı; ama, men"m el"mde s"lah yoktu 
y"ne de; çünkü, Ba#bakan, k"m", s"lahlar onun el"ndeyd"; ancak, halk men"m el"m-
deyd". (Bravo sesler!, alkı"lar) B"l"rs"n"z k", men telev"zeyle halka müracaat ett"m ve 
"k" saat"n "çer"s"nde, gece vakt" saat 23.00’ü geçm"#t", Baku’nun vatanda#larından 



yarım m!lyon adam Pres!dent Sarayının önündek! meydana topla"dı, bütün sarayı 
muhasaraya aldılar ve men! müdafaa ett!ler. (Bravo sesler!, alkı"lar) Onlar !se, bunu 
görüp gaçdılar. #k!nc! gün, Azerbaycan’ın Azatlık Meydanında, o meydan s!ze ma-
lumdur, orada b!r m!lyondan artık adam topla"dı, y!ne de men! destekled!, men! 
müdafaa ett! ve ondan sonra, hem!n bu derbe yapan adamlar gaçdılar, Rusya’da 
g!zlend!ler. #k! yıldır k!, bundan vakt gec!kt!r, !k! yıldan çok ve onları hırda hırda 
Rusya’dan koparttık get!rd!k ve n!hayet bundan b!r ay önce hemen Suret Hüsey!no-
fu, Rusya’nın v!layetler!nden b!r!nde yakaladık get!rd!k, !md! Bakû’de hep!shenede 
oturur. (Bravo sesler!, alkı"lar)

Hemen bu 93’üncü yılda derben! yapan ve Azerbaycan’da kr!z! yaratan Re-
h!m Gaz!yef de gaçıp Moskova’da g!zlenm!"t!r, onu da oradan yakaladık get!rd!k ve 
mehkeme ona ceza verd!, hep!shanede oturur.

Talı" Cumhur!yet! yaratan b!r el Ekrem Hümbetof adında adam var!d!, onu 
da b!z!m hep!sheneden har!c! !tt!lahat organları çıkarttılar, har!c!, -b!l!rs!n!z, s!zde 
“M#T” d!y!ller ona. (Gülü"meler) M!llî #st!hbarat Te"k!latı. S!z!nk! yok, hep ba"kala-
rınk!- Onu da çırkartıp aparmı"lar, ba"ka yerde g!zled!ler, onu da taptık get!rd!k ve 
böylel!$!nen bunların kar"ısını aldık. Ancak, s!z b!l!n az!z garda"lar; Azerbaycan’da 
bu hastalık, buna “zaraza” derler Rusça, b!lmeyen! s!z bunu b!l!rs!n!z, yoksa yok. 
Zaraza, bu hastalık o kadar der!n kök salmı"tı k!, öyle her b!r parça s!lahı olan 
adam, hesap ed!r k!, bu s!lah gücüyle gel!p hâk!m!yet! ele geç!rteb!ler ve hemen o 
94’üncü yıl October -yan! “kasım” ders!n!z “october” e s!z... (Ek!m sesler!)- Ek!m 
ayından sonra, 95’!nc! yılın Mart ayında b!r pol!s albayı, b!r omon destes! var; yan!, 
husus! pol!s destes! var, b!z!m #ç!"ler! Bakanlı$ında, Dah!l! #"ler Bakanlı$ında. O 
hâk!m!yet!n tabel!$!nden çıkmı"tı ve o da hâk!m!yet !dd!ası ed!rd!. Bakmıyalar k!, 
Dah!l! #"ler Bakanının yardımcısıydı. Tabe olmurdu el!nde de b!rm!n nefer, çok s!-
lahlı ve çok da tecrübel! dö$ü"çüler vardı. Y!ne b!r problem yarandı; mene ült!ma-
tom verd!ler, k!, “Haydar Al!yev !st!fa vermel!d!r, yoksa b!z onu öldürece$!k. “Men” 
ded!m, “men böyle "eylerden çok görmü"em, daha korkmıram”. (Alkı"lar)

Çok danı"ıklıklar apardım onlarla, yola get!rmek !sted!m; ama, yola gelme-
d!ler. Teessüf k!, o vakt, b!z!m Azerbaycan’da olan b!rçok s!yasî part!yalar da, g!zl! 
olarak onlarla alagaya g!rd!ler. B!z!m derd!m!z budur. B!z!m derd!m!z, b!r Ermen! 
tecavüzü de$!l; derd!m!z, !ç!m!zde olan dertt!. (Bravo sesler!, alkı"lar) G!zl! alaga-
ya g!rd!ler k!, onlar, hemen, bu Albay Polkovn!k s!lahınan gel!p Haydar Al!yev’! 
mehvedecek, yıkacaktır. Ondan sonra, gel!p, hereospan! götürecek. #md!, k!me ne 
çatacak Allah b!l!r. Men ne gadar u$ra"tım k!, onları b!r yola get!rey!m; mümkün 
olmadı ve n!hayet 1995’!nc! yılın mart ayında men Kopenhagen’de olarken, orada 
b!r beynehak ta"ılattılar. Onlar plan gurmu"lar k!, men dönerken, men! havaala-
nında öldürecekler ve hâk!m!yet! ele alacaklar. Men bu günler!, bu hag!get! de-
mel!yem k!, Kopenhagen’de, men!m az!z dostum Süleyman Dem!rel son görü"te 
mene b!ld!rd! k!, böyle b!r tehl!ke gözlen!r; b!ld!rd!, çok sa$ olsun, b!ld!rd!. (Bravo 
sesler!, alkı"lar)

Men, Bakû’ye, nezerde tutulmu" vakten b!r haylık önce geld!m; ona göre, 
onlar bu planı yer!ne get!reb!lmed!; ama, o gece, onlar, Azerbaycan’ın b!r nece 
bölgeler!nde, Gürc!stan’a ve Ermen!stan’a ba$lı olan bölgelerde, sınırlarda, artık 
hâk!m!yet! eller!ne geç!rd!ler. Be" altı gün men onlarınan u$ra"tım. Onları yola ge-



t!rmek !sted!m. Anlattım k!, s!z, kan tökmey!n, s!z, heç b!r "ey de b!lmeyeceks!n!z 
ve men de Azerbaycan’ın prez!dent!, k!m! Azerbaycan’ın müstag!ll!#!n! korumaya 
gâd!rem. E#er, hansı b!r namert gülles! gel!p men! mehvetse de, men Azerbaycan’ın 
müsteg!ll!#! yolunda gurban getmeye, "eh!t olmaya hazıram. (Alkı!lar)

N!hayet, teessü$er olsun k!, Mart ayının 17’s!nde, gece, onlar hücum ett!ler 
Pres!dent Sarayına, telev!zya merkez!ne, b!z!m, Müdafaa (Savunma) Bakanlı#ının 
merkez!ne ve Dah!l %"ler Nazırlı#ına. B!z, bunların kar"ısını aldık, gece dövü"ler 
gett! ve n!hayet, b!z bunların kar"ını alab!ld!k; bunlar da mehfoldu.

Teessü$er olsun k!, bu !k!nc! derben!n hazırlanmasında -men s!zlen açık 
danı"ıram, s!z ben!m garda"ımsınız, dogma men!m ülkeme gelm!"em- teessü$er 
olsun k!, b!r nece s!yasî part!yaların uzuvları !"t!rak ett! ve çok gar!be budur k!, 
b!rb!r!ne zıt olan, mesela vakt!yle Azarbaycan’da kısa b!r müddette pres!dent olup 
ve 92’nc! de kaçıp !nd!ye kadar Moskova’da, Moskova’nın h!mayes! altında g!zle-
nen Muttal!bov; o tara&an, s!ze malum olan Ebulfeyz Elç!bey kaçıp, g!d!p, orada, 
Nahçıvan’ın Kelek! Kent!nde g!zlenen, o tara&an, Azarbaycan’da müsavat parçası, 
numayendes!, b!z!m geçm!" Dah!l! !"ler Nazırı vardı Tof!k Kasımof ve b!rçok ba"-
kaları, ham!s!, onlar gördüler k!, bunlar, böyle b!r böyük güce mal!kt!ler ve böyle 
hesap ett!ler k!, onlar do#rudan da gel!p b!z! yıkab!lecekler.

Onlara razılık verd!ler k!, e#er s!z hak!m!yet! elde etsen!z, demek b!r devlet 
"ûrası yaranacaktır, devlet "ûrası... Tesavvur eyley!n, bu devlet "ûrasının ba"ında, 
hemen o c!nayetkâr albay duracak, onun altında da Moskova’da olan Mutall!bov, 
Kelek!’de, da#da oturan Ebulfeyz Elç!bey ve ba"ka, part!vaların numayendeler!, 
bunlar olacaklar. (RP sıralarından “gen"! tabanlı hükümet” ses")

Bel!, bel!... (Gülü!meler) O, s!z!n koal!syon k!b! de#!l. (Gülü!meler ve alkı!lar) 
Allah eylemes!n k!, s!z!n koal!syon, gels!n o güne dü"sün. Çok böyük, b!l!rs!n!z, 
maalesef, s!z de#!ls!n!z, teessüf h!ss!yle de#!nmek !st!yremk!, hemen bu derben!n 
hazırlanmasında b!r n!ce Türk!ye vatanda"ları da !"t!rak etm!"t!ler. Men, bunu, ev-
veller heç yerde demem!"t!m ve vakt!yle g!zled!rd!m. Çünk!, men hesap ed!rd!m k!, 
b!z bu "eyler!n öhtes!nden geld!k. Heç b!r "ey, Türk!ye-Azerbaycan alakalarına leke 
get!rmemel!d!r; ancak, hemen o, bu derben! hazırlayanlardan b!r!, Ferman Dem!r-
kol adında b!r "ahıs. Sonra, b!z onu bıraktık, geld! buraya g!zl! olarak Türk!ye’ye. 
Ded!ler k!, bu Türk!ye’de g!zl! ya"ayacak, men de ded!m, tab!î, b!z de bunu aç-
mayacık, geld! s!z!n telev!zyada, gazetyada, f!landa fe"mekanda açmalar verd!, 
ve cürbecür yalanlar danı"tı. K!md! bu adam? Vakt!yle, Halk Cephes! hâk!m!yet! 
vakt!, gel!p, burada s!zde b!r T%KA Te"k!latı var, o te"k!latın orada nümayendes!, 
ondan maa" alır. Eyn! zamanda, bu, Azerbaycan Parlament!nde get!r!p bunu mü-
"av!r goydular. Eyn! zamanda, bunu Azerbaycan Devlet Ün!vers!tes!ne get!r!p b!r 
muaall!m vaz!fes! ver!pler; ancak, bu, ne mü"av!rl!k ed!p ne T%KA !"!yle me"gul 
olup ne de muall!ml!k ed!p, ged!p ko"uluktu c!nayetkârlara ve onlarla b!rl!kte bu 
derben! hazırlayıptı. Buna da söz ver!pler k!, sen de bu devlet "urasının uzvu ola-
caksan, demek burada b!r vaz!fe alacaksan. Sonra, b!r ba"ka Türk vatanda"ı, Kenan 
Gürel, bunlar teessü$er k!, Türk!ye’n!n bazı "ahıslarıyla alakadar olmu"tular ve o 
derbede, âhıra kadar !"t!rak etm!"t!ler. B!z, bunu evvellerde h!ssetm!"t!k; ama, bu 
mesele açılandan sonra b!ld!k. Ancak, bunlar haps! ger!de kalıp artık, b!z bunlarla 
da öttük, e"t!k. Bakmayarak k!, hemen o derben! yaradan adamların baz!ler! gaç-



tılar, y!ne de Moskova’da, garpta, ba"ka ülkelerde g!zlend!ler. Onlardan b!r!s! de 
Türk!ye’de g!zlen!r, men bunu da demek !st!rem ve men r!ca etm!"t!m s!z!n emn!yet 
organlarından k!, onları tapıp Azerbaycan’a tesl!m ets!nler. Teessüf k!, bunu !nd!ye 
kadar etmey!pler.

AL# D#NÇER (Ankara) - Onların sayısı çok...
AZERBAYCAN CUMHURBA$KANI HAYDAR AL#YEV (Devamla) - Ma-

lumdur... Malumdur... Malumdur... Heps! malumdur... Onlar gaçtılar, gene de 
Rusya’da g!zlend!ler; ancak, ondan sonra da b!r n!ce gaster olma%a ba"ladı; b!z 
bunların da kar"ısını aldık.

Men bunları -s!z!n vakt!n!z! alıram, özür !st!rem- s!ze dey!rem; çünkü, s!z 
b!z!m hayatımızda olan her b!r "ey! oldu%u k!m! b!lmel!s!n!z ve bunlara göre dey!-
rem k!, s!z b!les!n!z k!, b!z!m müstag!ll!k yolumuz ne kadar a%ır, ne kadar çet!n, ne 
kadar ke"meke"l! oluptur. Ancak, bunlara bakmayarak, !md! ben s!ze hesabat ver!-
rem k!, Azerbaycan’da, !md!, Azerbaycan’ın dah!l!nde !st!krar tamamıyla te!mm!n 
olunuptur, dah!l!, !çt!ma!, s!yasî vaz!yet tam sab!tt!r. $üphes!z k!, o g!zlenm!", ayrı 
ayrı terör!st gruplar y!ne de var; Rusya’da, ba"ka ülkelerde yerle"!rler.

B!z, onlardan hâlâ daha tamamıyle canımızı kurtarmamı"ız, tesadüfen y!ne 
b!r had!se olab!l!r. Ancak, b!z, em!namanlık yaratmı"ız, kanun, ka!de yaratmı-
"ız, her ev öz !"!n! b!l!r; kanunun hâk!ml!%!n!, kanunun âl!l!%!n! tem!n etm!"!z. 
(Alkı!lar) #nsanlar, !md! rahat ya"ıyorlar ve böyle b!r "era!tte, b!z, Azerbaycan’da, 
Azerbaycan’ın dah!l !"ler!yle me"gul olmaya !mkân taptık. B!l!rs!n!z k!, 1995 yılının 
son ayında, aralık ayında, b!z, !lk defa, müsgak!l Azerbaycan’ın demokrat!k parla-
ment!n! seçt!k ve demokrat!k seçk!ler esasında, çok part!yalı s!stemler esasında 
seçt!k.

1995 yılının Kasım ayında, b!z, Azerbaycan’ın !lk const!tut!on’asını (Anaya-
sasını) kabul ett!k ve b!z!m bu const!tut!on’umuzda, evvelk! g!b!, Azerbaycan’da 
hukuku, demokrat!k dünyev! devlet kurmak prens!pler!n! özünde aksett!ren b!r 
const!tut!on’adır Azerbaycan’da bütün !nsan azatlıkları bu const!tut!on’adan tem!n 
olunur; söz azatlı%ı, matbuat azatlı%ı, f!k!r azatlı%ı, f!k!r muhtel!&!%!, v!cdan azatlı-
%ı, d!n azatlı%ı, bütün !nsanların beraber hukuklu%u, hamsı tem!n olunur; çok par-
t!yalı s!stem tem!n olunur ve her b!r part!yanın, normal part!yanın Azerbaycan’da 
faal!yet göstermes! de "era!t yararlıktır.

Azerbaycan’da 30’dan artık part!ye geyd!yattan keç!pt!r faal!yet göster!r. 600’e 
kadar gazet var, bunların 2 gazet çems!, Azerbaycan’ın devlet gazet!d!, galan ga-
zetler hams!, ayrı ayrı te"k!latların gazet!yd! ve ekser!yet!yse, bunlar muhalefet 
movgey!nde olan gazetlerd!r ve böylel!ylen, b!z, Azerbaycan’da demokrat!k devlet 
kuruculuk proses!n!, artık hugug! noktırdan, Anayasa vasıtasıyla, kanunlarımız 
vasıtasıyla tem!n etm!"!k ve bunu !nk!"af ett!r!r!k.

Azerbaycan’da !kt!sadî ıslahatlar hayata keç!rd!r!k. Azerbaycan’da keç!len, 
son yıldak! !kt!sadî ıslahatlar, 95’!nc! yılın !k!nc! yarısında, 96’ncı yılda ve !md!, 
97’nc! yılın evvel!nde öz müspet net!celer!n! ver!pt!r. Islahatlar neden !barett!r; 
Azerbaycan’ın !kt!sad!yatı pazar !kt!sad!yatı yoluyla gel!r; yan!, p!yasa ekonom!s!. 
Sah!pkârlık, gen!" !nk!"af alır. Özelle"t!rme programı kabul olunup hayata keç!r!l!r, 
bütün mülk!yet özelle"t!r!l!r. Azerbaycan’ın, b!l!rs!n!z k!, torpakları hükümetteyd!, 



kolhozda, solhozlardaydı. B!z, çok c!ddî ve çok cesaretl! b!r kanun kabul ett!k, Tor-
pak Islahatı Kanunu.

Bu kanunun esasında, Azerbaycan’ın torpaklarının hamsı, "ahsî mülk!yete ve-
r!l!r. (Alkı!lar) Onu da s!ze b!ld!rmek !st!rem k!, keçm!"te Sovyet !tt!fakına mensup 
olmu", !md! müstak!l devlet olan devletler!n heçb!r!nde böyle müterakk! ve böy-
le cesaretl! kanun kabul olunmuyuktu. B!z, üç yıl müddet!nde, bu kanunu yer!ne 
get!recey!k, bütün torpaklar "ahs! mülk!yete keçecekt!r; ancak, artık, bu kanunun 
hayata keç!r!lmes!n!n b!r n!ce kısımları, b!ze, öz net!ces!n! ver!r. Mesela, b!z, hey-
vandarlı#ı, heyvancılı#ı tamamıyla özelle"t!rm!"!k. Heyvancılı#ı özelle"t!renden 
sonra, Azerbaycan’da et, süt, ya# problem! çıkıpdır. Men, s!ze b!r "ey demek !st!rem 
-s!z!n !ç!n belk! bu meraklıdır- Sovyetler !tt!fakı zamanı, Azerbaycan Respubl!ka-
sı, özü özünü, et!nen, sütünen tem!n edeb!lm!rd!. B!z, pambuk !st!hsal ederd!k, 
Rusya’ya ver!rd!k. Rusya !se b!ze et gönder!rd!; ama, et! de vakt!nde gönderm!r-
d!, ona göre de, b!z, mesela ehal!m!z! !sten!len kadar et!nen tem!n edeb!lm!rd!k, 
çöre#!nen tem!n edeb!lm!rd!k; çünkü, b!z, pambuk !st!hsal ed!rd!k, bu#danı, b!z, 
Rusya’dan alırdık.

$nd!, b!z, bu reformaları geç!rd!kten sonra, t!caret! l!beralle"t!rd!kten son-
ra, heyvancılı#ı, hamsını özelle"t!rd!kten sonra problem yoktur. Bütün heyvanlar 
"ahsî mülk!yetted!r. Çörek !st!hsal! "ahsî mülk!yetted!r. Devlet çöre#!nen me"gul 
olmur, ona göre bu problemler!n hams!n! b!z aradan kaldırmı"ık.

Böylel!kle, Azerbaycan’da !kt!sadî reformalar süratle !nk!"af ed!r ve b!r !k! yıl 
!çer!s!nde Azerbaycan !kt!sad!yatında c!ddî de#!"!kl!kler ba" verecekt!r; ancak, 
men, s!ze demek !st!rem k!, 96’ncı yıl, b!z!m !ç!n son altı-yed! yıl !çer!s!nde muay-
yen kadar dönü" yılı oldu; yan!, müspet mey!ller yılı oldu.

B!z, evvelk! yıllarda, !kt!sadî !st!hsalde -hususen sanay! ve ket tasarrufatı 
!st!hsal!nde- her yıl, 10-15 fa!z a"a#ıya dü"ürdük. 96’ncı yılda, b!z, 6 fa!z sanay! 
!st!hsal!nde a"a#ıya dü"tük; ama, 95’!nc! yılda 24 fa!z a"a#ıya dü"mü"tük. 97’nc! 
yılın b!r!nc! rübbünde -b!r!nc! üç ayında- b!z, bu a"a#ıya !nmen! sa#ladık, aks!ne 
1 kadar !st!hsal !nk!"afa ba"ladık. Geçen yıl, ket tasarrufat mahsuller!n!n !st!hsal! 
3 fa!z artıptır.

Türk!ye !le Azerbaycan arasında t!caret alakaları, mal mübadeles! son üç yılda 
üç defa artıptır. Düz dümütlet rakamlar o kadar böyük de#!l. B!z!m alakalarımız 
daha da gerek gen!" olsun ve t!caret daha da çok olsun ve bu t!caret alakaların-
da, Türk!ye’den Azerbaycan’a mal gelmes! daha da çoktu, nen k! Azerbaycan’dan 
Türk!ye’ye gelmes!. Bu da tab!îd!r, buna da b!z !t!raz etm!r!k; ancak, bunun hec-
m! artmalıdır ve b!z, bunu artırmaya da çalı"ırık ve bundan sonra da çalı"acayık. 
B!l!rs!n!z k!, Azerbaycan, har!c! !nvest!c; yan!, har!c! yatırımı, har!c! sermayen! 
Azerbaycan’a get!rmeye çok seygoyubtur.

94’üncü yılın oktyabır ayında b!z, !lk büyük ne% kantraktını, petrol kantraktı-
nı !mzaladık; ona, dünyada asrın kantraktı adı yer!ld! ve bu kantrakt esasında, otuz 
yıl müddet!nde, dünyanın 11 böyük ne% "!rket! Azerbaycan’da mü"terek ne% çıkar-
maknan me"gul olacaktır ve bu kantrakt esasında, bu çıkan ne%!n dünya bazarına 
nak!l meseles!, o cümleden, petrol borusu meseles! meydana çıkıptır ve artık, bu-
gün, d!yeb!lerem k!, bu kantrakt !"l!y!r; artık, b!r nece kuyular kazılıpdır ve bu yıl, 
avgus yahut sent!yabr ayında, hemen bu kantraktın hayata geç!lmes! net!ces!nde, 



b!z yen! ne" alacayık. Ondan sonra, b!z, b!r nece kantraktlar da !mzalamı#ık ve 
böyük memnun!yet h!ss!yle demek !st!yrem k!, bu kantraktlar da Türk!ye de !#t!rak 
ed!y!r. B!r!nc! kantraktta, Türk!ye Cumhur!yet! Türk Petrollar $!rket! çok az b!r 
fa!znen !#t!rak ed!rd!, onun fa!z! 1,75 fa!z !d!; ancak, kantrakt !mzalanılan sonra, 
Türk!ye’n!n devlet, hükümet ba#çıları mene müracaat edenden sonra, Azerbaycan 
öz h!sses!nden 5 fa!z de Türk!ye’ye verd! ve Türk!ye’n!n h!sses! 6,75 oldu. (Alkı!lar) 
Sonra, b!z, yen! b!r kantrakt !mzaladık; Hazar Den!z!nde, $al!den!z Ne" Gazyata%ı 
Kantraktı. O da, b!r nece dünya #!rketler!nen !mzalanıp, orada Türk!ye’n!n, Türk 
Petrollar $!rket!n!n payı 9 fa!zd!. Bundan sonra da b!z yen! kantraktlar !mzala-
yacıyık, #!md!ye kadar 5 kantrakt !mzalanıptır ve Türk!ye de bunların hamsında 
!#t!rak edecekt!r. Men b!l!rem k!, Türk!ye’de, bu ne"!n, bu petrolün dünya bazarı-
na çıkarılması yolu da!ma müzakere olunur ve böyük merak do%urur. B!ld!rmek 
!st!rem k!, evvelden de b!z hesap ed!r!k k!, Azerbaycan’ın ne" mahsulünün har!ce 
çıkarılmasının b!r!nc! yolu Türk!ye’d!r. (Bravo sesler", alkı!lar) Ancak, b!z, b!rçok 
çet!n !llerle de rastla#tık, b!rçok tazy!klerle de rastla#tık. B!z! o b!r!nc! kantraktan 
sonra b!ze hedd!nden artık tazy!kler ett!ler cürbecür ülkeler tarafından; ancak, bu-
nun da kar#ısında durduk. B!z, dah!l!m!zde olan tazy!klere de durduk, har!çte olan 
tazy!klere de dururuk, onun da kar#ısında durduk.

B!l!rs!n!z k!, b!z, sonra karar kabul ett!k k!, !lk!n ne"!n !hraç !ç!n !k! ne" bo-
rusu t!k!ls!n. B!r! #ımala, Rusya araz!s!nden Karaden!z’de Novoross!sk L!manına; 
b!r! !se garbe, Gürc!stan araz!s!nden Karaden!z’de Supsa L!manına; bu, Türk!ye’ye 
yakın olan b!r l!mandır. Bu kararı Türk!ye de be%enm!#t!r, Rusya da bundan razı 
galmı#tır, Batı da bunu be%enm!#t!r ve b!z bunu hayata geç!r!r!k. Rusya’ya geden 
ne" borusu, Azerbaycan araz!s!nden hazırdır; ancak, teessü&er olsun k!, Rusya 
araz!s!nden bu ne" borusu hazır de%!l. Ona göre de b!z Azerbaycan ne"!n! !st!rd!k 
bu yoldan !nd! !hraç ede k!, bu borunun b!r ba%casmıyak; bundan b!z mahrumuk. 
Rusya’dan b!ze söz ver!pler k!, oktıyabır ayına kadar onlar o boruyu hazırlayacaklar. 
Onda b!r m!ktar ne" o yolla !hraç edeb!lece%!z.

Gürc!stan araz!s!nden garbe, Türk!ye’ye do%ru gelen kat 98 yılının sonunda 
hazır olacaktır; ancak, b!z!m en esas maksadımız, böyük ne" borusunun t!k!lme-
s!d!r.

Bu ba%arde dünyada çok böyük aktarı#lar gel!r. B!rçok proyekler var. Her b!r 
ülken!n burada özmera%ı var ve Azerbaycan’a, o cümleden Türk!ye’ye t!z müna-
sebet gösteren, dü#man olan ülkeler buna man! olmak !st!y!rler. Sadece, dünyada, 
!kt!sadî regabet gel!r; çünkü, bu boru hardan gedecekse, onun çok !kt!sadî menfa-
at! olacaktır. Ona yerde b!z bu meselen! çok müzakere etm!#!k ve dünen Süleyman 
Dem!rel -Türk!ye Prez!dent!n!n- ve Azerbaycan Prez!dent!n!n !mzaladı%ı anla#-
mada b!z yazmı#ık k!, hemen böyük ne"kemer! Bakü-Ceyhan yoluynan getmes!n! 
b!z !st!y!r!k, arzu ed!y!r!k ve bunun üstünde çalı#aca%ız. (Alkı!lar)

B!r nece gün, bundan sonra, bu Mayıs ayının 13’ünde, A#kabat’ta eko görü# 
olacaktır. Orada da b!r proje olab!ler kabul olunsun. Türkmen!stan’dan do%algazın 
Hazer altından, Azerbaycan araz!s!nden Türk!ye’ye geçmes!. Böyle b!r proyek! var. 
Ben, bugün, dünen de bar da danı#tım; e%er, hapımız b!rl!kte bu proyek hayata ge-
ç!reb!lsek -çünkü, onlar, bazen söz ver!rler sonra yer!ne get!rm!y!rler, bazen b!z!m 
dostlarımız- bu da çok gözel b!r !# olacaktır. Umum!yetçe, men s!ze demek !st!yrem 



k!; Hazer Den!z!nde çok zeng!n ne" yatakları var, Azerbaycan’ın, Kazak!stan sektö-
ründe de çok zeng!n ne" yatakları var. Kazak!stan Teng!z’de, b!l!rs!n!z ne" çıkarılır, 
Chevron #!rket! oradan ne" çıkardır, onu Rusya araz!s!nden !hraç ed!r; ama, !nd!, 
alternat!f olarak !k!nc! b!r yol da, Azerbaycan araz!s!nden, Gürc!stan araz!s!nden 
Garaden!z’e çıkarmak !st!y!r. B!z, buna !mkân verm!$!k ve böylel!%!nen b!z bu yolu 
da gene de get!r!p Türk!ye çıkartab!lel!h; yan!, b!z!m Azerbaycan’ın böyük, zeng!n 
ne" yataklarının, böyük gelece%!nden Türk!ye’de behrenecek, Türk!ye b!z!m !ç!n 
b!r dost, garda$ ölke k!m! hem$e, b!z Türk!ye’ynen emekta$lık edeceh. (Alkı!lar)

B!r söznen, b!z!m hayatımız çok a%ırdır, çet!nd!r; ancak, gelece%!m!z de çok 
parlak görülüy!. E%er, b!z, bu Ermen!stan’ın tecavüzünden gla%ıs olsak; e%er, !$gal 
olmu$ topraklarımız azat olsa, $üphes!z k!, b!z s!znen emekda$lık ederek çok bö-
yük nal!yetler elde edeb!ler!k ve ülkeler!m!z! daha da b!rb!r!ne sık ba%lıyab!lel!k; 
ancak, bu bakımdan !nd! b!r tehl!kel! proses ba$layıktır. B!l!rs!n!z k!, s!z!nle serhat 
olan Ermen!stan’da Rusya’nın büyük s!lahlı desteler! var, askerî h!sseler! var. Onlar, 
orada, artık, askerî bazı statüsü alıplar ve Rusya !le Ermen!stan arasında Askerî 
&$b!rl!%! Anla$ması !mzalanıktır ve bu anla$ma da Rusya ve Ermen!stan Parlar-
mentler!nde tasd!k olunuktur ve s!z!n sınırlarda da, Ermen!stan-Türk!ye sınırla-
rını koruyan askerler de Rusya’nın askerler!d!r. Rusya’nın hem Ermen!stan’da hem 
Gürc!stan’da askerî bazılarının olmasını ben anlayab!lm!rem; yan!, bunları ben 
kanuna uygun kabul edeb!lm!rem. Ben bunu açıkça dem!$em Rusya’nın ba$çıları-
na, Rusya’nın devlet!n!n ba$çılarına dem!$em, dem!$em k!, n!ç!n s!z Ermen!stan’da 
askerî bazı saklıyorsunuz, neye göre?.. S!z, k!mden hücum gözlüyorsuhuz? B!r 
aldak! Ermen!stan’ın Rusya !le h!ç sınırı yoktur. Ermen!stan araz! nokter!ler!yle 
Rusya ba%lı de%!l. Ermen!stan küçük b!r araz!ye mal!kt!r; ama, bu araz! s!lahlarlan 
doludur, askerlerle... Ben dem!$em, ne !ç!n bunu ed!yorsunuz?

E%er, s!z, Türk!ye’den, özünüze kar$ı hücum gözlüyorsanızsa, Türk!ye, h!ç 
bak bunu etmez. &ran’dan hücum gözlüyorsanızsa, &ran da bunu etmez. Gürc!stan 
-yan!, bu Ermen!stan’ın etrafında olan ülkeler! ben d!yerem- öz ba$ın harayında-
dır. Azerbaycan’ı da artık y!rm! fayzın gel!p Ermen!stan’ı !$gal ed!kt!r. Böyle b!r 
halda, Ermen!stan’da bu kadar asker!n bazılarının saklanmasının ne ehemm!yet! 
var? Gürc!stan’da asker!n bazılarının saklanmasının ne ehemm!yet! var? Ben, bu 
barda, öz f!kr!m!, öz protest!m! dem!$em; ancak, onlar öz !$ler!n! görürler. Son 
!k! ayda, malum oluktur k!, Rusya’dan Ermen!stan’a son uç !l erz!nde 1 m!lyar do-
lar de%er!nde a%ır s!lahlar ver!lm!$t!r. Tanklar... T-72 tankı -en muasır tanktır, Rus 
tanklarıdır- s!lahlı ma$ınlar, toplar, roketler, çok uza%ı vuran roketler... O roketler 
k!, hansılardır k! k!pre verm!$ler onlar onda. S!z, Türk!ye’de, b!r hakü kalktı ona 
göre, k!pre ver!lm!$t!. Hemen o roketlerden de, orada gel!pt! ve ba$ka; çok güçlü 
ate$ açan s!lahlar ver!ld!. Bu yakınlarda, malumat aldım k!, hatta, k!myevî s!lahlar 
da ora geç!lt!kt!r.

1 m!lyar de%er!nde, Rusya’nın Ermen!stan’a s!lah vermes!, artık, Rusya’nın 
devlet organları, Savunma Bakanlı%ı tarafından... Rusya’nın Parlament!nde bu Sa-
vunma Kom!tes! var; o kom!ten!n apardı%ı ara$tırmadan meyan olup ve Rusya’nın 
Parlament!nde müzakere olunuptur ve ver!l!pt!r Rusya’nın savcısına k!, bu yokla-
nılsın; yan!, k!m bunu ed!p k!m! cezalandırmak lazımdı. Ben, bu meseleyle alaka-
dar, Azerbaycan çok narajıat oluktur, çok rahatsızız b!z; b!l!n; çünkü, Ermen!stan’a 
o kadar s!lah e%er get!r!rlerse, o, b!r Azerbaycan’ı yok, bütün bölgen! partlatab!l!r. 



Ben, Rusya’nın Cumhurba!kanı Bor"s Yelts"n’e üç tane mektup yazmı!am ve mart 
ayının 28’", 29’unda Moskova’da olurken, onunla, hem bu Ba#ımsız Devletler B"r-
l"#"n"n Cumhurba!kanlarının "!t"rak"yle olan toplantıda hem de ba! ba!a görü!te, 
teke tek görü!te, ben dem"!em k" “s"z ne "! görürsünüz” ve r"ca etm"!em k", tez-
l"ylen o s"lahları oradan çıkarsınlar ve Rusya’ya get"rs"nler... Ancak, bu, olacak mı 
olmayacak mı b"lm"rem ve böylel"nen, Ermen"stan, burada büyük tehl"ke yaratır. 
B"r Azerbaycan "ç"n yok, bütün Ka$as "ç"n, bütün bölge "ç"n ve cuman ed"rem k", 
s"z de, h"ç vakt bu !eylere b"gâne kalmamalısınız.

Ben bu malumatları, bu b"lg"ler" s"ze vermeye özüme borç b"l"rem; çünkü, 
y"ne de d"yerem, Azerbaycan’ın problem", hem!e s"z"n problem" oluptur ve ona 
göre b"r daha te!ekkür ed"rem; ama, aynı zamanda, artık, bu son zamanlarda ba!-
veren had"seler ve b"r nece, bu Ka$as Bölges"nde olan ayrı ayrı devletler"n b"rb"-
r"ne esker" tarafından yakınla!ması, bu bölgede yen" b"r !era"t yaratır. Ona göre de 
dü!ünmeh lazımdır. Bu malumatlardan hesap ed"rem k", lazımı net"celerde çıkar-
mak lazımdır.

B"z, öz tarafımızdan çalı!ırıh ve bundan sonra da çalı!acayık k", Ermen"stan-
Azerbaycan münaha!asını sulh yoluyla halledek. Men beyan etm"!em, o günü 
%stanbul’da çıkı! eden de beyan ett"m ve bugün de Türk"ye’n"n Böyük M"llet Mec-
l"s"n"n kar!ısında beyan ed"rem k", Azerbaycan, Ermen"stan’nan böyük sulh mu-
gaveles" ba#lana gadar, üç yıl bundan önce "mzalanmı! ate!kes rej"m"n" koruyup 
saklayacak ve bu ate!kes rej"m"ne sadık olacaktır. Bu, b"z"m sulhsever olmamızı 
göster"r. Bu göster"r k", b"z, ba!ka ölken"n torpa#ına "dd"a etm"r"h. Bakmayarak 
k", Ermen"stan’ın torpakları geçm"!te ço#u Azerbaycan’a mensup olur; ama, b"z 
bunu "dd"a etm"r"h. B"z, 1991’"nc" yılda, Azerbaycan devlet müstag"ll"#"n" alarken 
ve Ermen"stan devlet müstag"ll"#"n" alarken, B"rle!m"! M"lletler te!k"latı tarafından 
gabul olmu! serhatlerde Azerbaycan’ın torpak bütünlü#ünü goruma#a çalı!ırıh ve 
Azerbaycan’ın torpak bütünlü#ünü tem"n etmeye çalı!ırıh. B"z, Ermen"stan’ın tor-
pa#ına "dd"a etm"r"h; ancak, öz torpa#ımızın da, b"r karı!ının da b"r metr"n"nde 
herkese vermeyece#"z. (Alkı!lar)

Güman ed"remk", Ermen"stan-Azerbaycan münaka!asının sulh yoluynan 
hallolması "çün, s"z, bundan sonra da Türk"ye’n"n bütün "mkânlarınnan "st"fa-
de edeceks"n"z ve b"rl"kte b"z buna na"l olacayık; çünkü, Ka$as’ta sulh, bölgede 
sulh, umum"yetçe hamya lazımdır. Men, bugün, y"ne de, Büyük Mustafa Kemal 
Atatürk’ün sözler"n" hatırl"rem “c"handa sulh, yurtta sulh, bölgede sulh” (Alkı!lar)

Ve, n"hayet -ben s"z" yordum belk" de, yorsam da yormasam da danı!mı!am- 
(Alkı!lar) ben y"ne de, Türk"ye, Azerbaycan dostlu#u hakkında b"r nece söz demek 
"st"rem. Bu dostluk ebed"d"r, sarsılmazdır ve b"z, bütün gücümüzle, bütün varlı#ı-
mızlan bu dostlu#u mükemlend"recek, "nk"!af ett"rece#"z; çünkü, Türk"ye de de-
mokrat"k b"r cumhur"yett"r, demokrat"k pr"ns"pler burada gen"! tatb"k oluptur.

Türk"ye’n"n büyük demokratya tecrübes" var. Türk"ye’n"n cumhur"yet olarak, 
demokrat"k devlet olarak, la"k devlet olarak -s"z “la"k” ders"n"z, b"z “dünyevî” der"z 
(Alkı!lar)- ya!aması, bütün ba!ka Türk d"ll" devletler "ç"n örnekt"r. (Bravo sesler", 
alkı!lar) S"z"n, cumhur"yet tar"h"ndek" geçt"#"n"z yol da b"z"m "ç"n örnekt"r; s"z"n 
devlet kurulu!unuz da b"z"m "ç"n örnekt"r, s"z"n demokratya da b"z"m "ç"n örnekt"r. 
(Alkı!lar) S"z"n, bütün kanun, gaydalarınız da b"z"m "ç"n örnekt"r.



Ona göre de, b!z, Türk!ye’n!n bu yollan getmes!n! arzu eder!k ve b!z, 
Azerbaycan’da üm!t varık k!, Türk!ye da!ma bu yoluna g!decek, Türk!ye da!ma 
Mustafa Kemal Atatürk’ün vas!yetler!n! yer!ne get!recek. (Bravo sesler!, alkı"lar) 
Türk!ye, günü günden, dünyanın en kudretl!, en !nk!"af etm!", en la!kl! devletler!n-
den b!r! olacaktır. (Alkı"lar)

Men, s!z!n d!kkat!n!ze göre te"ekkür ed!rem. S!znen bu görü"ümnen çok 
memnun oldu#umu b!ld!r!rem. S!ze ve Türk!ye Halgıha, b!r daha, b!r daha, Azer-
baycan Halgının sevg!s!n!, mehebbet!n! çarptırıram.





!k"nc" Yasama Yılı

48. B!rle"!m
21 Ocak 1997 Salı

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 13:30
Ba"kan : Ba"kanvek!l! Hasan Korkmazcan
Kât!p Üyeler : Ahmet Dökülmez (Kahramanmara"), Fat!h Atay (Aydın)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet! Cumhurba"kanı 
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Sayın Ba!kan, De"erl# m#lletvek#ller#;
Anadolu’nun, Yüce Türk Ulusunun #rades#ne tercüman olan bu kutsal yerde, 

mü!terek m#llî davamız hakkında konu!ma fırsatı verd#"#n#z #ç#n s#zlere en #çten 
duygularla te!ekkür ed#yorum. S#ze, 400 yıldır Kıbrıs’ta her !art altında bayra"ı 
yere dü!ürmem#!, Türklü"e leke sürmem#!, ezan sesler#n# susturmamı!, mukave-
metç#, mücah#t halkım adına !ükran duygularımı duyurmaya ve son gel#!meler 
hakkında b#lg# vermeye geld#m. S#z# heyecanlandırmaya gelmed#m; çünkü, heye-
canınız, b#z#, bunca yıldır en korkunç, en kara günlerde selamete ta!ımı!, vasıta 
olmu!tur. S#ze olan, Anavatana olan #nancımız ve güven#m#z Toroslardan devamlı 
surette bekley#p de duydu"umuz s#z#n ses#n#z b#z# büyük felaketlerden kurtarmı!, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur#yet#ne get#rm#!t#r. Gün geld#, s#zde yoktu; ama, y#ne 
arayıp buldunuz, b#ze verd#n#z -et#n#zden, d#!#n#zden kest#n#z- mücadeley# yürü-
ten, davaya ba! koymu! #nsanlar ekonom#k darbelerle çökert#lmes#n, bayrak yere 
dü!mes#n, Anadolu’nun 40 m#l ötes#nde b#r Türk Adası dü!man el#ne geç#p güney 
sah#ller#n#z# kapatan b#r tehl#ke adası hal#ne gelmes#n d#ye. Gün geld#, bütün dün-
yayı kar!ınıza aldınız ve Kıbrıs’tan vazgeçmeyece"#n#z#, Kıbrıs’ı Yunan’a, Rum’a bı-
rakmayaca"ınızı; ama Kıbrıs’ta kalıcı b#r barı! olması #ç#n her fedakârlı"ı yapmaya 
hazır oldu"unuzu açıkladınız. Bu d#ren#!#n#z, bu mukavemet#n#z, bu #nancınızdır 
k#, b#z# dengel# b#r anla!maya, 1960 anla!malarına get#rm#!t#.

Bu anla!maların olu!turdu"u esaslar arasında, elden bırakamayaca"ımız, bı-
rakamayaca"ınız #lkeler vardır. Bunlardan en öneml#s#, Kıbrıs dah#l#ndek# #k# halk 
arasında s#yasî e!#tl#"e denk olarak, Türk#ye #le Yunan#stan arasında, Kıbrıs’a dö-
nük e!#tl#kt#r, denged#r; Lozan’da kurulmu! olan dengen#n, Kıbrıs’ta, rahmetle an-
dı"ımız, o zamanın l#derler# tarafından korunarak b#r anla!ma yapılmı! olmasıdır. 
Bu dengeye göre, Kıbrıs üzer#nde, Yunan#stan’ın Türk#ye’den daha fazla söz hakkı 
yoktur. Bu dengeye göre, Kıbrıs, Enos#s’e g#demez, taks#m ed#lemez, #çte #k# e!#t 
halk Kıbrıs’ı #dare eder, b#r# d#"er#ne tahakküm edemez ve dolaylı Enos#s olmaması 
#ç#n de, Türk#ye ve Yunan#stan’ın üye olmadı"ı herhang# b#r b#rl#"e üye olamaz. Bu 



kadar !nce, bu kadar hassas, ama bu kadar sa"lam b!r dengey! kurmak suret!yle 
Kıbrıs’ı ba"ımsızlı"a kavu#turmu# olanları y!ne rahmetle anıyorum.

$#te, General Karayann!sler! var; bunların o hatıratında der k!: -b!z!m b!ld!-
"!m!z! do"rular- “1960 A!ustos ayında, cumhur"yet"n "lanını "mzaladı!ımız günde, 
Makar"os, bu cumhur"yet" nasıl bozaca!ını planlamı#, Akr"das Planını "mzalamı# 
ve $ç"#ler" Bakanına g"zl" ordular kurma yetk"s" verm"#, Kler"des ve Papadopulos da 
bunun yardımcıları olmu#tur.”

Dolayısıyla, 1963 yılındak! olaylar planlıdır ve planın öngördü"ü hedef, ga-
rant! s!stem!d!r; b!raz evvel !zah etmeye çalı#tı"ım dengey! kurmu# olan s!stem!n 
ortadan kaldırılmasıdır. Bu ba#arıldı"ı takd!rde, Kıbrıs, artık, hedefe varmı# olur 
d!yorlardı ve 24 saatte b!z! yıkıp, Türk!ye müdahale edemez b!r haldeyken, mese-
ley! b!t!recekler!ne !nanıyorlardı; 24 yıl geçt!, #!md! 33’üncü yıla geld!k ve meseley! 
halledemed!ler; çünkü, Anadolu’yu, Türk!ye’y!, s!z! hesaba katmamı#lardı; en bü-
yük hataları bu olmu#tur. Kler!des, bunu, k!tabında açıkça Makar!os’u suçlamak 
!ç!n yazdı"ı halde, aynı Kler!des, #!md!, Yunan!stan’ın do"rultusunda aynı hatayı 
yapmakta, Türk!ye’y! kaale almaksızın, Avrupa B!rl!"!n! arkasına alarak, Rusya’yı 
arkasına alarak hedefe, varaca"ını de"!l, varmı# oldu"unu hesaplamaktadır. O ka-
dar varmı# oldu"unu hesaplamaktadır k!, Avrupa B!rl!"! bunlara ye#!l ı#ık yaktık-
tan sonra, garant! s!stem!n!n de"!#t!r!lmes! !ç!n Amer!kalıları, $ng!l!zler! arkalarına 
almı#lardır, Genel Sekreter! arkalarına almı#lardır; çok uluslu kuvvet formülü !le 
garant! s!stem!n! sulandırmak ve ortadan kaldırmak planını uygulamaya ba#lamak 
!st!yorlar.

Avrupa B!rl!"!n! arkalarına aldıktan sonra -Kler!des’!n dey!m!yle- garant! 
anla#ması artık geçerl!l!"!n! kaybeder. Dolayısıyla !k! kes!ml! federasyon uygulan-
ması mümkün olmaz; çünkü, özgürlükler! kısıtladı"ı !ç!n, Rumlara yerler!ne ger! 
dönü# !mkânını bütünüyle vermed!"! !ç!n, Avrupa yasalarına aykırıdır ve böylel!k-
le herkes yer!ne g!der, Yunanlılık zafere ula#ır. Avrupa B!rl!"!ne müracaatlarının 
esas sebeb! budur, bu !nançtır ve ded!"!m g!b!, artık hedefe varmı# olduklarını, !#te 
accet!on görü#meler! g!b! formal!teler!n yapılması gerekt!"!n! “Türkler gelm"yor-
larsa, desteklem"yorlarsa, o zaman Türklere lütfen söyley"n"z, onlar bu "#e gönül ver-
mem"#lerse -kend"ler" Kıbrıs’ı tems"l ed"yor çünkü- Kıbrıs’ın suçu ned"r?! B"z g"rel"m, 
arkadan "sterlerse onlar da gel"r, "stemezlerse gelmezler...” g!b! yakla#ımlarla, 1960 
anla#malarıyla kurulmu# olan Türk-Yunan denges!n! Avrupa B!rl!"! vücudunda 
ortadan kaldırmak !st!yorlar; çünkü, Avrupa B!rl!"!ne Yunan!stan üyed!r, Türk!ye 
üye de"!ld!r. Acele g!rmek !st!yorlar; çünkü, !y! n!yetten yoksundurlar.

B!z, kaç yıldır, bunlara kar#ı d!renmektey!z, kaç yıllık müdafaamız; “her #eye 
razı oluruz barı# "ç"n; b"z barı# "st"yoruz; ama, b"rkaç noktada, 1960 anla#malarıy-
la, b"z"m ve Türk"ye’n"n tem"n etm"# oldu!u hak ve yetk"lere dokunmayınız” d!yo-
ruz. Ned!r bunlar; !çtek! e#!tl!kt!r, !çtek! !k! halkın egemenl!"!d!r, egemenl!ktek! 
haklarıdır ve Türk-Yunan e#!tl!"!d!r. Bu e#!tl!"!n gere"! olarak -tekrar ed!yorum- 
Kıbrıs’ın, Avrupa B!rl!"!ne g!remeyece"! prens!b!n!n 1960 anla#malarında kabul 
ed!lm!# olmasıdır. Averof, o zamanın Yunan Dı#!#ler! Bakanı; müzakereler esnasın-
da, kend!s!ne “bu ned!r” d!ye soruldu"unda “tab"atıyla böyle olması gerek"r; çünkü, 
Enos"s’" yasakladık, taks"m" yasakladık” der. O halde, dolaylı Enos!s’! ve taks!m! de 
yasaklamak mecbur!yet! vardır; çünkü, b!r anavatanın üye oldu"u b!r yere Kıbrıs’ın 



g!rmes! demek, o anavatanla o b!rl!"!n esasları dah!l!nde Enos!s yapması demek-
t!r.

Muhterem m!lletvek!ller!,
Bunları anlatıyoruz, d!plomatların önüne anla#maları koyuyoruz, hak d!yo-

ruz, hukuk d!yoruz, dünyanın en ünlü uluslararası hukuk uzmanlarından görü#ler 
alıyoruz, bunları, önler!ne koyuyoruz. B!ze söyled!kler! #udur: “Paranızı, bu hukuk 
danı!manlarına harcayıp soka"a atmayınız. Hukuk meseles# de"#ld#r Kıbrıs mesele-
s#, s#yasî b#r meseled#r. Dolayısıyla, bu s#yasî olgu ortadadır. Yan#, haksızlıkla, b#z, 
Rumları, 33 yıldır me!ru hükümet addett#k. Bu olgu ortadadır. Bununla ya!amak 
mecbur#yet#ndes#n#z. Hak ve hukuku b#r tarafa bırakınız.” B!z de kend!ler!ne cevap 
yer!yoruz, d!yoruz k!: B!z, !nanıyorduk k!, dünyayı, s!z büyük l!derler, s!z büyük 
güçler, hak ve hukuk esası üzer!nde, demokras!ye dayanan, hukukun üstünlü"üne 
önem veren, !nsan haklarını koruyan b!r dünya yapmak !ç!n u"ra#ıyorsunuz; b!z!, 
buna !nandırmı#lardı. B!z, s!ze, Avrupa’ya böyle bakıyorduk.

O halde, e"er, hak, hukuk, hukukun üstünlü"ü, uluslararası anla#maların kut-
sallı"ı geçers!z !se ve olguları b!z kabul etmek mecbur!yet!ndeysek, s!z de b!r ba#ka 
olguyu kabul etmek mecbur!yet!ndes!n!z; bu olgu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet! 
olgusudur; Türk!ye’n!n tanıdı"ı olgudur; Türk!ye’n!n 1960 antla#malarına dayalı 
olarak korumayı ahdett!"! olgudur; s!z de bunu kabul edeceks!n!z. (Alkı!lar)

Bu görü#meler ve müzakereler devam ederken, Rum tarafı, devamlı surette s!-
lahlanmı#tır; bütün !kazlara kulak ver!lmem!#t!r; Güvenl!k Konsey!n!n “yapmayın” 
kararlarına h!ç kulak asmamı#lardır ve büyük b!r rahatlık !çer!s!nde, Türk!ye’n!n 
kend!nden em!n tavrından, so"ukkanlılı"ından, görü#me masasında sam!m!yet-
le durmamızı !stemes!nden kaynaklanan yanlı# b!r de"erlend!rmeyle, demek k! 
“yolumuz açıktır” dü#ünces!yle, füzelere kadar !# dayanmı#tır. Füzeler meseles!, 
tab!atıyla, sadece Kıbrıs meseles! de"!ld!r, sadece Türk!ye’y! etk!leyen b!r mesele 
de"!ld!r; bütün çevrey! etk!leyen b!r olaydır ve buna, ba#ta, Amer!kalıların, $ng!l!z-
ler!n kar#ı gelmeler! lazımdır; ancak, b!ze “b!z, kend!ler!ne gereken !htarı yaptık” 
denmen!n ötes!nde b!r #ey söylenmem!#t!r. Sayın Cavanaugh’ın son söyled!"!ne 
bakılırsa “b!z, bunu, h!çb!r zaman tasv!p etmeyece"!z” d!yorlar. Tasv!p etmeyecek-
s!n!z de ne yapacaksınız; çünkü, tasv!p ed!lmeyen b!rçok hususta, Rum, !sted!"! 
yöne do"ru g!tm!#t!r ve g!tmekted!r. Kıbrıs Cumhur!yet! Hükümet! unvanı, kend!-
ler!n! her yere götürecek yelkend!r ve rüzgârdır zanned!yorlar.

$#te, bu kez, resmî z!yaret!mde, Ankara’da, bu yelken!n sahte b!r yelken oldu-
"unu ve bu rüzgârın, !sted!kler! !st!kamete esmed!"!n! ve esmeyece"!n! gösterecek 
b!r deklarasyonla kar#ılarına çıkıyoruz. Bu deklarasyonda, Türk!ye ve Kıbrıs Türk 
tarafı olarak barı#tan yana oldu"umuzu, barı#ı bozan tarafın b!z olmadı"ımızı ve 
barı# !steyenler!n, Rumların yaptı"ını yapmaması gerekt!"!n!, kend!ler!ne bu fırsa-
tın ver!lmemes! gerekt!"!n! açıklıkla vurgulamaktayız ve üzer!nde durulacak esas-
ları ortaya koymaktayız.

Bunlar arasında -tekrar etmekte yarar vardır- Kıbrıs Türkler!n!n egemenl!"! 
vardır. Bu egemenl!k kabul ed!lmed!kçe yapılacak herhang! b!r anla#ma, buz üze-
r!ne yazılan b!r yazı kadar geçerl! olur. Atatürk’ün sözü vardır: “Egemenl#"e dayan-
mayan adalet, adalet de"#ld#r; tab#atıyla, egemenl#"e dayanmayan hak, hak de"#l-
d#r.” Dolayısıyla, bunca yıldır, 1960’tak! egemenl!k hakkından yoksun bırakılmak 



!sten!len Kıbrıs Türkünün canı ve kanı pahasına korudu"u neyd!; egemenl!"!yd!, 
egemenl!"e dayanan haklarıydı. S!z!n kend!n!zden keserek, et!n!zden, d!#!n!zden 
keserek b!ze verd!"!n!z!n manası neyd!; “mücadelede haklısınız, devam ed!n!z” an-
lamına gelen b!r #eyd!. Gün geld!, dünyayı n!ç!n kar#ınıza aldınız; Kıbrıs’ta hak ve 
hukuk tecell! ets!n, haksız saldırılar dursun; Kıbrıs, Rum olmasın, Yunan olmasın 
d!ye. Gün geld!, evlatlarınızı, kefens!z, b!z!m #eh!tler!m!z!n yanına yatırdınız. N!-
ç!n; Türk!ye’n!n Kıbrıs’a verd!"! önem, Türk!ye’n!n Kıbrıs !ç!n, Kıbrıs’ın Türk!ye 
!ç!n hayatî önem! ha!z b!r Ada oldu"u, h!çb!r #ek!lde dü#mana bırakılmayaca"ı ve 
kan karde#!n!z Kıbrıs Türkler!n!n, asla bu Ada’da yok ed!lmeyece"!n!, ez!lmeyece-
"!n!, sömürüye terk ed!lmeyece"!n! göstermek !ç!n.

Bugün, anma günler!nde, kurtulu# günler!nde, #eh!tler!m!z! b!rl!kte anıyoruz, 
acılarını b!rl!kte çek!yoruz, onlarla b!rl!kte gururlanıyoruz ve o günlerde, hep b!r 
a"ızdan, s!ze, Anadolu’ya seslen!yor ve d!yoruz k!:

“S!z olmasaydınız; s!z, devamlı surette yanımızda bulunmasaydınız; s!z, ken-
d!n!zden kes!p b!ze vermeseyd!n!z; s!z, günü geld!"!nde evlatlarınızı Kıbrıs’a gönde-
r!p #eh!t olmalarına kadar fedakârlık yapmasaydınız, bugün Kıbrıs’ta tek b!r Türk 
kalmaz, bugün, Kıbrıs, b!r G!r!t olurdu.” Acaba, bugün füzeler! yı"anlar, bugün 
Avrupa’ya dayananlar, bugün Rusya’yla askerî anla#ma yapanlar, bugün bütün 
Yunan!stan’nm h!le ve hud’asıyla, Avrupa’nın !çer!s!nde at oynatanlar, Kıbrıs’ın 
Türk!ye !ç!n ne mana !fade ett!"!n! dü#ünüyorlar mı?

B!z, dü#ünmeler!n! !st!yoruz. Deklarasyon, üm!t eder!z k!, kend!ler!n! dü-
#ünceye sevk edecekt!r. Üm!t eder!z k!, durup, #u soruyu soracaklardır: “Acaba, #u 
Kıbrıs Türkler!n!n suçu ned!r k!, 33 yıldır ambargo altında ya#ıyorlar; bu ambargo-
yu empoze eden Rum tarafının her ded!"!n! b!z de kabul ed!yoruz ve ambargolara 
!lt!hak ed!yoruz, onlara yardımcı oluyoruz. Bu Kıbrıs Türkler!n!n suçu ned!r k!, !k! 
tara$ı Kıbrıs meseles! vardır den!ld!"! halde, Güvenl!k Konsey! bunu kabul ett!"! hal-
de, bu !nsanları d!nlemeden, aleyhler!ne kararlar çıkarıyoruz ve Türk!ye’n!n bunla-
rı kurtarmasını suç added!yoruz; Türk!ye Ada’yı !#gal ett! d!ye, Türk!ye’n!n üzer!ne 
üzer!ne g!derek askerler!n! çek, mesele halled!ls!n g!b!, yapay b!r #ek!lde bu meseley! 
halletmeye; yan!, Ada’yı, sank!, G!r!t g!b! Osmanlı !dares!n!n çöküntü devres!ndeym!-
#!z g!b!, Türk!ye’ye ra"men, Rum’a, Yunan’a ba"ı#lamak !st!yoruz; ned!r bu !nsanların 
suçu?” Sormadıkları !ç!n, kend!ler!ne, Kler!des’!n hatıratında yazdıklarını b!r say-
fa hal!nde ver!yorum; okuyunuz ve cevabını ver!n!z d!yorum. Kler!des’!n, hatıratı 
1993’te yayınlanmı#tır, esk! b!r #ey de"!ld!r. Kler!des der k!:

“B!z!m u"ra#ımız, ortaklık cumhur!yet!n!, Rum cumhur!yet!ne dönü#türmek; 
Kıbrıs Türk orta"ını, korunmaya alınmı# b!r azınlık durumuna !nd!rgemekt! -açık- 
Kıbrıs Türkler! !se, bunu önlemek !ç!n u"ra#ıyorlar; 1960 antla#malarında kend!ler!-
ne ver!lm!# olan hakları savunuyorlar, bunları, korumak !st!yorlardı. Dolayısıyla, !k! 
taraf arasındak! mücadele, b!r !lke mücadeles!d!r ve her ne kadar federasyona razı 
olmu#sak da, bu !lke mücadeles! devam etmekted!r. Bu !lke !ç!n, görü#ürüz, görü#ü-
rüz, tav!z vermey!z. Gerek!rse, her !k! taraf da, korudu"u !lke !ç!n sava#ır.”

Bu, bugünkü durumu, en açık b!r #ek!lde ortaya koyan b!r açıklamadır. Yıllar-
dır, konu#tuk, konu#tuk, konu#uyoruz; ama, anla#ma noktasına geld!"!m!z her an, 
b!r kr!z çıkararak veyahut da masayı terk ederek !mzalamaktan kaçıyorlar. N!ye; 
çünkü; Makar!os’un, kend!ler!ne “sakın ha, ben!m, Kıbrıs’ı get!rm!# oldu"um bu 



noktadan -yan!, Kıbrıs Rum !dares!n!n, me"ru hükümet olarak kabul ed!lm!" oldu-
#u noktadan- ger!ye dönü" olamaz; ger!ye döneceksen!z, sadece Enos!s !ç!n döners!-
n!z, öneml! olan me"ru hükümet unvanını devam ett!rmekt!r” d!ye vas!yet! var. "#te, 
bunu uygulamaktadırlar.

S!lahlanmalar, efend!m, masaya a$ırlık koymak !ç!nm!#, #u !ç!nm!#, bu !ç!n-
m!#... Ben der!m k!, bütün bu s!lahlanma, gün gele, Türk!ye’n!n zayıf b!r anında 
-dua ed!yorlar zayıf dü#es!n!z, dua ed!yorlar parçalanasınız, dua ed!yorlar b!rb!r!-
n!ze dü#es!n!z d!ye- konjonktürü de hazırlamı#larsa, kullanacaklardır, tav!z verme-
d!kler! bu !lkey! zafere ula#tırmak !ç!n. Onun !ç!n, öneml! b!r sa%a dayız, öneml! 
b!r de$erlend!rme yapılmı#tır; Türk!ye, bu de$erlend!rmeler! yapmı#tır ve gere$!n! 
söylem!#t!r.

Ben!m s!zlerden b!r r!cam var, b!r !st!rhamım var; o da #udur: Parlamentodan 
parlamentoya sesler!n önem! büyüktür. Dünya parlamentoları “!nsan hakları” d!-
yerek Türk!ye’n!n üzer!ne gel!yor.

Bunu söyleyenler!n kend! !nsan hakları ned!r, ben buna dokunmam; ama 
“Kıbrıs’ta, 33 yıldır, Kıbrıs Türkler!n!n !nsan hakları ne oldu?” d!ye, kend!ler!ne, de-
vamlı surette sormanızı r!ca eder!m. Uluslararası anla#malarla ortaklık statüsüne 
kavu#mu# olan b!r halk, bu statü el!nden s!lah zoruyla alındı$ında ve bunu alanlar 
“sen!n hükümet!n ben!m” d!ye ba#ına geçmeye çalı#tı$ında, hakkını kullanıp “sen, 
ben!m hükümet!m de#!ls!n ve olamazsın; !"te hak, hukuk, !"te anla"malar” ded! d!ye, 
bu !nsanlara, dünyanın, bunca yıl, bu zulmü yapması ve yaptırması, !nsanlı$a h!z-
met m!, !nsan haklarına h!zmet m!?.. Bu !nsan hakları konusunu, gel!n!z, b!rl!kte 
temas ett!$!n!z bütün parlamenterlere anlatalım. Davet ed!n!z “gel!n!z, gerçekler! 
görünüz” dey!n!z, o koyu aleyh!m!zde olanlara...

Gerçekler! görsünler; 16 günlük bebekler!n, 1 ya#ında, 2 ya#ında, 3 ya#ında 
çocukların, genç anaların, 90’lık !ht!yarların, köyler!n topyekûn katled!ld!$! toplu 
mezarlarını gels!nler görsünler. "lkokul ö$renc!ler!n!n sıralanıp kur#una d!z!ld!$!, 
!lkokulların kapandı$ı, müze hal!ne get!rd!$!m!z okulları gels!nler görsünler. Bu 
!nsanlar, n!ç!n, her haktan mahrum b!r #ek!lde ya#atılmaktadır?

Türk!ye olmasaydı, bu !nsanlar, Akden!z’!n ortasında, Avrupa’nın ortasında 
yok ed!lecekt!. Türk!ye’ye, !nsanlık suçunu önled!$! !ç!n, katl!amları önled!$! !ç!n 
ve Kıbrıs’ı kurtardı$ı !ç!n plaket vermek lazım, Türk!ye’ye “Bravo... Afer!n” demele-
r! lazım. Anlatırsak, anlatab!l!rsek, !nanıyorum k!, çok parlamenter bunu d!yecek 
durumdadır. Çünkü, b!z!, gel!p z!yaret edenler, gerçekler! gördükten sonra özür d!-
leyerek ayrılmaktadır; ama, b!z!m olana$ımız, çok azıyla teması tem!n etmekted!r.

Sevg!l! karde#ler!m, sayın m!lletvek!ller!;
Fazla zamanınızı almak !stem!yorum. Mesajım, s!ze te#ekkür ve #ükran me-

sajıdır. Tekrar etmek gerek!rse, bu kutsal Mecl!sten çıkan heyecan, çıkan kararlar 
Kıbrıs’ı kurtarmı#tır, Kıbrıs Türkünü kurtarmı#tır, hükümetler!n!z! desteklem!#t!r 
ve part!lerüstü b!r mesele olarak bu konuyu devam ett!rmen!zden duydu$umuz 
huzuru s!ze nakletmek !st!yorum; çünkü, bu, m!llet!n !#!d!r; bu, namus !#!d!r, va-
tan !#!d!r. B!z, bu namus !#!, bu vatan meseles! !ç!n 33 yıldır ate#ten gömlek g!yd!k. 
B!z! yanmaktan koruyan s!z!n #e&atl! eller!n!z, s!z!n yardımlarınız, s!z!n deste$!n!z 
olmu#tur. Aynı kanız, aynı canız; Anavatan !ç!n can feda eder!z ve Anavatan !ç!n 



Kıbrıs’ta müdafaaya devam ed!yoruz. Yardımlarınıza, deste"!n!ze devamlı surette 
muhtacız .

Lütfen !lg!n!z! b!zden es!rgemey!n!z. Gel!n!z, devamlı surette b!r !rt!bat hal!n-
de olalım, devamlı surette bütün dünyaya gösterel!m k!, can, candan; et, kem!kten; 
et tırnaktan ayrılmaz, beraber!z, b!r!z ve b!r olaca"ız. Hep!n!z! saygı ve sevg!yle 
selamlarım. (Bravo sesler!, ayakta alkı"lar)



81. B!rle"!m
23 N!san 1998 Per"embe

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 14:00
Ba"kan: H!kmet Çet!n
Kat!p Üyeler : Al! Günaydın (Konya), Haluk Yıldız (Kastamonu)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet! Cumhurba"kanı Rauf 
Denkta"

Sayın Ba!kan, sayın m"lletvek"ller";
Türk Ulusunun kader"ne sah"p çıktı#ı bu günde, zulme boyun e#memekte ka-

rarlılı#ını ve dünyanın en güçlü ulusları kar!ısında tar"h"ne yara!ır d"ren"!"n", ka-
tıksız egemenl"#"n" tems"l eden Yüce Mecl"s"n"ze, Atatürk’ün Mecl"s"ne geld"m. S"z-
lere ulusumuzun ayrılmaz ve kopmaz b"r parçası olan !eh"tler d"yarı Yavruvatan’da 
onların türbedarlı#ını yapan kan karde!ler"n"z Kıbrıs Türkler" adına h"tap etme 
"mkânını bana sa#ladı#ınız "ç"n, en "çten duygularla te!ekkür ed"yorum. Yüce Ulu-
sumuzun gelece#" parlak olsun, yücelme yarı!ında önü tıkanmasın, Yavruvatan’ın 
üzer"nden gölges" eks"lmes"n, artsın duygu ve dü!ünler"yle s"zler" selamlıyorum. 
(Alkı!lar)

Az"z karde!ler"m,
Genç Türk"ye’n"n ve onun as"l "nsanlarının m"llî "rades"n" tems"l eden bu Yüce 

Mecl"ste, kurtulu! mücadeles"n"n 35’"nc" yılını, kurdu#u cumhur"yet"n"n 15’"nc" 
yılını "drak etm"! olan Kıbrıs’tak" soyda!larınız, kan karde!ler"n"z adına, son Mecl"s 
toplantılarınızda kutsal Kıbrıs davamız yönünde gösterm"! oldu#unuz "lg"ye, yüre-
#"m"z" ferahlatan ve gelece#"m"ze güvenle bakmamızı sa#layan sözler"n"ze en "çten 
duygularla te!ekkür ed"yorum.

Az"z karde!ler"m,
Kıbrıs meseles", Türk ulusunun en haklı oldu#u davalardan b"r"d"r. Hukuken 

ve uluslararası anla!malar açısından oldu#u kadar, demokras" ve "nsan hakları açı-
sından da bundan daha haklı b"r dava olamaz. Dünya ded"#"m"z malum ülkele-
r"n ve kurulu!ların bu gerçe#" görmezl"kten ve anlamazlıktan gelmes", tek yanlı 
ölçülerle Kıbrıs’ı b"r Rum Cumhur"yet" addederek, yıllardır üzer"m"ze üzer"m"ze 
gelmes", hak ve adalet ölçüler"n" b"r kenara "terek Rum yanlısı b"r s"yaset "zleme-
s" Kıbrıs’ı b"rle!t"r"c" olmamı!, 1960 Anla!malarıyla kurulmu! olan Türk-Yunan 
denges"n" bozma eylemler" "le "çte Türklere yapılan "nsanlık dı!ı muamele, Ada’yı 
tamamen "k"ye bölmü!tür.



B!z, 1960 Antla"malarıyla kurulmu" olan ulusal dengeler!, canımız pahası-
na korumakla, Türk Ulusunun, Ka#aslardan Balkanlara, Ege’den Do$u Akden!ze 
uzanan b!r bölgede barı" ve !st!krarın korunmasına h!zmet ett!$!ne yürekten !na-
nıyoruz. Mücadelem!z, bu hassas bölgede barı"ın temel!n! te"k!l eden dengeler! 
koruma, hak ve hürr!yetler!m!ze sah!p çıkma mücadeles!d!r. Yürekten ba$lı oldu-
$umuz, gözbebe$!m!z g!b! sevd!$!m!z Anavatanımız Türk!ye’n!n sa$ladı$ı güven-
celerle, haklarımızı yılmadan savunduk ve savunmaya devam edece$!z. Bu gerçe-
$! dah! görmezl!kten gelerek, Kıbrıs Rumlarını me"ru hükümet addetme ga%et! 
!ç!nde olanların konuya yakla"ımları ve Avrupa B!rl!$!n!n Yunan dürtüsüyle almı" 
oldu$u adalete ve !nsafa sı$maz kararları, Kıbrıs’ın kurucu ortaklarından b!r! olan 
Kıbrıs Türkler!n! azınlık addederek, b!z!, Rumların s!yasî maksatlarla yapmı" ol-
dukları b!r müracaatı desteklemeye davet etmeler!, bunca yıldır Kıbrıs meseles!n!n 
!k! halk arasında uzla"ma yoluyla hall!n! öngören tüm parametreler! de ortadan 
kaldırmı" oldu.

Bugün, Kıbrıs Rumları, köhnem!" s!yasetler!n! zafere ula"tıraca$ına !nandık-
ları Avrupa B!rl!$! üyel!$! müracaatından sonra, askerî yönden de Avrupa B!rl!$! 
sınırlarını Kıbrıs’a çek!p, Türk!ye’y! Avrupa B!rl!$!yle kar"ı kar"ıya bırakmak !ç!n, 
Batı Avrupa B!rl!$! üyel!$!ne müracaaat etm!"lerd!r. Kıbrıs meseles!, Do$u Akde-
n!z Bölges!n!n !st!krarı ve gelece$!yle !lg!l! b!r meseled!r, Türk!yem!z !ç!n hayatî 
önem! olan m!llî b!r meseled!r, G!r!t oyununu tekrarlatmama, kökü megal! !deaya 
dayanan Yunan gel!"mes!ne dur deme meseles!d!r.

Ben!m tar!hî sorumlulu$um, Doktor Küçük’ten ve "eh!tlerden aldı$ım görev 
anlayı"ı !ç!nde, Kıbrıs Türk Halkına oldu$u kadar, ayrılmaz ve kopmaz b!r parçası 
olmakla !&!har ett!$!m!z Büyük Türk Ulusuna kar"ıdır. Gücümü, sabrımı bundan 
alıyorum; gücümüz s!zden kaynaklanmaktadır; gücümüz, Anadolu’nun, Türk!ye-
m!z!n mert !nsanlarından, kan ve can karde"ler!m!z!n heyecanından ve !lg!s!nden 
kaynaklanmaktadır. Bu gücü tems!l eden Yüce Mecl!s!n!z!n önünde konu"manın 
heyecanı !ç!ndey!m. Halkım adına, "eh!tler adına, bunun gururunu ve heyecanını 
s!zlerle payla"tı$ım !ç!n çok mutluyum.

Huzurunuzda, dünyaya b!r kez daha seslenmek !st!yorum;
B!z barı"tan yanayız, müzakereden yanayız; ancak, Kıbrıs’ta Türk olarak, hak-

larımızı, hukukumuzu ve özgürlü$ümüzü b!zden barı"ın bedel! olarak !steyemez-
ler. B!z, bu anlayı"la müzakereye da!ma açık olduk ve açık olmaya hazırız. Bunu 
b!r kez daha dosta dü"mana duyurmak !st!yorum. Türk M!llet! yanımda oldukça 
h!çb!r "eyden çek!nmem, çek!nmeyece$!m. (Alkı!lar)

35 yıldır, Rum l!derl!$!, b!zden, hak ve hürr!yetler!m!zden vazgeçmem!z! !s-
temekted!r. S!lah zoruyla yapamadıklarını uluslararası propagandayla elde etme-
ye çalı"ıyorlar. Avrupa B!rl!$!ne tek yanlı müracaat, Yunan!stan’la sözde savunma 
anla"ması ve Yunan!stan’a askerî üsler verme, Yunan!stan’dan paralı asker !thal!, 
Rusya’dan füzeler ve Avrupa B!rl!$!nde aldırdıkları tek yanlı kararlar ortadadır. 
Sahte Kıbrıs cumhur!yet! bayra$ı altında bu g!r!"!mler devam ederken, b!z!, bu 
sahte Kıbrıs cumhur!yet! hükümet!yle, cemaat olarak aynı masaya oturtma ça-
bası !ç!nde olanlara, Kıbrıs’ta barı"a h!zmet etmed!kler!n!, gaspçı Yunan’a destek 
olmakla, Kıbrıs’ta uzla"ma "ansını baltaladıklarını devamlı surette hatırlatmak zo-
rundayız. E"!tl!$!m!ze ve haklarımıza sah!p çıkmakla uzla"maya h!zmet ett!$!m!z 
!nancındayız.



1960’ta, Kıbrıs üzer!nde kurulmu" dolan dengeler! korumak, bölge barı"ı-
na ve !st!krarına h!zmett!r. B!z, nef!s müdafaasında 35 yıldır bunu yapmaktayız. 
Nasıl k!, 1963’te, Rum Cumhur!yet!n! kurmak !ç!n ortaklık cumhur!yet! yıkıldı-
#ında ayrı !darem!z! kurduk, el! ve asası kanlı Makar!os’a boyun e#med!k, Barı" 
Harekâtından sonra da federasyon tekl!f ederek dengey! korumak !sted!k. Onlar, 
sahte unvan altında Kıbrıs’a sah!p çıkmayı ye#led!ler. Genel Sekreter, e"!tl!#!m!z!, 
egemenl!ktek! hakkımızı, Türk garant!s!n!n devam edece#!n!, !k! kes!ml!l!#!n mal-
mülk mübadeles!yle perç!nle"ece#!n!, Avrupa B!rl!#!ne müracaatın anla"madan 
sonra yapılab!lece#!n!, Kıbrıs’ın, her !k! halkın vatanı oldu#unu, b!r!n!n d!#er!ne 
tahakküm etme hakkı olmadı#ını vurgulayan parametreler! masaya koymu"; fakat, 
sahte Kıbrıs hükümet! unvanını korumayı ye#leyen Rum tarafı, takt!k !cabı, ma-
sada, görü"ürmü" g!b! yaparak, kazandı#ı zamanı, bütün bu parametreler! ortadan 
kaldırmak !ç!n kullanmı"tır. Yunan!stan’ın "antajı altında !lerlemekte olan Avrupa 
B!rl!#! üyel!#! sürec!, bu parametreler!n tümünü ortadan kaldırmı"tır. Meselen!n 
sadece Kıbrıs meseles! olmadı#ını, Do#u Akden!z!n !st!krarı ve gelece#! oldu#unu 
hatırlamak !stem!yorlar; Türk Ulusunu bölgeden çıkarma oyununu oynuyorlar. 35 
yıldır, Türk Ulusunun bu bölgeden çıkarılmasına, Kıbrıs üzer!ndek! Türk-Yunan 
denges!n!n Yunan!stan’ın leh!ne bozulmasına k!msen!n gücü yetmez d!yoruz, an-
lamıyorlar. (Alkı!lar) Bugün, bu mesajı, yüksek huzurlarınızda, b!r kez daha tek-
rarlıyorum. Türk Ulusunun bu bölgeden çıkarılmasına, k!msen!n, ama k!msen!n 
gücü yetmeyecekt!r. (Alkı!lar)

Bu "artlar altında almı" oldu#umuz ve ulusça destekled!#!n!z kararımız, Kıb-
rıs meseles!n!n, !k! devlet esasında halled!leb!lece#!d!r. $k! devlet!n, kend! rızala-
rıyla kabul edeb!lecekler! "artlarla, !ler!de yen!den b!rle"meler!, halklarının !rades!-
ne ba#lıdır. Bunun dü"ünüleb!lmes! !ç!n, Kıbrıs Rumlarının, tüm Ada’yı b!r Yunan 
adası olarak görmekten vazgeçmeler!, Ada’nın tümü adına söz hakları olmadı#ını 
ve Türkler!n hükümet! olmadıklarını kabul etmeler! gerek!r. Yunan!stan’ın "anta-
jına yen!k dü"en Avrupa B!rl!#! çevreler!nden, !k!de b!rde “Kıbrıs’ın Avrupa B"rl"-
#" üyel"#"n", Türk"ye’n"n veto etme veya engelleme hakkı yoktur; Kıbrıs Türkler"n"n, 
bu müracaatı engelleme hakkı yoktur” beyanatları gelmekted!r. Böylel!kle, Avrupa, 
"amp!yonlu#unu yaptı#ını !dd!a ett!#! temel !lkeler! ç!#nemekte oluyor.

Kıbrıs Rumları, Ada’yı Yunan yapmak !ç!n, 35 yıldır yürüttükler! mücadeley! 
zaferle taçlandırmak !ç!n, Rusya’dan füzeler almakta, s!laha günde 2 m!lyon dolar 
harcamakta, Yunan!stan’a askerî üsler vermekte, az!z vatanımız Türk!ye’n!n ne ka-
dar dü"manı varsa onlarla !"b!rl!#! yaparak, hedefe varmak !stemekted!rler; s!lahla, 
sava"la yapamadıklarını, Avrupa B!rl!#! yoluyla yapma yolundadırlar. Türk-Yunan 
denges!n! bozarak Kıbrıs’a sah!p çıkma oyunlarının ba"arıya ula"amayaca#ını, geç-
m!"e bakarak anlamalıydılar. B!z, yavruvatan Kıbrıs’ta, "eh!tler d!yarında, kend! 
cumhur!yet!m!zde, garantör, kahraman askerler!m!z!n h!mayes!nde, demokrat!k 
rej!m!m!z! barı" !çer!s!nde devam ett!rmek kararındayız. K!mseden b!r "ey talep 
etm!yoruz; sadece, barı"ı ve uluslararası anla"malardan kaynaklanan haklarımızı 
savunuyoruz. Barı", gerçekler üzer!ne kurulur. Yapay dünyalarla barı"ı sa#lamak 
mümkün de#!ld!r. Kıbrıs’tak! barı", Ada’dak! ve Do#u Akden!zdek! gerçeklere da-
yalı olacaktır. B!z, Rumlar’ın haklarına saygılıyız. Onların hükümet! olalım dem!-
yoruz. Tüm Kıbrıs’ın hükümet! oldukları !dd!asından vazgeçmeler!n! bekl!yoruz. 
Kıbrıs’ın me"ru hükümet! olduklarını !dd!a etmekle, 1963’te ba"lattıkları !nsanlık-



dı!ı saldırıyı sürdürmekte olduklarını artık "drak ederek, bundan vazgeçmeler"n" 
bekl"yoruz.

Bunları söylerken, kader"n ve halkımın omuzlarıma koymu! oldu#u görü!-
mec"l"k görev"nde, Türk Ulusunun ve onun kopmaz b"r parçası olan Kıbrıs Türk 
Halkının haklarının korunması hususunda hata yapma hakkım olmadı#ının "d-
rak" "ç"ndey"m. Do#ru yolda oldu#umu, 65 m"lyonun heyecanından ve bu yüce 
ulusun tems"lc"ler" olarak s"z m"lletvek"ller"n"n, part" ayırımı yapmaksızın, Kıbrıs 
konusundak" gönül b"rl"#"nden alıyorum. (Alkı!lar) Bu "nançla, huzurlarınızda, 
ne Kıbrıs Türk’ü Türk"ye’den ne de Türk"ye Kıbrıs’tan vazgeçemez ve vazgeçme-
yecekt"r d"yorum. (Alkı!lar) Huzurlarınızda, uluslararası cam"aya, bu duygularla 
seslen"yorum: Gerçeklere dayalı yakla!ımlarda, b"z", her zaman yanınızda bulacak-
sınız; "!b"rl"#"ne açık olaca#ız; ancak, h"ç k"mse, b"zden, hakkımızı, hukukumu-
zu ve özgürlü#ümüzü pazarlı#a tab" tutmamızı ve Kıbrıs üzer"nde var olan Türk-
Yunan denges"n"n, Avrupa B"rl"#" oyunlarıyla, Yunan"stan leh"ne bozulmasına 
razı olmamızı "stemes"n. Büyük Atatürk’ün “yurtta sulh, c"handa sulh” "lkes" b"z"m 
düsturumuz olmu!tur. Atatürk çocukları olarak, ömrümüzü, bu düstur u#runa, 
mücadeleyle geç"rd"k. $nsanlarımız !eh"t oldu; geçm"!" unutamayız; gelecekte, geç-
m"!"n tekrarlanmamasını "st"yoruz. Bu nedenled"r k", müzakere "ç"n ça#rı yapanla-
ra, k"m"nle, hang" statüde, neler" nasıl müzakere edece#"z sorularını sorup, hak ve 
hukukumuzu koruma kararlılı#ımızı göster"yoruz.

Dostlarımızı ve müttef"kler"m"z", dostlu#un b"r gere#" olarak, 35 yıldır devam 
ett"rd"kler" hatalı yoldan, gerçekç" yola, hak ve hukuk yoluna davet etmey" görev 
b"l"yoruz. Bunu yanlı! anlayanlar, bana müzakereden kaçmak "sted"#"m" söyle-
yenler, uzla!ma "stemed"#"m" söyleyenler vardır; bana, k"mse bunu söyleyemez. 
1968’den bu yana, halkım adına ve da"ma Türk"ye’n"n de güven"yle müzakerelerde 
halkımı tems"l ed"yorum. Hukukun üstünlü#üne bakmaksızın, Kıbrıs Rumlarını 
me!ru hükümet olarak görmey" ye#leyenler, ben"m, haklarımızı koruyarak serg"le-
d"#"m yapıcı tutumu de#erlend"rmemekte ısrar ed"yorlar. Onlara göre, gaspçı Rum 
"dares"n" me!ru hükümet olarak tanımamak a%ed"lmez b"r suç oldu; ben, bu suçu 
"!lemeye devam edece#"m.

Kıbrıs Rum $dares"n"n hükümet"m"z olmadı#ını, h"çb"r zaman da olamaya-
ca#ını savunaca#ım. Gerçekler" görmek "stemeyenlere, Kıbrıs’la "lg"l", B"rle!m"! 
M"lletler sürec" "ç"nde ortaya çıkmı! olan her anla!manın, ben"m "n"s"yat"f"m ve 
Türk"ye’n"n deste#"yle mümkün oldu#unu, bunların tümünden kaçan tarafın, Rum 
- Yunan tarafı oldu#unu hatırlatmaya devam edece#"m. Türk Ulusu, ben"m m"l-
let"m, Anadolu’nun kahraman "nsanları arkamızda oldu#u sürece, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhur"yet"n" savunmaya gururla ve huzur "ç"nde devam edece#"z. (Bravo 
sesler", alkı!lar) Her zaman, b"zden, yakın h"maye ve destekler"n" es"rgemem"! olan; 
ba!ta Sayın Cumhurba!kanı olmak üzere, Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s" ve Ba!-
bakanına, hükümetler"ne, s"lahlı kuvvetler"m"ze ve özetle Türk Ulusuna en "çten 
duygularla te!ekkür ed"yorum. 70 yıllık ömrümde, almı! oldu#um en büyük !eref 
ve haz, Türk Ulusunu, bu kutsal davada, devamlı surette, yanımızda ve b"rl"kte gör-
mek olmu!tur. Atatürk’ün bu Mecl"s"nden, s"z vatanda!larıma, en "y" d"lekler"m" 
sunuyorum ve “Türk"ye zeval görmes"n, Anavatan zeval görmes"n” sözler"yle s"zler" 
selamlıyorum. (Bravo sesler", ayakta alkı!lar)



34. B!rle"!m
15 Temmuz 1999 Per"embe

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 15:00
Ba"kan : Ba"kanvek!l! Mehmet Vecd! Gönül
Kât!p Üyeler : #adan #!m"ek (Ed!rne), Mehmet Ay (Gaz!antep)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet! Cumhurba"kanı Rauf 
Denkta"

Sayın Ba!kan, sayın m"lletvek"ller";
Yüce Türk Ulusunun "rades"n"n tems"l ed"ld"#" yer olan Yüce Mecl"s"n"zde, 

m"llî davamız Kıbrıs meseles" hakkında, s"zlere h"tap etme fırsatını bana verm"! 
oldu#unuz "ç"n, !ahsım ve halkım adına s"zlere en "çten duygularla te!ekkür ed"yor, 
saygılarımı sunuyorum. (Alkı!lar)

Kıbrıs davasının te!h"s" yapılmadan, sözde dost ülkeler"n yıllardır yapmı! 
oldukları g"r"!"mler tek b"r sonuç verm"!t"r; bu da, ortaklık cumhur"yet"n", "y"ce 
hazırlanıp planlayarak yıkmı! olan M"losev"ç’"n metotlarıyla, kurucu ortak Kıbrıs 
Türkünün haklarını yok ed"p, Kıbrıs’ı evvela b"r Rum cumhur"yet"ne dönü!türüp 
enos"se sıçrama tahtası yapmak "ç"n harekete geçm"! olan Kıbrıs Rum l"derl"#"n", 
me!ru Kıbrıs hükümet" addetmek suret"yle, Rum l"der"n" ve halkını, mer!u Kıb-
rıs hükümet" oldukları yönünde "nandırmak olmu!tur. Bu "nanç, 36 yıldır, Kıb-
rıs meseles"n"n hall"n" önleyen a!ılmaz b"r engel hal"ne gelm"!t"r. Kurucu ortak 
Kıbrıs Türkler"n"n kahramanca mukavemet"ne ve haklarını korumak "ç"n yıllarca 
çekm"! oldu#u zahmetlere ve yapmı! oldukları fedakârlıklara ra#men, bu yanlı! 
tutum, maalesef, bugüne kadar devam etm"! ve böylel"kle, me!ru Kıbrıs Cumhur"-
yet" ded"kler" Rum "dares"n"n Türklere yapmı! oldu#u tüm baskılara, "nsanlık dı!ı 
davranı!lara, haksızlı#a ve jenos"t te!ebbüsler"ne b"lerek veya b"lmeyerek ortak ol-
mu!lardır.

Kıbrıs meseles"n"n "ç"nden geçm"! oldu#u tüm sa$aları, büyük Türk Ulusu 
b"z"mle b"rl"kte ya!amı!tır. O günlerde b"z"mle b"rl"kte a#ladınız, b"z"mle b"rl"kte 
co!tunuz, b"z"mle b"rl"kte kahroldunuz. B"r Rum papazın, b"r halka, uluslararası 
anla!maları ayaklar altına alarak “anayasa ölmü!tür, gömülmü!tür” d"yerek reva 
gördü#ü haksızlı#a dünyanın nasıl tahammül ett"#"ne b"rl"kte !a!tık, b"rl"kte üzül-
dük. Bugün, o günler arkada kalmı!tır. %anlı Türk Barı! Harekâtının 25’"nc" yı-
lını "drak etmek üzerey"z; 25 yıldır Ada’da sulh vardır, sükûnet vardır. Kosova’ya 
barı! götüren, Kosova’da co!kuyla kar!ılanan Mehmetç"k, 25 yıl önce, Kosova’da 



NATO’nun b!r buçuk ayda büyük zay!at verd!rerek yapmı" oldu#u harekâtı, yüzde 
100 b!r ba"arıyla üç dört günde yapmı", Kıbrıs Türkünü zulümden ve yok ed!lmek-
ten kurtarmı"tır.(Alkı!lar)

Adaya, Yunan!stan’ın yerle"mes! önlenm!", jeopol!t!k açıdan Anavatanın 
hayatî çıkarları olan Kıbrıs’ın, G!r!t m!sal! b!r Yunan adasına dönü"mes!ne engel 
olunmu"tur. Sayın Ecev!t Hükümet!n!n, Barı" Harekâtı !ç!n almı" oldu#u kararı 
onaylayan bu Yüce Mecl!s olmu"tur. $!md!, Barı" Harekâtının 25,’!nc! yılında Yüce 
Mecl!s!n!z!, co"ku ve saygıyla tekrar selamlıyorum. (Alkı!lar)

Cumhur!yet hükümetler!, her zaman Kıbrıs meseles!n!n heba olmaması !ç!n 
eller!nden gelen her "ey! yapmı"lardır. Bu onurlu sonucu, Yüce Mecl!s!n!z!n, Kıbrıs 
meseles! dey!nce part!lerüstü "ahlanı"ında, part!lerüstü b!r yakla"ımla ve oyb!rl!-
#!yle aldı#ınız m!llî kararlara borçluyuz. S!ze, yürekten te"ekkür ed!yorum.

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;

Bugün, Kıbrıs meselesen!n süratle halled!lmed!#!nden "!kâyetç! olanlar, “Kıb-
rıs meseles"n"n hall"” çok uzadı d!yerek derhal hall! !ç!n b!ze baskı yapanlar b!r 
gerçe#! gözardı etmekted!rler; meseleye do#ru b!r te"h!s koymamı"lardır. Yıllar-
dır, ben, bunu talep etmektey!m, Güvenl!k Konsey!nden, Genel Sekreterden, b!ze 
gelen tüm d!plomatlardan ısrarla talep etmektey!m: Kıbrıs meseles!ne do#ru te"h!s 
koyunuz k!, yazaca#ınız reçeten!n yararı olsun; Kıbrıs meseles!ne te"h!s koyunuz 
k!, 36 yıldır b!ze yapılan haksızlı#a son ver!lm!" olsun; adalets!zl!k, haksızlık, ka-
nunsuzluk, e"!ts!zl!k üzer!ne, barı", uzla"ma b!na ed!lemez d!yorum.

Kıbrıs meseles! ned!r? Kler!des’e göre, Kıbrıs meseles!, Rumlar !ç!n, 1960 an-
la"malarını ortadan kaldırarak, 1960 ortaklık cumhur!yet!n! Rum cumhur!yet!ne 
dönü"türmek s!yaset ve kanlı eylemler!nden kaynaklanan b!r meseled!r. Kend! ge-
neraller! Yorgo Karayann!s’!n ded!#! g!b!, 1960 A#ustosunda Makar!os, cumhur!-
yet!n kurulu"unu !mzaladı#ı ay, EOKA’cı %ç!"ler! Bakanına tal!mat verm!" “Rumları 
s"lahla ve sava!a hazırla” dem!"t!r. Karayann!s’e göre, üç yıl !çer!s!nde Makar!os, 
kâf! derecede s!lahlandı#ının b!l!nc! !çer!s!nde, sava" emr!n! verm!"t!r. Bu dö-
nemde, Kler!des, vurucu te"k!latın !k!nc! ba"kanıdır. Y!ne Kler!des’e göre, Kıbrıs 
Türkler!n!n s!yaset!, 1960 anla"malarında elde ett!kler! hakları korumak, ortaklık 
cumhur!yet!n! !dame ett!rmekt!; bu, do#ru b!r te"h!st!r. Türk tarafı, barı"a dönü" 
!ç!n da!ma esnek davranmı"tır; ancak, b!z, esnekl!#!, h!çb!r zaman, e"!t egemenl!-
#!m!zden ve Anavatan Türk!ye’n!n Kıbrıs üzer!ndek! haklarından vazgeçme olarak 
algılamadık. Rum-Yunan !k!l!s!n!n 36 yıldır b!zden bekled!#! tav!z !se, bunlardan 
vazgeçmem!z! öngörmekted!r. B!z!m esnekl!#!m!z! zaaf addeden Rum-Yunan !k!-
l!s!, hukuku ç!#neyerek, kan akıtarak elde ett!#! sahte b!r unvan altında, dünyayı 
kandırmayı b!z!mle uzla"maya terc!h etm!"t!r. Bu nedenled!r k!, uzla"maya varıla-
madı; çünkü, Kıbrıs’ın M!losev!ç’! Makar!os’u ve ondan sonra gelenler!, eller!ndek! 
masum !nsanların kanlarına ra#men, me"ru hükümet olarak tanımak ga&et!nde 
bulunan hükümetler, bunu yapmakla, Makar!os’a “sakın, oldu#un mertebeden, me!-
ru Kıbrıs hükümet" mertebes"nden, bu unvan ne kadar sahte, geçers"z ve yasadı!ı 
olsa da "nme; b"z, sen" me!ru hükümet yapıncaya kadar d"retece#"z” mesajını verm!" 
olduklarını fark edemed!ler; hâlâ bu gerçe#! !drak etmemekte d!renmekted!rler.



Rumlar, amaçlarının Kıbrıs Türkünü ortadan kaldırmak oldu!unu saklamı-
yorlar. Bütün bu vah"et ve "#ddet#, aynı zamanda, Türk#ye’y# bölgeden uzakla"tır-
mak #ç#n yaptıklarını #f"a ed#yorlar. Bütün bunları, yabancıların d#kkat#ne get#r#-
yoruz; kaale almıyorlar. Kıbrıs Cumhur#yet#n#n kurucularından ve egemenl#!#n 
kayna!ından b#r# olan, s#yasî e"#tl#!# uluslararası anla"malarla perç#nle"m#" Kıbrıs 
Türkünün haklarını gasp eden Makar#os’u ba" tacı yaptılar. Böylel#kle, b#lerek veya 
b#lmeyerek, b#z#, b#r Rum cumhur#yet#nde azınlık durumuna #nd#rgemek #ç#n elle-
r#nden gelen# yapmı" oldular.

Kıbrıs Türkler# olarak, bu me"ru, added#len sahte Kıbrıs hükümet#ne boyun 
e!med#!#m#z #ç#n, b#z# ve özell#kle ben# uzla"maz #lan ett#ler. Bunu yapmakla, dün-
yanın suçlaması kar"ısında adalets#zl#!e boyun e!ece!#m#z#, halkımızın can ve kan 
pahasına korudu!u e"#t egemenl#kten, Türk#ye’n#n garant#s#nden tav#z verece!#m#-
z# sandılar; tems#l ett#!#m#z Yüce Ulusun, haksızlık kar"ısında d#renmey# m#llî onur 
addett#!#n# hesaba katmadılar; m#llî namus ve "eref #ç#n, hürr#yet #ç#n “ya !st!klal ya 
ölüm” d#yen b#r m#llet#n çocukları oldu!umuzu dü"ünemed#ler. (Alkı"lar)

Sayın Ba"kan, de!erl# m#lletvek#ller#;
B#z, Kıbrıs’ta Türk olmanın d#yet#n# ödemektey#z, ödemeye devam edece!#z, 

boyun e!meyece!#z. Hakka #nandık, adalete #nandık; m#llet#m#ze, Anadolu’nun 
kahraman #nsanına, s#z karde"ler#m#ze güvend#k ve hakkı koruma azm#yle yolumu-
za devam ett#k; ba" e!med#k. Ba" e!mekle, zulüm kar"ısında ger#lemekle meydana 
gelecek anla"malar ancak yen# felaketler#n ba"langıcı olur. B#z, halkımıza böyle b#r 
sonucu yapar b#r anla"mayı layık görmed#k. B#z# her defasında hükümetler#n#z ve 
Mecl#s#n#z desteklem#"t#r, bunun mutlulu!unu ve gururunu ya"amaktayım.

Sayın Ba"kan, de!erl# m#lletvek#ller#;
Barı" Harekâtından sonra da, Anavatan Türk#ye, uzla"ma yollarını açık tut-

mak #ç#n el#nden gelen her "ey# yapmı" ve b#zler# de o yönde #r"at etm#"t#r. Bütün 
sam#m#yet#m#zle bu yönde yapmı" oldu!umuz her g#r#"#m Rumlar tarafından red-
ded#lm#"t#r; çünkü, onlar #ç#n me"ru Kıbrıs hükümet# unvanını muhafaza etmek 
ba"ta gelen m#llî görevd#r.

1971’de Kler#des’#n "u beyanatına bakalım;
“Çözümsüzlük, b!z!m !ç!n en !y! çözümdür. Bugün, neysek yarın da oyuz, ge-

lecek yıl da oyuz, her yıl o olaca#ız. Yüzde yüz Rumlardan olu"an b!r !darey! dün-
yaya me"ru Kıbrıs Hükümet! olarak tanıttık, !ç!m!zde vetosuyla b!r cumhurba"kanı 
muav!n! yoktur, üç Türk bakan yoktur, b!z, me"ru hükümet olarak tanınmaktayız. 
O halde, Türkler! ne d!ye !ç!m!ze alalım; onlar Ada’nın yüzde 3’üne sıkı"tırılmı" va-
z!yette ekonom!k açıdan per!"an durumdadırlar; ya b!ze boyun e#ecekler veyahut da 
Ada’dan çıkıp g!deceklerd!r; s!yaset budur.”

Ger#ye g#dersek, Makar#os’un görü"ü de bu do!rultudadır. O da “ya boyun 
e#erler ve azınlık statüsünü kabul ederler ya da g!derler” dem#"t#. Akr#das Planı-
nı okumu" olanlar da göreceklerd#r k#, bu jenos#t planının öngördü!ü de budur. 
Bugün, Kler#des’#n konuya bakı"ında zerre kadar b#r de!#"#kl#k yoktur; ona göre, 
mesele b#r #"gal meseles#d#r. Dolayısıyla, Kıbrıs meseles# halled#ls#n d#yen dı" dün-
yanın neden bu gerçe!# görmed#!#n# anlamak zordur. B#z, göremed#kler#n# zannet-
m#yoruz, b#z#m d#renemeyece!#m#z# zannederek, Türk#ye’n#n müdahalede buluna-



mayaca!ı hesabını yaparak kazanacak sandıkları ata oynamak "sted"ler, yola yanlı# 
çıktılar. Maalesef, yanlı# yolun kend"ler"n" uzla#maya de!"l, Kıbrıs Türkler"n" yok 
etmeye do!ru götürmekte oldu!unu gördükler" halde, bu yanlı# yoldan dönmey" 
ve Rum tarafına “s!z hang! hakla bütün Kıbrıs’ın hükümet! oldu"unuzu !dd!a ed!yor-
sunuz” sorusunu sormayı akla get"rem"yorlar; yok ed"lmekten kurtulduk, boyun 
e!m"yoruz d"ye b"z" suçlamayı ye!l"yorlar.

Bugün, b"z" görü#me masasına davet edecekler" yönünde haberler dola#mak-
tadır. Hang" görü#me masasına d"ye soruyoruz, yapılan açıklamaları "ncel"yoruz. 
Bütün bu g"r"#"mler, sank" arada h"çb"r #ey olmamı#, sank" Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhur"yet" Halkı adına bazı kararlar alınmamı# ve bu kararlar Türk hükümet-
ler" tarafından kabul ed"lmem"#, ben"msenmem"#, desteklenmem"#, sank" Türk 
hükümetler", kar#ıla#tı!ı d"plomatlara ve "lg"l" ülkelere durumu tekrar ve tekrar 
anlatmamı# g"b" b"r davranı#la, b"z" toplumlararası görü#meler masasına davet et-
mekted"rler. 

Toplumlararası görü#meler yıllardır sürmü#tür; masada d"rsek çürüttük, ma-
sada günler"m"z", aylarımızı, yıllarımızı, geceler"m"z" ve gündüzler"m"z" heba ett"k; 
barı# olsun d"ye, uzla#ma olsun d"ye u!ra#tık; hak yer"n" bulsun d"ye çaba harcadık; 
ancak, Kler"des’"n cumhurba#kanlı!ına seç"ld"!" "lk günden "t"baren “Türk tarafıy-
la görü#ecek b!r konu yoktur. Kıbrıs meseles!, 1974’te ba#layan !#gal meseles!d!r; Rum 
göçmenler!n !nsan hakları meseles!d!r, göçmenler yerler!ne g!tmel!d!r” s"yaset"yle 
kar#ımıza çıkılmı#tır.

Avrupa B"rl"!"n"n, Yunan"stan’ın #antajına boyun e!erek aldı!ı karara göre, 
müracaat, Kıbrıs adına, geçerl", yasal b"r müracaattı. Türk tarafının, bu, sözde gü-
zel te#ebbüse kar#ı çıkı#ını anlamak "stem"yorlar. Kıbrıs meseles", Avrupa B"rl"!"ne 
g"rme,meseles" hal"ne get"r"lm"#; ortada Kıbrıs’ın tümünü #am"l, me#ru, mü#terek 
b"r hükümet kurma sorunu b"r yana "t"lm"#t"r. “Avrupa B!rl!"!ne g!rmem” d"yen 
Türk tarafı, uzla#mazlık ve ba!nazlıkla suçlanıyor.

B"z, “Avrupa B!rl!"!ne Türk!ye’s!z g!rmey!z, anla#malar bunu am!rd!r; bu, tek 
yanlı ve yasal olmayan müracaatın altında s!ns! b!r Yunan s!yaset! yatmaktadır” de-
d"kçe, suçlama devam etmekted"r. Rumlar "ç"n öncel"k, b"z"mle uzla#ma de!"ld"r, 
h"çb"r zaman b"z" yen"den e#"t #artlarda "çler"ne almayı dü#ünmed"ler. Onlar "ç"n 
öncel"k “sahte Kıbrıs hükümet!” unvanı altında Kıbrıs’a sah"p olmaktır. Avrupa B"r-
l"!" yolu, bu yönde atılmı# hesaplı b"r adımdır. Rumlar açısından Avrupa B"rl"!"n"n 
önem" a#"kârdır. Kıbrıs olarak, Türk"ye ve Yunan"stan’ın mü#tereken üye olmadık-
ları b"r b"rl"!e “Kıbrıs Cumhur"yet"” d"ye b"l"nen 1960 ortaklık cumhur"yet"n"n g"r-
mes", 1960 anla#malarıyla yasaklanmı#tır. Enos"s ve taks"m kanundı#ı ed"ld"!" g"b", 
dolaylı yoldan enos"se g"d"lmemes" "ç"n de bu tedb"r alınmı# ve tara$ar buna rıza 
gösterm"#t"r. Ada’nın Rumla#masını ve enos"s" engelleyen bu anla#maların dı#ına 
çıkmak, bu anla#maları ortadan kaldırmak ve Kıbrıs Türkler"n"n ortaklık haklarını 
yok etmek "ç"n ba#lattıkları kanlı mücadele sonunda, tek ba#larına, sadece unvan 
olarak sah"p oldukları “Kıbrıs Cumhur"yet"” adı altında Avrupa B"rl"!"ne, üyel"!" 
ba#ardıkları takd"rde, 1960 anla#malarıyla Kıbrıs Türkler"ne ver"lm"# olan haklar, 
bu hakların ötes"nde, kurtarılmı# olan haklar ve Türk"ye’ye ver"lm"# olan haklar 
ortadan kalkacak, kaldırılacak hesabı "çer"s"nded"rler.



Bu yanlı! hesapta, maalesef, Avrupa, kend"ler"n" desteklemekte ve Türk"ye’n"n, 
Kıbrıs’ın Avrupa B"rl"#"ne g"rmes" konusunda veto hakkı olmadı#ını söyleyeb"lmek-
ted"rler. Türk"ye’n"n “Kıbrıs, Avrupa B!rl!"!ne üye olamaz; Türk!ye ve Yunan!stan’ın 
b!rl!kte üye olmadıkları b!r kurulu#a g!remez” !ekl"ndek" yasal ve s"yasî "t"razlarını 
anlamak "stem"yorlar. Kıbrıs meseles"n"n, 1959-1960’ta, Türk-Yunan denges" üze-
r"ne kuruldu#unu ve bu nedenle bu madden"n hayatî anlamı oldu#unu görmek ve 
anlamak "stem"yorlar. B"zden "sted"kler", bu konuyu masaya get"rmemek ve tüm 
Kıbrıs adına yapıldı#ını sandıkları Rum müracaatını ben"msemekt"r. Bunu red-
ded"yoruz, bu oyuna gelmeyece#"z d"yoruz; Türk"ye’n"n Kıbrıs üzer"ndek" hakla-
rına dokunamazsınız noktasında d"ret"yoruz. (Alkı#lar) Türk"ye “Avrupa B!rl!"!ne 
üye olacak b!r Kıbrıs Cumhur!yet! yoktur;’Kıbrıs’ı tümüyle tems!l eden b!r hükümet 
yoktur, müracaatı yapan Kıbrıs Cumhur!yet! Hükümet! de"!l, sadece Rum Cumhu-
r!yet!d!r, güneydek! !nsanlardır, Türkler! bu müracaat kapsamaz” d"yor; ama, k"mse 
bunu da anlamak "stem"yor. B"z bu konuda sonuna kadar ısrarlı olaca#ız. Avrupa 
B"rl"#" üyes" ülkelere soruyoruz: Kıbrıs Cumhur"yet" ded"#"n"z Rum "dares"n" n"ye 
üye olarak aranıza almaya kalkı!ıyorsunuz? Kıbrıs’ta 36 yıldır durum !udur: Hak 
ve adalet "ç"n, "nsan hakları "ç"n, uluslararası anla!maların kuts"yet" "ç"n mücadele 
eden Türk "nsanını s"z cezalandırmaktasınız, hatta, onları Ada’dan yok etmek "ste-
yen "nsanları hükümet addederek, bunlara “s!lahlanab!l!rs!n, egemenl!"!n! kuzeye, 
Türkler!n üzer!ne de yayab!l!rs!n” mesajını vermektes"n"z ve Kıbrıs meseles"n" b"r 
o kadar daha tahr"k etmektes"n"z. Bunu yapma hakkını nereden buluyorsunuz? 
Bu soruyu sordu#umuzda “ne yapalım, herkes böyle d!yor” d"yorlar. Herkes böy-
le d"yor, k"mse Kıbrıs meseles"ne yen"den bakmak, b"r te!h"s koymak "ht"yacını 
duymuyor. Herkes"n ded"#" olacaksa, 20’"nc" Yüzyıl dünyasında, adalet, hak, hu-
kuk, hukukun üstünlü#ü, "nsan hakları ortadan kalkacak b"r durumla kar!ı kar!ıya 
kalaca#ız demekt"r. 20’"nc" Yüzyılda öngörülen, dünyanın, hukukun üstünlü#üne, 
demokras"ye ve "nsan haklarına dayalı b"r dünya olaca#ı üm"d"n" "nsanlık adına 
y"t"rmek "stem"yoruz.

Sayın Ba!kan, sayın m"lletvek"ller";
B"z, 1963 ve 1974’te olanları bugünkü durumun nedenler" olarak anlatmaya 

kalkı!tı#ımızda, b"ze “geçm!#te ya#amayınız, bugüne bakınız” derler. Yunan"stan ve 
Rum tarafı, Kıbrıs meseles"n" 1974’te ba!lamı! b"r "st"la ve göçmenler"n evler"n-
den, yurtlarından olması meseles" olarak takd"m ett"#"nde, onlara hak ver"yorlar ve 
sözde Kıbrıs cumhur"yet" hükümet"n"n davranı!larını, g"r"!"mler"n" kabul ederek 
"nsan hakları mahkemes"nde Türk"ye aleyh"ne tek yanlı kararlar alab"l"yorlar.

“Kıbrıs hükümet"” sahte unvanı altında Yunan-Rum tarafı, toplumlararası 
görü!melerde varılan veya varılab"lecek ne kadar parametre varsa heps"n" orta-
dan kaldırıyor, buna k"mse ses çıkarmıyor. B"z “Kıbrıs Rum !dares! me#ru hükümet 
de"!ld!r, hükümet!m!z de"!ld!r, bunu, kend!ler!ne söyley!n!z” ded"#"m"zde uzla!maz 
oluyoruz.

Bu !artlar altında, yıllardır bu haksız saldırılara kar!ı d"rend"k ve net"cede, 
ısrarım üzer"ne, 1997’de New York’ta ve Br"on’da Rum tarafıyla yüz yüze "k" gö-
rü!me yaptık. Bu görü!meler esnasında, Avrupa B"rl"#", Kıbrıs Rum $dares"ne tam 
ye!"l ı!ık yakarak, Kıbrıs’ın aday b"r ülke olarak yoluna devam edeb"lece#" "!aret"n" 
ver"nce, Kler"des cesaretlend" ve b"z"mle çok açık konu!tu.



Kend!s!ne sorular yöneltt!m “masa ba!ında yen" b"r ortaklık cumhur"yet" kur-
mak te!ebbüsündey"z; dolayısıyla, dü!manlı#a, ekonom"k ambargolara, spor ambar-
golarına, her yerde önümüzü kesmeye, b"z" jenos"tten kurtarmı! olan Anavatanımı-
zı "!galc" olarak takd"m etmeye, Yunan"stan’a üsler vermeye, Yunan"stan’dan paralı 
asker get"rmeye, s"laha günde 1 m"lyon dolar harcamaya ve tek yanlı olarak Avrupa 
B"rl"#"ne müracaata ne ders"n; bunlar, yapmakta oldu#umuz görü!melerle nasıl ba#-
da!ır” sorusunu sordu"umda, bana, açıkça, #unu söyled!: “Unutma, b"z, toplumla-
rarası görü!melerdey"z. î!aret ett"#"n "craatlar hükümet "craatlarıdır. Toplumlararası 
görü!meler devam ed"yor d"ye hükümet "craatı durmaz, bunlar devam eder.”

Yan!, b!z, masada e#!t toplum l!derler! olarak konu#urken, Rumlar, Kıbrıs hü-
kümet! adı altında, Kıbrıs’a sah!p çıkma eylem!ne korkusuzca devam edeb!lecek-
lerd!r.

Kler!des’e, cevaben #unu söyled!m: “Yan", hükümet olarak sen, bütün bunları, 
b"z"m de "y"l"#"m"z "ç"n hükümet"m"z olarak mı yapıyorsun?” Bu soruma “bütün Kıb-
rıs "ç"n yapıyoruz; hakkımızdır, hükümet "craatıdır, karı!amazsınız, bunlar devam 
edecekt"r” cevabını verm!#t!r. Tekrar sordum: “Yan", s"z, b"z"m hükümet"m"z m"s"-
n"z? Bunu mu söylemek "st"yorsun? O halde ben burada ne yapıyorum?” Y!ne, Avru-
pa B!rl!"!nden aldı"ı cesaretle #u cevabı verd!: “Ben, s"z"n hükümet"n"z olmadı#ımı 
b"l"yorum; ancak, bütün dünya bana Kıbrıs hükümet" oldu#umu söylüyor. Ben"m 
dünyaya ‘hayır, ben, Kıbrıs hükümet" de#"l"m’demem" m" bekl"yorsun!” Böylel!kle, 
Kler!des, Kıbrıs meseles!n!n neden halled!lmed!"!n! ve neden !k! taraf arasında 
uzla#ma olamayaca"ını ortaya koymu# oldu. Bu nedenled!r k!, ben, devamlı surette 
dünyaya seslen!yorum: S!z!n, kend!n!z!n ortaya koydu"u bu engel! kaldırmak gö-
rev! s!ze dü#mekted!r; Rumlara; “S"z, Kıbrıs’ın hükümet"s"n"z, Türkler"n hükümet" 
de#"ls"n"z” demek görev! s!zler!nd!r. Bu görev! yapmadıkça, Rum, asla b!z!mle b!r 
uzla#maya gelmeyecekt!r, !sterse gels!n! Kler!des, Kıbrıs meseles!n!n hall! !ç!n ön-
gördü"ü formülü de #u #ek!lde açıklamaktadır. Bunu d!kkatle d!nleyece"!n!zden 
em!n!m; buna b!z razı olab!l!r m!y!z, s!z razı olab!l!r m!s!n!z? “Kıbrıs Cumhur"yet"-
n"n egemenl"#" tartı!ılmaz.” Kend!ler! egemen cumhur!yet!n me#ru hükümet!d!rler. 
“Bu hükümet"n toprak bütünlü#üne, ba#ımsızlı#ına, egemenl"#"ne gölge dü!ürülme-
yecekt"r.” Görü#meler bu ön#artla yapılacaktır. Güvenl!k Konsey!n!n bütün karar-
ları bunu am!rd!r. Bu kararlar de"!#med!kçe, Kler!des’ten, Yunan!stan’dan Kıbrıs 
konusunda uzla#ma beklemek hayald!r. Bunlar de"!#meyece"!ne göre, b!z!m gö-
rev!m!z, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!n! ayakta tutmak, ya#atmak, yüceltmek 
ve Anavatanla aramızdak! ba"ları daha da sıkla#tırmak, daha da güçlü hale get!r-
mekt!r.

Kler!des devam ed!yor: “Mal, mülk de#"!"m"n" müzakere etmeyece#"m.” Bunu 
müzakere etmeyece"!ne göre ne yapacak; -Avrupa yasalarına aykırıdır bu; !nsan 
hakları meseles!d!r- bütün göçmenler esk! yerler!ne g!decek. Türk göçmenler esk! 
yerler!ne dönmeyece"!ne göre, Türk göçmenler!ne göster!len yol, den!zd!r, göçtür 
veya toplumezardır. “Çokuluslu güç olmalıdır, garant" anla!ması de#"!mel"d"r.” Yüce 
Mecl!s!n, $anlı Türk Ulusunun ve !nsaf sah!b! dost ülkeler!n, bu s!yaset!, gere"!nce 
de"erlend!rmekte oldu"undan em!n!m. Kıbrıs’a sah!p çıkma s!yaset! alab!ld!"!nce 
devam ed!yor; Kıbrıs’ı Rumlara bırakmama s!yaset!, alab!ld!"!nce, b!z!m m!llî gö-
rev!m!z oluyor. (Alkı!lar)



Avrupa B!rl!"!nden gelen sesler ve alınan kararlar, maalesef, bu Rum yakla#ı-
mını desteklemekted!r. Türk!ye’ye bu konuda söz hakkı tanımayan bu yakla#ımla, 
Kıbrıs’ı Yunan!stan #antajına boyun e"m!# b!r Avrupa B!rl!"!ne üye yaparak, Kıbrıs 
üzer!ndek! Türk haklarını ortadan kaldırma planı yürütülmekted!r. D!ren!#!m!z 
buna kar#ıdır; d!ren!#!m!z, Türk!ye’y!, Kıbrıs ve bölges!nden uzakla#tırmak !ste-
yenlere kar#ıdır. B!z!m mücadelem!z, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!n!n güçlen-
d!r!lerek varlı"ını sürdürmes!, Türk Ulusunun Kıbrıs ve Do"u Akden!zde hak ve 
menfaatlarının korunmasıdır; bu yoldan dönmeyece"!z. (Alkı!lar)

B!z! uzla#mazlıkla suçlayanlara, uzla#mazlı"ın Rumlardan kaynaklandı"ı-
nı anlatmak zorundayız. Yukarıda !zahını yaptı"ım s!yaset, Kıbrıs’a sah!p çıkma 
s!yaset!d!r; Akr!das planının, s!lahsız b!r #ek!lde, Avrupa yoluyla yürütülmes!d!r. 
Rum göçmenler!n yerler!ne dönü#ünü !nsan hakları olarak tanımlayan Rum-
Yunan !k!l!s!, bunun, Türk göçmenler! den!ze dökmek veya göç ett!rmek anlamı-
na geld!"!n!n !drak! !ç!nded!r; çünkü, Türkler!n güneye, zulüm çember!ne dön-
meyecekler!n! çok !y! b!lmekted!rler; kısacası, jenos!t hareket! devam etmekted!r. 
Baf ’ta Yunan!stan tahs!sl! hava üssü açılması, S-300 füzeler!n!n konu#landırılması 
te#ebbüsü, Rum tarafınca Türk!ye’ye kar#ı açılan davalar, devam eden Rum-Yunan 
s!lahlanması, Kıbrıs Türk Halkına kar#ı, ba#ta spor olmak üzere her alanda uy-
gulanmakta olan ambargolar... Bu Rum-Yunan z!hn!yet! !#te budur. Bunlara dur 
d!yen yok. Rum, bunları yasal hak b!l!yor, “görü!meler devam etse de bu haksız-
lıklara devam ed"lecekt"r” d!yor ve !lg!l! hükümetler b!z! masaya davet ed!yor. B!z, 
uluslararası cam!aya, Rum-Yunan tarafının bu husumet z!hn!yet!nden vazgeçmes! 
gerekt!"!n! söylüyoruz.

Görü#me zem!n!n!n olu#masını önleyen, Rumların bu husumet dolu tutum-
larıdır. Bununla da kalmıyoruz, gelece"e dönük bakı# açımızı ortaya koyuyoruz. 
B!z, Rum tarafıyla barı# anla#ması yapılmasını ve kalıcı barı#ın sa"lanmasını öner!-
yoruz; bu barı#ın Ada’dak! !k! devlet arasında yapılmasını söylüyoruz, kalıcı barı#ın 
yolunu göster!yoruz; bu amaçla, konfederasyon öner!m!z! yapıyoruz; bölgesel barı# 
ve !st!krarın, e#!tl!k ve s!metr!n!n nasıl sa"lanab!lece"!n!n gerçekç! b!r çerçeves!n! 
ç!z!yoruz.

Bu öner!, 36 yıldır ayrı ayrı kend! kend!ler!n! !dare etm!# olan !k! ulusal halk 
arasında ayrılı"a, uzla#ma ve !#b!rl!"! köprüler!n!n kurulmasını öngören b!r yakla-
#ımdır, gerçekç! b!r yakla#ımdır; bunun ger!s!ne dü#mem!z mümkün de"!ld!r. $k! 
devlet esasına dayalı b!r anla#ma, Kıbrıs meseles!n!n hall!nde tek yoldur. Rumlar, 
!dareler!ne Türk karı#masın d!yerek ortaklı"ı bozmu#lardı, #!md!, güneydek! !da-
reler!ne b!z karı#mıyoruz, yeter k!, güneydek! Rum egemenl!"!n! kuzeye ta#ıma 
sevdasından ve kuzeydek! cumhur!yet!n üzer!nde hak !dd!a etmekten vazgeçs!nler. 
$k! devlet esası, Kıbrıs’ı G!r!t m!sal! yutmak !steyenler!n !#tahlarını kapatacak b!r 
formüldür. Dünyayı 36 yıldır kandırdıkları g!b!, yen! b!r saldırıda, yen!den “bu 
b!r !ç meseled!r” d!yerek b!z! açıkta bırakamayacakları, her !k! tarafın haklarını 
koruyan, kalıcı b!r formüldür; d!plomatlara bunu söylüyoruz. Yüce Mecl!s!n!z!n bu 
kürsüsünden, y!ne, gerçekler! haykırıyor ve d!yorum k!, haksızlık üzer!ne, e#!ts!zl!k 
üzer!ne, !k! e#!t taraf ded!"!n!z tara%ardan b!r tanes!n! me#ru Kıbrıs hükümet! ya-
parak #ımartmak suret!yle b!r net!ceye varmak mümkün de"!ld!r. Lütfen, Kıbrıs’a 
bakı# açınızı de"!#t!r!n!z, gerçekler! görünüz.



B!r ortaklık !k!ye bölünmü"tür; ortaklardan b!r tanes! hükümet, d!#er! o hü-
kümete tab! b!r azınlık added!lemez. Temelde, 1960 anla"malarının kurmu" oldu#u 
çerçevede, !k! tarafın s!yasî e"!t egemenl!#! !nkar ed!lemez b!r gerçekt!r, elle tutulur, 
gözle görülür b!r vakıadır. Bunlardan b!r tanes! yasadı"ı c!nayetlerle d!#er!n! yok 
etmeye kalkı"tı d!ye d!#er!n!n bu hakları ortadan kalkmı" olamaz. Türk Halkı bu 
hakları korumak !ç!n can ve kan verm!"t!r. Türk!ye, Kıbrıs’ta bu haklar korunsun, 
Türk-Yunan denges! bozulmasın, Yunan!stan Ada’yı !lhak etmes!n d!ye evlatlarını 
feda etm!" ve Kıbrıs meseles!n!, sadece uluslararası anla"malardan kaynaklanan 
jeopol!t!k b!r had!se olmanın ötes!nde, m!llî b!r namus ve "eref meseles! hal!ne 
get!rm!"t!r. (Alkı!lar) M!llî namus ve "eref u#runa can verenler!, burada, saygıy-
la, rahmetle anıyorum; gaz!ler!m!z!, Yüce Mecl!s!n!z!n bu kürsüsünden saygıyla 
selamlıyorum; Allah, onlardan, m!llet!m!zden, hep!n!zden razı olsun d!yorum. 
(Alkı!lar)

Sayın Ba"kan, sayın m!lletvek!ller!;
Kler!des’le 1997 A#ustosunda yapmı" oldu#um görü"meden hemen sonra, 

Kler!des’!n kend! basınına yaptı#ı b!r açıklama vardır: “B"z, masaya takt"k "cabı 
oturuyoruz. Takt"#"m"z, kar!ı tarafın ‘hayır’ded"#"ne ‘evet’demekt"r. Böylel"kle, kar!ı 
tarafı uzla!maz olarak göster"r"z. Bu takt"k çok ba!arılı olmu!tur, devam edecekt"r” 
d!yeb!lm!"t!r. B!z, masa ba"ına takt!k !cabı de#!l, Rumlar, yaptıkları c!nayetler!n 
net!ces!n! görerek belk! b!raz p!"manlık duymu"lar, belk! gerçekler! görmü"lerd!r 
d!ye oturduk ve kend!ler!yle c!ddî "ek!lde b!r anla"ma yapmak !ç!n bütün gayre-
t! sarf ett!k, Türk Hükümet!n!n deste#!ne mazhar olduk; ancak, aldı#ımız cevap, 
hep “hayır” olmu"tur. Nelere “hayır”; b!z!m “evet” ded!kler!m!ze “hayır”; b!z ne-
reye “evet” dem!"sek, cevapları “hayır” olmu"tur, b!z!m “hayır” ded!kler!m!ze de 
“evet” dem!"lerd!r ve Kıbrıs meseles!, bu "ek!lde, 36 yıldır devam etmekted!r. Bu 
"artlar altında, Kler!des’e "unları söyled!m: Toplumlararası görü"meler, mademk! 
“hükümet !craatı” ded!#!n !craatınızı durdurmayacaktır ve etk!lemeyecekt!r; yan!, 
b!z masada konu"urken, s!z, b!z!m masada konu"tuklarımızı sıfırla çarpacak "e-
k!lde mahkemelere müracaat edeb!leceks!n!z, dü"manlı#a devam edeb!leceks!n!z, 
Türk’ten b!r kuzu alan Rum’u hapse atab!leceks!n!z, Magosa L!manına gelen b!r 
gem!n!n kaptanı Larnaka’ya geld!#!nde hapsedeb!leceks!n!z, dünyaya “Türk!ye, 
Ada’yı !"gal ett!” yalanına devam edeb!leceks!n!z ve tek yanlı AB müracaatınızı yü-
rüteb!leceks!n!z, o halde, bütün bunları, s!z, güneydek! kend! cumhur!yet!n!z !ç!n 
yapab!l!rs!n!z. Bu yaptıklarınızın h!çb!r!n!n b!z! etk!lemeyece#!n! sana ve dünyaya 
göstermek !ç!n, bu andan !t!baren toplumlararası görü"meler yoktur, devletlerarası 
görü"meler vardır. (Alkı!lar) Devlet!m!z! kabul edersen, o zaman sen!nle görü"ü-
rüm; her "ey! görü"ürüm. 1997 A#ustosunda bu "ek!lde ayrıldık. Müte"ekk!r!m 
k!, Türk hükümetler! bunu destekled!ler ve 31 A#ustos 1998’de, konfederasyon 
öner!m!zle, poz!syonumuzu b!rl!kte dünyaya duyurmu" olduk. Buna ra#mend!r 
k!, b!z, "!md!, G-8’ler!n dürtüsü ve Genel Sekreter kanalıyla, sözde önko"ulsuz, 
toplumlararası görü"melere davet ed!lmektey!z... Sank! bu ded!kler!m h!ç olmamı" 
g!b!, sank! Kıbrıs Türkler! me"ru Kıbrıs hükümet!n!n varlı#ını kabul etm!"ler g!b!, 
b!z, aynı format üzer!ne, aynı formülle, toplumlararası görü"melere, yüz yüze gö-
rü"melere davet ed!l!yoruz. Önko"ulsuz görü"me k!sves! altında, b!ze, sözde Kıbrıs 
hükümet!n!n varlı#ını tanımamızı, buna gölge dü"ürülmemes!n! önko"ul olarak 
dayatmaya devam ed!yorlar.



Genel Sekretere mektup yazarak, beyanatlarımızla dünyaya duyurdu!umuz 
s"yaset"m"z" yen"den duyurduk. Böyle b"r görü#men"n b"z" h"çb"r yere götürmeye-
ce!"n" anlattık ve “masada konfederasyon öner"m"zden ba#ka b"r öner" olmadı!ına 
göre, Rum tarafı konfederasyonu görü#mek "st"yorsa; yan", "k" devlet arasında b"r 
anla#ma yapmaktan yana b"r duruma gelm"#se, o zaman görü#eb"lecek hususlar 
meydana çıkmı# olur” ded"k. Bunun ötes"nde, bîz, bunca yıldır, sadece Rumlara 
zaman kazandırıp, bu zamanı “me#ru hükümet” unvanlarını dünyaya yaymak "ç"n 
fırsat vermekten öteye b"r "#e yaramamı# olan toplumlararası görü#melere katılmak 
n"yet"nde olmadı!ımızı duyurduk. Durum bu merkezde dü!ümlenmekted"r. Bu 
ç"zg", m"llî ç"zg"m"zd"r; Anavatanla b"rl"kte karar ver"lm"#, onaylanmı# b"r ç"zg"d"r, 
bunun altına dü#mem"z" k"mse beklememel"d"r. S"yaset yapaca!ız, uyumlu görü-
nece!"z d"ye, sonu gelmeyecek görü#melere katılmanın yararı yoktur, zararı çoktur. 
B"z, mertçe, bütün dünyaya #unu söylüyoruz: Esk" orta!ımız Rum kanadı “me#ru 
Kıbrıs hükümet"” adı altında güneyde b"r Rum Cumhur"yet" kurmu#tur. Hede$e-
r", bütün Kıbrıs’ta Rum Cumhur"yet" kurmaktı. Buna hakları yoktu; çünkü, Türk 
ortak ez"lmem"#t", boyun e!mem"#t", tesl"m olmamı#tı. Dolayısıyla, Rumlar, bütün 
Kıbrıs’ta me#ru hükümet olmak, devlete sah"p çıkmak mücadeles" "ç"n ba#lattıkları 
M"lo#evıçvar" b"r sava#ı, 1963’ten 1974’e kadar sürdürdükler", 1974’tc darbeyle z"r-
vele#t"rd"kler" sava#lar ser"s"n" kaybetm"#lerd"r. Kıbns’m sah"b"ym"#ler g"b" konu#-
ma hakları h"çb"r zaman yoktu. B"ze kar#ı sava# açtılar, M"lo#ev"ç’"n Kosovalılara 
yaptıklarının besbeter"n" yaptılar d"ye böyle b"r hakka sah"p olmamı#lardır.

Türklerden arınmı# b"r Rum "dares" "st"yorlardı, bunu kazanmı#lardır. Güney-
de Türklerden arınmı# Rum "dares" vardır; adına “Kıbrıs Cumhur"yet" Hükümet"” 
deseler de, demeseler de, bu, Kıbrıs Rum Cumhur"yet"d"r. Bu cumhur"yet"n, kuze-
ye egemenl"!"n" yayma te#ebbüsü, jenos"t hareket"n"n devamından ba#ka b"r #ey 
de!"ld"r; buna hakları yoktur; yasal olarak yoktur, ahlak açısından yoktur, f"z"kî 
açıdan yoktur. B"z, topra!ımızı, namus ve #eref"m"z", hürr"yet"m"z", garantörümüz 
anavatanla b"rl"kte korumaktayız.

Kıbns Cumhur"yet" Hükümet" unvanı altında dünyayı kandırmakta olanlar, 
bu cumhur"yet"n esasını te#k"l eden Türk orta!ın varlı!ını, hak ve statüsünü ret ve 
"nkâr etm"#ler, Türk orta!ı yok etmek "ç"n yıllardır sava#mı#lardır. %"md", bu sava#ı, 
Avrupa B"rl"!" yoluyla ve yalan yanlı#, tek yanlı uluslararası organların kararlarıy-
la kazanmaya çalı#maktadırlar. Bunları desteklemek, Kıbrıs Türkler"n" yok etmek 
hakkım bunlara tesl"m etmek demekt"r; bunları desteklemek, Kıbrıs Türkler"n"n 
hak ve hürr"yetler"n" "nkâr etmek, onlan azınlık durumuna get"rmek "steyenlere 
güç vermek demekt"r. Bunu, dı# dünya, hang" adalete, hang" hukuka, hang" "nsafa 
dayanarak yapmaktadır? Bu soruyu devamlı surette gündemde tutmak her Türkün 
görev" olmalıdır. B"z, dostlarımızın b"ze asker vermes"n", s"lah vermes"n", b"z"m 
"ç"n kan ve can vermes"n" "stem"yoruz; b"z, dostlarımızdan para da "stem"yoruz; 
bütün "ht"yaçlanmızı, aynlmaz ve kopmaz b"r parçası olmakla gurur duydu!umuz 
Türk Ulusu gönlünden koparak yapmaktadır ve vermekted"r; #ükran duygularımı-
zı bel"rt"r"m. Dolayısıyla, b"z, dostlarımızdan, sadece, hak ve adalet "lkeler"ne r"ayet 
"st"yoruz. Kıbrıs Rum’u, Kıbns Türk’ünün hükümet" de!"ld"r; olamaz, h"çb"r zaman 
olmamı#tır, olmak hakkı da yoktur. Bunun kabulünü "st"yoruz. Rum l"derl"!" bu 
talepte bulundu!u sürece, bu "dd"ayı sürdürdü!ü sürece, b"zden, k"mse, bunlara 



boyun e!mem"z", bunlarla konu#mamızı ve görü#mem"z" "stememel"d"r. Dolayı-
sıyla, yapılacak ça!rılar, hak ve adalete dayanmalı, gerçeklere dayanmalıdır.

Bugün Kıbrıs’ta "k" halk vardır; "k" d"n, "k" kültür, "k" d"l vardır; "k" m"llet"n 
parçaları vardır; bugün Kıbrıs’ta, "k" ayrı demokras" vardır, "k" ayn "dare vardır; 36 
yıldır kend" kend"ler"n" "dare eden halklar vardır, 25 yıldır tamamen ayrılmı# b"r 
ülke vardır. Bunların b"rle#mes"n", bunların yen"den b"r araya gelmes"n" "steyen-
ler, bu gerçekler" evvela kabul ederler ve "k" ayrı devlet"n, anla#ma yoluyla "#b"rl"!" 
yapab"lece!" b"r ortamın yaratılmasına yardımcı olurlar. Saldırgan tarafa, makamı 
"#gal etm"# olan ve kend"n", bütün Kıbns’m me#ru hükümet" olarak satın aldı!ı 
s"lahlarla kuzeye g"tme hakkına sah"p oldu!una "nanan Rum tarafına, böyle b"r 
hakka sah"p olmadı!ını söylemen"n zamanı #"md"d"r. B"z, bunu, anavatanımızla 
b"rl"kte tekrarlıyoruz; anavatanımızla b"rl"kte, yapılacak ve yapılamayacak #eyler" 
ortaya koymu# bulunuyoruz. Yüce Mecl"s"n"zden b"z"m "sted"!"m"z, da"ma oldu!u 
g"b", haklı davamızda b"z" desteklemeye devam etmen"zd"r. Verm"# oldu!unuz des-
tek "ç"n müte#ekk"r"z. Allah, Yüce Türk Ulusuna, layık oldu!u en yüksek mertebey" 
verecekt"r.

Anadolu’nun mert "nsanlarına, Yüce Mecl"s"n"z"n bu kürsüsünden en "çten 
duygularla seslen"yorum: S"z var oldukça b"z"m yüzümüz gülecekt"r, s"z var olduk-
ça Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur"yet" "lelebet var olacaktır. Tanrı, canımız, gözbebe!"-
m"z g"b" sevd"!"m"z anavatanımız Türk"ye’ye zeval vermes"n. (Alkı!lar)

S"zlere, en "çten duygularla te#ekkür eder, mutlu Barı# Harekâtının 25’"nc" yı-
lında saygılar ve sevg"ler sunanm. Sa! olun. (Ayakta alkı!lar)
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Amer!ka B!rle"!k Devletler! Ba"kanı 
W!ll!am Jefferson Cl!nton

De!erl" Mecl"s üyeler",
Ben"m ve a"lem "ç"n ve delegasyonumuz "ç"n, bu Mecl"s"n önünde bulunmak-

tan büyük b"r mutluluk duyuyorum k", bu, Türk egemenl"!"n"n tems"l" olan b"r 
Mecl"st"r k", arkamda yazılı kel"meler"n de bel"rtt"!" g"b", bu “egemenl!k, kayıtsız 
"artsız m!llet!nd!r.” (Alkı"lar)

Amer"ka’nın dayanı#ma h"sler"n" "letmeye geld"m. Ulusal b"r trajed" sırasında, 
ortaklı!ımızın ve stratej"m"z"n önem"n" bel"rtmek "ç"n geld"m. Uzun süreden ber" 
dostuz. 1863 yılında, Amer"ka B"rle#"k Devletler" dı#ındak" "lk Amer"kan kolej" 
-Robert Kolej- kapılarını Türk"ye’n"n gençler"ne açtı; Bo!az"ç" kenarında bulun-
masına "z"n ver"len tek yabancı enst"tü "d". Bunun kes"n sebeb", Amer"ka’nın, Türk 
egemenl"!"ne h"çb"r zaman tecavüz etmem"# olmasıydı. Ba#langıcını ülkeler"m"ze 
borçlu olan bu okuldan Sayın Ecev"t’"n mezun olmu# bulunmasından gurur duyu-
yorum. (DSP sıralarından alkı"lar)

Bu yüzyılın ba#larında, Türk"ye Cumhur"yet"n"n büyük kurucusu Kemal 
Atatürk, Amer"ka’nın hayaller"n", cesur reformlarıyla yakaladı. Kend"s"ne, $k"nc" 
George Wash"ngton adı ver"lm"#t", T"me Mecmuasının kapa!ında yer aldı, Kong-
re üyeler"m"zle yazı#malarda bulundu ve b"z de, sefaret"m"z", buraya, Ankara’ya, 
Anadolu’nun kalb"ndek" bu #ehre ta#ıdık. 1927’de, altı gün süren konu#masında, 
bu Mecl"s önünde, Atatürk, Türk"ye’n"n dünya ülkeler"yle olan "l"#k"ler"n" de!erlen-
d"r"rken, bence, Amer"ka’ya b"r kompl"man yaptı ve “d!#erler!ne nazaran, Amer!ka 
B!rle"!k Devletler!, daha kabul ed!l!r b!r ülked!r” ded". (Alkı"lar)

S"zlere, hâlâ daha nazaran, daha kabul ed"l"r olab"lmek "ç"n, daha kısa b"r ko-
nu#ma yapaca!ım; ama, Türk"ye’yle "l"#k"ler"m"z" gözden geç"rmek "ster"m. So!uk 
sava#ın ba#langıcında, Ba#kan Truman, Türk"ye’n"n bütünlü!ünü korumak "ç"n, 
Amer"ka’nın kaynaklarını seferber edece!"n" "lan ett". Truman Doktr"n", "l"#k"m"-
z" kayna#tırdı ve Amer"ka’nın so!uksava# sonrası "l"#k"ler"n"n temel"n" olu#turdu. 



50 yılı a!kın b"r süred"r, müttef"kl"#"m"z, zamanın kar!ısında kuvvetl" durmu! ve 
Kore’den Kosova’ya kadar bütün "mt"hanları geçm"!t"r. Bütün Amer"kalılar adına, 
yarım yüzyıllık dostluk, güven ve kar!ılıklı saygıdan dolayı, s"zlere te!ekkür ed"yo-
rum. (Alkı!lar)

So#uksava! sona erd"kten sonra, mükemmel b"r !ey" ke!fett"k. Bas"tçe, "l"!k"-
ler"m"z"n, Sovyetler B"rl"#"yle kar!ı kar!ıya oldu#umuz zamandak" kadar öneml" 
olmadı#ını ve aslında, so#uksava! sonrasında, ortaklı#ımızın çok daha öneml" ol-
du#unun farkına vardık. B"rl"kte, NATO’yu, 20’"nc" Yüzyılın talepler"ne adapte ed"-
yoruz; Balkanlarda ve Ortado#uda barı! "ç"n ortaklık yapıyoruz; tüm bölgeye yar-
dımcı olacak yen" enerj" kaynakları gel"!t"r"yoruz. Geçen yılk" t"caret"m"z 6 m"lyar 
doların üzer"ndeyd"; son be! yılda, t"caret"m"z, yüzde 50’den fazla artmı!tır. Esk" 
Cumhurba!kanınız Turgut Özal’ın v"zyonu, Cumhurba!kanı Süleyman Dem"rel ve 
Ba!bakan Ecev"t’"n devam eden l"derl"#" ve Türk "nsanının d"nam"zm" sayes"nde, 
Türk"ye, bölgesel büyümen"n motoru hal"ne gelm"!t"r.

Önümüzdek" aylarda, ço#u enerj" sektöründe olan, Türk"ye’ye yen" "! "mkânları 
get"ren ve ülkeler"m"z" daha da yakla!tıran, m"lyarlarca dolar de#er"nde yen" proje-
ler" b"rl"kte ba!lataca#ız.

Bu Mecl"s, Türk"ye’y" yen" yüzyıla götürmek "ç"n, hal"hazırda cesur adımlar at-
mı!tır. Amer"kan basınının bunu "y" d"nlemes"n" "st"yorum: Haz"ran ve Eylül ayları 
arasında, bu Mecl"s, ola#anüstü 69 yen" kanun geç"rd"; bunu, eve dönünce, b"z"m 
Kongrem"ze de anlataca#ım; ama, !unu da anlıyorum: Sadece sayısı de#"l, öneml" 
olan, bu kanunların kal"tes"d"r. Sosyal güvenl"k konusunda dönüm noktasında ola-
cak b"r yasa, Uluslararası Tahk"m Kanunu, bankacılık reformu... Bu kanunlar cesa-
ret ve v"zyon gerekt"rm"!t"r. Anladı#ım kadarıyla, !"md" de, aynı cesaret ve v"zyonu 
gerekt"ren zor b"r bütçe kararıyla kar!ı kar!ıyasınız. Sa#lam b"r bütçe geç"reb"l"rse-
n"z, bu, ekonom"n"z" güçlend"recekt"r ve Amer"ka B"rle!"k Devletler"n"n kuvvetl" 
b"r !ek"lde destekled"#" IMF stand-by anla!ması beklent"s"n" "lerletecekt"r.

Yen" b"nyılın ba!langıcında, farklı geçm"!lerden, bugün kutladı#ımız, b"rb"r"-
m"ze yakla!maya g"den yolculu#umuza yansıyacak ender b"r !ans do#mu!tur. Yen" 
b"nyıla g"rerken ortaklı#ımızı daha da gel"!t"rmel"y"z.

Bugün, hep"m"z, Mustafa Kemal Atatürk’ün sayes"nde buradayız. (DSP sırala-
rından “Bravo” sesler", alkı!lar; MHP, ANAP ve DYP sıralarından alkı!lar) Çünkü, 
kend"s", Ankara’yı ba!kent olarak seçt"; sadece Ankara’yı ba!kent olarak seçt"#" "ç"n 
de#"l ve Türk"ye’n"n gelece#"n"n, bu gururlu Mecl"s"n sembol"ze ett"#" demokras"ye 
ba#lılı#ını sa#ladı#ı "ç"n. Yaptıklarının ço#unu, Batılı güçlerden destek almadan, 
hatta, onların muhalefet" kar!ısında, onlar Türk"ye’y" parçalamaya çalı!ıp küçük 
b"r ülke hal"ne get"rmeye çalı!ırken yaptıklarını hatırladıkça, Kend"s"n"n büyüklü-
#ünü b"r kez daha anlıyor ve etk"len"yorum. Ancak, bunlara ra#men, Kend"s"n"n, 
Türk"ye’y" "ç"ne kapamayıp, dünyaya açtı#ını da göz önüne alınca, büyüklü#ü gö-
zümde daha da artıyor.

$y" veya kötü, o zamanların olayları, Osmanlı $mparatorlu#unun da#ılması 
ve yen" Türk"ye’n"n yükselmes"yle, bu yüzyılın tüm tar"h"n" !ek"llend"rd". O "m-
paratorlu#un yıkıntılarından, Bulgar"stan’dan Arnavutluk’a, $sra"l’e, Arab"stan’a ve 
Türk"ye’n"n kend"s"ne kadar, yen" uluslar ve yen" üm"tler do#du; ancak, esk" dü!-
manlıkların kaybolması zor oluyor. Sınırların de#"!t"r"lmes" ve gerçekle!meyen "d-



d!aların karı"ımından b!r asır süren çel!"k!ler olu"tu; bunlar, B!r!nc! Balkan Sava"ı 
ve B!r!nc! Dünya Sava"ıyla ba"ladı, Ortado#u ve esk! Yugoslavya’da bugünkü çel!"-
k!lere kadar uzadı. 20’nc! Yüzyılı anlamak !ç!n, Türk!ye’n!n tar!h!, b!r anahtardır; 
ancak, ben !nanıyorum k!, Türk!ye’n!n gelece#!, önümüzdek! b!nyılın !lk yüzyılının 
"ek!llenmes!nde de son derece öneml! b!r rol oynayacaktır. (Alkı!lar) Bugün, b!r-
kaç dak!ka ayırarak, buna neden böyle !nandı#ımı anlatmak !st!yorum.

$nsanlar, har!ta ç!zeb!lmeye ba"ladıklarından bu yana, Türk!ye’n!n co#rafya-
sının sab!t gerçekler!ne d!kkat çekm!"lerd!r k!, Anadolu, kıtalar arasında b!r köp-
rüdür; Bo#azın en yakın noktasında, 1 k!lometreden kısa b!r mesafe Avrupa !le 
Asya’yı ayırır. S!zler!n !n"a ett!#!n!z köprüler, Türk!ye’y! her gün daha da saran t!-
caret ve dünyanın tüm bölgeler!ne anında ba#layan haberle"me devr!m! sayes!nde, 
aslında, kıtalar arasında ayırım da kalmamı"tır. Türk!ye’n!n Do#u !le Batı’yı b!rle"-
t!reb!lmes!ndek! ba"arısı, bu co#rafyayı göz önüne alınca, daha da önem kazan-
maktadır. Yakla"ık, tümü, demokras! ve barı"a akt!f dü"manlık !çer!s!nde olan veya 
demokras! ve barı"ı sa#layab!lmek !ç!n büyük engellerle mücadele eden kom"u-
lar tarafından etrafınız ku"anmı"tır. Güneydo#uda $ran, kapalı ve açık b!r toplum 
savunucuları arasında ola#anüstü tartı"malara "ah!t olurken, Irak, kend! halkına 
kend! baskı yapmaya, kom"ularını tehd!de ve toplu !mha s!lahları arayı"ına devam 
ed!yor.

Kuzey Irak’tak! Çek!ç Güç operasyonundak! deste#!n!zden dolayı, s!ze te-
"ekkür ed!yorum. Bu, Kuzey Irak’tak! !nsanları korumamıza, Saddam’ın baskısını 
azaltmamıza ve cesurca kar"ıla"tı#ınız 1991 yılındak! mültec! kr!z!n!n yen!den ya-
"anmasına mân! olmaktadır.

Ad!l, detaylı b!r barı" kurab!lmek !ç!n, çok !y! b!r !mkân do#mu"tur. Türk!ye, 
$sra!l ve Arap ülkeler!ne ba#lantılarından dolayı, barı" !ç!n b!r güçtür. Kuzeybatıda-
k! Balkanlarda, son 10 senede, 7 yen! demokras! do#mu"tur ve 4 sava" yüzb!nlerce 
masum hayata mal olmu"tur. NATO bünyes!ndek! Türk güçler! bu sava"ların sona 
ermes!ne yardımcı olmu"tur ve bu sayede, yüzyılın !nsan hakları ve !nsan !t!barına 
olan güçlü ba#lılı#ını serg!leyerek son bulmasını sa#lamı"tır. Bugün, kalıcı barı" 
!ç!n el ele çalı"ıyoruz; sadece etn!k tem!zl!#! ortadan kaldırmaya de#!l, Balkanlara 
huzur ve refah get!rmeye çalı"ıyoruz.

Do#uda, Sovyetler $mparatorlu#unun harabeler!nden 12 tane ba#ımsız devlet 
ortaya çıktı. Dünyada, "u anda, özell!kle onların sa#lam ve demokrat!k toplumlar 
hal!ne gelmeler!ne yardım etmekten daha büyük b!r görev yoktur. Bu görevde, aynı 
"ek!lde, Türk!ye, özell!kle aynı d!l, tar!h ve kültürü ta"ıyan devletlere ula"makta 
hep önder olmu"tur; fakat, hâlâ, yapılacak çok "ey var. Rusya’nın öneml! demok-
rat!k devr!m!n! tamamlamasına yardımcı olmalıyız. Rusya’ya, terör!zmle verd!#! 
sava"ın do#ru oldu#unu; fakat, s!v!llere kar"ı kaba kuvvet kullanmanın yanlı" oldu-
#unu, bunun, Rusya’nın çözmeye çalı"tı#ı sorunları daha da c!ddî hale get!rece#!n! 
anlatmalıyız.

Da#lık Karaba#’dak! sorunların çözümü !ç!n u#ra"malıyız. Bölgen!n enerj! 
kaynaklarını, yen! kurulmu" ba#ımsız devletler!n kend! ayakları üzer!nde durma-
larını sa#layacak ve Türk!ye !le Avrupa’nın büyümes!ne yardımcı olacak "ek!lde 
güvenl!k altına almalıyız.



Tüm bu zorluklan, dünya m!lletler!n!n neredeyse üçte l’!n!n bu ha"a 
#stanbul’da katılaca$ı AG#T z!rves!nde konu%ma %ansı bulaca$ız. 

Ger!ye baktı$ımızda ve gelecek nes!llere baktı$ımızda !k! de$!%!k !st!kbal hayal 
etmek mümkün; fazla zorlanmadan, b!r pes!m!st k!%!, karanlık b!r gelecek göreb!l!r: 
Barı% yolları parçalanmı% b!r Ortado$u, Saddam’ın kontrol altına alınmayan saldır-
ganlı$ı, Ortaasya ve Ka&aslarda yıkılmı% demokras!ler, bölgede yayılan a%ırı uçla%-
ma ve terör!zm, Balkanlarda yükselen %!ddet, Pak!stan ve H!nd!stan’da önlenemeyen 
b!r nükleer gerg!nl!k; ancak, b!r de farklı b!r v!zyon var k!, bu da, güçlü b!r Türk!ye’y! 
gerekt!ren, dünyanın yol kes!%!m!nde üç büyük !nancın b!rle%t!$!, haklı rolünü oyna-
yan Türk!ye !le zeng!nl!$!n yükseld!$! ve çatı%maların azaldı$ı b!r gelecek; toleransın 
!nancın b!r parçası oldu$una ve terör!zm!n saçma b!r !nanç oldu$una !nanılan b!r 
gelecek; !nsanların !nançları do$rultusunda hareket edeb!lece$! ve geçm!%ler!n! !lan 
edeb!lecekler!, kadınların e%!t saygı gördü$ü, m!lletler!n gelenekler!n! korumak ve 
dünyadak! ya%ama ayak uydurmak arasında ayrıcalık görmed!$! b!r gelecek; fark-
lılıklarımızı ve !nsanlı$ımızı koruyan, !nsan haklarına saygının arttı$ı b!r gelecek 
ve özell!kle, ço$unlu$u Müslüman olan m!lletler!n Müslüman olmayan m!lletlerle 
ortaklı$ının arttı$ı, !nsanların küçük ya da büyük üm!tler!n! yer!ne get!rmek !ç!n 
beraber çalı%ılan b!r gelecek üm!t ed!yorum k!, gelecekte b!r Amer!kan devlet ba%-
kanı Müslüman kültürü olan b!r ulusa h!tap ederken, b!rb!r!nden çok de$!%!k üç 
ülke olan Endonezya, N!jerya, Fas’ın !lerlemeler!n!n hep!m!ze esk!m!% uygarlıkların 
çatı%ması sorununu unutmamızı sa$ladı$ını söyleyeb!ls!n. 

Atatürk’ün 75 sene önce söyled!$! g!b! “ülkeler de!"#eb"l"r; fakat, uygarlıklar 
b"r bütündür.” Ba%kan Kennedy de aynı %ey! söylem!%t! Berl!n’de “özgürlükler bü-
lünemez” derken. Bütün bunlar do$rultusunda, bölgede ve dünyada m!lyarlarca 
!nsanın gelece$!, bu odadak! 25 sene boyunca alınacak kararlara ba$lı. Bu !nsan-
ların heps!n!n, Türk!ye’n!n kend!n! güçlü, la!k, gelenekler!ne saygılı, geçm!%!nden 
gurur duyan; ama, Avrupa’nın da tam b!r parçası olan b!r ülke hal!ne gelmes!nden 
çıkarları var. Bu, çok çalı%ma, v!zyon !steyen b!r görev; ama, zaten ço$unu yaptınız; 
Özal’ın reformları, bu Mecl!s!n kararları ve Türk !nsanının her gün b!nlerce yoldan 
enerj! dolu ve sorumlu b!r s!v!l toplum olma çabası. Beraber yaratmak !sted!$!m!z 
gelecek, Türk!ye’n!n ev!ndek! demokras!y! der!nle%t!rmes!yle ba%lıyor. Bu !lerleme-
y! Türk !nsanından daha fazla k!mse !stemez. B!rle%me ba%lattınız; !%kenceye kar%ı 
em!rlerle, pol!t!k part!ler!n haklarını koruyan yen! b!r yasayla, Mecl!s!n yaptıkları 
ve d!nam!zmle.

 Türk!ye’dek! Kürt vatanda%ların do$u%tan hakları olan normal b!r hayatı 
yakalayab!lmeler! !ç!n yollar açılıyor; fakat, hakkında ülkeler!m!z!n !lk kez yakın 
temas-kurdu$u, 50 sene önces!nden bahsed!len Evrensel #nsan Hakları Dekla-
rasyonunun söz verd!kler!n! yakalayab!lmek !ç!n, daha yapılacak çok %eyler var. 
Bu !lerleme, yen! yüzyıla g!rerken, Türk!ye’n!n !nancının ve ba%arısının en büyük 
gösterges! olacak. Herkesten daha net olarak, en çok, en net olarak, Atatürk’ün, 
Türk!ye Cumhur!yet!n!n kurucusunun söyled!$! %u sözlere katılıyoruz: “Egemenl"k, 
korku üzer"ne kurulmamalıdır.” (Alkı#lar)

Amer!ka’nın, Avrupa’nın veya herhang! b!r!n!n s!z!n gelece$!n!ze yön ver-
meye hakkı yoktur. Bu hakka sadece s!z sah!ps!n!z. Demokras!, bu demekt!r. Bu 
konular üzer!nde durmamızın sebeb!, bahsett!$!m sebeplerden dolayı, Türk!ye’n!n 
ba%arısında der!n b!r çıkarımız olmasıdır. B!z kend!m!z!, s!z!n dostunuz olarak gö-
rüyoruz. (Alkı#lar)



!unu da hatırlayınız k", ben"m geld"#"m ülkede herkes"n e$"t yaratıldı#ı "nancı 
vardır; ama, b"zde de kölel"k vardı, kadınlar oy kullanamıyordu ve ben, real"zas-
yonun mükemmel olmayan $ek"ller"n" de b"l"yorum. B"z de Amer"ka’da uzun b"r 
süreçten geçt"k; ancak, bu seyahat, de#er b"r seyahat olmu$tur.

Sorunlu yüzyılımızdan aldı#ımız ders odur k", yazarlar ve gazetec"ler kend"-
ler"n" özgürce "fade ett"kler"nde, sadece temel haklarından b"r"n" kullanmakla kal-
mayıp ekonom"k kalkınma "ç"n öneml" olan f"k"r alı$ver"$"n" de körüklemekted"r-
ler. Böylel"kle barı$ korunur. %nsanlardak" normal olan farklılıklardan söz etmen"n 
barı$çı yolları sa#landıkça, barı$ sürdürüleb"l"r. %nsanlar kültürler"n" ve "nançlarını 
ba$kalarının haklarına mân" olmadan kutlayab"ld"kler" sürece, ılımlılar a$ırı uç ha-
l"ne gelmezler.

Gelece#" bel"rlemen"n "k"nc" b"r yolu da, Ege bölges"ndek" gerg"nl"#" azaltmak-
tır. Bunun yapılab"lmes" "ç"n, Türk"ye ve Yunan"stan’ın çok çalı$ması gerekmekte-
d"r. Bu zorlu "l"$k"dek" der"n tar"h", "nanın bana, anlayab"l"yorum; fakat, "nsanlar, 
yen" ve daha "y" b"r tar"h"n yaratab"lece#" "mkânları görmeye ba$lıyorlar. Ba$bakan 
Ecev"t’"n Hükümet", bu yolda öneml" atılımlar yaptı. Kend"s"n"n, bana önceden 
söyled"#" b"r $eye katılıyorum: S"z" ayrı tutan b"r tar"h ve co#rafya kadar, s"z" b"r-
le$t"ren b"r tar"h ve co#rafya da var Ege’de. Yunan"stan da barı$ "ç"n r"ske atılıyor ve 
daha önce h"ç olmadı#ı kadar, Türk"ye’n"n gelece#"n"n Avrupa’da yattı#ını anlıyor. 
Balkanlardak" dengey" sa#lamak "ç"n b"rle$t"n"z k", Türk"ye veya Amer"ka’ya naza-
ran, onlar "ç"n çok daha zordu bu atılım. %k" m"llet"n "nsanları, A#ustostak" deprem 
trajed"s"nde ve tekrar, geçen ha&ak" korkunç depremde b"rle$t"ler. Bu depremlerde 
b"r yakınını veya ev"n" kaybeden her "nsanın b"ld"#" g"b", bunlar, Türk veya Yunan 
trajed"ler" de#"l, "nsanlık trajed"s"yd"ler ve dünya, bu "k" m"llet"n b"rb"r"ne kar$ı 
serg"led"#" "nsancıl davranı$ı asla unutmayacaktır.

Kıbrıs’ta ad"l b"r anla$manın sa#lanması "ç"n de beraber çalı$malıyız. %k" ta-
rafın, dün, Genel Sekreter Annan’ın davet"n" kabul etmeler"n" de sev"nçle kar$ıla-
dım. Amaçları, Kıbrıs sorununun toptan çözümü hakkında anlamlı görü$meler"n 
tabanını hazırlamaktır. Üm"t ed"yorum k", bu görü$meler, b"zler" kalıcı barı$a b"r 
adım daha yakla$tırsın. %nanıyorum k", görü$meler sonucu ula$ılmı$ b"r çözüm, "k" 
tarafın da temel "stekler"n" yer"ne get"rmen"n en "y" yoludur. Son olarak, beraber 
yaratmak "sted"#"m"z gelecek "ç"n, Avrupa’dak" yanda$larımız tarafından öngörüye 
"ht"yacımız var; bölünmez, demokrat"k ve tar"hte "lk kez barı$ "çer"s"nde olan Av-
rupa v"zyonumuzun Türk"ye’y" kucaklamadan gerçekle$meyece#" öngörüsü. (Al-
kı!lar)

Amer"ka B"rle$"k Devletler", Avrupa Toplulu#unun b"r üyes" de#"ld"r; fakat, 
ben, devamlı, Avrupa’nın bütünle$mes"n"n daha hızlı ve daha "ler" g"tmes"n" des-
tekled"m ve bu, Türk"ye’y" de kapsar. Hâlâ, Avrupa’ya dar b"r görü$le bakanlar var. 
Onların Avrupalan, $u da#larda veya $u su kütles"nde veya daha da kötüsü, "n-
sanların Tanrı’ya daha de#"$"k $ek"lde "badet etmeye ba$ladıkları yerlerde b"teb"l"-
yor; fakat, büyüyen ve üm"t saçan b"r topluluk, Avrupa’nın, b"r yer oldu#u kadar, 
b"r f"k"r oldu#unu da kabul ed"yor. Bu f"k"r, "nsanların, farklılıktan -f"k"r, kültür 
ve "nanç farklılı#ından- güç alab"lece#"d"r. Bunda, demokras" ve "nsan haklarının 
önem" büyüktür. Genelde, Batı ded"#"m"z, n"telend"rd"#"m"z bu topluluk, e#er b"r 
f"k"r "se, bunun kararla$tırılmı$ b"r do#u sınırı yoktur; özgürlü#ün g"tt"#" yere ka-



dar uzanab!l!r. On sene önce bu ay, Berl!n Duvarı yıkıldı; Avrupa’nın üzer!nden 
b!r perde kalktı. Bu yıldönümünü en !y! kutlamanın yolu, bu özgürlük h!ss!n! yen! 
nesle h!ssett!rmekt!r. 1989 yılında, gözümüze !l!"en, b!rle"mey! tamamlamanın en 
!y! yolu, tüm güneydo#u Avrupa’yı Avrupa f!kr!ne ve b!rl!#!ne dah!l etmekt!r. Bu, 
Sırb!stan’da demokras! demekt!r; bu, Ege’de barı" demekt!r; bu, Avrupa B!rl!#!ne 
tam olarak kabul ed!len, ba"arılı ve demokrat!k b!r Türk!ye demekt!r. (Alkı!lar)

Bu b!nyılın ba"ında, o kadar üm!tler!m!z var, gurur duyaca#ımız çok "eyler 
var; fakat, asla unutmamalıyız k!, Türk!ye, b!r zamanlar en az b!z!m kadar opt!m!st 
olan b!rçok uygarlı#ın harabeler! üzer!ne kurulmu"tur. Onların u#radı#ı sona u#-
ramamak !ç!n, üm!tler!m!z! ve sözler!m!z!, elle tutulur eylemlerle desteklemel!y!z; 
hâlâ önümüzde bulunan zorlukları görmel!y!z ve tar!he dönü"en "u yüzyılda, b!ze 
her "ey! veren güven!m!z! kaybetmemel!y!z.

Türk!ye, b!rçok engel! a"arak, kısa zamanda çok !lerled!. Sadece 61 yıl evvel bu 
ha$a, Atatürk vefat etm!"t!. O zamanlar, Ba"bakan Ecev!t, vefat etm!" b!r öndere 
saygılarını sunmak !ç!n Saraya gelen okullu çocuklardan b!r!yd!. S!zler, hep!n!z, 
onun, sonlara do#ru, benc!ll!kten tamamen uzak olarak, b!r nes!lden d!#er!ne ve 
her yen! nesle tavs!yeler!n! emretmek g!b!, kend!s! !ç!n dü"ünmeye devam eden, 
dü"ünceler!n! da!ma tartarak gözden geç!ren ve demokras!y! "ek!llend!ren genç-
lers!n!z.

Türk!ye’n!n bu yüzyılda yarattıkları, !nsanların kend!ler!ne daha güzel b!r ge-
lecek hazırlama yolunda yapab!lecekler!n!n canlı b!r örne#!d!r. Önümüzde !mt!-
han ed!lmem!" yen! b!r yüzyıl bulunmaktadır. Bu, büyük b!r fırsattır. Bu odada 
ba"layan ve halen yükselmekte olan demokrat!k devr!m! der!nle"t!rerek, Türk!ye, 
vatanda"larına !y! h!zmet etmekten daha da fazlasını yapab!l!r. S!z!n örne#!n!zle 
ve s!z!n çabanızla, Türk!ye, dünyanın !lham kayna#ı olab!l!r. Te"ekkür ed!yorum. 
(Ayakta alkı!lar)
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Azerbaycan Cumhurba!kanı Haydar Al"yev

Türk!ye Cumhur!yet!n!n Hörmetl! Böyük M!llet Mecl!s!,
Hörmetl! m!lletvek!ller!,
Hörmetl! Sadr, hörmetl! hanımlar ve cenaplar;
Men, s!z!, Azerbaycan Halgı adınnan sem!m! ga!pten selamlıyram; s!ze, Tür-

k!ye Cumhur!yet!ne, Türk!ye Halgına, bütün gelecek !"ler!n!zde u#urlar d!l!rem. 
(Alkı!lar)

Men!m, yen!den, Böyük M!llet Mecl!s!nde m!lletvek!ller!n!n gar"ısında h!tap 
etmek !mkânı aldı#ıma göre, mene bu nes!p oldu#una göre, men çok ho" baktım 
ve buna göre de te"ekkür ed!rem. (Alkı!lar)

S!z b!l!rs!n!z k!, ben, dünen, Türk!ye Cumhur!yet!n!n Prez!dent! zatıâl!ler!n! 
Hörmetl! Ahmet Necdet Sezer’!n devet!yle Türk!ye’ye resmî sefere gelm!"em. 
Türk!ye’ye sefer etmek ben!m üçün yen! b!r "ey de#!l; ancak, her defe Türk!ye’ye 
gelende, özümü, çok baht!yar h!ssed!rem; özümü, öz vatanımdak! k!b! h!ssed!rem; 
özümü, garda"larımın arasında h!sseder!m. (Alkı!lar)

Dün ve bugün, b!z, Türk!ye- Azerbaycan dostlu#u, garda"lı#ı ve bu dostluk, 
garda"lık alageler!n!n !nk!"af ett!r!lmes! !ç!n, b!rçok saylar gösterd!k. Hörmetl! 
Prez!dent Cenap Ahmet Necdet Sezer !le Hörmetl! Ba"nazır Cenap Bülent Ecev!t 
!le görü"ler geç!rtt!k. Bugün, ben, Ba"nazır Yardımcısı Hörmetl! Devlet Bahçel! !le, 
Ba"nazır Yardımcısı Hörmetl! Mesut Yılmaz !le, ve Genelkurmay Ba"kanı Hörmetl! 
Hüsey!n Kıvrıko#lu !le, Türk!ye’n!n Har!c!ye Nazırı Hürmetl! $sma!l Cem !le de 
ayrıca görü"ler geç!rtt!m.

Bütün bu görü"ler!m!z!n, danı"ıklarımızın, esas maksadı, yan!, bunun ana 
hadd!, Türk!ye-Azerbaycan alageler!n! daha da yüksek sev!yeye kaldırmaktan !ba-
rett!r. Öten !ller, b!z!m ülkeler!m!z!n halklarımız arasında dostluk ve garda"lık ala-
geler! artmakta devam ed!yor. B!z, artık, Türk!ye-Azerbaycan stratej!k partnörlük 
alageler! sev!yes!ne gel!p çatmı"ık. Bu, devletlerarası alagelerd!r; ancak, halkları-
mızın arasındak! alageler!n tar!hî de çok büyüktür ve onun g!ymet! de bundan 
artıktır; çünkü, b!z, eyn! köklere mensup olan halklarık, eyn! m!llî manevî de#er-



ler! payla"an, eyn! d!le, eyn! d!ne mensup olan halklarık; b!z, hamımız, b!r kökten 
gel!r!k. (Alkı!lar) Onun yer!nde, b!z!m hamımızın f!kr!, zekâsı, bu köklerle ba#lıdır 
ve b!z, Azerbaycan’da, b!z!m halklarımızın mensup oldu#u bu kökler!, m!llî manevî 
de#erler! yüksek g!ymetlend!r!r!h ve bu de#erlere, bu tar!he da!m! sadık oldu#u-
muzu b!r daha men beyan ed!rem. (Alkı!lar)

Azerbaycan, devlet müstag!ll!#! elde edenden sonra, Türk!ye !le Azerbaycan 
arasında devletler arası alagalar yaranıptır ve ded!#!m g!b!, bu alagalar !lbeyl! 
!nk!"af ed!pt!r ve !nd!, stratej!k part!yorluk sev!yes!ne gel!p çatıptır. B!z!m !ç!n, 
Azerbaycan !ç!n, genç, müstag!l, ba#ımsız b!r ülke !ç!n bunun çok böyük ehem-
m!yet! var; çünkü, b!z, Türk!ye’ye tar!hle ba#lıyık. 20’nc! Asırda da, b!z!m geç-
m!"te, hele Azerbaycan’da Sovyet hâk!m!yet! kurulmadan Türk!ye’yle alagalarımız 
çok sık oluptur ve çok onlarla b!z b!r yerde olmu"uk. Sonra !se, Azerbaycan, dev-
let müstag!ll!#!n! elde eden k!m!n, Türk!ye, Azerbaycan’ın !st!klal!yet!n! dünyada 
tanıyan !lk devlet olmu"tur ve Azerbaycan’a o vaktan da!ma destek verm!"t!r ve 
destek vermekte devam eder. B!z, 70 yıl b!rb!r!m!zden ayrı dü"mü"ük. B!z, Sov-
yetler B!rl!#!nde ya"amı"ık, Türk!ye !se, müstag!l devlet olarak öz yoluylan ged!p 
!nk!"af ed!pt!r.

Her halkın her devlet!n çerçeves!nde, özüne mahsus nal!yetler! de var !tk!-
ler! de var; ancak, Türk!ye, o !llerde de b!z!m !ç!n hem !"e caz!bedar olmu"tur. 
B!z, o !ller Türk!ye !le b!r ba"ka alagalarımız olmasa da, hem !"e Türk!ye’n!n he-
yatını d!kkatle !zlem!"!k, Türk!ye’n! sevm!"!k, Türk!ye’n! ga!b!m!zde saklamı"ık ve 
Türk!ye’nen govu"mak arzusuyla ya"amı"ık ve nah!yette, on yıl bundan önce b!z 
govu"mu"uk. (Alkı!lar)

20’nc! Asırda, Osmanlı $mparatorlu#u da#ılandan sonra, Türk!ye, böyük, "e-
re%! b!r yol geç!pt!r. Ben, bugün, böyük memnun!yet h!ss!yle, burada, bu Mecl!ste, 
Böyük M!llet Mecl!s!nde h!tap ed!rem ve Böyük M!llet Mecl!s!n!n 80 !ll!h tar!h!ne 
öz hörmet !ht!ramımı b!ld!r!rem; 80 !l, müstag!l devlet Türk!ye, Türk!ye Cumhur!-
yet! ve Türk!ye Cumhur!yet!n!n bütün heyatının meseleler!n! halleden Böyük M!l-
let Mecl!s!... Türk!ye’de cumhur!yet gurulandan sonra. Türk!ye böyük yol geçm!", 
!nk!"af etm!"; dünyanın !kt!sadî c!hetlen !nk!"af etm!" ülkeler!nden b!r! olmu"tur; 
güçlü, gudretl! devlet olmu"tur; demokrat!k, hukukî, la!k devlet olmu"tur ve dün-
yada özüne mahsus olan yer!n! tutmu"tur. Bunlar hamısı, b!zde, Azerbaycan’da, 
her b!r  Azerbaycanlılara büyük !&!har h!ss! do#urur ve aynı zamanda, Türk!ye’n!n 
cumhur!yet devr!nde ya"adı#ı hayat, b!z!m !ç!n örnekt!r, b!z!m !ç!n tecrübe merke-
z!d!r, memba#!d!r. Bunları derken, tab!îd!r k!, Türk!ye Cumhur!yet!n!n hansı a#ır 
"artlar !çer!s!nde yarandı#ını unutma olmaz. B!z, Azerbaycan’da, bunu yüksek k!y-
metlend!r!r!z. Bütün Türk dünyasının böyük "ahs!yet!, böyük o#lu, be"er tar!h!n!n 
meydana çıkardı#ı en büyük !nsanlardan b!r! Mustafa Kemal Atatürk’ün !rades!yle 
1923’üncü yılda yer almı" Türk!ye Cumhur!yet!, o gadar güçlü temel esasında yer 
alıktır k!, o, artık, 72 y!ld!rk! cumhur!yet g!b! ya"ıyır, !nk!"af ed!r. Türk!ye’de bunu 
hamı gıymetlend!r!r; ama, b!lmel!s!n!z k!, b!z, garda" olarak, dost olarak, belk! de 
s!zden de çok bunun gadr!n! b!l!r!k, bunu kıymetlend!rd!k. (Alkı!lar)

B!z Azerbaycan’da çok memnunuk k!, Türk Halkı, Türk!ye Cumhur!yet! ya-
ranannan Mustafa Kemal Atatürk’ün koydu#u yolla g!d!p ve bu yolda hem"e ona 



u!urlar get"r"kt"r. Benden soru#anda k", böyük Atatürk’ün Türk Halkına koyup 
g"tt"!" "rs neden "barett"r? Ben dey"rem k", bu "rs o kadar böyüktür k", hams"n" 
ahat etmek mümkün de!"l; ancak, en böyük "rs, onun yarattı!ı, kurdu!u, ya#attı!ı 
ve bugün u!urla ya#ayan Türk"ye Cumhur"yet"d"r. (Alkı!lar) Eyn" zamanda, böyük 
Atatürk’ün Türk Halkına koydu!u böyük "rs kahraman, yen"lmez Türk Ordusudur, 
Türk asker"d"r. (Alkı!lar)

Mes, hem "kt"sadî "nk"#afına göre, hem harbî kudret"ne göre, "mkânlarına göre 
Türk"ye bu yetm"# yılda en a!ır, çet"n dev"rlerden geçerek ya#ayıp "nk"#af ed"p ve 
bütün Türk"ye’n"n aleyh"ne olan dü#man kuvveler"n her b"r"n", ham"s"n"n gar#ısnı 
u!urla alıptır.

Bana, bugün, Türk"ye’n"n tar"h" hakkında s"ze çok söz demek belk" de gar"be 
geler; çünkü, s"z, bunu, benden yah#" b"l"rs"n"z; ancak, ben, bunları söylüyorum, 
ona göre k", Azerbaycan Halkının ga"b"nde olan h"ss"yatları s"ze çattırım ve b"les"-
n"z k", Mustafa Kemal Atatürk’ün yarattı!ı Türk"ye, b"r Türk"ye Cumhur"yet" "ç"n 
de!"l, bütün Türk dünyası "ç"nd"r, Azerbaycan "ç"nd"r. (Bravo sesler", alkı!lar)

B"z, Türk"ye’n"n bugünkü yüksek durumda olmasından çok böyük memnun-
luk h"ssed"yorug ve hesap eder"k k", Türk"ye, bundan sonra da, kar#ısında duran 
vaz"feler"n ham"s"n" u!urla hayata geç"recekt"r ve tuttu!u yol "le demokratya yolu 
"le "nsan haklarının korunması yolu "le h"kukî devlet yolu "le pazar "kt"sad"yat yo-
luyla u!urla "lerleyecekt"r.

Azerbaycan, genç müstag"l devlett"r. S"z b"l"rs"n"z k", 1918’de Azerbaycan, "lk 
defa devlet müstag"ll"!"n" elde etm"#; ancak, o vakt o devlet"n ya#aması mümkün 
olmamı#, 23 aydan sonra o devlet sukut etm"#t"r. Ona göre de müstag"ll"!" elde etme 
var. Osmanlı $mparatorlu!unun da!ıldı!ı zaman b"r Türk"ye Cumhur"yet" yaratma 
vardı; ama onu ya#atmak, onu "nk"#af ett"rmek, onun yaratılmasından da çet"n"d"r. 
S"z bunu etm"#s"n"z ve bunu etm"#s"n"z, ona göre k", s"z, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
"rs"ne, O’nun ves"yetler"ne, O’nun koydu!u yola sadık olmu#sunuz. (Alkı!lar)

B"z, yetm"# yıldan sonra, 1991’"nc" yılın sonunda, Azerbaycan’ın müstag"ll"!"-
n", ba!ımsızlı!ını "lan ett"k ve o zamandır k", Sovyetler B"rl"!" da!ılırdı ve n"hayet, 
Sovyetler B"rl"!"n"n da!ılması hakkında beyanat ver"ld". Sovyetler B"rl"!"n"n dah-
l"nde olan 15, beraber hüyuklu müstag"l, yan" müttef"k respubl"kaların her b"r", öz 
ba!ımsızlı!ını, "st"glal"yet"n" "lan ett"; Azerbaycan da "lan ett".

Ancak, Azerbaycan, öz "st"glal"yet"n" "lan ederken çok a!ır, çok çet"n b"r #e-
ra"tte ya#ıyordu. 1988’"nc" yıldan Ermen"stan, hele Sovyetler "tt"fakının dahl"nde 
oldu!umuz zaman, Azerbaycan’ın torpak "dd"asıyla çıkı# etm"#, Azerbaycan’ın ay-
rılmaz h"sses" olan Da!lık Karaba!’ı öz el"ne geç"rtmeye ceh gösterm"# ve net"cede, 
sonra, onlar müeyyen u!urlar elde etm"#, muharebe ba#lamı#tır ve 1991’"nc" yılın 
sonunda Azerbaycan devlet müstag"ll"!"n" "lan edende, artık, Azerbaycan torpak-
larının b"r kısmı Ermen"stan tarafından "#gal olunmu#tur ve Azerbaycan’da muha-
rebe ged"rd"r ve beyle b"r zamanda, müstag"ll"!" "lan edenden sonra, o müstag"ll"!" 
koruyup saklamak, tasavvur edeb"l"rs"n"z k", ne gadar çet"n, ne gadar da a!ır b"r "# 
oluptu.

Do!rudur; bu. "llerde, b"z, çok böyük sınaklardan keçt"k, büyük tehl"keler-
den kurtardık; ancak, müsteg"ll"!"m"z" koruduk, sakladık ve muhkemlend"rd"k. 



Azerbaycan’a bu barada -b!zde b!r söz var- get!rmed!; yan!, b!z!m bu müsteg!ll!"! 
elde edende, ba#ka Sovyetler B!rl!"!ne dah!l olmu# cumhur!yetlerde !st!krar vardı, 
sab!tl!k vardı; ama, b!zde sab!tl!k yok !du, eyn! zamanda, Ermen!stan’lan da sava# 
vardı. Bunlar, Azerbaycan’a çok böyük zerbeler vurdu ve Ermen!stan’ın, Azerbay-
can torpaklarını !#gal etmes!n!n sebepler! de ondan !barett!r k!:

B!r!nc!; Ermen!stan’a daha da çok yardım ed!ld!, Sovyetler B!rl!"! zamanında, 
ondan sonra da b!r nece ülkelerden Ermen! d!asporasından yardımlar ed!ld!; ama, 
Azerbaycan’a h!çb!r yardım ed!lmed!.

$k!nc!; Ermen!ler bu zaman Da"lık Karaba"’ı ele geç!rtmek !ç!n dah!lde olan 
bütün zıdd!yetler! aradan kaldırdılar, ham!s! b!r !dea etrafında -Ermen!ce buna 
m!hatsum dey!d!ler; yan!, Da"lık Karaba"’ın Ermen!stan’a b!rle#t!r!lmes!- “m!hat-
sum, m!hatsum” sözü d!yerek, ham!s! b!rle#t!; ama, Azerbaycan’da teessü%ü k!, halk 
b!rle#eb!lmed!. Hâk!m!yet u"runda mübarzeler gett! ve 1988’!nc! yıldan 1993’üncü 
yıla kadar dört defa hâk!m!yet de"!#!ld!. Azerbaycan’da bez! s!yasî kuvveler s!lahlı 
desteler yarattı ve bu s!lahlı desteler!n ham!s!n! seferber ed!p, cepheye gönder!p, 
torpakları müdafaa etmeye vezne Azerbaycan’ın !çer!s!nde hâk!m!yet mübarzes! 
ba#ladı ve zıdd!yetler ba#ladı.

Bunlardan da Ermen!stan çok meharetle !st!fade ett! ve bunlar ham!s!, son 
olarak, 1993’ün !yun ayında, yan! haz!ran ayında, Azerbaycan’da vatanda# muhare-
bes! yarattı. Vatanda# muharebes!, hem Azerbaycan’ın !ç!nde g!tt!, ayrı ayrı s!lahlı 
desteler b!rb!r!yle vuru#maya ba#ladı; çünkü, bu da cumhurba#kanı olmak !stey!r 
o da cumhurba#kanı olmak !stey!r, bu da cumhurba#kanı olmak !stey!r. Öbürsü 
tere%en !se, Azerbaycan’ın bazı bölgeler!nde bundan !st!fade ederek mesele, gü-
ney bölges!nde Talı#lar, orada b!r Dalı# cumhur!yet! yaratıp Moskova’ya müraca-
at ett!ler k! “b!z Rusya’ya katılmak !steyr!k” yahut da k!, Azerbaycan’ın kuzey!nde 
Lezg!ler var, onlar da b!r Cumhur!yet yaratmaya çalı#tılar. Böyle b!r zor durum 
1993’üncü yılın Haz!ran ayında ba#verd!; vatanda# muharebes!, ancak, halkımı-
zı b!z b!rle#t!reb!ld!k ve bunun uhdes!nden geld!k; ama, bununla da !# b!tmed!. 
Ondan sonra 1994’üncü yılda, bazı, hele evler!nde s!lahlar olan, s!lahlı desteler 
olan !nsanlar b!r darbe yapmak !sted!ler. Onda artık ben Cumhurba#kanıydım, 
pr!z!dent-Cumhurba#kanıyım; ama, halk, kalktı, buna !mkân vermed!. 1995’!nc! 
yılın Mart ayında yen!den b!r s!lahlı deste, b!z!m Dah!l! $#ler Nazırı, yan!, $ç!#ler 
Bakanlı"ında olan b!r s!lahlı deste yen!den b!r darbe yapmak !sted!; onun da kar-
#ılı"ını aldık. Tasavvur ed!n, 1991’!nc! yılın sonunda b!z !st!klal!yet elde etm!#!z, 
ama, 1995’!nc! yıla kadar da öyle darbelerle rastla#mı#ız.

Bunlar tab!îd!r k!, Azerbaycan’ın !kt!sad!yatına da zarar verd! ve Ermen!stan’ın 
Azerbaycan topraklarının !#gal olunmasına !mkânlar yarattı ve bunların net!ces!n-
de Azerbaycan torpaklarınm 20 fa!z! Ermen!stan tarafından !#gal olundu. Bu a"ır 
muharebe zamanı, 1994 yılının May ayında, b!z, Ermen!stan’la ate#! yandırma hak-
kında saz!#, anla#ma !mzaladık. O vakten ate# yoktur altı yed! yıldır; ama, barı# da 
yoktur. B!z, meseley! barı# yoluyla sulh yoluyla elde etmek !st!y!r!k; ancak, Erme-
n!ler, öz üstünlü"ünle, yan!, b!z!m torpakları !#gal ett!kler!ne göre ve !#gal ed!lm!# 
torpaklardan 1 m!lyon Azerbaycan’ı zorlan çıkardılar, onlar çadırlarda ya#ıyorlar. 
Tasavvur ed!n, 7-8 !l !nsan çadırda ya#asın; ev!n!, e#!"!n!, her b!r #ey!n! y!t!rm!# 
!nsan... Onlar, bundan !st!fade ederek, konstr!kt!v mulgeyden çek!n!rler.



Do!rudur; beynelm"lal halk te#k"latlar kararlar kabul ed"pt"r. Mesela, B"rle#-
m"# M"lletler Te#k"latının Güvenl"k Konsey" karar kabul ed"pt"r k", Ermen"stan, 
"#gal olunmu# Azerbaycan torpaklarından çıkmalıdır; ama, Ermen"stan bunu et-
m"y"r.

AG$K 1992’nc" y"lde, M"nsk Grubu yer alıktır. Türk"ye de M"nsk Grubu "ç"n-
ded"r. M"nsk Grubu, Ermen"stan-Azerbaycan kon%"kt"n" sulh, barı# yoluyla hallet-
mek "ç"n yaradılıptır. Ancak, bu M"nsk Grubu -"nd" onların e# ba#kanları Rusya’dır, 
Amer"ka’dır, b"r de Fransa’dır- onlar da "md"ye kadar b"r "# göreb"lm"y"pler; yan", 
b"r ne#e tekl"%er" "ler" sürübler; b"z, onları kabul etm"#"k; ama, Ermen"stan kabul 
etm"y"pt"r ve b"z, defelerle Amer"ka’ya da, Rusya’ya da, Fransa’ya da, d"!erler"ne de 
dem"#"k k", s"z, Ermen"stan’a yardımlar ed"rs"n"z. Azerbaycan’a Amer"ka ambargo 
koyuktur. S"z, Ermen"stan’a yardımlar ed"rs"n"z. Ermen"stan’a s"z tes"r ed"n; yan", 
baskı yapın k", onlar, beynelm"lal halk hukuk normalarına tab" olsunlar, "#gal olmu# 
torpaklardan çıksınlar ve Da!lık Karaba!’ın da statüsünü, b"z, beynelm"lal halk hu-
kuk normaları prens"p esasında halledek. Ancak, onlar da bunu etm"y"rler!

Son vaktlarda, b"l"rs"n"z k", ben, Ermen"stan Pr"z"dent" Koçaryan’la b"rçok 
görü#ler geç"rm"#em, 15 görü# geç"rm"#em. Çünkü, bunu, b"ze, yan" meslehet gör-
düler. Amer"ka da, Rusya da, Fransa da, d"!erler" de, k", s"z, b"r görü#ün, belk" bu 
görü#ler b"r #ey ver"r. $nd", görü#ürük, h"çb"r #ey elde etmek mümkün olmur; ama, 
aynı zamanda, her b"r" der k", Ermen"stan, Azerbaycan Cumhurba#kanı, hansı razı 
da gelse, b"z, onu destekleyece!"z; ama, razı gelmek de mümkün de!"l. Çünkü, Er-
men"stan, b"z"m torpakları "#gal ed"pd"r, öz #artlarını koyuyor; ama, b"z de o #art-
ları kabul edeb"lmel"y"k.

Bak, böyle b"r dev"r b"z ya#amı#ık; ama, bunlara bakmayarak, b"z, 1995’"nc" 
yılda, Azerbaycan’da, dah"lde "st"krarı yarattık. Bütün o Azerbaycan’ın dah"l"nde 
olan ayrı ayrı kanunsuz s"lahlı desteler" aradan götürdük, ate#kes" tem"n ett"k ve 
"çt"maî, s"yasî stab"ll"k b"zdeyd". $st"krar, Azerbaycan’da artık, 1995, 1996 ncı yıl-
dan "nd" hükmü sürür ve bu zaman b"ze "mkân verd" k", b"z, artık, Azerbaycan’ın 
ıkt"sadıyatıyla me#gul olak; çünkü, Azerbaycan, öz devlet müstak"ll"!"n" "lan eden-
de, beyan ed"pt"r k", Azerbaycan, demokrate yoluyla gelecek ve b"z, demokrate 
yoluyla gel"r"k. Azerbaycan, hukukî devlet guracak; b"z, hukukî devlet gururuk. 
Azerbaycan’da, bütün v"cdan azatlı!ı, söz azatlı!ı, matbuat azatlı!ı tem"n olacak; 
b"z, bunu etm"#"k. Azerbaycan, dünyevî devlet olacak; b"z bunu beyan etm"#"k -s"z 
“la"k” ders"n"z, b"z “dünyevî” der"k- devlet olacak; b"z, bunu etm"#"k. Bu yoldan 
gel"r"k ve bu yoldan da heç vakt dönmeyece!"z. Men s"ze "k" #ey demek "st"rem: 
B"r"nc"s", Azerbaycan, öz müstak"ll"!"n" bundan sonra heç vakt el"nden vermeye-
cek (Alkı!lar) ve tuttu!u yol "le, demokratya yoluyla, hukukî devlet, dünyevî dev-
let yoluyla, pazar "kt"sad"yatı yoluyla "lerleyecekt"r. (Alkı!lar) Böyle b"r a!ır, çet"n 
vaz"yette, b"z, 1996’ncı yıldan, artık, Azerbaycan’da, "kt"sadîyatı "nk"#af ett"rmeye 
ba#ladık. S"z"n vakt"n"z" alıp, men, rakamlar göstermek "stem"rem; ancak, b"z"m 
hayata geç"rtt"!"m"z ıslahatlar; "kt"sadî ıslahatlar, hukuk ıslahatları, sosyal ıslahat-
lar, s"yasî ıslahatlar, özelle#t"rme, bunlar ham"s" b"rl"kte Azerbaycan’da "kt"sadîyatın 
"nk"#afını tem"n ed"pt"r ve 1996’ncı yıla kadar, e!er, Azerbaycan’da "l be "l "kt"sad"-
yat en"rd"s" a#a!ıya dü#ürdü. Yan", her "l, geçen "lden a#a!ıda olurdusa, "md", 1996 
‘ncı yıldan her "l kalkır, kalkır, kalkır.



B!z, Azerbaycan’ın ne" petrol strategyasını yarattık. 1994’üncü yılda b!l!rs!n!z 
k!, Azerbaycan büyük b!r kontrakt !mzaladı ve o kontraktlan Azerbaycan’ın Hazer 
Den!z!nde olan ne" yataklarının, Azerî çırak güne#l! yataklarının 11 #!rketle b!r-
l!kte !#lenmes!ne b!z ba#ladık. Bunu çok dünyada büyük aks!seda yarattı ve buna 
asrın kontratı adını verd!ler ve b!z bu !#e ba#ladık. 1997’nc! yılda, artık, oradan b!z 
ne" hasıl ett!k. B!z, onu !hraç ed!r!k ve Bakü-Supsa ne" borusuyla, Petrol Boru-
suyla Karaden!z’e Gürc!stan’ın Supsa L!manına !hraç ed!r!k, b!r de Rusya’nın No-
voross!sk L!manına !hraç ed!r!k; ancak, b!z o vakıtta, o kontraktı !mzalayanda da, 
esas !hraç borusu Bakü-Ceyhan borusunu orada karara almı#tık ve öten !llerde 
b!z, bu varda !#ler görmü#ük ve b!l!rs!n!z k!, artık, bütün anla#malar !mzalanıptır 
ve Bakü-Ceyhan, Bakü-T!$!s-Ceyhan !nd!deyl!k, Bakü-T!$!s-Ceyhan ne" borusu-
nun !nd! !n#aatına ba#lanır. B!r 5-6 ay, yag!nk!, bu proje, mühend!s !#ler! edecek, 
ondan sonra, !#te, !n#aat ba#layacaktır ve hemen o ded!%!m ne" yata%ından, yalnız 
oradan, gelecekde 60 m!lyon ton ne" hasıl olup, !hraç olunacaktır.

Türk!ye, b!z!mle bu varda hem beraber olup, B!r!nc! Bakü-Ceyhan ne" boru-
su Türk!ye üçün de b!z!m üçün de öneml! olup, hem !kt!sadî nokta! nazardan hem 
de s!yasî nokta! nazardan; çünkü, bu b!z! stratej! nokta! nazardan b!rb!r!ne ba%lı 
olupdu; ama, b!r!nc! kontrakt !mzalananda, orada, Türk!ye’n!n de payı vardı, çok 
azıdı; 1,75. Sonra, Türk!ye ded! k! “b!z!m de payımızı artırın.” Hörmetl! Hanım 
Tansu Ç!ller, o vakıtlar bu varda bene müracaat ett!, heyet gönderd!, Azerbaycan’ın 
payından 5 fa!z, men karar kabul ett!m, Türk!ye’ye verd!k. (Alkı!lar)

Ama, bununla !# b!tmed!. Sonra, !k!nc! kontrakt, &ahden!z yata%ı var. B!z b!-
l!rd!k k! orada çok gaz var, do%algaz; ama, ne gadar, bu gadar oldu%unu b!lm!y!r-
d!k. B!r kontrakt !mzaladık. Onda, ben, Türk!ye’y! davet ett!m, ded!m “gel"n, bura-
da sermaye goyun, 10 fa"z de s"z götürün.” Hemen o kontratta 10 fa!z Türk!ye’n!n 
payıdır.

Ondan sonra, 2 kontraktta da y!ne Türk!ye’n!n böyük payı var. 1,75 paydan 
-1994’üncü yılda ben Türk!ye’n!n payını 35 fa!ze galdırdım. (Alkı!lar) &!md!, Türk 
petroller #!rket! Azerbaycan’da artık böyük b!r petrol #!rket! olupdur, petrol sah!b! 
olupdur. Tahm!nen 460 m!lyon dolara kadar Türk!ye sermaye koyup Azerbaycan’a; 
ama, o b!r!nc! kontrattan hemen o 6,75 payından artık 160 m!lyon dolar gel!r alık-
tır, hele bu taze b!r gel!r almaya ba#lamı#ık, gel!r alınacaktır.

Öbürler!yle !nd! Azerbaycan’da ne strageryası çok yükseklere kalkıktır, 20 
kontrat !mzalanıktır. Bunların hang!s!n!n !ç!n tahm!nen 60 m!lyar dolar serma-
ye koyulacaktır ve ne kadar petrol alınacak, ne kadar gaz alınacak, bunu !nd! de-
mek mümkün de%!l; çünkü, e%er, b!z &ahden!z yata%ından tahm!nen 400 m!lyar 
metreküp almak !sted!yse, !nd! 1 tr!lyondan artık oluktur. Ona göre de !nd! Azer-
baycan tek petrol yok, do%algaz ülkes!d!r ve b!z dü#ündük, bu gaz! neydek; gazı 
da Türk!ye’ye !hraç etmek lazımdır; çünkü, Türk!ye’n!n buna !ht!yacı var, bu b!r. 
'k!nc!, &ahden!z yata%ında Türk!ye’n!n payı var, ona göre de Türk!ye’ye !hraç etmek 
lazımdır ve ben memnunum k!, b!z!n apardı%ımız !#ler artık sona çattı. Dünen b!z 
anla#ma !mzaladık, hem hükümetlerarası anla#ma hem de k! algı-satgı hakkında 
anla#ma k!, Azerbaycan’ın gazı y!ne de Gürc!stan üzer!nden Türk!ye’ye gelecekt!r. 
'lk!n anla#mada 6 m!lyar metreküp gaz gelecekt!r; ama, sonra, bunu 15-20 m!lyar 
metreküpe kaldırma var. Bana vakt!yle ded!ler k!, Türk!ye’n!n 50 m!lyar metreküp 



gaza !ht!yacı var. "nd! bunun büyük b!r h!sses!n! Azerbaycan tem!n eder ve tem!n 
edecekt!r. Burdan tab!!d!r k!, Azerbaycan gel!rler götürecek, Türk!ye oradan pa-
yından gel!rler götürecek; ama, aynı zamanda, Türk!ye’n!n !ht!yaçları tem!n olu-
nacaktır. Bu, b!z!m petrol (ne#) strategyamızın be$ altı yılda apardı%ı strategyanın 
net!ces!d!r ve artık, Azerbaycan’a, son be$ yılda tahm!nen 6 m!lyar dolar sermaye 
koyuluptur. B!l!rs!n!z, belk!, s!z!n !ç!n 6 m!lyar dolar b!r $ey de%!l; çünkü, s!z!n 
ölçe%!n!z böyüktür; ama, e%er, b!z!m bütçem!z 850 m!lyon dolardan !barett!rse, ta-
savvur ed!n 6 m!lyar dolar yatırım, sermaye, Azerbaycan !ç!n ne kadar böyük b!r 
!$t!r. Bunun 50 fa!z! hemen enerj! sektörüne koyuluptur; ama, 50 fa!z! !se bütün 
ba$ka sektörlere koyuluptur. Yan!, b!z!m !kt!sad!yatın !nk!$af ett!r!lmes!nde, b!r!n-
c!, b!z!m, ıslahatla torpakları b!z gençlere payladık; !nd!, artık kentteserrufat meh-
sulları, yan! ett!, süttü, ya%dı falan b!z!m problem!m!z yoktur. Kentç!özüb!l!n!yed!r 
ve mehsul de artır.

Özelle$t!rme geç!rtd!k; bütün t!caret özelle$t!r!ld!, bütün ba$ka sahaların çoku 
özelle$t!r!ld!. "nd!, böyük fabr!kalar, falanlar, onlar özelle$t!r!lecekt!r. Bunların ne-
t!ces!nde, !nd!, Azerbaycan’ın, mesela t!caret! 98 fa!z özel sektördadır; kentteserru-
fat -s!z tarım dey!rs!n!z- onun 98 fa!z! özel sektördadır; sanay! !st!hsal!n!n 40 fa!z! 
özel sektördadır; nakl!yatta yük ta$ımalarının tahm!nen 60 fa!z! özel sektördadır. 
Yan!, b!r kısa zamanda, b!z, b!r!nc! be$ yılda y!t!rd!k; çünkü, bunları yapab!lmed!k; 
ama, bu son be$ yıl !çer!s!nde çok süratle, hızla bunu !lerled!k ve bunların net!ce-
s!nde b!z!m !kt!sad!yatımız !nk!$af ett! ve !nd!, mesela, e%er götürsek, geçen yılın, 
yan! 2000’!nc! yılın göstergeler!n! umumî tahılı mehsul 11 fa!z artırdık, kentteser-
rufat mehsulları !st!hsal! tahm!nen 9 fa!z artırdık, sanay! !st!hsal! tahm!nen 6 fa!z 
artırdık. E%er, geçm!$te !lde, de%!l de, 20-25 fa!z azalırsa, !nd!, b!z, be$ yıldak! !lbe-
y!n artırırık; ama, Azerbaycan’ın potens!yalı böyüktür. E%er, b!z, bu topraklarımızı 
!$galden azat etsek. 1 m!lyon kaçgını, köçgünü b!z yerler!ne kaytarab!lsek ve bu 
muharebe $era!t!nden kurtulab!lsek, Azerbaycan’ın !kt!sad!yatı çok !nk!$af edecek-
t!r ve Türk!ye’n!n yakın dostu, garda$ı k!m!, Azerbaycan da!ma Türk!ye’ynen bütün 
sahalarda b!r olacaktır, alakadar olacaktır. (Alkı!lar)

Türk!ye-Azerbaycan "kt!sadî Alakalar Kom!syonu var, mü$terek kom!syon. 
Ben, o kom!syonun bakanlarının ham!s!n! bura get!rd!m. Onlar, bugün sabah, bö-
yük b!r toplantı geç!rtt!ler ve aldı%ım b!lg!lere göre çok yah$! toplantı oluptur. Ya-
rın, "stanbul’da !$adamlarıynan görü$ecekler. Orada da, b!z!m bu !kt!sadî alakala-
r!n, yan!, özel sektörle olan !kt!sadî alakalar!n ne yollan, ne güzel !nk!$af ett!r!lmes! 
meseleler!ne bakace%!m. Ancak, bunlar, men!m s!ze ded!%!m hayatımızın müspet 
c!hetler!d!r, yan!, poz!t!f c!hetler!d!r; ama, negat!f de çoktur. En negat!f odur k!, b!z, 
hele k! !nsanların ham!s!n!n ya$ayı$ını lazım sev!yeye kaldırab!lmem!$!k. B!z de 
yoksullar da var, b!z de çok a%ır maddî vez!yette ya$ayan !nsanlar da var ve bu bazar 
!kt!sad!yatı; yan!, p!yasa ekonom!s!. Bu, aynı zamanda, b!z!m cem!yette tepegele$-
t!rme meleget!r!kt!r. Bazıları zeng!nle$!p, bazıları orta sev!yede ya$ıyor; ama, bazı-
ları çok fak!r, s!z dey!rs!n!z, $eray!kte ya$ıyorlar. B!z!m kar$ımızda duran mesele, 
bunların ham!s!n! halletmekt!, çözmekt! ve ben !nanırım k!, b!z, bunları etm!$!k ve 
edecey!z ve bütün bu alakalarımızda, b!z, Türk!ye’ynen b!r yerdey!k. Türk!ye, b!z!m 
!ç!n hem dosttu, hem garda$tı, hem dayak noktasıydı, hem arkadır. B!z!m Ka&as 
Bölges!nde, b!l!rs!n!z k!, durum çok !y! de%!l. Çünkü, Azerbaycan’ın kom$ularıyla, 
Ermen!stan’la b!z sava$tayık, d!%er kom$ularımızla münasebetler!m!zde çok prob-



lemler var. Ona göre, b!z, dünyada, b!z!m b!r numaralı müttef!k!m!z, b!r numaralı 
dostumuz Türk!ye’d!r. (Alkı!lar)

B!z!m, Türk!ye’n!n köme"!ne de !ht!yacımız var. Yan! !ks!tadî noktayı nazar-
dan burada b!z!m b!r problem!m!z yoktur, !l be !l b!z!m bu !#ler g!d!r ve g!decekt!r; 
ancak, s!yasî noktayı nazardan, stratej! noktayı nazardan ve Ermen!stan - Azerbay-
can kon$!kt!n!n hallolması noktayı nazarından, b!z!m, Türk!ye’n!n yardımına çok 
köme !ht!yacımız var. Bu barda men dünen de, bugün de apardı"ım danı#tıklarda 
durumu açık #ek!lde ded!m. Men, son defa Par!s’te Ermen!stan Cumhurba#kanıyla 
görü#tüm, sonra b!rl!kte b!z, Ch!rac, Koçeryan, men görü#tük, bazı varyantlara 
baktık; ama, o varyantların h!çb!r!s!n! b!z kabul edeb!lm!r!k. Ona göre de, gerek 
Türk!ye M!nsk Kurpunun uzv! k!m!n, eyn! zamanda b!z!m dostumuz, karda#ımız 
k!m!n, b!r tek Azerbaycan !ç!n de"!l bu, bu Türk!ye !ç!n de büyük tehl!ked!r, bü-
tün Ka%as !ç!n de tehl!ked!r. Bunların ham!s!n! aradan götürmek !ç!n b!z b!rke 
faal!yette olmalıyık. Ermen!ler, son vakıtlar, o bazı ülkeler!n onlara ett!"! yardıma 
göre, deste"e göre d!asporasının güçlü oldu"una göre, artık çok... B!z de b!r söz var, 
kuduruklar...

B!lm!yorum, bu söz s!zde var, yoksa yok... Var mı?.. (“Var, var” sesler") Kudu-
ruklar... Mesela, onlar Fransa’da Parlam!ntte Türk!ye’n!n soykırımı hakkında karar 
çıkarttırdılar yahut da Amer!ka’nın Parlam!nt!nde, bu Cl!nton devr!nde, mesela 
orada artık !ler!ye ged!ld!, hâk!m!yet de"!#t!"!ne göre, b!raz duruldu. Ba#ka ülkele-
r!n, &talyan Parlam!nt! de çıkardı. B!z bunların hanlısına !t!raz etm!#!k, protest!m!z! 
b!ld!rm!#!k, her defa men beyanatlar verm!#em, b!z!m Azerbaycan’ın Parlam!nt!, 
M!llî Mecl!s! beyanatlar ver!pt!r, Fransa’nın son gararı b!z! çok h!ddetlend!rd!, b!z! 
çok, çok rahatsız ett!. Ona göre b!z beyanatlar verd!k, !t!razlarımızı b!ld!rd!k. Men 
Par!s’te olarken, Fransa’nın Cumhurba#kanı Jacques Ch!rac’a, b!z ba#ba#a konu-
#anda, ona özel !t!razımı b!ld!rd!m, ded!m “s"z ne yapırsız, ne "çün bunu ed"rs"n"z?” 
Sonra basın konferansında ona sual verd!ler, o da bena ded! k!, “Cumhurba!kanı 
Haydar Al"yev, öz bu barda narazlı#ını, rahatsızlı#ını, öz protest"n" bena ver"pt"r; an-
cak, bu, tek benden hâsılı olan b"r !ey de#"l, Parlam"nt"n "!"d"r; ama, do#rudan da o 
bena ba!ba!a zohbette dey"p k", “ben, Türk"ye’n"n dostuyam, y"rm" yıldır Türk"ye’n"n 
dostuyam, bu ben"m el"mden gelm"y"r; yan", ben bunun kar!ısını alab"lm"rem.” Ne 
kadar sam!mîd!r, sam!mî de"!ld!r b!lm!rem... (Alkı!lar) Ama, bu sözler! o bena de-
d!"!ne göre, ben de s!ze çattıraram, Bu sözler! bena dey!pt!r. Mesela, Strazburg’da, 
b!z, Avrupa Konsey!ne kabul olunanda, orada sual verd!ler hemen, bu soykırım 
hakkında; sual! de orada b!r Azerbaycan gazetec!s! verm!#t!r; k!, Koçaryan da buna 
bele b!r anla#ılmaz cevap verd!. Ben !se ded!m: “Fransa böyük devlett"r, "sted"#" ka-
rarı çıkardab"ler; ama, Türk"ye de böyük devlett"r...” (Alkı!lar) “... $md"k" zamanda, 
heçb"r devlet"n, ba!ga devlet"n "ç"!ler"ne karı!mak hakkı yoktur; ne "çün Fransa ed"r! 
Fransa beynelhalk hukuk normalannı pozur.” Koçaryan da oradaydı, basın konfe-
ransında, oradan ded" k": “$nd" b"z Avrupa Konsey"ndey"k, "nd" b"z demokratyada-
yık, ona göre bu mümkündür.” Ben ona cevap verd!m, ded!m k!:

“B"l"rs"n"z, b"r"nc" mümkün de#"l, "k"nc", e#er s"z hesap ed"rs"n"z k", 85 sene bun-
dan önce, güya Türk"ye Ermen"’ye gar!ı soykırım ed"pt"r -ama etmey"pd"r- o vak"t 
ne Avrupa Konsey" vardır ne de demokras" vardır. O vakde olan !eyler" bugünlen 
ölçü!mek olmaz.”



Ben ona göre cevap verd!m. Yan!, b!z!m burada... B!z Türk!ye’n!n yanındayık, 
Türk!ye’ynen b!r yerdey!k; ama, eynı zamanda, ben bunu da b!ld!rmek !st!yrem k!, 
bu kararların Türk!ye’ye heçb!r tehl!kes! yoktur, heçb!r rahatsızlık etmey!n, narahat 
olmayın, Türk!ye böyük devlett!r, Türk!ye’n!n güçlü ordusu var. (Alkı!lar)

"md!, bugün bena b!lg! ver!rler k!, Kars Anla#ması var. B!l!rs!n!z, 1920’!nc! 
yılda Kars Anla#ması, orda Rusya’dır, Türk!ye’d!r, Azerbaycan’dır, anla#ma !mza-
layıplar ve o anla#manın 60 !ll!$!d!r ya 80 !ll!$!d!r, 80 !l! tamamı... Ermen!stan’da 
bazı Ta#naklar mesele kaldırırlar k!, Kars Anla#masını !ptal etmek lazımdır, bu, 
Türk!ye’n!n do$u h!sses! Ermen!stan’ındır, Ermen!stan’a ver!lmel!d!r, Nahc!van 
Ermen!stan’a ver!lmel!d!r ve ba#ka #eyler. Yan!, onlar, bazı yerlerden destek aldık-
larına göre, onlar, bucra yollara ged!rler. Böyle b!r zamanda, b!z, daha da b!rle#me-
l!y!k, daha da b!r yerde olmalıyık, bunların hamısına lazımı cevaplar vermel!y!k. 
(Alkı!lar) B!z !se hesap ed!r!k k!, heçb!r Ermen!ye kar#ı soykırım olmuyup; ama, 
Ermen!ler, soykırımı yapıklar, hem Türk!ye’de hem Azerbaycan’da. (Alkı!lar)

1918’!nc! yılda, Ermen!ler, Azerbaycan’da Azerbaycanlıları kırırdılar. E$er, o 
vakıtlar, Kâzım Karabek!r Pa#a Nahc!van’a gelmeseyd!, e$er, Türk!ye’n!n Ka%as or-
dusu Bakü’ye gelmeseyd!, belk! de Ermen!ler, Azerbaycanlıların ham!s!n! soykırı-
mınan yok edeceyd!ler. (Alkı!lar)

Hak!kat budur; ama, bu tar!h! -gel!n, açık konu#ak b!z- b!z, kamuoyuna, dün-
yaya çarptırab!lm!r!k; ama, onlar ed!rler. Y!ne de burada dost sohbet! ged!r, ben, 
s!z!n vakt!n!z! belk! alıram, ancak... Mesela, Ch!rac, bana ne ded! “b"l"rs"n"z, burada 
600 b"n-700 b"n Ermen" ya!ıyor; yan", Fransa’da. Onlar, Fransa Parlament"n kar!ı-
sına çadır kuruplar, oraya gelen parlament üyeler"n", o çadıra tartıllar...” Onlar da 
oy almak !st!rler seç!mlerde ve yakınlarda seç!m olacaktır. “...Onlarla konu!urlar, 
onlar da gel"r oy ver"r soykırımına.” Ancak, o, bana ded! k!, “Fransa’da çok Türk de 
var, oldukça çok Türk var; ama, Türkler heçb"r !ey etm"rler.”

Amer!ka’da Ermen! d!asporası var. Onlar, görürsünüz, her defa, hem Azer-
baycan meseles!n! hem Türk!ye meseles!n! kongrese kaldırırlar; ama, Amer!ka’da 
ne kadar Türkler var. Bes n!ye b!rle#m!rler? B!z!m de halklarımızın b!r çatı#mayan 
c!het ondan !barett!r k!, b!z, gücümüzü b!rle#t!rm!r!k, b!z, bu #eylerde !ler!ye dü#-
m!r!k. Onlar !ler!ye dü#ür ve dünyanın !çt!mayatı aldatırlar; ama, bunlara bakma-
yarak, ben hesap ed!rem k!, hak, adalet b!z!m tarafımızdadır, Türk!ye’n!n taraf!n-
dadır, Azerbaycan’ın tarafındadır ve bundan sonra da böyle olacaktır. B!z, sadece 
bu had!selerden ders almalıyık, bu had!selerden net!ce çıkarmalıyık ve gücümüzü 
artırmalıyık, propagandamızı artırmalıyık ve devletler!m!z! korumalıyık. Burada, 
y!ne de, Türk!ye... Türk!ye... Türk!ye önded!r. (Alkı!lar)

Az!z dostlar,
B!z, Azerbaycan’da, Türk d!ll! devletler!n tar!h!ne, Türk!ye’n!n tar!h!ne, 

Azerbaycan-Türk!ye alakalarının tar!h!ne büyük ehemm!yet ver!r!k ve hususen 
Büyük Atatürk’ün !rs!n!n ö$ren!lmes!ne; yan!, ara#tırılmasına, !lmî c!hetten takl!t 
etmes!ne çok büyük önem ver!r!k. Tab!!d!r k!, bu Ularda, Türk!ye’de, bu barda çok 
!#ler görülüktür; ama, hesap ed!rem k!; Büyük Atatürk’ün yarattı$ı ve bugünkü ne-
s!llere, gelecek nes!llere koydu$u !rs öyle büyük haz!ned!r k!, hele yüzyıl da bundan 
sonra o ara#tırmalar geçse de, onun ham!s!n! !l!m, k!tap, ba#ka yollarla meydana 
çıkarmak mümkün olmayacaktır. Ona göre de, ben, Azerbaycan’da ferman verm!-



!em ve Azerbaycan’da, Atatürk "rs"n"n ve Türk halklarının tar"h"n"n ara!tırılması 
"ç"n yen" b"r merkez yaratmı!am ve bu merkez"n de fahr" ba!kanı Azerbaycan Pre-
s"dent"d"r. (Alkı!lar)

Güman ed"rem k", b"z, bu sahada da "mkânlarımızı b"rle!t"rmel"y"k. 
Azerbaycan’da çok böyük al"mler var, Türk"ye’de çok böyük al"mler var; bunlar, 
öz saylarını b"rle!t"rmel"d"r, güçler"n" b"rle!t"rmel"d"r ve b"z, bundan sonra da, 
Türk"ye’n"n tar"h", Azerbaycan’ın tar"h", Türk d"ll" devletler"n tar"h", bunlar hakkın-
da ve hususen Atatürk’ün "rs" hakkında, daha da büyük eserler yaradıp, bugünkü 
nes"llere ve gelecek nes"llere çaktırmalıyız.

Az"z dostlar,
Men, çok memnunam k", bugün, s"ze, bu kürsüden h"tap etmek bana na-

s"p oluptur. Bu, men"m "ç"n en ho!bak günlerden, hed"yelerden b"r"d"r; çünkü, 
Türk"ye’n"n Büyük M"llet Mecl"s", geçm"!te de b"z"m hafızamızda, en yüksek b"r 
kurum k"m" oluptur. Ben, genç yakıtlarımda k"taplarda okuyordum Türk"ye’n"n 
Büyük M"llet Mecl"s" hakkında; ama, heyranlıkla okuyordum. Aynı zamanda dü-
!ünürdüm, ya Rab, men ne vak"t bunu görece#"m, yoksa yok... Ama, men bunu 
gördüm. (Alkı!lar) 1997’nc" yılda, men, burada, s"z"n kar!ınızda h"tap ett"m, "nd", 
y"ne, s"z, bana bu "mkânı verd"n"z. Bunlara göre te!ekkür ed"rem.

B"z"m, parlamentler arası "l"!k"ler de "nk"!af etmel"d"r. Hörmetl" Ba!kanla, b"z, 
bu arada sohbet ett"k. Ben, onu ve Büyük M"llet Mecl"s"n"n nümayende heyet"n" 
Azerbaycan’a davet ett"m, Azerbaycan’ın Mecl"s Ba!kanı da buraya davet olunup-
tu, o da gelecekt"r; yan", bu "mkânlardan da "st"fade etm"!"k ve "st"fade edece#"k. 
B"r sözle: Türk"ye-Azerbaycan dostlu#u ebedîd"r, sarsılmazdır. (Alkı!lar) Azerbay-
can Halkı, bu dostlu#u, bu garda!lı#ı yüksek g"ymetlend"r"r ve bunu, özü "ç"n en 
öneml" b"r hal hesap ed"r. B"z, bu dostlu#a sadık olaca#ık; b"z, hem "!e s"znen b"r 
yerde olaca#ık ve "nanıram k", s"z de, hem "!e Azerbaycan’nan b"r yerde olacak-
sınız, Azerbaycan’ın teklenmes"ne yol vermeyeceks"n"z, Azerbaycan’ın a#ır prob-
lemler"n"n, hususen Ermen"stan "!galından Azerbaycan’ın kurtulmasına, s"z, öz 
"mkânlarınızı "st"fade edeceks"n"z. Men s"ze b"r de te!ekkür ed"rem ve deyerem k", 
ya!asın Türk"ye’n"n Büyük M"llet Mecl"s"... (Alkı!lar) Ya!asın Türk"ye Cumhur"ye-
t"!.. (Alkı!lar) Ya!asın Büyük Atatürk’ün yoluyla g"den Türk Halkı, Türk"ye Cum-
hur"yet"! (Ayakta alkı!lar)
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Ürdün Kralı Abdullah B!n Hüsey!n

Muhterem Ba!kan,
Sayın üyeler,
Muhterem hanımefend"ler ve beyefend"ler;
Hem !ahsım hem de ben"mle beraber gelm"! olan delegasyon adına, Türk"ye 

Büyük M"llet Mecl"s"ne kabul ed"lmek ve burada, bu h"tabı yapmak, çok büyük b"r 
onur.

Mecl"s"n"z, özgürlük, demokras" ve hukukun üstünlü#ü "lkeler"n" ayakta tutan 
Türk"ye ve Türk Ulusunun tam b"r yansıması olan b"r kurumdur. Hem ulusunuzun 
hem halkınızın hem de ülken"z"n, Ürdünlüler"n kalb"nde özel b"r yer" vardır. Ortak 
d"n"m"z, tar"h"m"z ve kültürümüz, uluslarımız arasında kurulmu! plan olumlu "l"!-
k"ler"n en öneml" gösterges"d"r. Daha da öneml"s", ortak b"r v"zyonu ve bölgem"zde 
ortak b"r kader" payla!mamız, bugünün ve gelece#"n güçlükler"ne kar!ı ortak b"r 
yakla!ım "ç"nde olmamıza yol açmı!tır. Bu ortaklık, Mecl"s"n"z"n tems"l ett"#" her-
kes "ç"n, özgürlük ve e!"tl"#"n sa#lanması "lkeler" "ç"n geçerl"d"r. Aynı "lkeler, b"z"m 
s"stem"m"zde de bulunmaktadır ve demokrat"k yapımız, aynı temellere oturmak-
tadır. Ortado#u’da ad"l, sürekl" ve kapsamlı b"r barı!ın kurulması ve bu suretle, 
bölgedek" tüm tara$arın "st"krar ve güvenl"#"n"n ve haklarının sa#lanması ortak 
amacımızdır.

Devletler arasındak", kom!ular arasındak" "ht"la$arın, barı!çıl b"r !ek"lde hal-
led"lmes"ne "nanıyoruz ve kapsamlı bölgesel güvenl"#"n sa#lanması konusunda, 
yepyen" b"r anlayı!ı payla!ıyoruz ve bu hedefe ula!ab"lmek "ç"n geçerl" mekan"z-
maların yaratılmasında, aynı arzuyu payla!ıyoruz. Sosyal ve ekonom"k kalkınma 
programları yoluyla, sürdürüleb"l"r gel"!men"n, bölgede ve bölge halkı "ç"n sa#-
lanmasını "st"yoruz. Ortak kaynaklarımızın en öneml"s" su, enerj" ve çevren"n de 
etk"n b"r !ek"lde kullanımını destekleyecek bölgesel planları destekl"yoruz. Ayrıca, 
bölgesel ve bölgelerarası "l"!k"lere hâk"m olacak yen" b"r davranı!lar yasasının ka-
bul ed"lmes"n" uygun görüyoruz. Bu suretle, bölgedek" tüm "nsanî, s"yasî ve medenî 
hakların sa#lanab"lece#"ne ve ver"ml" b"r devletlerarası "l"!k" ve "!b"rl"#"n"n sa#la-



nab!lece"!ne !nanıyorum. Bu #ek!lde, yepyen! b!r barı# ve mükemmel!yet dönem! 
ba#layacaktır.

Türk!ye, bu yen! parad!gmanın #ek!llend!r!lmes!nde çok öneml! b!r rol üst-
lenmekted!r. Ülken!z, !k! meden!yet, kültür ve kıta arasında köprü olmakla kal-
mayıp, aynı zamanda, bölgesel düzeyde de, b!r olumlu ekonom!k etk!le#!m model! 
sunmaktadır. Türk!ye’n!n kom#ularıyla !l!#k!ler!, !sted!"!m!z yen! çerçeven!n nüve-
s!n! te#k!l edeb!l!r. Türk!ye’n!n ekonom!k ve sosyal programlarının ba#arısı da, bu 
konuda, b!ze b!r ba#langıç platformu sa"layacaktır.

Ülken!z!n ve halkınızın, deprem afet! sonrasında, büyük felaket!n üstes!nden 
geleb!lmek !ç!n gösterd!"! cesaret ve yetenek, acılarınızı s!zlerle payla#an herkes!n 
hayranlı"ını kazanmı# ve !rade ve gücün b!r örne"! hal!ne gelm!#t!r.

Serbest g!r!#!mc!l!k kültürünüz ve !nsan yetenekler!n!z, büyük b!r bölgesel 
ekonom!n!n gel!#mes! konusunda öneml! yatırım ta#ları olarak kullanılab!l!r. Bu 
nedenled!r k!, Türk!ye, bu bölgen!n gelecektek! s!yasî ve ekonom!k gelece"!n! #e-
k!llend!rmede kr!t!k ve öneml! b!r rol üstlenecekt!r.

Sayın Ba#kan, saygıde"er üyeler;
Majesteler! merhum Kral Hüsey!n’!n hükümranlı"ı sırasında, !k! ülkem!z ara-

sındak! !l!#k!ler kar#ılıklı saygı ve koord!nasyona dayanan b!r örnek olu#turmu#tur. 
S!zler! tem!n eder!m k!, ben de, aynen merhum babamın Türk!ye ve karde# Türk 
Halkına kar#ı duydu"u aynı der!n saygı, hayranlık ve der!n duyguları payla#tı"ımı 
burada !fade etmek !ster!m ve merhum Kral Hüsey!n’!n m!rasını da aynen devam 
ett!rece"!m! b!lmen!z! !ster!m. (Alkı!lar)

Merhum Kralımızın m!rası, mantı"ın, barı#ın ve uyumun, !ht!la$ar ve reka-
betler!n üstes!nden gelmes! !lkes!ne kuruluydu. î#te, bu m!ras, Ürdün !le e#de"er 
hale gelm!#t!r ve b!z!m uluslar arası düzendek! davranı#larımıza zem!n te#k!l et-
mekted!r. Bu m!syon, b!z!, F!l!st!nl! karde#ler!m!ze kar#ı sorumluluklarımızı de-
vam ett!rmeye ça"ırmaktadır, aynen, geçm!#te, onlara, sı"ınak, !mkân ve e#!tl!k 
sa"ladı"ımız g!b!. Aynı zamanda, Kudüs’tek! kutsal mekânlar, Kudüs, F!l!st!n ve 
F!l!st!nl!ler !ç!n adalet yer!ne gel!nceye kadar da sorumluluklarımızın b!l!nc!nde 
olmamızı gerekl! kılmaktadır. Bugün, b!r barı# sürec! ba#lamı#tır. Bu barı# süre-
c!nde b!z!m rolümüz ve model!m!z!n !k! tarafın da b!rb!rler!n! partner olarak gör-
meler!ne katkıda bulundu"undan onur duyuyoruz; ancak bu #ek!lde bölgem!zde 
!st!krar, güvenl!k ve refah sa"lanab!l!r.

Sayın Ba#kan,
Muhterem hanımefend!ler, beyefend!ler;
Türk!ye, b!z!mle b!rl!kte !st!krarlı b!r Ortado"u yaratma hayal!n! payla#-

maktadır. Bu bölgede barı#ın tes!s!nde Türk!ye’n!n rolü hayat!d!r. Çünkü, Türk!-
ye, bu bölgen!n ayrılmaz b!r parçasıdır. B!z de, s!zlerle oldu"u g!b! tüm bölgede; 
Lübnan’da, %sra!l’de, Ürdün’de, F!l!st!n’de, Sur!ye’de nerede olursa olsun, halklarımız 
!ç!n daha !y! b!r gelecek !st!yoruz. %nsanlarımız daha !y! b!r ya#amı hak ed!yor-
lar. Hem kend!ler!, hem çocukları !ç!n haklarının ve güvenl!"!n!n garant! altına 
alınmasını !st!yorlar. Çok geç kalmadan, her tarafa barı#ı hâk!m kılmalıyız; çünkü, 
barı# sürec!, gayr! kab!l! rücu b!r süreçt!r ve son b!rkaç yıl !ç!nde bunun olma-



ması hal!nde neler olab!lece"!n! gördük. Meden!yet!n be#!"!ne, yen!den uzla#ma 
ve uyum !ç!nde ya#ama #ansı ver!lmel!d!r. $#te, bu !nsanî unsurlar üzer!ne b!na 
ed!lecek barı# !ç!n, Ortado"u’da ya#ayan kadınların ve erkekler!n de etk!le#!m!ne 
!ht!yacımız var; bunun !ç!n de s!yasî ve ekonom!k yatırımlara !ht!yacımız var; e"er, 
s!yasî ve ekonom!k !#b!rl!"! ve entegrasyon konusunda sürdürüleb!l!r b!r model 
yaratmak !st!yorsak. Tab!î, bunun !ç!n, gerçek l!derlere, gerçek v!zyon sah!b! !nsan-
lara !ht!yacımız var. Önümüzdek! yıllarda kar#ılıklı çatı#malardan ve sava#lardan 
vazgeç!p, b!rl!kte ekonom!, kültür ve teknoloj! alanlarında mükemmell!"!n pe#!nde 
ko#malıyız.

Hanımefend!ler, beyefend!ler
B!z!m, !#te bu nedenle gelece"!m!z, ulusunuz !le ayrılmaz b!r #ek!lde bütün-

le#m!#t!r ve s!z!nle gerçek b!r partnerl!"! payla#ıyoruz. Tar!hî ve kültürel ba"ları-
mız da, bunun !ç!n gerekl! platformu sa"lamaktadır; ancak, sosyal ve ekonom!k 
parad!gmalar sürekl! olmalıdır, güçlü olmalıdır. $#te, bu z!yaret sırasında, ülkele-
r!m!z arasındak! o çok özel !l!#k!y! güçlend!rme amacını ta#ıyorum ve bu gerçek 
partnerl!k konusunda her !k! tarafın da ta#ımakta oldu"u !y!n!yet! b!r kez daha 
vurgulamak !st!yorum.

$l!#k!ler!m!z!n kültürel boyutu da dünyaya bakı#ımızın ve gelece"e bakı#ı-
mızın benzerl!"!n! tay!n etmekted!r. Barı#çıl b!r #ek!lde b!rl!kte ya#amak ve tüm 
!nsanlıkla barı# ve !#b!rl!"! !ç!nde olmak mesajımızdır ve hedef!m!zd!r. $#te, bu me-
sajı, bugün burada modernl!k, kültür, meden!yet!n evrensel barı#, uyum ve mü-
kemmell!yet de"erler!yle b!rle#t!"! bu mekânda s!zlere aktarmaktan çok büyük b!r 
onur duyuyorum. Te#ekkür eder!m. (Ayakta alkı!lar)
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Sayın Mecl!s Ba"kanı, Sayın m!lletvek!ller!, hanımefend!ler ve beyefend!ler... 
(Alkı!lar)

Ben, bugün, burada, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nde s!zlere h!tap ed!yor 
olmaktan büyük b!r onur duymaktayım. Türkçem de çok kötü de#!ld! umarım, 
g!r!"te yaptı#ım konu"mamda. Gördü#üm kadarıyla, Polonya’nın menfaatları ve 
rolünü dü"ünecek olursak, günümüzün Avrupasında Türk!ye ve Polonya arasın-
dak! !l!"k!ler! de dü"ünecek olursak, aramızdak! dostlu#un pek çok kanıtını bulma 
!mkânımız mevcuttur. Bugün, Ankara’da, burada, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n-
de, hep!n!ze, Polonya’dan, Türk müttef!kler!m!ze, arkada"larımıza, dostlarımıza 
der!n sevg!ler ve selamlar get!rd!m. S!zler!, Türk-Polonya Dostluk Grubu adına, 
bütün Polonyalılar adına, s!z parlamenterler! saygıyla selamlamak !st!yorum.

Hanımefend!ler, beyefend!ler;
B!zler, artık, yen! uluslararası !tt!fakların olu"tu#u b!r dönemde ya"ıyoruz. 

Görüyoruz k!, Avrupa’da büyük de#!"!kl!kler, öneml! de#!"!kl!kler meydana gel!-
yor, ortaya çıkıyor. Bazen bu de#!"!kl!kler!n sürat! !sted!#!m!z kadar olmasa da, 
y!ne de bu de#!"!kl!kler! gözlemlemektey!z. 2000 yılında, görüyoruz k!, Avrupa 
yen! ba"tan !n"a ed!l!rken, yen! yüzyılın gerçekler! de, önümüzde, görmem!z ge-
rekt!#! "ek!lde, açık ve net b!r "ek!lde durmaktalar. Topluluk !çer!s!ndek! ülkeler, 
farklı kültürlerden, farklı toplumlardan gelerek, ortak demokrat!k de#erler ve 
serbest p!yasa ekonom!s!n! oturtmak !ç!n, Akden!z Bölges!nden $skand!navya’ya, 
Atlant!k’ten Karaden!z’e kadar, ortak b!r formasyon olu"turmaya çalı"maktalar. 
Y!ne de, Avrupa’ya ku"bakı"ı bakacak olursak, Avrupa’nın tar!h!ne ve de bugünkü 
Avrupa B!rl!#!ne bakacak olursak, Avrupa B!rl!#! ded!#!m!z gerçek, sadece b!z!m 
hedef!m!z de#!l, kader!m!zd!r de aynı zamanda. En azından, görüyoruz k!, önü-
müzde !y!mser senaryolar bulunmaktadır. Dolayısıyla, b!z!m yapmamız gereken, 
refah !çer!s!nde, güvenl!, !st!krarlı b!r Avrupa’yı dü"lemek ve bu amaca yönel!k ha-
reket etmekt!r.



Avrupa B!rl!"!n!n kar#ısında bulunan esas öneml! meselelerden b!r tanes!, 
20’!nc! Yüzyılda, Avrupa B!rl!"! !çer!s!ndek! sınırlan ortadan kaldırmak ve yava# 
yava# do"uya do"ru !lerlemek; ama, Avrupa, e"er, bu b!rl!"! mümkün olan ve 
gerçekle#mes! gereken süre !çer!s!nde gerçekle#t!rmey!p, gerekt!"!nden fazla ya-
va# davranacak olursa, ba#arı, !st!krar ve Avrupa B!rl!"!n!n ortaya çıkması gölge-
lenecekt!r. Görüyoruz, k!, bu entegrasyon sürec!nde Kuzey Atlant!k, yan! NATO, 
çok öneml! b!r rol oynamı#tır. Geçt!"!m!z kırk yıl !çer!s!nde Yalta sonrasındak! 
ayrılmayı da dü#ünecek olursak, çok öneml! bölünmeler ve kar#ılıklı kutupla#ma-
lar oldu"unu görüyoruz ve tab!î k!, bu da NATO’ya çok öneml! görevler verm!#t!r. 
Görmektey!z k!, Türk!ye, bu sürece öneml! katkılarda bulunmu#tur. Türk!ye’n!n 
katkıları hem s!yasî hem de askerî alanda olmu#tur. 1989’dan sonra ortaya çıkan 
tar!hî de"!#!kl!kler, Orta ve Do"u Avrupa’da NATO’nun da kar#ı kar#ıya bulundu-
"u yen! de"!#!kl!kler! de beraber!nde get!rm!#t!r. Yalta sonrası bölünmeden sonra, 
Avrupa’da ortak güvenl!k ve !st!krar anlamında ve demokrat!k de"erler anlamında 
çok öneml! gel!#meler ya#anmı#tır.

B!zler, Polonya, Çek Cumhur!yet!, Macar!stan olarak çok öneml! de"!#!kl!k-
ler! bu süreç sonrasında ba#lattık ve Polonya, bölges!nde b!r l!der olarak bu de"!-
#!kl!kler!n ba#ını çekt!. Hukuk devlet!, demokras! ve NATO’nun de"erler!n! yer-
le#t!reb!lmek !ç!n devlet pol!t!kası olarak ortak de"erler! savunduk ve bütün bu 
ülkeler!n kaydett!"! gel!#melerde önünü çekt!k. $tt!fakı, b!zler, ortak de"erler!m!z! 
tems!l eden b!r kurum olarak görmektey!z ve tar!hî gelene"!m!zden bu yana görü-
yoruz k!, her zaman yer!m!z bu !tt!fak !çer!s!nde olmu#tur.

Türk!ye’yle her zaman b!zler tar!hten gelen b!r ortak geçm!#! payla#ıyoruz. Po-
lonya, artık NATO üyes!d!r ve Türk!ye’n!n de müttef!k!d!r ve Türk!ye’n!n de deste"! 
sayes!nde bu gerçekle#m!#t!r. B!zler geçm!#te çok zor dönemler! beraber geç!rd!k 
ve örne"!n, Kosova’da çok c!ddî sorunlar ya#andı; fakat, beraberce bu sorunların 
üstes!nden gel!nd!, askerî anlamda !#b!rl!"! yaptık. Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!-
n!n önünde bugün bu konu#mayı yaparken, s!zlere bu alanda verm!# oldu"unuz 
kararlardan dolayı tekrar te#ekkürler!m! sunmak !st!yorum; te#ekkür eder!z. (Al-
kı!lar)

Polonya, bu anlayı#ı, dostlu"u, Türk!ye’n!n b!ze gösterm!# oldu"u deste"! 
son derece !y! b!lmekted!r. B!zler, aynı zamanda, !l!#k!ler!m!zde bonkör olmu#uz-
dur, b!rb!r!m!ze kar#ı her zaman sorumlu ve !ler! görü#lü olmu#uzdur ve stratej!k 
dü#ünme yöntem!n! her zaman terc!h etm!#!zd!r ve Avrupa !çer!s!nde bulunan 
Polonya’ya kar#ı, b!ze kar#ı Türk!ye’n!n gösterm!# oldu"u dayanı#ma, her zaman 
altı ç!z!lecek b!r dayanı#ma olmu#tur.

Polonya, NATO !çer!s!nde rolünü her zaman yer!ne get!recek, sorumlulu"u-
nu yer!ne get!recek b!r ülke durumundadır. Bunu, zaten, yakın geçm!#!m!zden de 
görmem!z mümkündür. Avrupa Atlant!k Güvenl!k Bölges!nde, !st!krar ve demok-
ras!n!n !ht!yaçları ney! gerekt!r!yorsa, açıklık pol!t!kaları ney! gerekt!yorsa, Polon-
ya bunları gerçekle#t!rmek !ç!n el!nden gelen! yapacaktır. Polonya ve Türk!ye’y! 
b!rb!r!ne ba"layan hususlara bakacak olursak, sadece co"rafî yer!m!z de"!l, aynı 
zamanda, !tt!fak !çer!s!ndek! roller!m!z ve tecrübeler!m!zdek! ortak payla#ımlar 
ve kar#ıla#tı"ımız zorluklara kar#ı gösterd!"!m!z hassas!yet, b!z! b!rb!r!m!ze yak-
la#tıran ortak noktalanmızdır. Polonya, gelecekte de, her zaman, !tt!faktak! d!"er 
ülkelerle oldu"u g!b!, Türk!ye’yle de, üyel!"! anlamında, aynı dayanı#mayı göste-



rece!"ne em"nd"r. Polonya, bütün Avrupa’nın ortak menfaatlarının ne oldu!unun 
b"l"nc"nded"r ve bu alanda hareket etmey" de amaçlamaktadır.

Hanımefend"ler, beyefend"ler;
Türk"ye ve Polonya arasındak" "l"#k"ler"m"z, sadece son yılların emekler"n"n 

b"r net"ces" de!"ld"r, tar"h"n der"nl"kler"ne kadar uzanmaktadır. B"zler, bu yıl "k" 
öneml" yıldönümü kutladık. Bunlardan b"r"nc"s", Osmanlı "mparatorlu!unun 
700’üncü kurulu# yılıydı; d"!er" "se, Polonya’nın 1000’"nc" yıl kutlamalarıydı ve her 
"k" kutlama da Batı Avrupa kültürüne öneml" katkılarda bulunmu#tur ve görüyo-
ruz k", b"z"m ortak geçm"#"m"z 600 yıla dayanmaktadır, Polonyalıların ve Türkle-
r"n geçm"#". $lk Polonya heyet" Türk"ye’y" 1414 yılında z"yaret etm"#t"r; ülkeler"m"z 
arasında "lk "tt"fak anla#ması 1533 yılında "mzalanmı#tır. 300 yıl boyunca Polonya 
ve Türk"ye ortak sınırları payla#mı#lardır; yan", bu, tab"î k", tar"hte yer almı# olan 
#eylerden bahsed"yorum.

Tar"hî açıdan konu#acak olursak, aramızdak" ba!lantıların zaman zaman çe-
k"#me ve mücadeleyle geçt"!"n" de göreb"l"r"z; ama, y"ne de kend" "çer"s"nde kar#ı-
lıklı b"rb"r"m"z" takd"r etmek ve kar#ılıklı g"r"#"mler"m"z" yakından saygıyla "zleme-
n"n oldu!unu görürüz. B"rb"r"m"z"n sava# becer"ler"n" her zaman takd"r etm"#"zd"r 
ve b"rb"r"m"z"n becer"ler"yle "lg"l" daha fazla b"lg" toplamak "ç"n her zaman gayret 
sarf etm"#"zd"r. Böylel"kle, ülkeler"m"z arasında kültürel yakınla#ma gerçekle#m"#-
t"r.

H"çb"r zaman b"z geçm"#" unutmuyoruz. Polonya "ç"n traj"k zamanlar gün-
deme geld"!" zaman, Türk"ye her zaman b"z"m dostumuz olmu#tur. 1768 yılında, 
Türk"ye, Polonya’nın ba!ımsızlı!ını savunmu#tur. Ülkem"z, Avrupa har"tasından 
s"l"nd"!" dönemde, son derece öneml" olarak, yüce d"vanda her zaman #u soru so-
rulmu#tur: Leh"stan tems"lc"s" geld" m" d"vana? Bunu asla unutmadık.

Türk"ye ve Polonya arasındak" "l"#k"ler" dü#ünecek olursak, Polonyalılar "ç"n 
Türk"ye her zaman b"r "k"nc" yuva olmu#tur. Y"ne, aynı #ek"lde "k"nc" yuva olarak 
Türk"ye’y" ben"mseyenler ve s"z"n kültürünüze de katkıda bulunmu#lardır, örne-
!"n, Konstanty Borzeck", yan", Mustafa Celalett"n Pa#a Türk tar"h" "çer"s"nde yer"n" 
almı#tır. Y"ne, aynı zamanda çok öneml" Polonyalı #a"rlerden Adam MM"ck"ew"cz 
$stanbul’un yanında bulunan Polonezköy’de yerle#m"#t"r ve "l"#k"ler"m"z"n b"r sem-
bolü olarak çalı#malarını orada devam ett"rm"#t"r. 19’uncu Yüzyıldak" s"yaset b"-
l"mc"lerden Adam Czartorysk" bakacak olursak, #öyle demekted"r: “Türkler, b!z!, 
b!z Polonyalıları en !y! tanıyan m!llett!r; onlar, Polonyalıların de"er!n! b!l!p, kalpten 
b!ze destek veren k!#!lerd!r.”

Saygıde!er m"lletvek"ller",
Polonya ve Türk m"lletvek"ller" arasındak" ve devletler" arasındak" "l"#k"ler, 

20’nc" Yüzyılda özell"kle önem kazanmı#tır. Polonya tekrar ba!ımsızlı!ını kazandı-
!ında, Türk"ye, çok c"ddî b"r adım atmı# ve kend"s" de reformlarını gerçekle#t"r"r-
ken, "k"l" görü#meler"m"z, "k"l" "l"#k"ler"m"z ba#lamı#tır. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Türk"ye Cumhur"yet"n" kurdu!u dönemde, bu "k"l" "l"#k"ler de yava# yava# tekrar 
gel"#meye ba#lamı#tır. Bugün, b"zler, ortak geçm"#"m"z ve tar"h"m"z"n zeng"nl"!"n-
den yola çıkarak, "l"#k"ler"m"zde yen" b"r sayfa açmaktayız.

Hanımefend"ler, beyefend"ler;
$zn"n"zle, b"zler" uluslararası platformlarda da b"r araya get"ren bu "l"#k"lere 

de!"nmek "ster"m.



Daha önce de söylem!" oldu#um g!b!, Orta Avrupa’da ve Do#u Avrupa’da çok 
büyük de#!"!kl!kler gerçekle"meye ba"lamı"tı. B!l!yoruz, 1980 yılının a#ustos ayında 
Polonya’da ortaya çıkan !syanlar ve daha sonra 1989’dak! yuvarlak masa görü"me-
ler!, son derece hayatî önem ta"ıyan, tar!hî önem ta"ıyan reformların ba"langıcını 
te"k!l etm!"t!r. Bugün, Polonya’da, b!zler, demokras! ve hukuk devlet! kavramlarını 
oturtuyoruz, s!v!l toplumun güçlü unsurları olan özgür medya, yerel hükümetler 
ve halkın katılımıyla ve s!v!l toplum kurulu"larının katılımıyla, yen! b!r s!stem! ba-
"arıyla oturtmaya çalı"ıyoruz. B!zler, ekonom!k ba"arıyı ve s!v!l hayattak! ba"arıyı, 
ya"am standardını yükseltecek de#erler olarak, beraberce götürmeye çalı"ıyoruz. 
Artık, son yed! yıldır, ekonom!k reformlarımız ve büyüme hızımızla, Avrupa !çe-
r!s!nde en süratl! büyüyen ülkeler !çer!s!nde yer alıyoruz ve 40 m!lyonluk pazar 
olu"turarak Avrupa !çer!s!nde çok öneml! b!r yatırım kapas!tes! hal!ne get!rd!#!m!z 
ülkem!z, "u anda 40 m!lyar dolarlık b!r yabancı yatırımı ülkem!ze çekm!" bulu-
nuyor. B!z!mle ortak çalı"malar, g!r!"!mler !çer!s!nde bulunan, ekonom!k alanda 
çalı"tı#ımız ülkeler !çer!s!nde, Batı Avrupa ülkeler!n!n yanı sıra Amer!ka B!rle-
"!k Devletler! bulunmaktadır. Amer!ka B!rle"!k Devletler!n!n yanı sıra, Almanya, 
Fransa’yla çok yakın !l!"k!ler!m!z mevcuttur ve aynı zamanda, $ng!ltere, $talya ve 
d!#er Avrupa B!rl!#! ülkeler!yle de !l!"k!ler!m!z! gel!"t!rmeye çalı"maktayız.

Son !k! yıldır B!rl!kle üyel!k görü"meler!m!z devam etmekted!r ve üm!t ed!-
yoruz k!, gerekl! reformları gerçekle"t!rerek bu üyel!#! gerçekle"t!rece#!z ve b!zler, 
2002 yılının sonuna do#ru B!rl!#e tam üye olmayı amaçlıyoruz.

Aynı zamanda, Çek Cumhur!yet!, Macar!stan ve Slovakya arasındak! !l!"k!-
ler!m!z çerçeves!nde, SEFTA olarak adlandırdı#ımız serbest t!caret bölges!n!n ku-
rulmasını da gerçekle"t!rmektey!z. B!zler, aynı zamanda, L!tvanya’yla da çok örnek 
!l!"k!ler !çer!s!ndey!z; Estonya ve Letonya’yla da bu !l!"k!ler!m!z! gel!"t!r!yoruz. 
Ukrayna’yla zaten stratej!k ortaklık çalı"malarımız yürümekted!r.

B!zler, Rusya’yla da !l!"k!ler!m!z! !"b!rl!#! anlamında gerçekle"t!rmey! amaçlı-
yoruz ve ekonom!k reformlarımızı bu alanda gel!"t!rmey! amaçlamaktayız. B!zler, 
bölgesel !"b!rl!#! anlamında, !l!"k!ler!m!z!, Orta Avrupa, Do#u Avrupa, Ka%aslar, 
Karaden!z Bölges! ve Hazar Den!z!, Baltık Den!z! Böges!nde de gel!"t!rmey! amaç-
lamaktayız.

Hanımefend!ler, beyefend!ler;
Polonya ve Türk!ye, artık, g!derek artan "ek!lde b!rb!r!ne yakla"an !k! dost ül-

ked!r. NATO’dak! ortaklı#ımızdan sonra, kar"ılıklı !"b!rl!#!m!z!n gel!"ece#!ne da!r 
de üm!tler!m!z mevcuttur. Parlamentolar arasında yakın b!r !"b!rl!#! vardır ve aynı 
zamanda da Var"ova’da Reform Plaza ve aynı zamanda t!caret merkez!m!zde Türk 
antreprenörler!, g!r!"!mc! ruhlarını sembol!ze edecek g!r!"!mlerde bulunmaktalar 
ve de !" ba#lantıları gel!"t!rmekteler.

Y!ne, önümüzde, bununla da yet!nmey!p, açab!lece#!m!z daha pek çok kapı 
vardır ve !"b!rl!#!m!z! gel!"t!reb!l!r!z. Bunlar enerj! sektöründe, madenc!l!k sektö-
ründe, armatörlük sektöründe ve aynı zamanda, savunma sanay!!nde gerçekle"t!-
r!leb!l!r ve bunun yanı sıra, ta"ımacılık sektöründe, altyapı sektöründe de gerçek-
le"t!r!leb!l!r.

Her yıl, Türk!ye, a"a#ı yukarı 60 b!n Polonyalı tur!st tarafından z!yaret ed!l-
mekted!r ve b!l!m kültür alanında da kar"ılıklı payla"ımlarımız mevcuttur. Örne-
#!n, geçt!#!m!z yıl, Ankara’da çok öneml! b!r sanat serg!s! yer almı"tır; "u anda, aynı 



serg! Var"ova’da yer almaktadır. Polonya, Türk!ye’n!n Avrupa !çer!s!ndek! yer!n!n 
önem!n!n b!l!nc!nded!r. Geçt!#!m!z yıllar !çer!s!nde, Türk!ye, demokrat!k de#erle-
r!n Avrupa’da savunulması konusunda çok öneml! roller oynamı"tır ve Avrupa’nın 
güneydo#u kanadında Avrupa’yı koruma rolünde çok öneml! görevler üstlenm!"-
t!r. Avrupa, h!çb!r zaman, Türk!ye olmaksızın, tam anlamıyla b!r Avrupa s!stem!n! 
oturtamazdı ve Türk!ye, h!çb!r zaman, Avrupa’yı bu anlamda yanlız bırakmadı; do-
layısıyla, Polonya, Türk!ye’n!n bütün çabalarını takd!rle, "ükranla kar"ılamaktadır.

Polonya ve Türk!ye, Avrupa’da !st!krara katkıda bulunmu" ülkeler olarak yer 
almaktadır ve bu anlamda bölgesel perspekt!$er açısından da !ler!de daha fazla 
yapab!lece#!m!z "ey oldu#una !nanıyoruz. Her !k! ülke de, OECD’ye üye olan ülke-
ler olarak, dünya p!yasalarında en fazla büyüme potans!yel! gösteren ülkeler olma 
özell!#!n! ta"ımaktadır; kom"ularımıza bu anlamda yol göstermektey!z ve !lham 
vermektey!z. Stratej!k seç!mler yapılması konusunda, reforma yönel!k çalı"malar 
yapılması konusunda bölgem!zde de örnek te"k!l etmektey!z.

B!zler, s!yasî ve kültürel açıdan köprü olan ülkeler!z. Polonya, Batı ve Do#u 
arasında; Türk!ye, Avrupa !le Asya arasında köprüdür. Avrupa’nın, bu gerçe#! göz 
önünde bulundurmamasını dü"ünmek mümkün b!le de#!ld!r. Polonya, bu çerçe-
vede, Hels!nk! z!rves! sonrasındak! kararları büyük b!r memnun!yetle kar"ılamı"tır 
ve Avrupa B!rl!#!ne aday ülkeler çerçeves!nde Türk!ye’n!n de yer almasının ve mü-
zakereler!n bu çerçevede ba"latılmasının çok öneml! oldu#unu dü"ünmekted!r.

Bugün, Türk!ye’de, görüyoruz k!, b!r ego!zm v!rüsü gündeme gelmekted!r. 
Herkes!n, tab!î k!, kend!ne a!t problemler! vardır; Polonya’nın vardır, Türk!ye’n!n 
kend! problemler! vardır, Avrupa B!rl!#!n!n de kend!ne a!t sorunları, problemler! 
vardır; fakat, öneml! olan, bu problemlerden dolayı, b!r sürec!, entegrasyon sürec!-
n! yava"latmamaktır. Bu sorunların mevcud!yet!, entegrasyon sürec!n!n yava"latıl-
ması !ç!n b!r özür, b!r mazeret olamaz.

De#!"!kl!klere kar"ı d!renç göstermek, de#!"memek, Avrupa’nın hayrına ol-
mayacaktır; dolayısıyla, Avrupa B!rl!#! !ç!n öneml! olan, gelecektek! üyeler!yle 
mümkün oldu#unca süratle entegrasyon sürec!n! gerçekle"t!rmes!d!r. Dolayısıy-
la, bu amacımız göz önünde bulundurularak, Avrupa B!rl!#! çerçeves!nde, Avrupa 
projeler! gerçekle"t!r!lmes! gerekmekted!r.

B!l!yoruz k!, B!rl!#!n esas amacı dayanı"madır. Dayanı"ma da, B!rl!k !çer!s!n-
dek! ülkeler!n kend! !çler!nde uyumlu hareket edeb!lmeler!n! gerekt!rmekted!r. Bu 
çalı"malar, sadece Avrupa B!rl!#!n!n tar!htek! ba"arılarını kapsamamaktadır; ama, 
aynı zamanda, B!rl!#!n üyes! olanlar ve B!rl!#!n dı"ında bulunan ülkeler! de, daha 
güvenl!, daha demokrat!k, daha refah !çer!s!nde ya"ayan bölgeler hal!ne get!reb!l-
mekt!r. Polonya ve Türk!ye, !"te bu amacı gerçekle"t!recek olan ülkeler!n ba"ında 
gelmekted!r. Yen! yüzyılın ba"langıcında, bütün amaçlarımızı gerçekle"t!reb!lece-
#!m!z yen! fırsatlar önümüze çıkmakta., B!zler Avrupa’ya !nanıyoruz ve s!z, Avrupa 
tarafından !ht!yaç duyulan b!r ülkes!n!z. (Alkı!lar)

Çok te"ekkür ed!yorum d!kkatle d!nled!#!n!z !ç!n ve hep!n!ze, hanımefend!-
ler, beyefend!ler, saygıde#er Türk parlamenterler!, hep!n!ze ayrı ayrı ba"arı d!lekle-
r!m! sunmak !st!yorum. Üm!t ed!yorum k!, ortak çalı"malarımız, ortak amacımız, 
Türk!ye ve Polonya !ç!n ve ortak Avrupa gelece#! !ç!n faydalar sa#layacaktır. (Ayak-
ta alkı!lar)





!k"nc" Yasama Yılı

85. B!rle"!m
23 N!san 2000 Pazar

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 14:00
Ba"kan : Yıldırım Akbulut
Kât!p Üyeler : #adan #!m"ek (Ed!rne), Melda Bayer (Ankara)

Türkmen!stan Cumhur!yet! Mecl!s Ba"kanı 
Sahad Muradov

Sayın Cumhurba!kanı, Sayın Mecl"s Ba!kanları, Sayın m"lletvek"ller",
Karde! Türk Halkı; bugün, Türk"ye’de, onun güzel ba!kent"nde, burada, Tür-

k"ye Büyük M"llet Mecl"s"n"n yen" salonunda s"zlerle olmak büyük b"r mutluluktur. 
B"zler" burada bulu!turan bu ves"len"n önem" çok büyüktür. Türk Halkına, her za-
man aydın yol gösteren, Büyük Atatürk’ün yarattı#ı Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s" 
80 ya!ında; bu nasıl gurur ver"c" b"r olaydır. B"r m"llet yen"den do#arak 80 ya!ına 
gelm"!t"r. M"lletler, onların kurumları, devletler, ne kadar çok ya!arlarsa, o oran-
da da gençle!mekted"rler. Onların kısmet"ne, çok ya!ayıp, çok "!ler yapıp büyük 
tecrübe sah"b" olmak, halkı refaha yönlend"rmek çıkmı!tır. Karde! Türk Halkının 
Büyük Mecl"s" aynı yolla gel"!meler" katederek bugüne gelm"!t"r.

Türkmen"stan Cumhurba!kanı Sayın Türkmenba!ı, Türk"ye Büyük M"llet 
Mecl"s"n"n açılı!ının 80’"nc" yıldönümü dolayısıyla, devlet"n Cumhurba!kanını, 
Mecl"s Ba!kanını, Ba!bakanını, tüm m"lletvek"ller"n", karde! Türk Halkını tebr"k 
ed"yor. Mecl"s Ba!kanlarının heps" adına, burada konu!up, tebr"kler" sunmaya ben" 
görevlend"rd"ler. Hep"m"z, bu sıcak kutlamalara katılıyoruz. $lkler"n her zaman 
"ç"n heyecanlı ve onur ver"c" olaylar oldu#u herkes tarafından b"l"nmekted"r. Böyle 
olayların temel"nde "se, herhang" b"r ba!langıç olması öneml"d"r. Türk"ye Büyük 
M"llet Mecl"s" bugün b"ze, 23 N"san 1920 tar"h"ndek" o günkü sev"nc" ya!atmak-
tadır. Aslında o günün mukaddesl"#", hep"m"z"n buraya toplanmamıza ves"le ol-
mu!tur. Büyük Atatürk’ün l"derl"#"nde, Türk Halkının kader"n" bel"rleyecek yen" 
Mecl"s"n temel" atılmı!tır. O günden "t"baren, Türk"ye’de ça#da!lı#a el uzatan halkı, 
aydın gelece#e davet eden zaman ba!lamı!tır. Onların heps"n"n temel"nde "se, Türk 
Halkının kanla, terle ula!tı#ı m"llî egemenl"#" vardır. Tar"h sayfaları, Türk Halkının 
vatanın ve m"llet"n ba#ımsızlı#ına kolay er"!med"#"n" her zaman hatırlatmaktadır.

B"z, Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s"n"n, 80 yıldan ber" karde! Türk Halkının 
m"llî egemenl"#"n", hürr"yet"n" korumak ve gel"!t"rmek yolunda büyük tecrübele-
re sah"p oldu#unu b"lmektey"z. Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s"n"n ba!ına taç ett"-



!" "nancı ned"r d"ye soranlara, Türk Halkının Büyük O!lu Atatürk’ün “egemenl"k 
kayıtsız #artsız m"llet"nd"r” sözler"n" hatırlatmak yeterl"d"r. Bu sözler", bu büyük 
kurul, baht"yarlı!ın tacı etmekted"r.

Ba!ımsızlık, her devlet "ç"n çok öneml"d"r; onun kan damarıdır, kalb"n"n at-
masıdır; ama, bu, yen" ba!ımsızlı!ın, özgürlü!ün tadına varan devletler "ç"n daha 
da öneml"d"r. Onların bütün varlı!ıdır, büyük gurur kayna!ıdır. Geçen yüzyılın 
son on yılında, esk" Sovyetler B"rl"!"n"n sınırları "ç"nde b"rkaç ba!ımsız devlet ol-
mu#tur. Esk" "mparatorlu!un yıkılmasıyla, dünyada ve bölgede tamamen yen" den-
geler olu#mu#tur. O devletler"n arasında ba!ımsızlı!ını kazanan devletlerden b"r" 
de Türkmen"stan’dır.

Büyük s"yasî olaylar, karde# Türk"ye’n"n hayatını da etk"lem"#t"r. 
Türkmen"stan’ın ba!ımsızlı!ını "lk olarak tanıyan da, Türk"ye Cumhur"yet" olmu#-
tur. Kısa zaman "ç"nde "k" devlet"n arasındak" "l"#k"ler gel"#m"#, bu sev"yelere ula#-
mı#tır. Bu dünyada kar#ılıklı "l"#k"ler"n ve "#b"rl"!"n"n örnek alınacak yen" b"r tarafı 
oldu!unu söylersek yanılmayız. Onun en büyük kanıtı budur. Dünya, her #eyden 
fazla dostlu!a, karde#l"!e muhtaçtır. Türkmen "le Türk Halkının arasında "se, bu 
"l"#k"n"n en güzel örne!" serg"lenmekted"r. Türkmen"stan "le Türk"ye’n"n arasın-
dak" "#b"rl"!", bunun en güzel örne!"d"r. Bu anlatımı, Sayın Cumhurba#kanımız 
Saparmurat Türkmenba#ı’nın sözler"yle daha da pek"#t"rmek mümkündür: “B!z, 
b!r m!llet, !k! devlet!z.”

Türkmen"stan "le Türk"ye arasında, geçen sek"z dokuz senede büyük b"r yol 
kated"lm"#t"r. Bu, çe#"tl" alanlarda da öyle olmu#tur. B"z, artık, bu "#b"rl"!"n"n mey-
ves"n" tüm alanlarda göreb"l"yoruz. Devlet büyükler"m"zden b"l"m adamlarımıza 
kadar karde#l"k, dostluk "l"#k"ler" her yıl daha da yakınla#maktadır. $k" yurdun 
Mecl"sler"n"n arasındak" "l"#k"ler"m"zde de durum böyled"r. Çe#"tl" dönemlerde de, 
b"z, m"lletvek"ller", kar#ılıklı z"yaretlerde bulunup, tecrübe ve f"k"r alı#ver"#ler"n" 
devamlı hale get"rd"k.

Geçen yüzyılda yen" olu#an ba!ımsız devletler"n kend" ayakları üzer"nde 
durmak "ç"n sarf ett"!" çabalar, o günlerde kaldı. Önler"nde, herkes "ç"n umutlu 
b"r gelecek vardır. 21’"nc" Yüzyıl, tamamıyla, kend"n" "nsanlık h"zmet"ne adamaya 
hazırdır. Bu yüzden, halklar, ondan çok #ey bekl"yorlar. Örne!"n, Türkmen Hal-
kı, Cumhurba#kanımız Saparmurat Türkmenba#ı’nın l"derl"!"nde, 21’"nc" Yüzyı-
la “Türkmenler"n altın asrı” demekted"r. (Alkı"lar) Amaç, "nsanların n"yet"nden, 
maksadından ba#layarak, el"ne aldı!ı ta#ı topra!ı b"le altına çev"rmekt"r. Halkın 
sosyal durumu, medenî sev"yes", yollar, b"nalar, konutlar, bunların heps", altın asrın 
kayna!ıdır. %"md"den, yurdun tümünü b"rb"r"ne ba!layan dem"ryolları, otoyollar 
hızlı b"r #ek"lde "n#a ed"lmeye ba#lamı#tır. Bunları örnek vererek, Türkmen"stan’ın 
ba!ımsızlı!ının pek"#mes" g"b" b"r kutsal görevde, Türk"ye Cumhur"yet"n"n her 
zaman yanımızda oldu!unu vurgulamak "st"yorum. En öneml" #ey, b"z"m n"yet-
ler"m"z"n, amaçlarımızın denk gelmes"d"r. Bütün dünya, yen" yüzyılda, kend"ne 
gereken en öneml" #ey"n barı#, karde#l"k, dostluk oldu!unu tekrar göz önüne get"-
recekt"r. Bu "#te, Türk"ye Cumhur"yet"n"n büyük tecrübes" bulunmaktadır. Büyük 
Atatürk yen" nesle “Yurtta sulh, c"handa sulh” d"yerek vas"yet"n" b"ld"rm"#t"r.

Artık dokuz ya#ını doldurmakta olan Türkmen"stan’ın resmî b"r ayrıcalı!ı 
bulunmaktadır. Bu, onun n"yet"nden kaynaklanan ba#arısıdır. Türkmen"stan, 12 



Aralık 1995 tar!h!nde, B!rle"m!" M!lletler Genel Kurulu tarafından tarafsız dev-
let statüsünde !lan ed!lm!"t!r. B!z, yen! yüzyıla, ba#ımsızlı#ımızı kazanarak, barı" 
ve sevg!yle geld!k. Bu, b!z!m atalarımızdan gelen yolumuzun devamıdır. Bunların 
heps!n!n temel!nde, Türkmen!stan’ın b!r!nc! ve süres!z Cumhurba"kanı seç!len 
Sayın Saparmurat Türkmenba"ı duruyor. Halk, vatan, Türkmenba"ı bütünlü#üyle 
gelece#!m!z!n parlak olaca#ına !nancımız tamdır.

Bugün, Türk!ye’ye, dünyanın çe"!tl! devletler!n!n, m!lletler!n!n vek!ller! gel!p 
kend! mecl!sler!n! tems!l ederek, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n 80’!nc! Yıldönü-
münü kutluyorlar. $u anda, Türk!ye’de, dünyanın çe"!tl! devletler!nden gelen dele-
gasyonlar vardır. Onlar, b!z!m çocuklarımızdır. B!rkaç yıldan ber!, 23 N!sanı dünya 
çocuklarının bayramı "ekl!nde kutlamak !ç!n gel!yorlar.

Bugünkü heyecanı; günün gururunu b!r sözle !fade etmek gerek!rse: “O, bü-
tün dünyanın çocuklarının kalb! g!b! sa"ır. Hep!m!z!n amacı budur. Çocuk kalb! g!b! 
tem!z gelece#! hazırlamaktır.” Te"ekkür eder!m. (Alkı$lar)





20. B!rle"!m
23 Kasım 2000 Per"embe

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 14:00
Ba"kan : Ba"kanvek!l! Nejat Arseven
Kât!p Üyeler : Mehmet Batuk (Kocael!), Melda Bayer (Ankara)

Ukrayna Cumhurba!kanı Leon"d Kuçma

Sayın Mecl!s Ba"kanı, Sayın m!lletvek!ller!, Bayanlar ve baylar;
Her "eyden önce, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! önünde konu"ma yapmama 

!mkân verd!#!n!z !ç!n te"ekkür ed!yorum. Ülken!z!n Parlamentosuyla tanı"maya 
özel b!r önem ver!yorum.

1920 yılının N!san ayında ba"latılan büyük !", bu b!nanın !ç!nde devam et-
mekted!r. Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n Mustafa Kemal Atatürk’ün Ba"kanlı-
#ında yapılan !lk toplantısı, Türk M!llet!n!n Kurtulu" Sava"ının b!r dönüm noktası 
olup, bu mücadelen!n haklı oldu#unu uluslar arası toplumlara gösterm!"t!r. Tar!h-
ç!ler, modern Türk Devlet! tar!h!n!n bu noktadan ba"ladı#ını bel!rtmekted!rler.

Günümüzde, reformcu pol!t!kanın ülken!zde çok !y! net!celer verd!#!n! kend! 
gözümüzle görmektey!z. Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!, ça#da", demokrat!k, eko-
nom!k ve s!yasî açıdan çok kuvvetl! olan Türk!ye’n!n kurulmasına yaptı#ı katkılarla 
haklı olarak gurur duyab!l!r. Çok öneml! b!r kurulu" olan Dünya Bankası, ekono-
m!ler! en yüksek potans!yele sah!p olan dünyanın 10 yen! dev!nden b!r! olarak 
Türk!ye’y! gösterd!. Bu, ülken!z!n elde ett!#! ba"arıların !y! b!r gösterges!d!r. Tür-
k!ye Cumhur!yet!, uluslararası sahnede Ukrayna !ç!n güven!l!r b!r ortaktır. Kar"ı-
lıklı güven ve anlayı", yo#un b!r s!yasî d!yalog ve ekonom!k !"b!rl!#!, gelece#!m!ze 
!y!mser bakmamıza !mkân sa#lamaktadır.

$l!"k!ler!m!z!n tar!h!, B!r!nc! Dünya Sava"ının son dönem!nde ba"ladı. Tür-
k!ye, 1918 yılında Ba#ımsız Ukrayna Devlet!n! tanıyan b!rkaç ülkeden b!r! oldu. 
$stanbul’da ve K!ev’de, Ukrayna ve Türk d!plomat!k m!syonları açıldı. Maalesef, o 
zaman tar!h, m!lletler!m!z!n devlet kurma !stekler!ne aynı derecede olumlu dav-
ranmadı. 1919 yılının Mayıs ayında Mustafa Kemal Atatürk Türkler!n Kurtulu" 
Sava"ını ba"latmak üzere Samsun’a çıktı#ı sırada, Ukrayna Hükümet!, Bol"ev!k Kı-
zılordunun baskısına maruz kalarak K!ev’den çek!lm!" durumdaydı.

$k!l! !l!"k!ler!m!z!n yen!den uyanı"ı, Ukrayna’nın 1991 yılında ba#ımsızlı#ını 
yen!den kazanmasıyla gerçekle"t!. Yapıcı ortaklık olarak bel!rlenen bu !l!"k!ler, bu-



gün b!rçok yönde hızla gel!"mekted!r. Müsaaden!zle, bu yönler!n en öneml!ler!n-
den bahsetmek !st!yorum.

Hem Ukrayna hem de Türk!ye Cumhur!yet!, dünyadak! barı", !st!krar ve 
güvenl!#!n sa#lanmasından herkes!n sorumlu oldu#unu çok !y! b!lmekted!r. Ül-
keler!m!z, B!rle"m!" M!lletler örgütünün !lk kurucularındandır. $!md! de onların 
tems!lc!ler!, dünyanın b!rçok kö"es!nde, B!rle"m!" M!lletler Barı" Gücünün bünye-
s!nde, çok zor ve büyük sorumluluk gerekt!ren görevler! omuz omuza yer!ne get!r-
mekted!rler. Bu as!l !"e yaptı#ınız katkılara, ayrıca her an patlamaya hazır bulunan 
Balkanlarda Türk Barı" Gücünün barı" ve huzuru sa#lamak amacıyla üstlend!#! 
role Ukrayna’da büyük b!r önem ver!lmekted!r. Çok !y! b!l!yoruz k!, Karaden!z böl-
ges!nde, Güney Ka%asya’da ve Ortado#u’da !st!krar sa#lanmadıkça, Avrupa’dak! ve 
dünyadak! güvenl!#!n tam olarak sa#lanması mümkün de#!ld!r. Güçlü ve gel!"m!" 
olan Türk!ye, bu bölgelerde öneml! b!r !st!krar faktörü hal!ne çoktan gelm!"t!r.

Bölgesel düzeyde güven ve güvenl!#!n artırılmasıyla !lg!l! g!r!"!mler!n haya-
ta geç!r!lmes! konusunda, ülkeler!m!z çok sıkı !"b!rl!#! yapmaktadırlar. Örne#!n, 
stratej!k açıdan büyük önem ta"ıyan Güney Ka%asya bölges!yle !lg!l! olarak Türk 
tarafının ba"lattı#ı Ka%asya’da &st!krar Paktını, çok vak!tl! yapılan b!r g!r!"!m ola-
rak görmektey!z. Ukrayna’nın bu !st!krar paktına katılmaya davet ed!ld!#! !ç!n te-
"ekkür eder!z. Ukrayna, hem anafık!r bel!rleme hem de uygulama a"amalarında, 
Ka%asya’da &st!krar Paktına katılmaya hazırdır.

Ukrayna !le Türk!ye’n!n ortakla"a sarf ett!#! çabalarla, Karaden!z Ekonom!k 
&"b!rl!#! örgütü, kısa b!r süre !çer!s!nde nüfuzlu b!r bölgesel kurulu"a dönü"tü. Türk 
tarafının olu"turdu#u “Blacksea Force” çokuluslu den!z kuvvetler! b!rl!#!n!n kurul-
masıyla !lg!l! g!r!"!m, Ukrayna tarafınca çok olumlu de#erlend!r!ld! ve desteklen-
d!.

Aynı zamanda, Ukrayna tarafının !lan ett!#! Karaden!zde güven ve güvenl!#! 
artırıcı önlemler!n bel!rlenmes!yle !lg!l! g!r!"!m, Türk tarafının deste#! olmadan 
yürütülemeyecekt!r. Bununla b!rl!kte, halklarımızın oturdu#u ortak ev!n pencere-
ler!, yalnız Karaden!ze bakmıyor. Günümüzde, Ukrayna !le Türk!ye, ayırım sınırla-
rı ve Berl!n Duvarlarından arındırılan yen! Avrupa’nın ayrılmaz b!rer parçasıdır.

Geçen yılın Aralık ayında, aynı günde, Avrupa B!rl!#!, ülkeler!m!z !ç!n tar!hî 
n!tel!kte !k! karar aldı. B!r!nc! olarak, Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne üye olma hakkı, 
gec!km!" olsa da, tanındı. &k!nc! olarak, Avrupa B!rl!#!n!n Ukrayna’yla uygulayaca-
#ı stratej! bel!rlend!, Ukrayna’nın Avrupa’ya yönelmes! olumlu kar"ılandı.

Türk!ye’n!n Avrupa’yla bütünle"me yönünde, Ukrayna’ya göre, çok daha !ler! 
a"amada bulundu#unu !y! b!lmektey!z. Türk!ye’n!n elde ett!#! ba"arıları alkı"laya-
rak, Avrupa B!rl!#!ne yakla"mak !ç!n tecrüben!zden yararlanmaya hazırız. B!r fak-
törden daha söz etmek !st!yorum. Bana göre, ülkeler!m!ze esk! dünya tarafından 
ver!len de#er, onların gerçek uluslararası rolüne ve önem!ne e"!t de#!ld!r. Kıtamız-
da yen! ayırım sınırları ç!zmeye yönel!k çabaların zararlı oldu#unu da bel!rtmem 
gerek!r. B!r örnek olarak, Türk!ye’n!n, kadınların s!yasal ve sosyal haklarının sa#-
lanması konusunda adım atan !lk ülkelerden b!r! oldu#unu, Avrupa’da, belk! az 
k!mse hatırlayab!l!r. Dünyanın sadece 17 ülkes!n!n parlamentosunda kadınların 
bulundu#u dönemde, Türk yasa koyucuları, Türk!ye’de kadınlara e"!t haklar sa#-
ladı.



Em!n!m k!, Ukrayna ve Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!"!ne g!rmeler!, hem kend!m!z 
hem Avrupa hem de Avrupa B!rl!"! !ç!n !t!c! b!r etken olacaktır. Bu durumda, her 
#eyden önce b!rle#m!# Avrupa’nın önünde yen! ufuklar açılacak, !st!krar, barı# ve 
refah bölges! çok daha gen!# olacaktır. Bu da, !st!krar ve barı#a henüz ula#amamı# 
olan Ka$asya ve Ortado"u ba#ta olmak üzere, b!rçok kom#u bölgeye de olumlu 
etk! sa"layacaktır.

%k!nc! olarak, önceden çok karma#ık etk!lere maruz kalan ülkeler!n, ço"ulcu 
demokras!, hukukun üstünlü"ü ve sosyal e#!tl!k s!stem!ne geçmes!, bu de"erler!n 
hayata geç!r!lmes! konusunda Avrupa B!rl!"! !ç!n de öneml! b!r tecrübe olacaktır.

Üçüncü olarak, Avrupa B!rl!"!, Avrupa yolunu seçm!# olan ülkelere kapı aça-
rak, meden!yetler!n uyumsuzlu"una !l!#k!n ö"ret!ler!n yanlı#, zararlı ve tehl!kel! 
oldu"unu kanıtlayacaktır. 21’!nc! Yüzyılda yen! ça"ın de"erler! ve !lkeler!, har!ta 
üzer!nde öneml! b!r sebep olmadan uydurulan, ülkeler! b!rb!r!nden s!yasî, etn!k, 
d!nî veya d!"er özell!klere göre ayıran sınırlardan daha öneml! olacaktır.

Demek k!, Avrupa yolu dı#ında ülkeler!m!z!n seçece"! ba#ka b!r alternat!f 
yoktur. Umarım, Avrupa B!rl!"!ne üye olan ülkeler!n s!yasî çevreler! de bunu an-
layacaklardır. Avrupa’yla bütünle#meye yönel!k çabalarımızı ne kadar güçlend!r!r-
sek, b!rb!r!m!z! ne kadar desteklersek, o kadar ba#arılı olaca"ız.

Avrupa’yla bütünle#me süreçler!nde, Parlamentolarımıza öneml! roller dü#-
mekted!r. Avrupa parlamenter kurulu#ları nezd!ndek! !#b!rl!"!m!z, yasama faal!-
yetler!yle !lg!l! b!lg! alı#ver!#!, parlamentolararası sem!ner ve konferansların dü-
zenlenmes! en öneml! !#b!rl!"! yöntemler!ndend!r. Bu ves!leyle, Avrupa Konsey! 
Parlamenter Asambles! çerçeves!nde Ukrayna !le Türk!ye arasında yapılan !#b!r-
l!"!n!n çok ver!ml! oldu"unu memnun!yetle bel!rtmek !st!yorum. Bu nüfuzlu ve 
!t!barlı kurulu#ta Türk!ye Cumhur!yet!n! tems!l eden heyet üyeler!n!n de bugün 
burada bulunduklarını b!l!yorum; bu ba"lamda, Ukrayna’nın menfaat ve amaçları-
nı devamlı destekled!kler! !ç!n kend!ler!ne !çtenl!kle te#ekkür eder!m.

Avrupa ve dünyada devam eden ekonom!k bütünle#me süreçler!ne katılma-
mız, ülkeler!m!z!n b!r ba#ka konuda daha !#b!rl!"! yapmaları !ç!n gen!# ufuklar 
açmaktadır; bu konu, enerj! kaynaklarının sa"lanmasıdır. Günümüzde, dünyanın 
tüm ülkeler!n!n enerj! a"larına ba"lanması daha da fazla önem kazandıkça, Hazar 
ve Ortado"u’dan petrol ve gaz kaynaklarının Avrupa’ya ula#tırılması konusunda 
!#b!rl!"!m!z!n önem! daha da artmaktadır. Sanırım, #u anda, bu konuda !#b!rl!"! 
yapmamızı engelleyecek h!çb!r husus yoktur. Hazar petrolünün dünya p!yasaları-
na ula#tırılmasına !l!#k!n Ukrayna’nın ve Türk!ye’n!n projeler!, farklı tüket!c!lere 
yöneld!"! !ç!n, b!rb!r!ne rak!p de"!ld!r ve b!rb!r!n! tamamlamaktadır. Her !k! ülke-
n!n de petrol ula#tırma konusunda yüksek teknoloj!lere sah!p oldu"u göz önüne 
alındı"ında, bu !#b!rl!"!n!n s!yasî ve ekonom!k açıdan çok yararlı olaca"ı açıkça 
görülmekted!r.

Net!ce olarak, !#b!rl!"!m!z!n her konuda çok büyük potans!yele sah!p oldu-
"undan em!n oldu"umu vurgulamak !st!yorum. %l!#k!ler!m!z! daha da der!nle#-
t!rmek ve somutla#tırmak, her Ukraynalıya ve her Türke bu !#b!rl!"!m!z!n faydalı 
oldu"unu h!ssett!rmek, en öneml! amacımızdır. Bayanlar ve baylar; dost Türk!ye 
Cumhur!yet!n! z!yaret ett!"!m, geçm!#! ve bugünü hakkında b!lg! ed!nd!"!m sı-
rada, yüksek amaçlar üzer!nde örgütlenen b!r ülken!n ve halkının, kısa b!r süre 



!çer!s!nde çok büyük ba"arılar elde edeb!ld!#!n! gördüm. Büyük Mustafa Kemal 
Atatürk, gelece#! göstererek “Bundan sonra pek müh!m zaferlere kavu"aca#ız; fakat, 
bu zaferler, süngü zafer! de#!l, !kt!sat, !l!m ve !rfan zaferler! olacaktır” d!yerek, günü-
müzdek! Türk!ye’y! !"aret etm!"t!r. (Alkı"lar)

Ba"arılarınızı görerek, Ukrayna’da gerçekle"t!r!len reformların yolundan "a"-
mayaca#ına ve ba"arılı olaca#ına !nanıyorum. Em!n!m k!, geç!" dönem!nde ya"a-
dı#ımız zorluklar ve problemler yakında a"ılacak ve Ukrayna, kalkınma, esenl!k ve 
refah yoluna devam edecekt!r.

Ukrayna !le Türk!ye arasındak! dostlu#un daha da sa#lamla"tıraca#ını üm!t 
eder, Türk M!llet!n!n de devamlı !lerlemes!n!, en kapsamlı ve en cesur projeler! 
gerçekle"t!rmes!n! ve tüm amaçlarına ula"masını d!ler!m. $lg!n!ze te"ekkür ede-
r!m. (Ayakta alkı"lar)
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet! Cumhurba"kanı Rauf 
Denkta"

Sayın Ba!kan, sayın m"lletvek"ller";
Türk Ulusunun "rades"ne ı!ık tuttu#unuz, parlattı#ınız bugünlerde, Kıbrıs 

meseles"n"n her zamanında mert ses"n"z" duyurdu#unuz bu b"nada s"zlerle b"r ara-
da olmanın mutlulu#unu ya!amaktayım. Bana bu güzel fırsatı verd"#"n"z "ç"n s"z-
lere en "çten duygularla te!ekkür ed"yorum. Bu kez Ankara’ya gel"!"m"z"n neden", 
uzun süren görü!meler sürec"nden sonra, Sayın B"rle!m"! M"lletler Genel Sekreter" 
Annan’ın önümüze koymu! oldu#u planıdır. Bu planı her yönüyle "nceled"#"m"zde, 
kabul ed"leb"lmes" "ç"n büyük ölçüde tad"lat yapılması gerekt"#"n" görüyoruz. Bu 
görü!ümüzü Ankara "le payla!mak "sted"k.

B"raz önce Çankaya’da yapmı! oldu#umuz görü!mede, planın oldu#u !ekl"y-
le kabul ed"leb"l"rl"#" !üphel" göründü, de#"!t"r"lmes" gerekt"#" Üzer"nde mutabık 
kalındı; bu, b"z" sev"nd"ren b"r durumdur. Çünkü, plan oldu#u !ekl"yle kaldı#ı tak-
d"rde, Barı! Harekâtıyla kend"n" zor kurtarmı! olan Kıbrıs Türkü yen"den daha zor 
ko!ullar "çer"s"ne "t"lmekted"r. Sank" Barı! Harekâtını cezalandırıyorlarmı! g"b", 
Barı! Harekâtıyla elde etm"! oldu#umuz huzur kayna#ı; yan" "k" kes"ml" co#raf-
yamız, bu kez, 60 b"n Rum’un "çer"ye süzülmes"yle bozulmaktadır. $k" kes"ml"l"k 
1977’den ber" gündemde duran b"r kr"terd"r, b"r esastır. Bunu, Genel Sekreter"n 
hang" dü!üncelerle bozmaya yeltend"#"n" b"lem"yoruz; fakat, plana baktı#ınızda, 
Rum tarafında yüzde 100 Rumlardan olu!an b"r küçük devlet, kuzeyde, adına 
“kurucu devlet” den"len; fakat, devlet olmayan b"r karma devlet görürsünüz. Bu, 
denges"zl"kt"r; bu, haksızlıktır ve bu, huzurun kayna#ı olan "k" kes"ml"l"#" orta-
dan kaldırmaktır, huzursuzlu#u artırmaktır ve -çok korkuyoruz, Rumları çok "y" 
b"ld"#"m"z "ç"n- 1963, 1974 olaylarına gebe b"r durum hâsıl olmaktadır ve olacak-
tır. Y"ne, yapılan b"r haksızlık: Rum tapu belgeler" geçerl"; ama, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhur"yet"n"n verm"! oldu#u tapu belgeler" geçers"z added"lmekte ve Rumlara, 
k"!"sel müracaatla, tapu haklarını alma yolu açılmaktadır. Kler"des, bu plana bak-
tı#ında, kend" halkına, geçenlerde, seç"m esnasında !öyle ded": “Avrupa B"rl"#"ne 
g"r"yoruz, planı "mzalasanız da, "mzalamasanız da Avrupa B"rl"#"ne g"rd"k adde-



d!l!r; ancak, bu plana n!ye kar"ı gel!yorsunuz? B!z!m bunca yıllık hedef!m!z, Türk 
asker!n! Ada’dan çıkarmak de#!l !n!yd!; bu plan bunu ba"arıyor; Türk asker!, za-
man !çer!s!nde, tümüyle Ada’dan çıkmı" olacaktır. Y!ne, göçmenler!m!z!n yerle-
r!ne dönmes!n! !stem!yor muyduk; dönü" haklarını, mülk!yet haklarını !stem!yor 
muyduk; bu plana bakınız, bu plan bunu da ba"arıyor, bunu da ver!yor. O halde 
ted!rg!nl!#!n!z n!ye?”

Hak!katen, b!z de bu plana baktı#ımızda, Kler!des’!n gerçekler! söyled!#!n! 
görüyoruz. Plan, Kıbrıs Rumlarına, Barı" Harekâtında kaybett!kler! topra#ın bü-
yük b!r kısmını vermekle kalmıyor, Rumlara, k!"!sel tapu hakkı tanımak suret!yle, 
onların, !ç!m!ze -esk!den oldu#u g!b!- yayılmasına da yolu açıyor. Dolayısıyla, bu 
plan, Kıbrıs meseles!n! halletm!yor, Kıbrıs meseles!n!, yen! b!r satıhta, yen! mace-
ralara sürükleyecek b!r zem!n hazırlıyor; böyle dü"ünüyoruz.

Maalesef, Sayın Genel Sekreter “Bu plan, çok güzel dengeler, hassas dengeler 
üzer!ne kurulmu"tur, onun !ç!n bunu artık de#!"t!remezs!n!z” demek suret!yle b!r 
dayatma yönüne g!tm!"t!r. O kadar k!, mesela, planda öngörülen üç yabancı yargıç 
-hâk!m var- var “bu yargıçların falan gün, falan saate kadar üçünün !sm!n! bana ve-
r!n!z, aks! takd!rde, ben tay!nler! yaparım” d!yeb!lecek b!r duruma gelm!" oluyor.

B!z!m görü"ümüz, bu davranı", bu yakla"ım, !y!n!yet görev!yle ba#da"ma-
maktadır ve Kıbrıs’ı yen!den Rum hegemonyası altına vermekted!r. B!ze, !darede 
verd!#! çok kısıtlı haklarla, zaman !çer!s!nde, b!z!, korunmaya alınmı" b!r azınlık 
durumuna dü"ürecek b!r plan olarak de#erlend!rmektey!z. Bunun !ç!n, tad!latını 
!st!yoruz ve tad!latında ısrarlıyız. Rum tarafı, yen! Ba"kan Papadopulos dem!"t!r 
k!: “Lahey’e ben gel!r!m; ancak, evet m! hayır mı d!yece#!m, planı referanduma 
göndermek konusunda henüz karar vermed!m. Temaslarımı yapaca#ım, ona göre 
Lahey’de s!ze cevabımı ver!r!m” Halbuk!, davet “Lahey’e gel!n!z ve bu planı referan-
duma gönderece#!n!z konusunda taahhüdünüzü ver!n!z. Türk!ye ve Yunan!stan da 
($ng!ltere !le b!rl!kte) bunun altını garantör devletler olarak !mzalasın” "ekl!ndey-
d!.

Sayın m!lletvek!ller!,
B!ld!#!n!z g!b!, Kıbrıs Cumhur!yet! 1960’ta kend! kend!ne kurulmu" b!r cum-

hur!yet de#!ld!r. Uluslararası anla"malarla kurulmu"tur ve bu anla"malar -1960 an-
la"maları- Türk!ye’ye gayet somut haklar verm!"t!r. %!md!, bu haklar ortadan kal-
dırılmaktadır. E#er, b!z bu planı kabul edersek, bu haklar ortadan kaldırılmı" olur. 
Dolayısıyla b!z d!yoruz k!: Bunu yapma hakkımız yoktur; yan!, b!z!m -134 b!n k!"!-
l!k b!r seçmen gücümüz var-134 b!n k!"!n!n yarıdan çok fazla oyuyla, Türk!ye’n!n, 
güvenl!k açısından, kend! güvenl!#! açısından, güvenl!#!m!z açısından elde etm!" 
oldu#u, uluslararası anla"malarla tey!t ed!lm!" olan hakkını referandumla ortadan 
kaldırma hakkımız yoktur. Bu konuda, Türk!ye, tab!atıyla, kend! yasaları çerçeve-
s!nde durumu de#erlend!recek ve ona göre cevabını verecekt!r.

B!z, temas ett!#!m!zde, Papadopulos “evet veya hayırımı Lahey’de s!ze söy-
leyece#!m” ded!#!nde, ben!m bu plana !y! bakmadı#ımı, de#!"t!r!lmes!n! !sted!#!-
m! b!len Genel Sekreter bana döndü ve “sen ne yapacaksın” d!ye sordu; ded!m k! 
“Hayır demek !ç!n Lahey’e seyahat bo"una; burada De Soto’ya söyler!z, s!ze ya-
zar, nedenler!n! b!ld!r!r!z; yan!, bu seyahat! yapmayalım.” Ancak, Genel Sekreter, 
herhalde, el! bo" dönmemek !ç!n “canım, hayır d!yeceksen!z dah! Lahey’e gel!n!z, 



orada anlatınız derd!n!z!” dem!"t!r. Böylel!kle, Lahey’e g!dece#!z; ancak, Ankara’da 
yapmı" oldu#umuz temaslar net!ces!nde güçlü olarak g!dece#!z, !y! n!yetl! g!dece-
#!z ve bu planı de#!"t!rme yollarını arayaca#ız. $n"allah, buluruz.

Rum l!der! Papadopulos, e#er, hak!katen de#!"t!r!lmes!n! !sted!#! b!rçok kısım 
varsa, bana açıkça söylemel!d!r; ben, ona söyleyece#!m. Sayın Papadopulos, !k! ta-
rafın mutabık kalmadı#ı, !çer!s!nde be#enmed!#!m!z, de#!"t!r!lmes!n! !sted!#!m!z 
b!rçok husus olan b!r planı, sank! mutabık kalmı"ız g!b!, bütün Kıbrıs’ın anayasa-
sı, bütün Kıbrıs’ın te"k!lâtı olarak nasıl referanduma gönder!r!z ve halk, bu yarı 
buçuk, tamamlanmamı" plana “evet” derse, bunu tamamlama yöntem! ne olur; 
yen!den kavga “ben, burasını de#!"t!recekt!m, be#enm!yorum”, “ben, bunu kabul 
etm!yorum”, “ben de bunu be#enm!yorum” d!ye yen! kavgaların ba"lamasına yol 
açacak de#!l m!y!z? Bunu kend!s!ne soraca#ım.

%!md!, dünyanın h!çb!r yer!nde, b!r ülke !ç!n, dı"tan böyle b!r plan yapılıp, 
zorla dayatılmı" ve empoze ed!lm!" de#!ld!r d!ye dü"ünüyorum. Belk! F!l!st!n’! ör-
nek olarak göstereceks!n!z. F!l!st!n ve $sra!l l!derler!, bu anla"mayı yaptıkları !ç!n, 
b!ld!#!n!z g!b!, Nobel ödülünü de almı"lardır; ama, bu yapay anla"ma tutmamı" ve 
hâlâ, F!l!st!n’de kan gövdey! götürmekted!r. B!z!m korkumuz da odur.

Türk asker!, !k!de b!r gel!p, b!z! kurtarmamalıdır, buna !ht!yaç olmamalıdır. 
B!z, sa#lam, kalıcı b!r anla"ma !st!yoruz; 1960 Anla"ması g!b!, sadece kâ#ıt üzer!n-
de b!r anla"ma de#!l. Yırtılıp atılacak ve “ben be#enmed!m, artık, hükümet ben!m, 
s!z azınlıksınız” den!leb!lecek b!r anla"ma !stemed!k, !stem!yoruz.

Anla"manın, egemenl!#!m!ze dayalı olmasını !st!yoruz. Egemenl!#!m!z var mı 
yok mu tartı"masını kabul etm!yoruz; çünkü, b!z, egemenl!#!m!z! Rum’dan kurtar-
dık, devlet!m!z! kurduk –y!rm! sene bekled!kten sonra- ve Türk Cumhur!yet!, bu 
devlet! tanımı"tır. Bu Mecl!ste tanıdınız. Evlatlarınızı feda ederek b!z! kurtardıktan 
sonra, barı" görü"meler!n!n her sa&asında fedakârlıklar yaparak ve yaptırarak, ba-
rı"ı tem!n edeb!lmem!z !ç!n b!ze destek oldunuz, yardımcı oldunuz. Barı" yapama-
dık, uzla"ma olmadı. Sebeb!n! sorunuz d!yoruz. Tek b!r sebeb! var; Makar!nos, el! 
kanlı Makar!os. Kıbrıs’ın M!losev!ç’! ded!#!m!z Makar!os b!z! toplu mezarlara gö-
merken, Güvenl!k Konsey!nde kend!s!n! me"ru Kıbrıs hükümet! olarak tanıdılar. 
Uluslararası b!r anla"manın yerle b!r ed!ld!#!ne bakmadılar, Türk Halkına yapılan 
zulme bakmadılar “me"ru Kıbrıs hükümet! ve sen de, onun Cümhurba"kan!sın” 
ded!ler. O andan !t!baren, Makar!os’un, Kıbrıs meseles!n! hâlletmek !ç!n herhang! 
b!r neden! kalmadı; çünkü, bu olsun, b!z! azınlık yapsın, ondan sonra -1960 anla"-
malarını ortadan kaldırmak suret!yle- Enos!s’!n yolunu açsın d!ye yapmı"tı bütün 
saldırıyı ve Ölmeden evvel, arkada kalanlara b!r vas!yette bulundu; ded! k!: “Ben, 
yaptıklarımla, Kıbrıs meseles!n!, en yakın Enos!s’e, en yakın noktaya get!rd!m. Bun-
dan ger!lemek yoktur; sadece Enos!s !ç!n ger!leyeb!l!rs!n!z.”

Dolayısıyla, b!z!mle yapılacak herhang! b!r anla"mada, b!z, Türk!ye’n!n ga-
rant!s!n!n daha güçlü b!r "ek!lde devamını ve Kıbrıs Türkler!n!n statüsünün, 
Makar!os’un !sted!#! g!b!, azınlık de#!l; y!ne, 1960 cumhur!yet!nde oldu#u g!b! ku-
rucu ortak olmasını !sted!k, bunda d!rend!k. Ne kadar tav!z verd!ysek, bo"a g!tt!. 
Makar!os ve ondan sonra gelenler “Kıbrıs cumhur!yet! hükümet! vardır ve garant! 
anla"ması de#!"mel!d!r, hatta ortadan kalkmalıdır. Kıbrıs Türkler! de azınlık statüsü 
veya korunmaya alınmı" azınlık statüsüne g!tmel!d!r...”



Geçen gün, Rum l!derlerle -Rum l!derler !le Türk l!derler aylık b!r araya gel!r-
ler, yıllardır gel!rler; ama, h!çb!r yumurta yumurtlayamazlar, h!çb!r net!ce alınma-
dı- yapılan toplantıda, Komün!st Part!s!n!n ve Papadopulos’u destekleyen part!n!n 
Ba"kanı Hr!stöfyas "öyle b!r söz söyled! n!hayet: “Bakınız, egemen halk b!z!z. S!ze, 
anayasal haklar ver!yoruz bu te"k!lâtın !çer!s!nde; daha ne !st!yorsunuz?” Anayasal 
haklar; yan!, 1960’ta ver!lm!" olan güçlü haklar yer!ne, "!md!, daha zayıf; ama, güya 
“kurucu devlet” sev!yes!nde!.. Bu devlet!n f!z!kî hududu yok; beled!ye hududu g!b! 
hudutları tanınacak. Bu devlet!n !ç!ne, Rumlar, !sted!kler! g!b!, !sted!kler! kadar 
g!recekler; bu devlet!n !ç!nde Rum’un yüzde 10 toprak hakkı tanınacak, ger!ye ka-
lanların da tapu hakları, !nsan hakları mahkemeler!nde b!z! per!"an edecek. Rum 
gelecek, ev!mden çık d!yecek; Türk d!yecek k!, ben, L!masol’da, Ba#a, bundan daha 
kıymetl! emlak bıraktım, çıkmıyorum; !"te kavga... Rum l!derler de açıkça bunu 
söylüyorlar; tehl!ke var. Bu anla"manın uygulanması, bu yarı buçuk anla"manın 
uygulanmaya konulması tehl!kel!d!r d!yor. K!m d!yor; bunların, Avrupa Mahke-
mes!nde hâk!mler! d!yor. Bu, !nsan hakları konusuyla !lg!l! olarak, Rumların talep-
ler!, Türkler!n retler! muhakkak b!r kavgaya götürecek Kıbrıs’ı; tehl!ke var d!yor. 
B!z, tehl!ke !stem!yoruz. B!z, gerçek barı" !st!yo’ruz; !k! e"!t ve egemen taraf arasın-
da b!r ortaklık kurulab!lecekse, kurulması !ç!n de hazırız d!yoruz.

Bu konuda, kararlarınız, !lg!n!z, söylevler!n!z, Kıbrıs konusundak! hararet-
l! münâka"alarınız b!ze dâ!ma destek olmaktadır. Unutulmadı$ımızı görüyoruz; 
k!mses!z olmadı$ımızı, 70 m!lyonluk yüce b!r ulusun ayrılmaz ve kopmaz b!r par-
çası oldu$umuzu görüyor, h!ssed!yor ve gurur !çer!s!nde d!ren!"!m!z! yürütüyo-
ruz.

S!zlere, bu dü"üncelerle, en !çten duygularla te"ekkür ed!yorum. Deste$!n!ze 
muhtacız, devam ed!n!z. Sa$ olunuz. (Ayakta alkı!lar)
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Avrupa B!rl!"! Kom!syonu Ba#kanı Romano Prod!

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! Ba"kanı,
Parlamento üyeler!, Ekselansları, bayanlar ve baylar;
Bugün Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ne h!tap etmek ben!m !ç!n büyük b!r 

onurdur. Bu ayrıcalı#ın çok az k!"!ye tanındı#ını b!l!yorum. Dolayısıyla, bu, Avru-
pa B!rl!#! ve özell!kle de Avrupa Kom!syonu açısından öneml! b!r sembol!k de#er 
ta"ımaktadır.

Tam olarak 80 yıl önce kurulmasından bugüne kadar, Türk!ye Büyük M!llet 
Mecl!s!, ülkedek! s!yasî hayatın a#ırlık merkez!n! te"k!l etm!"t!r. Modern, la!k b!r 
ülken!n !n"ama ve demokras!n!n gel!"mes!ne katkıları çok büyüktür.

Cumhur!yet!n kurulmasından ber!, Türk!ye yoluna çıkan engeller! a"arak, 
böyle b!r toplumun !n"a ed!lmes! !ç!n sebatkâr b!r gayret gösterm!"t!r. Muasır me-
den!yet standartlarına ula"ılması, modern Türk!ye’n!n kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından tay!n ed!len en bel!rg!n hedef olmu"tur. Türk!ye’n!n !çer!de ve 
kom"ularıyla barı" !çer!s!nde, modern, demokrat!k b!r yapıya sah!p olması, O’nun 
en büyük emeller!nden b!r!yd!. O’nun Türk!ye v!zyonu, Avrupa uluslar a!les! !çer!-
s!nde tam olarak yer almaktı.

Demokrat!k reformlara yönel!k büyük kamuoyu deste#!, bu yakla"ımı yan-
sıtmaktadır. 1920’l! yıllardak! devr!m n!tel!#!ndek! de#!"!mlerden, yakın tar!hl! ve 
çı#ır açan s!yasal reformlara kadar, her "eyde, Mecl!s!n!z!n, her zaman, !lerlemen!n 
ön sa$arında yer aldı#ını görmektey!z ve ben de Türk!ye’ye, 1963 yılında Walter 
Holste!n’den bu yana gelen !lk Kom!syon Ba"kanı olmaktan büyük b!r "eref duy-
maktayım. O tar!hten bu yana, Avrupa B!rl!#! ekonom!k b!r topluluk olmaktan, 
mükellef b!r s!yasal b!rl!k olma yönünde temel b!r de#!"!m gerçekle"t!rm!"t!r.. Bu 
dönemde, Türk!ye’de, öneml! b!r tekamül geç!rm!"t!r ve z!yaret!m, Avrupa B!rl!#! 
ve Türk!ye arasındak! !l!"k!ler!n h!çb!r zaman olmadı#ı kadar !y! oldu#u gerçe#!n! 
ve Türk!ye’n!n adaylı#ının gelece#!ne !l!"k!n öneml! kararların bu yıl !ç!nde alına-
cak olmasını yansıtmaktadır.



Bu ben!m Türk!ye’ye yaptı"ım !lk resmî z!yaret oldu"undan, so"uk sava# dö-
nem!nde Türk!ye’n!n Avrupa’nın güvenl!k ve !st!krarına katkı sa"lamadak! öneml! 
rolünü de hatırlatmak !ster!m. Bu !krar, Türk!ye’n!n, hukukun üstünlü"ü ve hep!-
m!z!n payla#tı"ı de"erlere dayalı, müre$eh ve !st!krarlı b!r demokras! gel!#t!rmes!-
ne yönel!k büyük !lg!m!z! kısmen açıklayacaktır.

Türk!ye’n!n, Avrupa ülkeler! arasında emsals!z b!r konuma sah!p oldu"unu 
bel!rtmek !ster!m ve Türk!ye’n!n, dost, Müslüman ülkeler!, tekrar tekrar demokras! 
ve !nsan haklarını akt!f olarak gel!#t!rmeye davet etmes! çok güçlü b!r mesajdır ve 
bu yen! yüzyılın ba#langıcında Türk!ye’n!n barı# ve bölgesel !st!krara e#s!z b!r kat-
kı sa"layab!lece"!ne !nanıyorum. Anla#ılab!l!r b!r #ek!lde, Türk!ye’n!n güneydo"u 
sınırında Irak sava#ının çıkması, Türk karar merc!ler! ve halkı arasında öneml! b!r 
end!#e ve kaygı neden! olmu#tur. Geçen yıl bu hassas durumda Türk!ye ve onun 
Büyük M!llet Mecl!s! öneml! kararlar almı#tır. Irak’ın bütünlü"ü ve !st!krarının 
Türk!ye ve bölge açısından önem!n!n tam olarak farkında oldu"umuz konusunda 
s!z! tem!n etmeme müsaade ed!n!z.

50 yıl önce, Avrupa’dak! !ler! görü#lü l!derler yen! b!r !st!kamete g!rm!#lerd!r. 
Çatı#ma yer!ne uzla#mayı, sava# yer!ne ba"ımsızlı"a dayalı barı#ı, s!lah gücü yer!ne 
hukukun üstünlü"ünü terc!h etm!#lerd!r ve !st!krar, güvenl!k ve refah yaratan b!r 
b!rl!"!n, dünyadak! en gen!# tek pazarın ve ortak b!r para b!r!m!n!n temeller!n! at-
mı#lardır. Pe#!nden, ekonom!k !lerlemeyle b!rl!kte, sosyal dayanı#ma ve !nsan hak 
ve özgürlükler!n!n tem!nat altına alınması gelm!#t!r. Avrupa’nın !n!#l! çıkı#lı tar!h! 
kar#ısında bunlar öneml! ba#arılardır. %!md!, !#b!rl!"!m!z! daha da gel!#t!recek bek-
lenmed!k b!r sürece g!rm!# bulunuyoruz.

Amacımız, vatanda#larının beklent!ler!ne cevap vereb!len ve dünya meselele-
r!nde tam anlamıyla b!r rol oynayan b!r Avrupa B!rl!"!n!n yaratılmasıdır. Türk!ye’ye, 
Avrupa B!rl!"!n!n yen! anayasası konusundak! karar önces!nde gelmey! üm!t etm!#-
t!m; maalesef, bu gerçekle#med!. Ancak, bu amaç do"rultusunda çalı#maya devam 
edece"!z ve zaman !çer!s!nde anla#maya varılaca"ından em!n!m. Kurumlarımızın 
daha #e$af ve daha etk!n kılınması !ç!n, Avrupa B!rl!"!n!n kurumsal m!mar!s!n!n 
yen!den tasarlanmasına !ht!yaç vardır. Gen!#leme bakımından bu reformlar her 
zamank!nden daha büyük b!r önem ta#ımaktadır. Türk!ye, Avrupa’nın gelece"!yle 
!lg!l! konvans!yon çalı#malarına katılarak, bu ortak göreve deney!m ve yaratıcılı"ı-
nı katmı#tır. Ancak, özell!kle dı#pol!t!ka ve güvenl!k pol!t!kası, onun dı#ında, suç 
ve adalets!zl!kle mücadele ve ekonom!k bütünle#me alanlarında önümüze çıkacak 
yen! sorunları kar#ılayab!lmem!z !ç!n, bu ba#arıların daha da güçlend!r!lmes! ve 
gel!#t!r!lmes! gerekmekted!r. Avrupa B!rl!"! düzey!nde, kararlı b!r #ek!lde ve tek 
sesle hareket etmeye gayret etmel!y!z. Bu da, gerçek b!r ortak dı#pol!t!ka ve güven-
l!k pol!t!kası !ç!n daha sa"lam b!r kurumsal çerçeven!n ve heps!nden de öneml!s!, 
b!rl!kte hareket etme s!yasî !rades!n!n olu#turulması anlamına gelmekted!r. %!md! 
de, s!zlerle, Türk!ye’n!n Avrupa beklent!ler!ne !l!#k!n bazı dü#ünceler! payla#mak 
!st!yorum:

Türk!ye’de Avrupa B!rl!"!ne katılım leh!ne etk!ley!c! ölçüde b!r görü# b!rl!"!-
n!n mevcut oldu"unun gayet !y! b!l!nc!ndey!m. Aslında, modern!zasyon stratej!s!-
ne yönel!k, neredeyse, oyb!rl!"! !ç!nde b!r deste"!n mevcut oldu"u görülmekted!r. 
Ancak, Avrupa B!rl!"! !ç!nde, Türk!ye’n!n algılamaları konusunda kaygılar mevcut 



ve Avrupa B!rl!"! ve Türk!ye arasındak! !l!#k!ler!n g!derek artan b!r #ek!lde pol!t!k 
tartı#maların konusu hal!ne geld!"! de b!r gerçekt!r. Türk!ye’dek! durumun aks!ne, 
Avrupa B!rl!"! kamuoyunda Türk!ye’n!n üyel!"!ne yönel!k b!r oyb!rl!"! mevcut de-
"!ld!r.

Ben!m kanaat!me göre, Avrupa B!rl!"! ve Türk!ye s!yasal l!derler!n!n bu pol!t!k 
gerçe"! kabul etmeler! ve buna çözüm get!rmeler! önem ta#ımaktadır. D!nsel boyut 
konusunda end!#e ta#ıyanlar bulunmaktadır. Ba#ka b!r!ler! !se, B!rl!"!n, Türk!ye’n!n 
nüfusu büyüklü"ündek! b!r ülkey!, Türk!ye’n!n ekonom!k kalkınmasını ve co"rafî 
konumunu entegre edeb!lme kapas!tes! g!b! konuları !ler! sürmekted!r. Bu kaygıları 
g!dermek zorundayız.

Aslında, Türk!ye’n!n Avrupa’ya dah!l oldu"u gerçe"!, 1963 tar!hl! Ortaklık 
Anla#mamızda zaten beyan ed!lm!#t!. Türk!ye’n!n net olarak Avrupa’nın b!r parçası 
oldu"una da!r görü#ümüzden #üphe duyulmamalıdır. Bu, Ortaklık Sözle#mes!nde 
de !krar ed!lm!#t!r zaten.

Türk Halkının ez!c! b!r ço"unlu"unun, d!"er Avrupalılarla aynı de"erler! ve 
hede$er! payla#tı"ını b!l!yorum. Hukukun üstünlü"ü ve !nsan haklarına saygıya 
dayalı b!r demokras!de ya#amak !st!yorlar. Her yerde oldu"u g!b!, Türk!ye’de de te-
rör!st saldırılar bu de"erler! zedeleme amacı gütmekted!r; ba#arıya ula#amayacak-
lardır. Türk!ye, Aralık 1999 tar!h!nde, Hels!nk!’de adaylık statüsünün tanınmasın-
dan bu yana, Kopenhag s!yasî kr!terler!n! kar#ılama yönünde etk!ley!c! b!r !lerleme 
kaydetm!#t!r. Adaylık statüsü, gen!# kapsamlı b!r anayasal ve yasal reform sürec!ne 
g!rmes!nde Türk!ye’ye yardımcı olmu#tur. Türk Hükümet!n!n bu reformları ger-
çekle#t!rme yönündek! kararlılı"ı b!zler! etk!lem!#t!r. Türk!ye’n!n kend! vatanda#la-
rının yararına yönel!k olarak pol!t!k reformların !lk ve en öneml! unsurlar oldu"u-
nu b!zzat kamuya açıklayarak, Ba#bakan Erdo"an l!derl!"!ndek! mevcut Hükümet, 
Türk!ye’n!n modernle#me yönündek! yürüyü#ünü devam ett!rmekted!r. Çok kısa 
b!r zaman !ç!nde öneml! b!r anayasal reform ve 7 adet yasama paket! çıkarılmı#tır. 
Bu reformların ço"unun, ço"unluk ve muhalefet part!ler!n!n, her !k!s!n!n de des-
te"!yle, oyb!rl!"!yle ben!msend!"!n!n de bel!rt!lmes! gerekl!d!r.

Avrupa Kom!syonu, müteak!p raporlarında, reform sürec!n!n kapsamını ve 
önem!n! !krar etm!#t!r. Bu g!r!#!mler, !dam cezasının ve Türkçe dı#ındak! d!llere 
!l!#k!n yasakların kaldırılması g!b!, Türk!ye ba"lamındak! en hassas bazı konulara 
çözüm get!rm!#t!r k!, bu da, Türk demokras!s!n!n olgunlu"unun artmasının b!r !#a-
ret!d!r. Savunma bütçes! üzer!ndek! tam parlamenter otor!te de dah!l olmak üzere, 
ordunun tam demokrat!k !dares! sorusu da cevaba kavu#mu#tur. Türk!ye, medenî, 
s!yasal, sosyal ve ekonom!k haklara !l!#k!n ba#lıca B!rle#m!# M!lletler sözle#meler!-
n! onaylamı#tır. F!k!rler!n #!ddet !çermeyen !fades!nden dolayı mahkûm ed!len k!-
#!ler serbest bırakılmı#tır. Bu noktada, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa kamuoyu, 
Leyla Zana’nın yen!den yargılanmasını büyük b!r d!kkatle tak!p etmekted!r.

%#kence kar#ıtı yasalar öneml! ölçüde güçlend!r!lm!#t!r ve artık, !nsanlar k!m-
seyle görü#türülmeks!z!n gözaltında tutulamamaktadır. Ger!de kalan son b!rkaç 
yıla bakıldı"ında !k!l! !l!#k!ler!m!zde köklü b!r !kl!m de"!#!kl!"! meydana geld!"!n! 
söyleyeb!l!r!m. Kar#ılıklı olarak b!rb!r!m!ze yakla#ımımız ve algılamamız açısından 
uzun b!r yol katett!k. Geçm!#te, Kopenhag s!yasal kr!terler! açısından Türk!ye’n!n 
poz!syonu konusunda anla#amazken, bugün, !nsan hakları alanı da dah!l olmak 



üzere, durum hakkında ortak b!r de"erlend!rmey! çok gen!# b!r #ek!lde payla#ı-
yoruz. S!yasal kr!terler konusunda d!yalogumuzu der!nle#t!rd!k ve konuları açık 
b!r #ek!lde ve tabular olmaksızın, detaylı olarak görü#üyoruz. Kom!syon, Kasım 
raporunda, adalet s!stem!n!n ba"ımsızlık ve etk!nl!"!n!n güçlend!r!lmes!, temel 
hakların kullanımı açısından genel çerçeve, s!v!l-ordu !l!#k!ler!n!n Avrupa B!rl!-
"! standartlarıyla tam olarak aynı ç!zg!ye get!r!lmes! ve güneydo"udak! durumun 
!y!le#t!r!lmes! g!b! daha fazla !lerleme !ht!yacı duyulan alanları vurgulamı#tır ve 
Türk!ye’n!n !#te bu eks!kl!kler! ele aldı"ını görmekten büyük b!r memnun!yet duy-
maktayız. Mecl!s!n!z, #u anda, ceza yasası g!b! son derece öneml! b!r yasa tasla"ı 
üzer!nde çalı#makta ve bunu görüyorum. Hükümet tarafından Temmuz 2003 ta-
r!h!nde kabul ed!len müktesebatın ben!msenmes!ne !l!#k!n Ulusal Plan, Avrupa 
B!rl!"! müktesebatına !l!#k!n oldukça yo"un b!r yasama gündem! get!rmekted!r.

Türk hükümetler!n!n fevkalade ba#arılarını ve Parlamentonun bu benzers!z 
reformlara ves!le olmasını alkı#lıyorum; ancak, bunların s!stemat!k ve etk!n b!r #e-
k!lde uygulanmasının sa"lanmasının daha da zorlu b!r görev oldu"u da açıktır.

Burada, ger!ye kalan yapılması gerekl! d!"er reformları tartı#mak ya da bun-
ların uygulanması konusunda ayrıntılara g!rmek !stem!yorum. Her !k! boyut da, 
katılım ortaklı"ında ve yukarıda !#aret ett!"!m Kasım raporunda tam olarak tanım-
lanmı#tır zaten. Bu nedenle, neler!n yapılması gerekt!"! s!z!n açınızdan gayet net-
t!r ve ben, s!z!, ba#ka yen! #artlar olmayaca"ı konusunda tem!n edeb!l!r!m. Önem 
ta#ıyacak olan, tam ve etk!n b!r uygulamadır. Türk Halkı, Avrupa vatanda#larınca 
gen!# ölçüde payla#ılan !lke ve de"erlere sah!p olmaya hazırsa, ülke çapında farklı 
hükümet ve kamu yönet!m! düzeyler!, adalet ve güvenl!k güçler! tarafından yasal 
reformların hükümler! ve ruhuna saygı göster!lmes! #arttır.

Aralık 2002’de Kopenhag’ta düzenlenen Avrupa B!rl!"! Konsey! z!rves! top-
lantısında Türk!ye’ye net b!r s!yasal yol har!tası sunulmu#tur. Bu yılın Ek!m ayında, 
ben!m kom!syonum, Türk!ye’n!n, Kopenhag s!yasal kr!terler!n! tam olarak kar#ı-
layıp kar#ılamadı"ı konusundak! tavs!ye kararını, tavs!yenames!n! sunacaktır. Bu, 
kom!syon tarafından alınacak en öneml! kararlardan b!r!s! olacaktır. Tavs!yename-
m!z!n objekt!f b!r de"erlend!rmeye dayalı olaca"ı konusunda s!zler! tem!n etme-
me müsaade ed!n!z. D!"er tüm aday ülkeler !ç!n ba#arıyla kullanılan aynı kr!ter ve 
metodoloj!y! kullanaca"ız. Bu ba"lamda, mükemmel b!r tecrübeye sah!b!z. De"er-
lend!rmeler!m!z!n objekt!$!"!, bugüne kadar h!ç k!mse tarafından tartı#ılmamı#tır. 
Türk!ye konusundak! de"erlend!rmem!z ve tavs!yenamem!zde de aynı standardın 
korunaca"ına da!r h!çb!r #üphe duyulmamalıdır; ama, Avrupa B!rl!"! Konsey!, bu 
yıl sonu !t!bar!yle, Türk!ye’n!n Kopenhag s!yasî kr!terler!n! kar#ıladı"ına karar ver-
mes! durumunda, katılım müzakereler!n!n gec!kt!r!lmeks!z!n açılaca"ını açıkça 
ortaya koymu#tur.

Avrupa B!rl!"! Konsey!n!n Türk!ye’yle katılım müzakereler!n! açmaya karar 
vermes! durumunda, katılımın b!r formal!teden !baret olmadı"ını ve yakın gele-
cekte gerçekle#emeyece"!n! hatırlatmam gerek!r. Müzakereler, böyles!ne gen!# ve 
karma#ık b!r ülken!n pek çok sektöründe kar#ıla#ılan güçlükler!n dereces!n! yan-
sıtaca"ından, zaman alacaktır. Ayrıca, Avrupa B!rl!"! müktesebatının ben!msen-
mes! ve uygulanmasının devasa b!r görev te#k!l ett!"!n! ve üye devletler!n hukuku 
açısından öneml! anlamlar !ht!va ett!"!n! de yen!den hatırlatmalıyım. Topluluk 



hukuku ve mevzuatı, ulusal hukuk kar!ısında üstünlük ta!ımaktadır. Avrupa’nın 
g"derek artan sayıdak" ortak pol"t"kalarını kapsayan bütünle!me sürec", üye dev-
letler açısından özerkl"#"n y"t"r"lmes"n" "çermekted"r; ancak, b"rl"kte karar ve yasa 
yapma sürec" ve bunun gerekt"rd"#" egemenl"k payla!ımı, ekonom"k bütünle!me, 
dı!pol"t"ka ve güvenl"k pol"t"kası g"b" pol"t"kalar, adalet ve "ç"!ler" g"b" pol"t"ka alan-
larında, katılımcı üye devletlere öneml" yararlar sa#lamaktadır.

Müsaaden"zle, !"md", Kıbrıs konusuna de#"nmek "st"yorum. Avrupa B"rl"#", 
Ada’nın, Türk"ye ve Türk halkı açısından ne derece öneml" oldu#unun b"l"nc"n-
ded"r; bundan h"ç !üphen"z olmasın. Acı ve yasa yol açan üzücü tar"hsel olayları, 
Türk"ye’dek" pek çok k"!", hâlâ hatırlamaktadır. B"z"m "lerlemem"z" sa#layan da, bu 
tar"hsel farkındalıktır.

50 yıllık Avrupa entegrasyonunu mümkün kılan, Fransız-Alman uzla!ma-
sının gücü olmu!tur. Neden, Kıbrıs Halkı da aynı deney"mden yararlanmasın ve 
onlara, barı! ve refah dolu b"r gelecek sa#layacak olan, ger" dönü!ü olmayan b"r 
uzla!ma sürec"n" "zlemes"nler... $!te, Kıbrıs ve ba!kent"n"n köhne bölünmü!lü#ü-
ne son vermen"n zamanı gelm"!t"r. Kuzey ve güney arasındak" sınırın açılmasının 
ardından, Türk ve Rum Kıbrıslıların kend"l"#"nden, duygusal ve karde!çe yen"den 
b"rle!mes", Kıbrıs’ta, toplumların, barı! "ç"nde b"r arada bulunmasının mümkün 
olmayaca#ı yönündek" efsaney" s"lm"!t"r.

Kıbrıs, 1 Mayıs 2004 tar"h"nde Avrupa B"rl"#"ne katılacaktır. E#er, Türk ve 
Rum Kıbrıs, Avrupa B"rl"#"ne b"rl"kte g"reb"lseyd", bu hep"m"z açısından b"r "lham 
kayna#ı olu!tururdu. Bu nedenle, tüm tara%arı, B"rle!m"! M"lletler önderl"#"nde-
k" müzakerelere gec"kt"rmeks"z"n yen"den g"rmeye davet ed"yoruz. Amaç, Annan 
Planı temel"nde b"rle!"k b"r Kıbrıs’ın 1 Mayıs 2004 tar"h"nde Avrupa B"rl"#"ne ka-
tılması "ç"n b"r anla!maya varılması olmalıdır. B"z, kend" adımıza, hızlı b"r çözüm  
bulunması "ç"n yardımcı olma konusunda b"r "stekl"l"k "ç"ndey"z ve bu konuda 
da s"zler" tem"n etmeme müsaade ed"n"z. 1 Mayıs tar"h"nde kapsamlı b"r çözüme 
ula!ılmasının sadece tüm Kıbrıslıların de#"l, ama, aynı zamanda b"r bütün olarak 
Do#u Akden"z’"n menfaatına olaca#ına "nanıyorum. Ayrıca, çözüm, Türk"ye’n"n 
üyel"k beklent"ler"n" de büyük ölçüde rahatlatacak ve bu yılın "k"nc" yarısında alı-
nacak kararları açıkça etk"leyecekt"r. Net "fade etmek gerek"rse, bu, resmî b"r !art 
de#"ld"r; ancak, s"yasî b"r real"ted"r. Son seç"mlerden bu yana, bu Mecl"s ve hü-
kümet"n"z, Türk"ye’n"n tar"hsel sorumlulukları konusunda etk"ley"c" b"r sa#duyu 
serg"lem"!t"r. Aynı b"lgel"#"n, bu özell"kle hassas konuda da s"zlere rehberl"k ede-
ce#"nden em"n"m.

Sayın Ba!kan, Sayın parlamenterler;
Bugün, Türk"ye, amacına ula!ma ve Avrupa ü"keler" arasındak" hür ve de-

mokrat"k b"r toplum olarak poz"syonunu güçlend"rme açısından e!s"z b"r fırsata 
sah"pt"r. Avrupa B"rl"#"n"n, her !eyden önce, özgürlük, demokras", "nsan hakları, 
temel özgürlükler ve hukukun üstünlü#ü "lkeler"ne dayalı b"r ortak de#erler toplu-
lu#u oldu#unu vurgulamak "ster"m.

Tüm bu de#erler, Avrupa B"rl"#" temel haklar !artı "le vurgulanmı!tır. Geçen 
yılın Kasım ayında, Kom"syon, Türk"ye’n"n etk"ley"c" yen" çabalar serg"led"#"n" ve 
bu !ek"lde Kopenhag s"yasal kr"terler"n" kar!ılama yönünde öneml" b"r "lerleme 
kaydett"#"n" not etm"!t"r. Avrupa B"rl"#" Konsey"n"n, 12-13 Aralıkta, Brüksel’de, bu 



!lerlemen!n Türk!ye’y! B!rl!"e daha da yakla#tırdı"ını tey!t ett!"!n! de eklemek !ste-
r!m. Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!"!ne daha da yakınla#ma üm!tler!, her #eyden önce, 
kend!s!n!n, Kopenhag s!yasî kr!terler!n! sadece hukukî anlamda de"!l, uygulamada 
da kar#ılama kapas!tes!ne ba"lıdır. Bu kr!terler Türk!ye !ç!n !cat ed!lmem!#t!r. Bun-
lar, tüm aday ülkeler !ç!n e#!t olarak geçerl!d!r. Gelecek Ek!m ayındak! raporumuz 
açısından, daha öncek! yıllarda da oldu"u üzere, Kom!syon, d!"er tüm aday ülkele-
re uyguladı"ı kr!terler!n aynısını Türk!ye’ye de uygulayacaktır. Raporun ad!l ve ob-
jekt!f olaca"ı konusunda h!çb!r #üphe bulunmamalıdır. Türk!ye’n!n, ortak !lkeler, 
uygulamalar, !dealler ve ortak b!r gelecekle Avrupa halkları arasındak! haklı yer!n! 
alması amacımıza daha da yakla#maktayız. Te#ekkür eder!m. (Alkı!lar)



!k"nc" Yasama Yılı

44. B!rle"!m
20 Ocak 2004 Salı

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat! : 15:00
Ba"kan : Ba"kanvek!l! Nevzat Pakd!l
Kât!p Üyeler : Mehmet Danı" (Çanakkale), Ahmet Küçük (Çanakkale)

Pak!stan Cumhurba"kanı Pervez Mü"erref

B!sm!llah!rrahman!rrah!m.
Saygıde"er Ba#kan,
Saygıde"er Parlamento üyeler!,
Sayın Ekselansları,
Hanımefend!ler, Beyefend!ler,
Saygıde"er M!saf!rler;
Ben! Türk!ye-Pak!stan !l!#k!ler!ne da!r Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n saygı-

de"er üyeler!ne h!tap etmek üzere davet etmen!zden dolayı duydu"um der!n #ük-
ranlarımı s!zlere !letmek !ster!m. 

Sayın baylar ve bayanlar,
S!zler ben! onurlandırdınız. (Alkı!lar) Tamamen farkındayım k!, #u anda, son 

derece önde gelen ve saygıde"er b!r Parlamentoya h!tap etmektey!m. Parlamento 
!çer!s!nde saygıde"er mühend!sler, b!l!m adamları, !#adamları, ekonom!stler bulu-
nuyor ve bu da, zaten, s!z!n kal!ten!z! ve de"er!n!z! daha da artırmakta. B!l!yoruz 
k!, hep!n!z, aramızdak! dostane ve karde#çe !l!#k!ler!n ve duyguların gel!#t!r!lmes!-
n! desteklemektes!n!z ve her b!r!n!z, bu !l!#k!ler!n b!rer savunucususunuz.

Ülkeler!m!z arasındak! kültür ve tar!h, b!zler! b!rb!r!m!ze yak!nen ba"lamak-
tadır. Tar!h, aramızdak! karde#l!"!n ve dostlu"un da #ah!d!d!r ve b!zler, bu olumlu 
duyguları, halen ta#ımaktayız.

Aramızdak! ba"lar yüzyıllar ötes!ne dayanmaktadır. Pak!stan’ın d!l! Urduca, 
esasında, Türk kel!mes! olan ordudan türet!lm!#t!r ve bu da, zaten, aramızdak! !l!#-
k!ler!n ne kadar geçm!#e dayandı"ını göstermekted!r.

Osmanlılar Kırım’da sava#ırken, mücadele ederken, bölgem!z!n Müslüman-
larının kalpler! ve ruhları da, ben!m büyük büyükbabalarımın kalpler! ve ruhları 
da, s!z!n büyük büyükbabalarınız !ç!n !y! d!leklerde, temenn!lerde bulunmaktaydı. 



Me!hur b"r !a"r"m"z"n h"kâyes", Gal"p’"n h"kâyes", Kırım Bölges"ne da"r pek çok !ey 
söylem"!t"r.

“Türkler!n pek çok zafer! burada bulunmaktadır ve bu zaferler ben! mutlu kıl-
maktadır ve ben ne zaman k! Türkler!n ba"arısızlı#ını duysam, kalb!m sank! kırbaç-
lanıyor g!b! acımaktadır” demekted"r.

Türk mücadeles" boyunca, Osmanlı dönem"nde de, b"z"m alt kıtamızın Müs-
lümanları, dualarıyla, her zaman, Türkler"n ba!arılı olması "ç"n s"zlere destek ver-
m"!lerd"r. Kemal Atatürk b"r kahramandı. (Alkı"lar) B"z"m bölgem"zde bulunan 
Müslümanların sık sık kend" çocuklarına verd"#" "sm"n sah"b"yd". (Alkı"lar)

S"zler ya!am mücadeles" verd"#"n"z dönemde, b"z"m kadınlarımız b"le kend" 
çok de#erl" mücevherler"n" Türk karde!ler"ne yardımcı olmak "ç"n gönderd"ler ve 
onların ba!arısı "ç"n dualarını gönderd"ler.

Aramızdak" ba#lar sadece devam etmekle kalmadı, yıllar "çer"s"nde, Pak"stan’ın 
da kurulu!uyla daha da güçlend". 1974 yılındak" Kıbrıs operasyonu, Türk"ye "le 
Pak"stan arasındak" "l"!k"ler" daha da gel"!t"rd", tek vücut olarak, beraberce ayakta 
durduk; her "k" ülke de aynı poz"syondaydı. S"z"n açınızdan bakacak olursak, Tür-
k"ye, h"çb"r zaman, Pak"stan’a kar!ı duydu#u sevg"den ve deste#"nden ödün ver-
med". B"z de, her zaman, Türk"ye’n"n Pak"stan’a verm"! oldu#u, özell"kle Ke!m"r 
meseles"nde verm"! oldu#u deste#" büyük b"r memnun"yetle kar!ıladık.

Ben, 1949’dan 1956’ya kadar kaldı#ım 7 yıl süres"nce, Türkler"n Pak"stanlılara 
olan sevg"s"ne !ah"t oldum. (Alkı"lar) Bu sebepten dolayı, "nanıyorum k", hükü-
metler gel"rler ve g"derler, de#"!"rler, l"derler de#"!eb"l"rler; ama, Türk Halkı "le Pa-
k"stan Halkı arasındak" sevg", her zaman, da"ma büyüyecekt"r. (Alkı"lar)

Güzel ülken"zde kend"m" anavatanımda h"ssed"yorum. (Alkı"lar) Kend" va-
tanda!larım arasında H"ssed"yorum. (Alkı"lar)

Sayın Ba!kan,
Bugün, "ç"nde bulundu#umuz dünya, büyük karga!alar, bel"rs"zl"kler ve çatı!-

malar "çer"s"nded"r. B"zler, son derece zor b"r küresel de#"!"m sürec"nden geçmek-
tey"z. Bu küresel de#"!"m sürec"n" alıp, "çer"s"ne daha detaylı baktı#ımız zaman, 
$slam dünyasının poz"syonuna baktı#ımızda -k", hem Türk"ye hem Pak"stan bu 
dünyanın "çer"s"nde bulunmaktadır- her "k" ülken"n de redded"lemeyecek kadar 
öneml" b"r unsur olu!turdu#unu görüyoruz. Terör"stler, dünya üzer"nde pek çok 
yer" hedef olarak seçm"!lerd"r ve özell"kle Müslüman dünyasını hedef olarak seç-
m"!lerd"r. Son dönemde de, hem Türk"ye hem de Pak"stan hede%er arasında yer 
almı!tır. B"zler, terör"stler"n, !er hede%er" "ç"n toplumumuzu reh"n almalarına "z"n 
vermemel"y"z. Bu terör"stler $slamın adını da kötüye çıkarmı!lardır. Halbuk", $s-
lam, beraberce ya!amanın ve barı!ın d"n"d"r. Terör"zm" reddetmektey"z, a!ırılıkları 
da reddetmektey"z, her türlü formunda ve ortaya çıkı! b"ç"m"nde bunları reddet-
mektey"z.

Dünyamız, artık, üzer"nde ya!amak "ç"n son derece tehl"kel" b"r yer hal"ne 
gelm"!t"r. Batı ve $slam dünyası arasında yanlı! anla!ılma bo!lu#u, mesafes" g"tt"kçe 
büyümekte ve artmaktadır. Bu da, son derece tehl"kel" olan meden"yetler çatı!ması 
g"b" teor"ler" bekleyenler"n sayısını da artırmaktadır ve aynı zamanda farklı algıla-
malar ortaya çıkmaktadır. Bu yanlı! algılamalar Müslüman dünyasında da ortaya 
çıkmaktadır; yan", $slam, d"n olarak hede%enmekted"r d"ye dü!ünülmekted"r.



D!"er yanlı# anla#ılmaysa Batı dünyasında kar#ımıza çıkmaktadır; $slam, a#ı-
rılıkların, m!l!tanların ve ho#görüsüzler!n d!n!d!r g!b! algılanmaktadır. Bu algıla-
malar, esasında, gerçeklerden kaynaklanmamaktadır.

Bugün, dünyamızdak! bütün s!yasî anla#mazlıkların !çer!s!nde, dolaylı ya da 
dolaysız olarak Müslümanlar bulunmaktadır ve bu, yanlı# anla#ılmalara sebeb!yet 
vermekted!r. Bugün, dünyamızda en b!r araya gelemeyen ülkeler, bölgeler Müslü-
man ülkelerd!r, en zayıf, en yoksul ülkeler Müslüman olan ülkelerd!r. OECD, ne 
yazık k!, mevcut formuyla, #u anda, kar#ımızda bulunan zorluklarla ba# etmek !ç!n 
yeterl! olamamaktadır. Bunlar, kar#ı kar#ıya bulundu"umuz gerçeklerd!r. Dünya ve 
Müslüman dünyası bu güçlüklerle kar#ı kar#ıya bulunmaktadır. Pak!stan ve Türk!-
ye el ele vermel!d!r ve kend!ler! !ç!n öneml! olan rolü oynayarak, hem bölgeye hem 
ülkeler!m!ze hem de genel anlamda dünyaya barı#ı get!rmek !ç!n u"ra#malıdır. 
Aynı zamanda da, Müslüman ümmet! !ç!n bunu yapmalıyız.

%u anda, tar!hte bel!rley!c! b!r noktada bulunuyoruz. B!zler, ya anı yakalaya-
ca"ız ve tar!h! kend!m!z bel!rler hale gelece"!z ya da bu zamanın, bu anın geçme-
s!ne !z!n verece"!z ve kader!n b!z!m hayatımızı b!r #ek!lde #ek!llend!rmes!ne !z!n 
verece"!z. B!zler, kar#ı kar#ıya bulundu"umuz zorlukları fırsatlara dönü#türeb!l-
mel!y!z.

$nanıyorum k!, önümüzdek! yol, ben!m !fade ett!"!m tarzıyla, “aydınlatılmı! 
"t"dal” dönem! olacaktır. Aydınlatılmı# !t!dal !k! yönlü b!r stratej!d!r, !k! açıdan uy-
gulamamız gerek!yor. Bunlardan b!r!nc!s!, $slam dünyasının uygulaması gereken 
yoldur. Burada a#ırılıklardan kaçınmalıyız, m!l!tanlıktan kaçınmalıyız ve sosyoe-
konom!k gel!#mem!ze odaklanmalıyız. Özell!kle, vurguyu, be#erî kaynaklarımızı 
gel!#t!rmeye sarf etmel!y!z.

Bahsetm!# oldu"um aydınlanmı# !t!dal stratej!s!n!n !k!nc! yönü !se, Batı dün-
yası tarafından gerçekle#t!r!lmel!d!r; özell!kle Amer!ka B!rle#!k Devletler! ve B!r-
le#m!# M!lletler tarafından gel!#t!r!lmel!d!r. Onların da yapması gereken, adaletle 
sorunların çözümüne yakla#malarıdır. Müslümanların da !ç!nde bulundu"u bütün 
s!yasî anla#mazlıkların çözümünde adaletl! yardımcı olmaları ve Müslüman dün-
yasına, sosyoekonom!k kalkınmalarında yardımcı olmaları gerekmekted!r. Müslü-
manlara dü#en aya"ının tam olarak yer!ne get!r!leb!lmes! !ç!n, b!z!m, $slam Kon-
feransını yen!den yapılandırmamız gerekmekted!r. Zaten, bu çerçevede önerm!# 
oldu"um bu aydınlanmı# !t!dal yakla#ımı !çer!s!nde, $slam Konferansına yen! b!r 
yapı kazandırma çabası !çer!s!nde b!r eylem planı gel!#t!rmem!z gerekt!"!n! söy-
lem!#t!m ve bu öner!m de desteklend!. Son z!rvede, bu konu üzer!nde çalı#mak 
üzere b!r kom!syon tes!s ed!ld! ve bu kom!syonda ola"anüstü toplantı düzenleye-
cekler bu yıl sonu !çer!s!nde ve bu, ola"anüstü toplantı sırasında ele alınacak. Bu 
çerçevede, Türk!ye’n!n çok öneml! b!r rolü olacak; çünkü, Türk!ye, bundan sonrak! 
$slam Konferansı Ülkeler! Dı#!#ler! Bakanları Toplantısına $stanbul’da ev sah!pl!"! 
yapacak ve em!n!m k!, bu süreçte de, b!r katal!zör görev! üstlenecekt!r.

B!r kere daha vurgulamak !st!yorum k!, b!zler, $slam Konferansını yen!den ya-
pılandırdı"ımız takd!rde, Müslüman ümmet! 21’!nc! Yüzyıla ta#ır hale geleb!lece-
"!z. Türk!ye, Avrupa B!rl!"!ne, gelecekte b!r gün mutlaka g!recekt!r. Böylel!kle, bu, 
Türk!ye’ye, !lave b!r sorumluluk da get!recekt!r; çünkü, Türk!ye, Müslüman dünya 
!le Avrupa arasında köprü hal!ne gelen b!r ülke olacaktır.



Sayın Ba!kan,
"#md#, bazı s#yasî anla!mazlıklardan bahsetmek #st#yorum, özell#kle Müs-

lüman dünyayı etk#leyen s#yasî anla!mazlıklardan bahsetmek #st#yorum; çünkü, 
söylem#! oldu$um g#b#, bu aydınlanmı! #t#dal stratej#s# #çer#s#nde, mevcut bütün 
s#yasî anla!mazlıkların çözümünde Batı’ya da dü!en b#r rol vardır. B#r kere daha 
vurgulamak #st#yorum k#, Pak#stan, sevg#l# karde!ler#m#z, dostlarımız, Kıbrıslı Türk 
karde!ler#m#z#n, dostlarımızın ad#l ve me!ru sebeplerle yürüttükler# mücadeleye 
sonuna kadar cevap ver#yor. (Alkı!lar) Pak#stan, Kıbrıs’ta, bu konuda, bu anlamda, 
çözüme destek vermekted#r ve #nanıyoruz k#, Ada’da ya!ayan #k# toplum arasında 
b#r güven ortamının tes#s ed#lmes#, mevcut anla!mazlı$ın özünün çözümlenmes# 
#ç#n çok öneml# b#r ön !arttır. Vurgulamak #st#yorum k#, Pak#stan, ç#% bölgel# ve ç#% 
toplumlu çözümü, uzun zamandır devam eden Kıbrıs sorununun çözümü olarak 
görmekted#r.

Güney Asya’da, yan# b#z#m ya!adı$ımız, #çer#s#nde bulundu$umuz bölgede, 
b#zler, yen# barı! ve #!b#rl#$# yolları bulmaya ve tes#s etmeye çalı!ıyoruz. Pak#stan 
ve H#nd#stan sonsuza kadar dü!man olarak kalamazlar. Yarım yüzyılı a!an b#r sü-
red#r, Ke!m#r ve Jammu meseleler#, her #k# ülke arasındak# #l#!k#ler# g#derek zor-
lamaktadır ve daha güç konumlara get#rmekted#r. Asya’da sürekl# b#r barı!ın tes#s 
ed#leb#lmes# #ç#n Ke!m#r problem#n#n ve bütün d#$er anla!mazlıkların Pak#stan ve 
H#nd#stan arasında barı!çıl yollarla çözümleneb#lmes# ve uyumlu b#r atmosfer, or-
tam #çer#s#nde çözümleneb#lmes# çok öneml#d#r ve görüyoruz k#, bu kısır çek#!me 
döngüsü, &slamâbâd’a gerçekle!t#rm#! oldu$um, Sayın Ba!bakana gerçekle!t#rm#! 
oldu$um, z#yaret çerçeves#nde a!ılmaya çalı!ılmı!tır.

Bütün meseleler# görü!üp, özell#kle, Ke!m#r problem#n# de görü!üp, sorunla-
rımıza çözüm aramayı amaçlamı!tık. Bu, Pak#stan ve H#nd#stan Halkları açısından 
ve Ke!m#r Halkı açısından tar#hî b#r dönemd#. Bu gel#!meler kayded#l#rken, esas 
amacımız, bu sürec#, sürdürüleb#l#r ve net#ceye yönel#k b#r d#yalogun tes#s#ne yö-
nelm#!t#k, Ke!m#r ve tüm d#$er problemler#n çözümüne yönelm#!t#k.

B#zler, bölgem#z# barı! ve refah bölges# hal#ne get#rmek #st#yoruz ve kolekt#f 
b#r ekonom#k kalkınma tes#s etmek #st#yoruz. Bunu yapab#lmen#n yolu v#zyon ve 
devlet adamlı$ıdır; ancak bu !ek#lde #ler#ye g#deb#l#r#z. E$er olumsuzluk #çer#s#nde 
kalacak olursak ve e$er r#j#t yakla!ımlar #çer#s#nde kalacak olursak, herhang# b#r 
#lerleme kaydetmem#z mümkün de$#ld#r. &!te bu yüzden, H#nd#stan ve Pak#stan 
arasındak# #l#!k#ler !u anda olumlu gel#!meler kaydetmekted#r, #l#!k#ler g#derek 
ısınmaktadır. D#yalog sürec#n#n gel#!mes#yle beraber, Ke!m#r problem#n#n de çö-
zümüne do$ru #lerleme kayded#yoruz.

Burada, Türk Halkına ve Türk Hükümet#ne, b#z#mle gösterd#kler# dayanı!ma 
#ç#n, Ke!m#r Halkıyla gösterd#kler# dayanı!ma #ç#n, bel#rl# #lkelere dayanan deste-
$#n#z #ç#n çok te!ekkür ed#yoruz. Verd#$#n#z destek Pak#stan Halkı #ç#n çok büyük 
b#r önem ta!ımaktadır.

Sayın Ba!kan,
Afgan#stan’ın toprak bütünlü$ü ve hükümranlı$ı, egemenl#k haklarına sah#p 

olması, b#z#m #ç#n çok öneml#d#r, Pak#stan’ın b#r pol#t#kasıdır. Afgan#stan’dak# bu 
hususlara d#kkat ed#lerek sorunun çözümlenmes# gerekt#$#ne #nanıyoruz. Bonn 



Sürec!ne olan !nancımız devam etmekted!r ve Sayın Ba"kan Karza!’n!n, Ulusal 
Uyum ve Ulusal Yen!den Yapılandırma Programları Projeler!n!n ba"arılı olma-
sını amaçlıyoruz. Afgan!stan’a, barı" ve !st!krarı ger! kazanmasında destek ver!-
yoruz ve vermeye devam edece#!z. Hal!hazırda, 100 m!lyon Amer!kan Dolarını 
Afgan!stan’ın yen!den yapılandırılması !ç!n tahs!s etm!" bulunuyoruz ve Pak!stan, 
aynı zamanda, m!lyonlarca Afgan mültec!y! de -"u anda 1 m!lyon 500 b!ne ula"tılar 
ve 3 m!lyon 500 b!n- 4 m!lyon kadar zaman zaman varan kabul ed!yor. Loya Jurg’a, 
yan!, Afgan!stan’dak! Büyük Jür!n!n aldı#ı kararlar do#rultusunda, bu yıl !çer!s!nde 
parlamenter seç!mler! ve ba"kanlık seç!mler!n!n yapılması ve demokrat!k sürec!n 
ba"laması konusunda çok öneml! kararlar alınmı"tır ve bu anlamda, !nanıyoruz 
k!, $SAF, bütün Afgan toprakları üzer!nde operasyonlarını gen!"let!r ve böylel!kle 
Bonn Sürec!n!n !lerlemes!ne yardımcı olur ve Afgan!stan’ın yen!den yapılandırıl-
masına katkı sa#lar ve destek ver!r bu çabalarıyla.

Saygıde#er m!lletvek!ller!,
Irak, halen, Müslüman dünyasında açık b!r yara olarak bulunmaktadır. Irak’ta, 

Türk!ye !le Pak!stan’ın yakla"ımları aynıdır. Irak’ın toprak bütünlü#ü mutlaka tes!s 
ed!lmel!d!r. Irak Halkı olarak, kend! hükümetler!n! seçme hakkına sah!p olmalı-
dırlar ve kend! do#al kaynaklarına da!r kararları kend!ler! vereb!lmel!d!rler. Irak’ta 
devam eden !nsanlık kr!z! b!r "ek!lde durdurulmalı ve öncel!k, güvenl!#!n, !st!k-
rarın ve kamu düzen!n!n b!r an önce tekrar tes!s ed!lmes!ne ver!lmel!d!r ve bütün 
bu çalı"malar b!r stratej! çerçeves!nde yapılmalıdır ve bütün yabancı güçler, yava" 
yava" bu ülkeye !st!krar geld!kten sonra ülkeden çek!lmel!d!rler.

F!l!st!n, hal!hazırda uluslararası cam!anın kar"ı kar"ıya bulundu#u en öneml! 
problemlerden b!r tanes!d!r. S!lahsız ve masum k!"!lere kar"ı devam eden zulüm 
durdurulmalıdır. F!l!st!nl!ler!n mücadeles!n! desteklemektey!z; ba#ımsızlıklarını 
kazanmak !ç!n ve egemenl!k haklarını kazanmak !ç!n sürdürdükler! mücadeley! 
destekl!yoruz ve üm!t ed!yoruz k!, uluslararası çabalar, !k! hükümran devlet!n, F!-
l!st!n ve $sra!l’!n kurulmasıyla net!celenecekt!r. Beraberce, barı" ve uyum !çer!s!nde 
ya"ayab!len !k! devlet!n kurulmasıyla, üm!t ed!yoruz k!, uluslararası çabalar net!-
celenecekt!r.

Sayın Ba"kan,
20’!nc! Yüzyıl, jeoekonom!k gel!"meler!n ya"anaca#ı b!r yüzyıl olacaktır. Ara-

mızdak! tar!hten ve s!yasî geçm!"ten gelen !l!"k!ler, t!caret ve ekonom!k !l!"k!lerle 
de güçlend!r!lmel!d!r, desteklenmel!d!r. $"te, b!z!m ger!de kaldı#ımız alan bu alan-
dır ve bu alanı güçlend!rmel!y!z. Kend! aramızdak! t!carî !l!"k!ler! gel!"t!rmek !ç!n 
de gerekl! tedb!rler! almalıyız. Aramızdak! s!yasî ve d!plomat!k !l!"k!ler son derece 
güçlüdür; ama, t!caret ve ekonom!k !l!"k!ler!m!z, d!plomat!k !l!"k!ler!m!zle kar"ı-
la"tırıldı#ında aynı derecede güçlü de#!ld!r; !k!s!n! de uyumlu hale get!rmel!y!z.

$"te, bu da, ben!m Türk!ye’de bulundu#um süre !çer!s!nde, bütün karde"ler!m-
le, dostlarımla yaptı#ım görü"meler!mde öncel!k verd!#!m b!r konu oldu. Ekono-
m!k $"b!rl!#! Te"k!latının kurucu üyeler! olarak Türk!ye ve Pak!stan, bu te"k!latın 
güçlend!r!lmes! !ç!n çabalarını artırmalıdır. Ekonom!k $"b!rl!#! Te"k!latı, b!zler 
!ç!n, t!caret !l!"k!ler!m!z!n çok daha gen!" ölçekte daha kuvvetl! hale get!r!lmes!n! 
tems!l eden b!r kurulu"tur. Türk!ye ve Pak!stan, jeostratej!k konumlarından dolayı, 
enerj! kaynaklarının Orta Asya ülkeler!nden Avrupa ve Uzakdo#u’ya, özell!kle, ka-



rayla çevr!l! Orta Asya ülkeler!ne akmasını sa"layacak k!l!t konumdak! ülkelerd!r. 
Hızla büyümekte olan ekonom!ler ve demokras!s! son derece fonks!yonel olarak 
!lerleyen ülkeler olarak, b!zler, Do"u ve Batı arasındak! bu hayatî önem ta#ıyan 
enerj!ler!n aktı"ı çok öneml! bölgeler!z.

B!raz da kısaca, !k!l! t!caret !l!#k!ler!m!z üzer!nde durmak !st!yorum. $u anda, 
250 m!lyon dolar c!varında bulunan t!caret !l!#k!m!z!, 1 m!lyar dolara çıkarab!l-
mem!z gerekt!"!n! dü#ünüyorum. Özell!kle, telekomün!kasyon, altyapı, enerj! g!b! 
alanlarda, Pak!stan, bundan sonra çok daha yo"un çabalar !çer!s!nde olacaktır ve 
üm!t ed!yoruz k!, her !k! ülke arasında ortaklıklar kurulacaktır. Savunma alanında 
üret!m yapmak, b!zce, son derece öneml! ve kar#ılıklı !l!#k!ler!m!z! destekleyecek, 
güçlend!recek b!r alan olacaktır gelecekte de. Türk!ye ve Pak!stan, 210 m!lyon k!#!-
n!n ya#adı"ı b!r p!yasa olu#turmaktadır. Her !k! ülken!n özel sektörü de son derece 
kuvvetl! ve güçlü özel sektörlerd!r. Her !k! ülken!n halklarında da sıradı#ı b!r g!r!-
#!mc!l!k ruhu mevcuttur.

Hükümetler!n de, yen! ba"lantılar kurulması açısından, !#letmeler!m!z ve 
!# sektörler!m!z arasında yen! !# !l!#k!ler! ve ba"lantılarının kurulması açısından 
takt!k bel!rley!c! çabalar !çer!s!nde olması gerekmekted!r. %# Konsey!m!z ve ortak 
dostluk grupları ve ortak ekonom!k kom!teler hem kamu, hem de özel sektörler 
arasında ver!ml! yakla#ımların olmasını sa"lamak !ç!n çalı#mı#tır, çalı#malıdır. 
E"er, Pak!stan’dak! sürdürüleb!l!r demokras! yakla#ımının üzer!nde durmazsam, 
konu#mam yarım kalır d!ye dü#ünüyorum. Ben!m hükümet!m, Pak!stan’da sürdü-
rüleb!l!r demokras!n!n tes!s! !ç!n çaba sarf etmekted!r ve sürdürüleb!l!r demokra-
s!n!n ortaya konab!lmes! !ç!n b!zler !k! unsuru ortaya koyduk: Bunlardan b!r!nc!s!, 
demokras!y!, !#!n köküne -bunu da yerel !dareler olarak kasted!yorum- yan!, !#!n 
kökünde bulunan halka, yerel !dareler katına kadar !nd!rd!k; !darî olarak, mâlî 
olarak ve s!yasî olarak bunu yaptık. Aynı zamanda da Pak!stan’da kadınlara güç 
verd!k, yetk! verd!k.

Kadınlara yerel !dareler düzey!nde yüzde 30’luk b!r kontenjan ayırdık. Bunun 
da ötes!nde, yan!, demokras!y! halka !nd!rmek !ç!n toplumun köküne !nd!rmen!n 
dı#ında, ulusal düzeyde, üst düzeyde de kontrol mekan!zmaları kurduk. Bu !k! re-
form ya da bu !k! de"!#!kl!k !çer!s!nde, !nanıyoruz k!, Pak!stan’da sürdürüleb!l!r 
demokras! sürec! artık gündeme gelm!#t!r, ortaya konmu#tur ve !nanıyorum k!, 
Pak!stan’dak! demokras!n!n gelece"! ve mevcut durumu çok daha parlak olacaktır.

Bütün bunları söyled!kten sonra, Sayın Ba#kan, #unu söylemek !st!yorum: Her 
!k! ülken!n de kurucu babası aynı #ey! söylem!#t!r. Sayın Muhammed Al! C!nnah, 
b!z!m s!yasî sloganımızı #unu söyleyerek vurgulamı#tır, dem!#t!r k!: “Hem !çer!de 
hem dı"arıda barı" !st!yoruz.” Mustafa Kemal Atatürk de dem!#t!r k!: “Yurtta barı" 
c!handa barı".” B!zler de ülkeler!m!z!n kurucu babalarının ortak v!zyonunu ger-
çekle#t!rmek !ç!n çabalamaya devam edel!m. Hem Müslüman ümmet! !ç!n hem 
de dünyamız !ç!n bu amaçlara ula#mak üzere beraberce çalı#alım. Sözler!me, en 
!y! d!lekler!mle, Türk halkına en !y! d!lekler!m!z! !leterek son vermek !st!yorum ve 
aynı zamanda da ülken!z!n gel!#mes! ve refahı !ç!n dualarımızın s!zlerle oldu"unu 
söylemek !st!yorum ve aramızdak! kuvvetl! ba"ların gelecekte de çok daha gel!#m!# 
b!r boyuta ta#ınaca"ını üm!t ed!yorum. Ya#asın Türk-Pak!stan karde#l!"!. Çok te-
#ekkür eder!m. (Ayakta alkı"lar)



!k"nc" Yasama Yılı

74. B!rle"!m
15 N!san 2004 Per"embe

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 15:00
Ba"kan : Ba"kanvek!l! Sadık Yakut
Kât!p Üyeler : Enver Yılmaz (Ordu), Türkân M!ço#ulları ($zm!r)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet! Cumhurba"kanı Rauf 
Denkta"

Sayın Ba!kan, de"erl# m#lletvek#ller#;
Ulusal davamız Kıbrıs konusunun yen#den kr#t#k b#r sa$adan geçt#"# bu-

günlerde, bana, bu konuyu Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#nde ele alıp, dü!ünce ve 
de"erlend#rmeler#m# s#zlerle payla!ma fırsatı verd#"#n#z #ç#n, en #çten duygular-
la te!ekkür ed#yorum. Bu ves#leyle, 23 N#san’da #drak edece"#n#z, Yüce Mecl#s#n 
84’üncü ya!gününü, !ahsım ve halkım adına en #çten duygularla kutlar, n#ce 84 
yıllar d#ler#m. (Alkı!lar)

Tal#h#n b#r c#lves# olarak, ertes# gün, Kıbrıs’ta, 21 ya!ındak#, Türk#ye’n#n tanı-
dı"ı Kuzey Kıbns Türk Cumhur#yet#n#n kader#n# tay#n #ç#n, halkım sandık ba!ına 
g#decekt#r. Ver#lecek oylarla, e"er buradan gelen telk#nler geçerl# olursa, basının 
telk#nler# geçerl# olursa, belk# de, ayın 24’ünden sonra, Kuzey Kıbns Türk Cumhu-
r#yet# ortadan kalkmı! olacaktır. Bunun olmaması #ç#n huzurunuzdayım.

Kıbrıs meseles#, çe!#tl# dönemlerde Yüce Mecl#s#n#z# me!gul etm#!t#r. Kıbns’la 
#lg#l# hayatî kararlar Yüce Mecl#s#n#zden çıkmı!, !anlı Barı! Harekâtı, Mecl#s#n ka-
rarı ve m#llet#n arzusuyla gerçekle!m#!t#r.

Kıbrıs meseles#n#n hall# #ç#n, Türk Ulusunun Kıbrıs konusundak# parametre-
ler#n# vurgulayarak b#ze yön veren, ulusal ç#zg#y# bel#rleyen, Mecl#s#n#z#n kararlan 
olmu!tur. Yıllardır, m#llî dava b#ld#"#m#z Kıbrıs’ta b#z# mutlak yok ed#lmekten !e-
h#tler pahasına kurtarmı! olan Türk S#lahlı Kuvvetler#yle b#rl#kte, 30 yıldır, hal-
kımız ve mücah#tler#m#zle hudut bekç#l#"# yapmaktayız. Yıllardır, masa ba!ında, 
bu Yüce Mecl#s#n de onayladı"ı prens#pler dah#l#nde, Türk hükümetler#n#n de kat-
kısına ve yol göster#c#l#"#ne dayanarak, m#llî addett#"#m#z mü!terek müdafaamızı 
sürdürmü! bulunuyoruz.

Malumlarınız oldu"u üzere, Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#n#n bu konudak# 
kararları 1955’lere dayanır. Son zamanlarda 1997, 1999 ve en son 6 Mart 2003 ta-
r#hler#nde alınmı! olan kararlar, görü!melerde b#ze güç verm#!, yol göster#c# ol-
mu!tur. Yüksek müsaaden#zle, bu kararlar arasından en sonuncusu olan 6 Mart 



2003 tar!hl!, oyb!rl!"!yle alınmı# olan kararınızı okuyorum: “Türk!ye Büyük M!llet 
Mecl!s!n!n 21 Ocak 1997 ve 15 Temmuz 1999 tar!hler!nde aldı"ı kararlara atı#a 
bulunarak, bu m!llî davada Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! ve Türk M!llet!n!n tam b!r 
b!rl!k ve beraberl!k !ç!nde bulundu"u gerçe"!n! bütün dünyaya b!r kere daha !lan 
eder. Kıbrıs meseles!ne ad!l ve kalıcı b!r çözüm bulunması !ç!n, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhur!yet!n!n sarf ett!"! çabaları !çtenl!kle destekler. Kıbrıs meseles!ne bulunacak 
çözümün, tara$arın e%!t statüsü ve e%!tl!"!ne dayanması gerekt!"! hususunu önemle 
vurgular. Türk!ye’n!n 1960 antla%malarından kaynaklanan garantörlük haklarının 
sürdürülmes! gere"!n! bel!rt!r. Kıbrıs’ta, Türk!ye !le Yunan!stan arasında kurulmu% 
bulunan dengen!n zedelenmes!n!n h!çb!r %ek!lde kabul ed!lemeyece"!n! tey!t eder.

Kıbrıs sorununun çözümünün, Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!"! üyel!"! sürec!nde b!r 
ön%art g!b! takd!m ed!lmes!ne yönel!k çabaları reddeder. Güney Kıbrıs Rum yönet!-
m!n!n Türk!ye’den önce Avrupa B!rl!"!ne üye yapılması yolunda atılan adımların, 
uluslararası antla%maların açık b!r !hlal! oldu"unu b!r kere daha vurgular. Kıbrıs 
Türk ve Rum halkının 28 yıldır huzur ve barı% !ç!nde ya%amasının en öneml! am!l! 
olan !k! kes!ml!l!"!n muhafaza ed!lmes!ne verd!"! önem! vurgular. &k! kes!ml!l!"! ze-
deleyecek bütün öner! ve g!r!%!mler!n, Kıbrıs’tak! güvenl!k ortamını olumsuz yönde 
etk!leyerek, !k! toplumu yen!den b!r çatı%ma ortamına sürükleyece"!n! hatırlatır ve 
buna h!çb!r %ek!lde müsaade ed!lmemes! gerekt!"!n! önemle bel!rt!r.”

Konuyla !lg!l! en son M!llî Güvenl!k Kurulu kararı da #öyled!r:
“Kurul, Kıbrıs konusunda geçt!"!m!z ha#a !ç!nde sonuçlanan müzakerelerde 

ortaya çıkan met!nler! 23 Ocak 2004 günlü MGK b!ld!r!s!nde de"!n!len hususlar 
ı%ı"ında ayrıntılı olarak de"erlend!rm!%t!r. &sv!çre’de son b!ç!m! ver!len Annan Planı 
tümüyle !ncelend!"!nde, olumlu yönler! yanında, k!m! !stekler!m!z!n kar%ılanmadı-
"ı ve planın uygulanmasında sorunların çıkab!lme olasılı"ı bulundu"u görülmekle 
b!rl!kte, konunun Türk!ye ve KKTC bakımından ta%ıdı"ı duyarlılık, planın !çerd!"! 
tüm ö"eler!n Türk!ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!nde ulusal yarar açısından 
!rdelenmes!n!n !lg!l! hükümetlerce t!t!zl!kle yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çer-
çevede, çözümün Avrupa B!rl!"!n!n b!r!nc!l hukuku durumuna get!r!lmes!n!n önem! 
ve müzakere sürec! !ç!nde bu yönde Türk!ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!ne 
ver!len güvenceler!n f!!len uygulamaya geç!r!lmes!n!n yakından ve ısrarlı b!r b!ç!mde 
!zlemeye devam ed!lmes!; Annan Planının son %ekl!n!n resm!yet kazanması !ç!n ge-
rekl! sürec!n ba%latılmasının hükümet!n takd!r ve sorumlulu"unda oldu"una !%aret 
ed!lerek...”

Sayın Ba#kan, muhterem m!lletvek!ller!;
S!zlere seslenmek !ht!yacını duydum; çünkü, g!d!#at bu kararların çok dı#ına 

çıkmı#tır ve Kıbrıs’ın, 1960 anla#malarının da öngördü"ü Türk-Yunan nüfusun-
dan ve denges!nden ayrılıp, Avrupa B!rl!"! yoluyla dolaylı Enos!s!n e#!"!ne gelm!# 
oldu"unu görüyorum. Rumların, me#ru hükümet olarak kabul ed!lm!# olmaktan 
kaynaklanan güçle !ht!yaç duymadıkları ve !lk fırsatta çöpe atab!lecekler! yapay 
b!r anla#ma !ç!n ve bu anla#ma yapıldı"ı takd!rde Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!"! yolu 
ardına kadar açılacak dü#ünces!yle bu tehl!kel! yola devam ed!leb!l!r m!?!..

Sayın Genelkurmay Ba#kanı Özkök’ün 13 N!san 2004 tar!hl! yazılı açıklaması, 
devlet ve hükümet kademes!ndek! end!#eler! #öyle d!le get!rmekted!r:



“Annan Planına b!r bütün olarak bakıldı"ında, olumlu yönler!n!n yanında bazı 
!stekler!m!z!n kar#ılanmadı"ı ve planın uygulanmasında c!ddî sorunların çıkab!lme 
olasılı"ının da bulundu"unu söyleneb!l!yoruz. Ada’ya get!r!lecek yen! düzen!n bel!rle-
y!c!s! olan federal yasaların ve uluslararası düzenlemeler!n gözden geç!r!lerek, kalıcı 
ve ad!l b!r düzen !ç!n gerekl! olan de"!#!kl!k ve düzeltmeler!n yapılmasının öneml! 
oldu"una !nanmaktayız. Plana göre geç!# dönem! çok kısadır. Bu kısa dönem!n bü-
yük sorunları da beraber!nde get!reb!lece"!n! ve Ada’da huzur ve sükûnun sa"lanma-
sında öneml! problemlerle kar#ıla#ılab!lece"!n! dü#ünmektey!z. Rumlara bırakılacak 
topraklar neden!yle soyda#larımızın konut ve !st!hdamı !ç!n kaynak sa"lanamazsa, 
Kıbrıs’ta c!ddî toplumsal olayların çıkab!lece"!n! de"erlend!r!yoruz. Plana !l!#k!n en 
öneml! husus, Türk kurucu devlet!n! korumayı amaçlayan derogasyonların Avrupa 
B!rl!"! hukukunun b!r!nc!l kaynakları arasına dah!l ed!lmes!d!r.”

Bugünkü basında, dünkü telev!zyonlarda Sayın Cumhurba"kanının benzer 
açıklamasını ve uyarılarını görmü" bulunuyoruz. Türk!ye’n!n güvenl!#! açısından 
Kıbrıs’ın ta"ıdı#ı stratej!k önem hakkındak! dü"ünceler!n! b!rçok defa basın yoluy-
la d!le get!rd!#!n! anımsatan Orgeneral Özkök, bu nedenle, bunları tekrar etmeye-
ce#!n! kaydett! ve "u sözler! söyled!:

“Kıbrıs, sadece Kıbrıslı soyda#larımızın b!r meseles! de"!ld!r; Türk!ye’n!n gü-
venl!"! de söz konusudur. Kıbrıs’ın Türk!ye’n!n güvenl!"!yle !l!#k!s!, Türk!ye’ye olan 
mesafes!yle açıklanacak kadar yüzeysel de"!l, daha çok Do"u Akden!z’dek! hak ve 
menfaatlarımızın korunmasıyla !l!#k!l!d!r.”

Rahmetle andı#ım Cumhurba"kanı Sayın Korutürk’ün dey!m!yle “Kıbrıs, 
Türk!ye’n!n den!zlere açık b!r ülke olmasını engelleyecek b!r konumdadır.”

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller!;
Türk!ye Cumhur!yet!n!n Ba"bakanı Sayın Recep Tayy!p Erdo#an’ın, Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhur!yet!n!n 20’nc! kurulu" yıldönümü neden!yle Le$o"a’da yap-
mı" oldu#u, b!zlere umut ve gurur veren, tar!he öneml! notlar dü"en konu"masın-
dan bazı alıntıları Yüce Mecl!s!n d!kkatler!ne sunuyorum:

“Kıbrıs Türkler!n!n kırk yıldır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!n!n de y!rm! yıl-
dır d!md!k ayakta durması, b!z!m !ç!n b!r !$!har kayna"ıdır. Kıbrıs Türkü, bugüne 
kadar her türlü zorlu"u a#masını b!lm!#, kend! kader!n! ç!zme cesaret!n! göstererek 
e#!tl!k temel!nde özgür ve onurlu b!r hayat yolunu seçm!#t!r. Kıbns Türk Halkı, 15 
Kasım 1983 günü ba"ımsızlı"ını !lan ederek tar!hî mücadeles!n! taçlandırmı#tır. O 
tar!hten bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!, Ada’da barı# ve !st!krarın temel b!r 
unsuru olmu#tur. Bu gerçe"!n kabulü, aynı zamanda Ada’da kalıcı b!r uzla#manın 
da temel!n! olu#turmaktadır. Kıbrıs’ta çözümün yolu e#!tl!kten geçecekt!r, herkes!n 
gerçekler! kabulünden geçecekt!r; ancak, varılacak çözümün, Kıbns Türkler! ve Rum-
larının barı# ve güvenl!k !ç!nde yan yana ya#ayab!lecekler! b!r ortamı da sa"laması 
gerek!r. Bugün, Kıbrıs’ta, her açıdan e#!t, d!n! ve d!l! ayrı !k! halk, !k! ayrı demokrat!k 
düzen ve !k! ayrı devlet vardır. Kıbrıs’ta çözüm çabaları bu gerçeklere dayanmalıdır.

Türk!ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!, Kıbrıs Adasında ad!l ve kalıcı b!r 
uzla#manın nasıl sa"lanab!lece"! konusunda geçm!#!n tecrübeler!ne ve bugünün ger-
çekler!ne dayalı yapıcı ortak görü#lere ve tutuma sah!pt!rler; dolayısıyla, öneml! olan, 



Ada’da yen!den olaylara ve gerg!nl!klere yol açmayacak kalıcı b!r çözüme varılması-
dır.

Her ne pahasına olursa olsun b!r çözüme varılması dü"ünülemez. Z!ra, böyle 
b!r çözümün ya"ayab!lmes!ne !mkân yoktur. Kalıcı b!r çözümün unsurları "unlardır: 
Kıbrıs Türkler!n!n güvenl!#!n!n, e"!t statüsünün, s!yasî e"!tl!#!n!n korunması ve !k! 
kes!ml!l!#!n muhafaza ed!lmes!. Çözüm, Türk-Yunan denges!n! her halükârda d!kka-
te alacak yen! b!r ortaklık temel!nde olmalıdır.”

Sayın Ba!bakanın bu tar"hî konu!masında "sabetle altını ç"zm"! oldu#u husus-
ların h"çb"r", Annan Planıyla get"r"lmek "sten"len çözümde yer bulmamı!tır. Net"ce, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur"yet"n"n yok olması ve onu tanıyan Türk"ye’n"n bölge 
co#rafyasında -Allah korusun- zaman "ç"nde marj"nalle!t"r"lmes"d"r.

Bugün, tahammülü zor baskılarla, Kıbrıs’ı Türk"ye’den ayırma eylem" ba!arılı 
oldu#u takd"rde, aynı baskılarla, aynı yöntemle Türk"ye’den daha neler "stenece#"n" 
dü!ünmek b"le "nsanı ürpert"yor. Ben"m New York’ta hastanede oldu#um b"r günde 
ve Türk"ye’de hükümet de#"!"kl"#" a!amasında önümüze b"r sürpr"z olarak koyduk-
ları Annan Planı, m"llî davayı, Rumların Avrupa B"rl"#"ne g"rmeler"n" kolayla!tırıp, 
yasalla!tırmak davası hal"ne get"rm"!t"r. Yunan"stan’ın g"r"!"mler"yle 1960 anla!-
malarını ç"#neyerek Rumların yapmı! oldukları üyel"k müracaatını kabul eden 
Avrupa B"rl"#", Türk tarafının Avrupa B"rl"#" üyel"#" "ç"n Rumların pe!"nden ko!a-
ca#ı "nancıyla hareket etm"!, yanıldı#ını anlayınca, Türk"ye’ye ve Kıbrıs Türkler"ne 
baskıya ba!lamı!tır. Rumlar açısından Avrupa B"rl"#", Türk"ye’n"n garant"s"nden, 
müdahale hakkından, Türk asker"nden kurtulmak "ç"n b"r vasıta oluyor; Annan 
Planı da bunu yapıyor. Bunu b"ld"#"m"z "ç"nd"r k", 1960 anla!malarıyla Türk"ye’ye 
ver"lm"! olan “Kıbrıs, Türk!ye’n!n de üye olmadı#ı b!r kurulu"a üye olamaz” ka"des", 
b"zler "ç"n kutsaldı, kale alınmalıydı; bu yapılmadan, Avrupa B"rl"#" üyel"#" b"z"m 
"ç"n çek"c" olamazdı. Bu yasal hakkımızı kabul etmek "stemed"ler. Yasadı!ı b"r ka-
rarla, Rum "dares"n"n 1960 uluslar arası anla!maları "hlal"ne ortak oldular. B"zden 
"sted"kler", bu suça "mzamızla katılıp, gayr"me!ru muameley" me!rula!tırmak ve 
böylel"kle, Türk"ye’n"n Kıbrıs üzer"ndek" en etk"n b"r hakkının yok ed"lmes" "ç"n 
Rum’a, Yunan’a yardımcı olmamızdı. Bunu yapamazdık. Bu, kend"m"z" "nkâr olur-
du.

Türk"ye, 1995 yılında, gümrük b"rl"#" müzakereler" esnasında, Avrupa B"rl"-
#"n"n Kıbrıs’la "lg"l" yasadı!ı eylem"n" b"ld"#" "ç"n b"r çek"nce koymu!tur. D"kkat 
buyurursanız -çek"ncey" b"raz sonra okuyaca#ım- aynı zamanda Türk"ye’n"n Kıbrıs 
s"yaset" de bel"rt"lmekte ve "!ler yanlı! "st"kamete g"tt"#" takd"rde çaren"n ne olaca-
#ına da açıklık get"r"lmekteyd". Masa ba!ında olan müzakerec"n"n el"nde, olmaz-
sa olmazları kabul ed"lmed"#" takd"rde tereddütsüz rücu edece#" b"r alternat"f"n 
bulunması !arttır; aks" halde, pazarlık gücü çok zayı$amı! olur. Tar"hî çek"ncey" 
b"rl"kte okuyaca#ız:

“Rum kes!m! tek ba"ına tüm Ada’yı tems!l etm!yor.” Bu, çek"ncen"n esasıdır. 
Son zamanlara kadar m"llî dava etrafında tek ses, tek nefes olan Türk cephes", An-
nan Planıyla "lg"l" propagandalar neden"yle "k"ye bölünmü! bulunmaktadır. Hal-
buk", uluslararası antla!malarla, Türk"ye’ye ve Kıbrıs Türkler"ne ver"lm"! olan en 
temel hakkı savunmak suret"yle, Avrupa B"rl"#"n" do#ru yola davet mümkün olab"-
l"rd". B"raz önce temas ett"#"m"z karar ve açıklamalarınız bu yöndeyd". Son devreye 



kadar, b!z, bu m!llî d!rekt!"er çerçeves!nde hareket ett!k; ancak, Annan Planının 
meydana get!rd!#!, Madam Fog ek!b!n!n körükled!#! bölünmey! önleyemed!k. Dı$ 
dünya, bu bölünmeden azamî !st!fade pe$!nded!r; bunun b!l!nc! !çer!s!ndey!z; m!l-
letçe üzülmektey!z. Zaman zaman, u#runa $eh!tler ver!lm!$, kırk yıllık b!r d!ren!$ 
ab!des! oldu#una !nandı#ımız m!llî Kıbrıs meseles! hakkında yazılanları ve yapılan 
!dd!aları okudukça, h!cap duymaktayız. Planın son $ekl!ne, Mecl!s!n!z!n son kararı 
ı$ı#ında baktı#ımızda $unları görürüz:

Annan Planı, kararınızın öngördü#ü $ek!lde ad!l ve kalıcı b!r çözüm get!rm!-
yor; üzer!nde tara"arın mutabık kalmadıkları b!r rej!m!n zorla kabulünü öngö-
rüyor; uzla$ma olmadı#ı halde, tara"arı b!r meçhule oy atmaya zorluyor ve buna, 
halkın hür !rades!n!n tezahürü d!yor.

Planda, tara"arın e$!t statüsü ve !k! kes!ml!l!k sulandırılmadadır. Rum böl-
ges!nde, yüzde 100 Rumlardan olu$an b!r sözde kurucu devlet; Türk tarafında !se, 
kısa b!r zaman süres! !çer!s!nde, yüzde 33 oranında Rumla karı$ık b!r kurucu dev-
let olu$turmaktadır. Kurucu devlet dey!m! de aldatıcıdır; çünkü, bunlar, egemenl!k 
hak ve yetk!ler!nden yoksun, Rum ço#unlu#una tab! b!r merkezî hükümet!n ana-
yasasının öngördü#ü $ek!lde hareket edeb!lecek v!layet !dareler!d!r. Rum tarafının, 
1963’te yaptı#ı g!b!, bu rej!m !$lem!yor dey!p yen! b!r darbe yapmasını k!mse ön-
leyemeyecekt!r. Bunca yıllık mücadelem!z, böyle b!r !ht!mal! önleyecek tedb!rler 
bulmak !ç!nd!; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!n!n kurulu$u, e$!t egemenl!kte ısrar 
bunun !ç!nd!; Annan Planı bunları alıp götürmekted!r.

Bu plan, mal mülk meseleler!n!, her an patlayacak b!nlerce saatl! bomba hal!n-
de !ç!m!zde bırakıyor. Tara"ar arasında halled!lmes! gereken b!r sorunu, 30 yıldan 
sonra, Kıbrıs’ta, 1963-1974’tek! anla$malar ve olaylar, Türklere yapılanları unuta-
rak, !k! kes!ml!l!#!n 1975, 1977 ve 1979 anla$malarıyla kalıcı b!r barı$ !ç!n kabul 
ed!lm!$ b!r formül oldu#unu kale almayarak, b!reyler arasında b!r “al-ver” davası 
hal!ne get!r!yor. Bu konunun yıllarca ekonom!k ya$amımızı dumura u#rataca#ı da 
kaale alınmıyor. Burada, çatı$malara hazır, sıcak b!r zem!n hazırlıyor. Bu mealde, 
planda, Rumların “yerle$!kler” ded!#! vatanda$larımız hakkında, !nsan haklarına 
aykırı talepler ve tedb!rler de yer almaktadır. Bu !nsanlar, tarım !$gücü anla$ma-
larıyla, Türk!ye tarafından Kıbrıs’a gönder!lm!$ k!$!lerden olu$maktadır. Bunlar, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet! vatanda$ıdırlar. Vatanda$lar arasında ayırım yap-
tırıyorlar. Burada kalab!lecekler!n l!stes!n! !st!yorlar. Bu kalab!lecekler!n evler!n!, 
tarlalarını yok farz ed!p, bunları açıkta bırakıyorlar. B!z, vatanda$lar arasında bu 
ayrıcalı#a kar$ıyız. L!stede olsun veya olmasın, ekonom!m!ze büyük katkıları olan 
bu !nsanların Kıbrıs’ta kalmaları gerek!r !nancındayız ve bu konuda Anavatan’dan 
destek !st!yoruz. Yapılan, !nsan haklarına, !nsanlı#a aykırıdır.

Y!ne, bu planda, 1960 anla$malarından kaynaklanan garantörlük hakkı kâ#ıt 
üzer!nde kalıyor. 2018’den sonra 650 k!$!ye dü$ecek olan garantör kuvvet!n Ada’dan 
ne zaman büsbütün çek!lece#! Ada’nın tümünün n!haî a$amada askers!zle$ece#! 
hedef!yle- her üç yılda b!r tezekkür ed!lecekt!r den!l!yor.

Her gün b!r $ey ö#ren!yoruz, bugün de yen! b!r $ey ö#rend!k. Genel Sekreter, 
bu durumları tanz!m eden yasaların b!r yer!ne öyle b!r madde koymu$tur k!, bu, 
Türk!ye’n!n müdahale hakkını da ortadan alıp götürüyor. Bunları her gün tak!p et-



mezsen!z, o, 140’tan fazla yasayı her gün !ncelemezsen!z, bunları h!ç b!lemezs!n!z. 
Bugün, ben, uça"a b!nece"!m sırada yen! (korr!genda) düzeltmeler, do"rultmalar 
geld! ded!ler. Tab!atıyla, #!ddetle reddett!m. Bu, artık, b!raz ayıp oluyor... B!raz ayıp 
oluyor... B!r halka, b!lmed!"! yasaları, kend!s!n!n yapmadı"ı, mecl!s!nden geçme-
d!"! anayasayı, 9 b!n sayfalık b!r paket! “gel!n!z, evet dey!n!z” d!ye, zorla kabul et-
t!rmeye çalı#ıyorlar. $!md!, bu, 650 asker Ada’da kaldıktan sonra; yan!, 1960’tak! 
durum, -bunların de"!#me b!rl!kler! olacak, her üç ayda yahut altı ayda b!r- Rum-
lara, bu konuda devamlı aj!tasyon yapma, tahr!klerde bulunma fırsatını verecek-
t!r. 1963-1974 arasında, bu konuda nelere tevessül ett!kler!n! b!lenler, bu konuyu 
Rumların devamlı b!r huzursuzluk ve #!kâyet konusu hal!ne get!recekler!n! tesl!m 
edeceklerd!r.

Mecl!s!n!z!n ve her hükümet!n üzer!nde ısrarla durdu"u Türk!ye !le Yunan!s-
tan arasındak! denge, Kıbrıs’ın Türk!yes!z b!r Avrupa B!rl!"!ne g!r!#!yle Yunan!stan 
leh!ne temelden bozulmu#tur. Yunan!stan esk! Ba#bakanı S!m!t!s’!n de ded!"! g!b! 
Enos!s veya Rum l!derl!"!n!n ve basınının ded!"! g!b! dolaylı Enos!s tahakkuk et-
m!# oluyor. Kıbrıs’ın tümünün derhal Avrupa B!rl!"!ne g!rmes!ndek! ısrar, bu ne-
dene dayanmaktadır. Avrupa B!rl!"!, bu konuda b!r araç olarak kullanılmaktadır.

Avrupa B!rl!"!, Rumlarla anla#mı# olsak b!le, !ht!yacımız olan güvenceler! !çe-
recek olan bu anla#maya b!r!nc!l hukuk statüsü verm!yor, aldatıcı formüller öne-
r!yor. Böylel!kle, yerl! ve yabancı hukukçuların dey!m!yle, anla#maların yazıldı"ı 
kâ"ıt kadar kıymet! kalmıyor. B!r %ng!l!z hukukçuya göre, böyle b!r anla#ma, Kıbrıs 
Türkler! !ç!n !nt!hardan ba#ka b!r #ey de"!ld!r.

Planda aks!n!n !dd!a ed!lmes!ne kar#ın, f!!l!yatta, Kıbrıs sorununun çözümü, 
hâlâ, Avrupa B!rl!"!ne g!den yolda Türk!ye’ye b!r engel te#k!l etmeye devam ed!yor 
ve bu da, Türk!ye’n!n, bu planı kabul etmes! ve b!ze de kabul ett!rmes! !ç!n b!r 
baskı unsuru olarak kullanılıyor. Böylel!kle, kararınızda, uluslararası anla#mala-
rın açık !hlal! olarak tanımladı"ınız, Kıbrıs’ı Türk!ye’den önce Avrupa B!rl!"! üyes! 
yapma eylem!, bu plana “evet” demekle tamamlanarak, uluslararası anla#maların 
açık !hlal! ba#arıyla noktalanmı# oluyor. Bu yetmezm!# g!b!, Türk!ye’n!n bu !hlal! 
ho# kar#ılayıp, Kıbrıs Türk tarafına da, bu !hlal! me#rula#tırmak !ç!n, planı kabul 
etmes! yönünde baskı yapmasında ısrar ed!l!yor. B!z de bu planı kabul ed!p bu !h-
lal! me#rula#tırdı"ımız takd!rde, Türk!ye’n!n Kıbrıs üzer!nde hak !dd!ası tamamen 
sıfırlanacaktır.

30 yıldır Kıbrıs’ta devam etmekte olan huzur ve barı#ın en öneml! am!l! olan 
!k! kes!ml!l!k, Rumların kuzeyde yerle#!m haklarıyla ortadan kalkıyor. 19 yıl sonra 
Kıbrıs esk! hal!ne döneb!lecek, Türkler !se Ada sathında azınlık durumuna dü#ü-
rülecekt!r.

Yüce Mecl!s!n!z!n kararındak! !sabetl! tesp!t, !k! kes!ml!l!"! zedeleyecek bütün 
öner! ve g!r!#!mler!n Kıbrıs’tak! güvenl!k ortamını olumsuz yönde etk!leyerek, !k! 
toplumu yen!den b!r çatı#ma ortamına sürükleyece"! yönündeyd!. Yürekten katıl-
dı"ım bu acı gerçe"! hatırlatıyor ve buna h!çb!r #ek!lde müsaade ed!lmemes! gerek-
t!"!n! bel!rl!yordunuz.

Sayın Ba#kan, de"erl! m!lletvek!ller!;
S!zlere h!tap nedenler!m!n ba#ında, Annan Planı kabul ed!ld!"! takd!rde, kısa 

b!r süre !ç!nde bu acı gerçekle kar#ı kar#ıya kalaca"ımız !nancı yatmaktadır. B!rle#-



m!" M!lletler de, çatı"ma, karga"a, kavga bekled!kler!n! açıkça !t!raf etmekted!rler. 
Bu nedenled!r k!, B!rle"m!" M!lletler askerî gücünü 6 b!n-7 b!n’e çıkararak, bu güce, 
askerî kamplarımıza g!r!p Türk asker!n! denetleme yetk!s! de ver!lmekted!r. Türk 
asker!, kampından çıkmak !ç!n, bu güce, 48 saat önceden haber verecekt!r. Askerle-
r!m!z hudutlardan derhal çek!lecek, kamplarında kalacaktır. Asker!n çek!ld!#! hu-
dutlardan toprak, mal mülk !dd!asıyla kuzeye g!recek Rumları B!rle"m!" M!lletler 
askerler! ne dereceye kadar kontrol edeb!lecekt!r. 1963-1974 yıllarında B!rle"m!" 
M!lletler askerler!n!n performanslarını hatırlayan b!r halk !ç!n, bunlar, barı"ın ve 
huzurun haberc!s!, kalıcı b!r anla"manın garant!s! olamıyor.

Sayın Ba"kan, de#erl! m!lletvek!ller!;
Kıbrıs’ın mü"terek m!llî b!r mesele oldu#una !nananlardanım. Mücadelen!n 

her sa$ası buna tanıklık etmekted!r. Bugünlere hep el ele, gönül b!rl!#! !ç!nde, 
m!llî b!r !nançla geld!k. Kıbrıs yüzünden Anavatanımıza beklenmed!k b!r zarar 
gelmes!n d!ye elden gelen her "ey!, Kıbrıs Türk Halkı olarak yaptık. Kar"ılı#ında, 
Anavatan’m hudutsuz fedakârlı#ıyla b!r devlet!n do#u"una "ah!t olduk. Bu devle-
t!n altyapısı !ç!n, Kıbrıs Türkler!n!n huzur !ç!nde ya"ayab!lmes! !ç!n Anavatan’ın 
hudutsuz fedakârlı#ını gördük. M!llî hedef!n, Kıbrıs’ta sa#lam b!r Türk varlı#ını 
koruyarak Enos!s! önlemek, aynı anlama gelen Ada’nın Rumla"masına engel ol-
mak oldu#unun b!l!nc! !ç!nde mücadeley! sürdürdük. Bu tehl!ke, bugün, dünden 
daha fazladır; çünkü, b!ze, 1963- 1974’ü ya"atanlar, halen, sahte b!r unvan altında, 
Kıbrıs’ın tümünde hak !dd!a edeb!lmekte ve s!lahlanmaktadırlar.

Yabancı d!plomatlar, b!ze “anla!ma olunca, Avrupa B"rl"#"ne g"r"nce bunlar son 
bulacaktır” demekted!rler. 1960-1963 yılları arasında da, Makar!os’un beyanatla-
rı ve s!lah hazırlı#ı kar"ısında, aynı dost ülkeler!n d!plomatları, b!ze aynı tesell!y! 
vermekteyd!ler. 1963-1974 yılları arasında toplu mezarlarımız açılırken a#layanlar 
b!zlerd!k, onlar de#!ld!! Rum tarafı esas s!yaset!nden vazgeçmed!#! !ç!n sıkı dur-
mak, gev"ememek; fakat, bu arada uzla"ma yollarını da tıkamamak mü"terek, m!llî 
s!yaset!m!z oldu; ancak, kar"ı tara%a b!r de#!"!kl!k görmed!k. Sanırım, son &sv!çre 
görü"meler!nde cereyan eden olaylar, Rumların ve Yunan!stan’ın dörtlü konferans-
tan kaçı"ları, h!çb!r konuda uyum sa#lamaması, planda b!ze ver!lm!" görünen kı-
sıtlı hakların b!le redd! bu gerçe#! !y!ce vurgulamı"tır. Rum tarafının m!llî s!yaset!, 
en son 5 Aralık 2003 tar!h!nde mecl!sler!nden oyb!rl!#!yle geç!rd!kler! soykırımı 
yasasıyla vurgulanmı"tır.

Yasayı okuyorum:
“14 Eylül 1922 tar"h", Türkler tarafından katled"len Yunanların tar"hsel anısı 

olarak bel"rt"lmekte ve kabul ed"lmekted"r. Kıbrıs, Yunanlı#ın kopmaz b"r parçası ola-
rak Türk boyunduru#unun aynı duygularını h"ssetmekted"r. Yunanların bu anısına 
saygı duyarak aynı acı h"ssed"lmekte ve ayrıca, b"r ulusun uzun tar"h"nde Küçük 
Asya yıkımı, tar"hsel b"r gerçe#"n öneml" b"r kısmını olu!turmaktadır.

Yasada göster"ld"#" g"b", Yunan ulusunun resmî tar"hsel gerçekl"l"#", Türk yayıl-
macılı#ının stratej"k hedef"n" göstermekted"r. Tüm bu nedenlerden dolayı Tems"lc"ler 
Mecl"s" a!a#ıdak" yasayı onaylamı!tır.

1- Mevcut yasa, 14 Eylül tar"h"n"n, resmî olarak Küçük Asya Yunanlı#ı ve Kü-
çük Asya Yıkımı Anı ve $eref Günü olarak kabulünü 2003 yasası olarak kabul eder.



2- Bu gerçekl!"! kabul eden Kıbrıs halkı -Rum halkı de"!l, Kıbrıs halkı... Bunlar 
b!z!m yasamız olacak!- 14 Eylül 1922’de yerler!nden ed!len ve haksız yere soykırıma 
maruz kalan Küçük Asya Yunanlarının bu gününü resmen anı ve #eref günü olarak 
kabul eder.

3-14 Eylül günü, her yıl, Kıbrıs halkı tarafından bakanlar kurulunun kararı ve 
resmî gazetede yayımlanmasından !t!baren b!r ay !çer!s!nde 14 Eylül 1922 tar!h!nde, 
Türkler tarafından Küçük Asya’da yerler!nden ed!len Yunanlar !ç!n konu#malar, et-
k!nl!kler, anma törenler! yapmayı ve ba#ka tür etk!nl!kler yapmayı tey!t eder.”

Sayın m!lletvek!ller!,
Allah’tan, b!r Rum gazetec!, bu çılgınlık kar"ısında kend!s!n! tutamamı" ve bu 

yasayı oyb!rl!#!yle geç!rm!" olan Mecl!se, 1922’de uluslararası b!r tahk!kat kom!syo-
nunun saptadı#ı "ek!lde “saldıran Yunan!stan’dı, soykırımı yapan da Yunan!stan’dı. 
S!z, tar!h!m!z! de b!lm!yorsunuz” d!yeb!lm!"t!r. Ama b!z, Kıbrıs halkı olarak, bu ya-
sayı gal!ba kabul etmek zorundayız!.. Rum l!derl!#!, Kıbrıs’ın tümünü b!r Helen 
adası, Kıbrıs meseles!n! Helen dünyasının m!llî b!r meseles!, Kıbrıs Türkler!n! de 
!"gal altında ya"ayan vatanda"ları, Türk azınlı#ı olarak görmekted!r.

Hedef, Kıbrıs’a sah!p çıkmaktır, yol, Avrupa B!rl!#! yoludur. 1960 ortaklı#ını 
bu nedenle yıkmı"lardır, s!lahlı mücadele bu nedenle yapılmı"tır; görü"meler!n her 
sa$asında, bu son sa$a dah!l, b!r sonuca varılamamı"sa, bu neden var oldu#u !ç!n 
varılamamı"tır.

Rumlar, Kıbrıs adına Avrupa B!rl!#! üyel!#! !ç!n müracaat ett!#!nde, zamanın 
Türk Hükümet! de, gümrük b!rl!#! müzakereler!n! yürütmekteyd!. Avrupa B!rl!#!, 
Türk!ye’y! zorluyor, “Kıbrıs” ded!kler! Rum müracaatını engellememes!n! !st!yor-
du. Türk Hükümet!, bu baskı kar"ısında, 1960 anla"malarına sah!p çıkmı" ve "u 
çek!ncey! koymu"tur. Bu çek!ncede Türk!ye’n!n kararlılı#ı ve alternat!fs!z olmadı#ı 
açıkça görülmekted!r; okuyorum:

“Kıbrıs Rum tarafının Avrupa B!rl!"!ne yapmı# oldu"u tek yanlı müracaatla !l-
g!l! olarak Türk!ye, Kıbrıs Türk tarafınca öne sürülen hukukî, s!yasî ve ahlakî argü-
manları payla#maktadır. Bu müracaat, Kıbrıs !ç!nde öngörülen federal b!r yapı !ç!n 
elzem olan tara$arın ortak rızası unsuruyla çel!#mekted!r. Rum tarafının müracaatı 
ve bu müracaatın Avrupa B!rl!"! tarafından !#leme konması, B!rle#m!# M!lletler!n, 
Kıbrıs’ın Avrupa B!rl!"! üyel!"!n!n toplumlararası görü#melerde ele alınması gerekt!-
"!ne da!r mütalaasına ters dü#mekted!r. Avrupa B!rl!"! Kom!syonunun Kıbrıs Rum 
müracaatına !l!#k!n görü#ü, ün!ter devlet genel kavramına dayanmaktadır; bu kav-
ram !se, !k! toplumlu, !k! kes!ml! federal çözüm hedef!yle ba"da#mamaktadır.”

Bu, “140 yasa” ded!#!m yasaların hemen hemen tümü, Rumlar tarafından, 
zaman !çer!s!nde Avrupa B!rl!#! yasalarıyla uyum !çer!s!ne konulmu"tur; tetk!k 
edeb!ld!#!m!z kadarıyla, gördü#ümüz, ün!ter b!r Rum devlet! öngörülerek yapılmı" 
yasalardır; bunların, zaman olup, heps!n! ayıklamak, !ncelemek lazımdır.

Açıklama devam ed!yor:
“Güney Kıbrıs’ın, Avrupa B!rl!"! üyel!"! !ç!n yapmı# oldu"u tek yanlı müracaat 

ve bunun Kıbrıs’ta b!r çözüm önces! veya sonrasında gerçekle#mes!, Kıbrıs’a !l!#k!n 
1959 Zür!h ve Londra anla#malarıyla, 1960 anla#malarının !hlal!d!r. Bu anla#malar, 



Türk!ye ve Yunan!stan’ın her !k!s!n!n de taraf olmadı"ı uluslararası s!yasî ve eko-
nom!k b!rl!klere Kıbrıs’ın üyel!"!n! engelleyen hükümler !çermekted!r. Buna !laveten 
1960 anla#maları, Kıbrıs’ın kısmen veya tamamen herhang! ba#ka b!r devletle s!yasî 
veya ekonom!k b!rle#meye g!tmes!ne !z!n vermeyen özel hükümler !çermekted!r. Bu 
anla#malar, ayrıca, garantör güçler olarak Türk!ye, Yunan!stan ve $ng!ltere’ye, böyle 
b!r b!rle#men!n önüne geçmeler! konusunda özel b!r sorumluluk yüklemekted!r. Tür-
k!ye, kend! açısından, 1960 anla#malarından kaynaklanan hak ve sorumluluklarının 
muhafaza ed!lmes! konusunda kararlıdır. Türk!ye, d!"er garantör ülkeler g!b!, ken-
d!s! de Avrupa B!rl!"! üyes! oluncaya kadar, Kıbrıs’ın, kısmen veya tamamen Avrupa 
B!rl!"! üyes! olmasına kar#ı çıkmaya devam edecekt!r. Türk!ye, Avrupa B!rl!"! Kon-
sey!n!n Kıbrıs’ın üyel!k müzakereler!ne !l!#k!n kararıyla mutabık de"!ld!r.” Ve devam 
ed!yor.

"!md! bunlara kar#ı çıkılmıyor, #!md! uluslararası anla#malar !hlal ed!l!yor, 
Türk!ye’n!n temel b!r hakkı ortadan kalkıyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet! orta-
dan kalkıyor. Papadopulos, 7 N!san 2004’te yapmı# oldu$u planı ret konu#masında 
bunu açıkça tey!t etmekted!r. Avrupa B!rl!$!n!n, “Kıbrıs” adı altında, Rum !dare-
s!ne üyel!k verm!# olması, sadece uluslararası anla#maların !hlal!yle sonuçlanmı# 
de$!ld!r. Bu statü, bu hukukdı#ı muamele, Kıbrıs meseles!n!n görü#me yollarını da 
etk!l! b!r #ek!lde tıkamı#tır. Bugüne kadar, 1968’den bu yana, Kıbrıs’ta, ne anla#ma 
olmu#sa ben!m !n!s!yat!f!mle olmu#tur ne anla#ma olmamı#sa, anla#ma olma saf-
hasına geld!$!m!zde, Rumların bu nedenle me#ru Kıbrıs hükümet! olma durum-
larını etk!led!$! !ç!n olmamı#tır. Bunu, herhalde, !lg!l! tar!hç!ler gün gele ara#tırıp 
bulacaktır. El!mde l!steler var; ama, zamanınızı almak !stem!yorum. B!ze, ya hak 
ve hukukumuzda ısrar ederek d!renmek ya da Türk!ye ve Kıbrıs Türkler! olarak, 
Kıbrıs üzer!nde var olan haklarımızı yapay planlarla koruyamayaca$ımızı, be# on 
yıl !çer!s!nde Kıbrıs’tan tamamen çek!lece$!m!z! b!lerek, ba#ka çare yok dey!p, ka-
dere boyun e$mek kalıyor. Bana göre, Makar!os’un zaman zaman açıkladı$ı g!b!, 
Kıbrıs’ta ba#lattı$ı G!r!t model!n!n son sayfalarını bu planla yazıp kapatmak !ste-
mekted!rler. Anadolu’nun her kö#es!nden her gün aldı$ım destek mesajları, Türk 
Ulusunun böyle b!r sonuca razı olmayaca$ını tey!t etmekted!r. Bu nedenled!r k!, 
b!z, Mecl!s!n!z!n kararlarında da bel!rt!ld!$! g!b!, !k! kes!ml!l!$!n ve Türk garant!-
s!n!n sulandırılmadı$ı, e#!t egemenl!$e dayalı b!r ortaklıkta d!rend!k ve d!renmeye 
devam ed!yoruz.

Annan Planını, b!z! Kıbrıs’ta !k! e#!t egemen halktan b!r!, kurucu ortak b!r 
taraf olarak kabul etmed!$! ve !k! kes!ml!l!$! kabul edemeyece$!m!z b!r b!ç!mde 
sulandırıp kapıyı Kıbrıs’ın tamamen Rum !dares!ne dönü#üne açık bıraktı$ı !ç!n 
kabul edem!yoruz. Bu meyanda, 7 N!san tar!hl! Wash!ngton Post’ta Kıbrıs’la !lg!l! 
b!r makalen!n #u bulgularına d!kkat!n!z! çekmek !st!yorum: Barı#çıl b!r çözüme 
en büyük tehd!d!n Ada’nın Rum kes!m!nden geld!$!, onların B!rle#m!# M!lletler!n 
uzla#ı formülüne evet demek !ç!n daha az nedenler! oldu$u; çünkü, Avrupa B!rl!$! 
üyel!$!n! garant! etm!# oldukları bel!rt!l!yor. Aynı makalede, ço$u Türk’ün, Kıbrıslı 
Türkler!n haklarının tek garant!s!n!n Rumlardan ayrı kalmak oldu$una !nandı$ı 
!fade olunuyor. Kıbrıs’ta da, halkımız, !y! kom#uluk !st!yor “ortaklık olacaksa olsun; 
ancak, göçmen olmayalım, Rumlar !ç!m!ze gelmes!n, yen!den kavga etmeyel!m” d!-
yor. Evet, ben de, Rum’un s!yasî emel!nden ve hedef!nden vazgeçmed!$!n! gören 
b!r k!#! olarak gelece$e temk!nl! yakla#anlardanım.



Ortaklık, !k! kes!ml!l!"! alab!ld!"!ne sulandırmaksızın, mal mülk meseles!n! 
hallederek, !nsanları b!rb!rler!ne dü#ürmeks!z!n tem!n ed!leb!l!r dü#ünces!ndey!m; 
yeter k!, dı# dünya, tara$ara e#!t davransın, ambargolar kaldırılsın, Türk-Yunan 
denges! bozulmasın ve yeter k!, k!mse b!z! alternat!fs!z addetmes!n. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhur!yet! yarınlara açık b!r ülked!r; yeter k! devlete sah!p çıkılsın. Bugün, 
Rum Yunan l!derl!"! Annan Planını de"erlend!r!rken, kend! halklarına “!sted!"!m!z 
her #ey! aldık” d!yeb!l!yor; fakat, buna ra"men, hâlâ karamsarlık beyan ed!yorsa, 
bu, b!r takt!k !cabıdır, Türklere ver!lm!# olandan b!r kısmını daha koparmak !ç!n 
tevessül ed!len b!r oyundur; aynı zamanda, Annan Planını kabul etmek !ht!yacı da 
yoktur; çünkü, Avrupa B!rl!"! üyes! olmu#tur ve Avrupa B!rl!"!yle yapmı# oldu"u 
anla#mayla, Kıbrıs Türkler!n! azınlık olarak, ülkes!n! de, kısmen !#gal altında b!r 
ülke d!ye kabul ett!rm!#t!r. B!z, bu yanlı#ları düzeltmeyen Annan Planıyla Avrupa 
B!rl!"!ne g!rersek, sonumuz gelm!# olacaktır; çünkü, bu formatta Türk!ye’den de 
kopmu# b!r azınlık olarak kalmaya mahkûmuz. B!z, konunun esasına bakıyoruz ve 
end!#em!z!n arttı"ını görüyoruz. Götürülmek !stend!"!m!z yol, b!z! 1960 anla#ma-
ları g!b! !#lemezl!k !dd!alarıyla yen!den yıkılacak, b!r kenara atılab!lecek b!r kuru-
lu#a götürmekted!r. Bunu önley!c! her tedb!re Rum tarafı kar#ı çıkmı# ve B!rle#m!# 
M!lletler Genel Sekreter! el!yle destekley!c!ler!n! de da!ma yanında bulmu#tur.

Baskı altında, tara$arın mutabık kalmadıkları b!r belge !ç!n referanduma sü-
rüklen!yoruz; yan!, anla#mayı de"!l, anla#mazlı"ı oylayaca"ız; hem de 9 b!n sayfalık 
b!r pakete bakarak. %ç!nde b!z! etk!leyecek Rumlar tarafından hazırlanmı# yüzlerce 
yasaya, anayasalara ra"men.

M!llî !raden!n tems!lc!s! olan s!zler, b!z!m yer!m!zde olsaydınız, gelece"!n!zle 
böyle b!r kumar oynar mıydınız; yabancıların hazırladı"ı yasalar !le anayasaları ka-
bul eder ve bunun adına barı# der m!yd!n!z? Bu soruları kend!me soruyorum, An-
nan Planında lehe görünen ne varsa, bunların sa"lanmasında payı olan b!r müza-
kerec! olarak soruyorum ve böyle b!r #ey olamaz, bunda b!r yanlı#lık var d!yorum.

Sayın Ba#kan, de"erl! m!lletvek!ller!;
Her meselen!n hall! gerçekç! b!r te#h!se dayanır. Kıbrıs meseles!ne gerçekç! b!r 

te#h!s koymaktan kaçınanlar, daha do"rusu yanlı# b!r te#h!sle yola çıkmı# olanlar, 
bu yanlı#larından dönmeks!z!n hal çares! bulmaya çalı#maktadırlar. Yüce Mecl!s!-
n!z, Kıbrıs meseles!ne b!rçok defa gerçekç! te#h!s!n! koymu#tur; Annan Planı, bu 
te#h!s!n!ze uymamaktadır; bunu vurgulamak !st!yorum. Kıbrıs meseles!, 1960 an-
la#malarıyla meydana get!r!lm!# olan Türk-Yunan denges!ne dayalı b!r Türk-Rum 
ortaklık devlet!n!, bu anla#maların kalıcı barı# !ç!n yasakladı"ı enos!se ula#mak 
!ç!n yıkmaktan kaynaklanan b!r meseled!r. Rumların !dd!a ett!kler! ve Annan Pla-
nında da genelde kabul ed!ld!"! g!b!, 1974’te ba#layan “zavallı, evs!z kalan Rum 
göçmenler” meseles! de"!ld!r. Ortaklı"ı yıkan tarafı me#ru hükümet addetmekle 
ba#layan yanlı#a hâlâ devam ed!lmekted!r. B!z bunun hall!n! beklerken, Yunan!s-
tan, bu gayr!me#ru Kıbrıs hükümet!n! AB üyes! yapmı#tır. 1960 anla#maları yen!-
den ç!"nenm!#, haksızlık, adalets!zl!k temel alınarak, bunların üzer!ne barı# b!nası 
yapılmak !stenm!#t!r.

B!ze akıl almaz baskılar yapılmaktadır. Rum tarafı !se, sahte unvandan yarar-
lanmakta, bu yanlı# devam ett!"! sürece m!llî hedef!ne ula#ab!lece"!n! görmekted!r. 
Enos!s! avucunun !çer!s!nde b!len, b!z! azınlık vatanda#ı addeden, Türk!ye’y! !#galc! 



!lan eden ve 1963 önces!ne dönü"ü hak b!l!p, 1963-1974 arasında Türklere yaptık-
larının tazm!natını vermey! dü"ünmeyen bu z!hn!yetle yapılacak hang! anla"ma, 
Kıbrıs’a, yöreye ve Avrupa B!rl!#!ne huzur get!recekt!r? Halen “referanduma ha-
yır” ça#rısı yapan Papadopulos’un mesajı gayet açıktır: Kıbrıs Avrupa B!rl!#! üyes! 
olunca, veto tehd!d!yle, Türk!ye’den bugün alamadıklarını alacaklardır d!yorlar. Bu 
sahtekârlı#a boyun e#mek yer!ne, Rum-Yunan !k!l!s!n!n, Avrupa B!rl!#!n! Enos!s 
yolunda b!r vasıta olarak kullanmakta oldu#unu anlatmak !ç!n seferberl!k gerek-
mekted!r dü"ünces!ndey!m. Kırk yıldır, Kıbrıs Rumunu, Ada’nın tümüne sah!p, 
Türkler! de tems!l eden b!r makam olarak kabul etmem!" olan Türk tarafı, bu teh-
d!t kar"ısında ne yapacaktır? Sanırım, Türk!ye’ye güvenen dost ülkeler, bu beklen-
t! !ç!nded!rler. Türk!ye, en haklı ve en güçlü oldu#u bu m!llî davada, emperyal!st 
baskılara ne kadar d!reneb!lecekt!r? Yapay b!r uzla"ma adına, tanıdı#ı b!r devlet!n 
egemenl!#!nden ve güvenl!#!nden vazgeçecek m!? Bu soru, dost ülkeler!n tems!lc!-
ler! tarafından sık sık sorulmaktadır.

Rum l!derler!nden Kler!des -!k! dönem (on yıl) Rumların l!derl!#!n!, Kıbrıs 
cumhurba"kanı sahte unvanı altında ba"arıyla yürütmü"tür- hatıratında der k!: 
“Kıbrıs Rumlarının amacı, Ada’yı, Türkler!n, koruma altında azınlık olarak ya"aya-
ca#ı b!r Rum devlet!ne dönü"türmekt!.” Kırk yıldır bunu ba"ardılar. “Türkler!n ama-
cıysa, buna kar"ı d!renmek ve anla"malardan kaynaklanan ortaklık haklarını müda-
faa etmekt!.” Kırk yıldır bunu yapmaya devam ed!yoruz, sayen!zde. “$k! toplum da, 
bu b!rb!r!nden tamamen farklı hede%er! !ç!n, gerek!rse sava"maya hazırdır.” Rum ta-
rafı, Kıbrıs’ı alıp götürmek !ç!n sava"maya hazırdır, s!lahlanmaktadır, Yunan!stan’la 
askerî anla"malar yapmı"tır ve bütün hede$er!, bu anla"malar yoluyla, Türk!ye’y! 
Ada’dan çıkarmaktır; ondan sonra !"ler! kolay.

Kıbrıs sorunu, !"te, b!rb!r!ne kar"ıt bu !k! dü"üncen!n çatı"ması sonucunda 
ortaya çıkmı"tır. Bu çatı"ma, gördü#ünüz g!b!, devam etmekted!r. 1971 yılında da, 
Kler!des “Türkler artık !ç!m!zde de#!l, dünya b!z! tanıyor; ya !sted!kler!m!z! kabul 
ederler ya da çıkıp g!derler” dem!"t!r. Aynı Kler!des, Annan Planıyla öngörülen ça-
tının kabulü !ç!n son sözü söylem!"t!r. Referandumda “evet” kampanyasının öncü-
ler!ndend!r. Halkına "öyle seslen!yor:

“Türk asker!n!n Ada’dan çıkmasını !stemed!k m!; Annan Planı bunu yapıyor. 
Göçmenler!m!z!n esk! yerler!ne dönü" hakkını !stemed!k m!; Annan Planı bunu da 
yapıyor. Daha ne !st!yorsunuz.” K!l!se ve “hayır” cephes! cevap ver!yor: “Annan Pla-
nına göre, Kıbrıs’ın tümüne sah!p çıkab!lmem!z !ç!n onbe" yıl beklemem!z gerek!yor. 
Buna neden yoktur. Planı kabul etmeden, bunu daha erken elde edeb!l!r!z.”

Halled!lmes! gereken mesele budur. Hal çares!, 1960 anla"malarında vardır. 
Kıbrıs, Türk!ye’n!n henüz üye olmadı#ı b!r kurulu"a g!remez. Rumlar, bu kura-
lı ç!#nem!"t!r; Kıbrıs’ı Rumla"tırmak !ç!n ç!#nem!"t!r, Enos!s !ç!n ç!#nem!"t!r, 
Türk!ye’y! Ada’dan atmak !ç!n ç!#nem!"t!r. Annan Planı bunu yapıyor, buna çanak 
tutuyor; b!zden de, bunu yasalla"tırmamızı !st!yorlar.

Seçene#!m!z, Türk!ye !le b!rl!kte veya Türk!ye’n!n Kıbrıs üzer!ndek! hakları, 
Türk-Yunan denges!, Türk!ye üye oluncaya kadar tanınmak kaydıyla ve kar"ılık-
lı müzakere edece#!m!z b!r anla"mayla yen! b!r ortaklık kurarak, Avrupa B!rl!#! 
üyel!#!d!r.



B!ze, Annan Planını kabul etm!yoruz d!ye kızanlar ve bu Planın kabulüyle 
Türk!ye’n!n büyük b!r ba" a#rısından kurtulaca#ını sananlar, geçm!"te, Denkta"’ın 
veya Türk hükümetler!nden b!r!n!n veya d!#er!n!n yaptı#ı hatalardan da bahse-
derler. Kıbrıs meseles!, "unun veya bunun hatası neden!yle kaybed!lecek b!r me-
sele de#!ld!r d!ye dü"ünmektey!m. Kul hata yapab!l!r, hükümetler de hata yapmı" 
olab!l!rler; ancak, tüm bu hata !dd!alarına ra#men, önümüzde Türk!ye’n!n tanıdı#ı 
b!r Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!n!n yok ed!l!" planı vardır. Geçm!"te hata yap-
mı" olan varsa, bunlar, bu devlet!n ortadan kalkmasını gerekt!ren b!r hata yapmı" 
de#!ld!rler, tam aks!, Türk!ye’n!n güvenl!#!n! de etk!leyecek olan bu g!d!"atın kar"ı-
sında !natla ve bas!retle d!renmes!n! b!lm!"lerd!r. Bugün “Kıbrıs’ın tümü ben!md!r, 
Türkler vatanda"ımdır, azınlı#ımdır, egemenl!k tekt!r ve Kıbrıs Cumhur!yet!ne a!tt!r” 
d!yen b!r z!hn!yet!n kar"ısındayız.

Papadopulos’un son açıklamasına b!rl!kte bakalım: “$ç!m acıyarak, en esnek, en 
toleranslı de#erlend!rmeyle dah! n!haî Annan Planının, ortaya koydu#umuz asgarî 
hede%er! b!le yer!ne get!rmed!#! sonucuna varıyorum. $y!le"t!r!lm!" olan maddelerde 
b!le !"levsel zorluklar, karma"ık prosedürler ve tehl!kel! bel!rs!zl!kler tesp!t ed!yoruz.” 
Aynı tehl!kel! bel!rs!zl!kler! b!z de tesp!t ed!yoruz, aynı karma"ık prosedürler! gö-
rüyoruz, bu çalı"amaz b!r mekan!zma d!yoruz; ama, d!nleyen yok.

Sayın m!lletvek!ller!,
1960 devlet!n!, !"levsel zorluk var, Türklere fazla hak ver!ld! d!ye yıkanların 

bu beyanatları kar"ısında uyanık olmamız gerek!r. Bu beyanatlar kar"ısında, An-
nan Planına b!r kez daha bakmamız gerek!r. Devam ed!yor Papadopulos: “Annan 
Planında memnun kalmadı#ım b!rçok bölüm ve madde vardır.” Bunlarla !lg!l! olarak 
müzakere ed!lmeden ve talepler!m!z tamamıyla görmezden gel!nerek uzla"malar 
empoze ed!lm!"t!r. -Aynı "!kâyet! ben de yapıyorum- B!r ha$a sonra AB üyes! ola-
ca#ız. Türk!ye, AB üyes! olmak !ç!n b!ze gelecek. O zaman !sted!kler!m!z! alaca#ız. 
O halde referanduma ne gerek var” d!yor. Bunun cevabını herhalde Avrupa B!rl!-
#!n!n onurlu üyeler!n!n vermes! gerek!r; ancak, !lg!lenecekler!n! sanmıyorum. Bu 
tehd!de, bu küstahlı#a boyun e#!lmez d!ye dü"ünüyorum. Aynı zamanda, empoze 
ed!len b!r anla"manın Kıbrıs’a barı" get!rece#!ne !nanmıyorum. F!kr! ve z!kr! bu 
olanlar kar"ısında, devlet!m!zden ve egemenl!#!m!zden vazgeçmem!z! öngören, 
halkımızın yarısını göçmen yapıp !k! kes!ml!l!#! yok eden, garantör Anavatanın 
son asker!n! zaman !ç!nde Adadan çıkaracak b!r plana evet den!leb!l!r m!? Bazıla-
rına göre, Rum’un hayır ded!#! her "ey Türk tarafının leh!ned!r ve b!z de buna göre 
hareket etmel!, Rum’un hayır ded!#!ne b!z evet demel!y!z. B!z, Rum hayır d!yecek 
!nancıyla evet dersek, v!layet olmayı kabul etm!", egemenl!kte ısrar etmeyen b!r 
toplum statüsüne ba#lı kalaca#ız, !ler!de bunun dı"ına çıkamayaca#ız. Halkınızın 
onayladı#ı statü budur d!yecekler. Dolayısıyla, bu gerçekç! b!r de#erlend!rme de-
#!ld!r.

Rumlar 1964’ten bu yana Kıbrıs Cumhur!yet! me"ru hükümet! olarak tanın-
manın rahatlı#ı !ç!nded!rler. Onların davası, haksız yere gasp ett!kler! bu unvanın 
arkasına saklanarak Kıbrıs’ın tümüne sah!p çıkmaktır.

1968’den bu yana ba"layıp sona eren her görü"me sa%asında Kıbrıs hükü-
met! unvanına gölge dü"ürmemey! esas gaye b!lm!"lerd!r ve bu unvan altında 
uluslararası arenada her kılı#a g!rerek her ülkeyle kar"ılıklı !l!"k!ler kurmu"lardır. 



Makar!os’un vas!yet!, Kıbrıs hükümet! unvanından ancak Enos!s !ç!n vazgeç!lece-
"! yönünded!r. Dolayısıyla, Enos!se açık olmayan her anla#mayı, Rum l!derl!"!n! 
me#ru hükümet olarak kabul etmeyen her te#ebbüsü reddetmekted!rler. “Referan-
dumda Rum ne der, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet! halkı ne yapar” sorularının 
cevabını, b!r ha$a sonra b!rl!kte alaca"ız. Üm!t eder!m k!, dı#tan ve Türk!ye’den 
gelmekte olan tüm baskı ve telk!nlere ra"men, halk kend! hür !rades!n! kullanacak-
tır; !çer!"!n! b!lmed!"!, zorla empoze ed!lmek !sten!len 9 b!n sayfalık pakete “evet” 
demen!n tehl!kes!n! görecek ve ona göre hareket edecekt!r.

Ben, bu referandumda n!ye “hayır” d!yece"!m! anlatmaya çalı#aca"ım. Annan 
Planı, sorumlulu"u, b!zden, l!derl!kten almı#, halka verm!#t!r. Ben “hayır” d!yece-
"!m; çünkü, bu anla#ma, Rumlara, kısa b!r süre !çer!s!nde Kıbrıs’ın tümüne sah!p 
çıkma olana"ını vermekte, Kıbrıs Türkünü Anavatan’dan ayırmaktadır.

Bu anla#ma, !k! kes!ml!l!"! bozmakta, Avrupa B!rl!"! normları altında, b!z! ne-
reye götürece"! bell! olmayan, karma#ık, !darî ve s!yasî b!r çerçeve !çer!s!ne oturt-
maktadır. Mal mülk sorunlarını halletm!yor; bunları, b!reyler arasında !çer!s!nden 
çıkılmaz b!r karma#a hal!ne get!r!yor, gelece"!n büyük kavgalarına zem!n hazırlı-
yor. 1960 anla#malarıyla b!ze ver!lm!# olan garant!ler!, zaman !çer!s!nde tümüyle 
ortadan kaldırmaya açık kapı bırakıyor.

Halkımızın yarısını göçmen yapıyor; bunların rehab!l!te ed!leb!lecekler! top-
rak bırakmıyor. Rehab!l!tasyonu, apartman da!reler!yle halletmeye çalı#ıyor; onun 
parasını da rehab!l!te ed!lecek k!#!lerden alıyor. Kıbrıs meseles!ne Rum’un gözüyle 
bakarak tedb!r öngörüyor ve Kıbrıs Türkler!n!n !k! halktan b!r! oldu"unu, bu hal-
kın e#!t egemenl!"!n! kabul edecek cesaret! gösterem!yor. “Hayır” d!yorum; çünkü, 
bu planda b!ze ver!lm!# görünen haklar, Avrupa B!rl!"! normları altında yok ed!le-
b!lecekt!r; kalıcı derogasyonları !çermemekted!r.

“Hayır” d!yece"!m; çünkü, Avrupa B!rl!"!, “Kıbrıs hükümet!” sahte adı altında 
Rum yönet!m!yle yaptı"ı anla#maya verd!"! b!r!nc!l hukuk statüsünü b!z! de kap-
sayacak #ek!lde gen!#letmek n!yet!nde olmadı"ını açıklamı#tır. “Hayır” d!yece"!m; 
çünkü, Rumların Avrupa B!rl!"!yle hazırladıkları 9 000 sayfalık b!r paket!n gele-
ce"!m!z! nasıl etk!leyece"!n! b!lm!yorum. Çünkü, bu paket!n !ç!nde Mecl!s!m!z!n 
onayından geçmeyen, ancak, gelece"!m!z! !potek altına alacak b!r anayasa b!le var. 
“Hayır” d!yece"!m, çünkü, bu metot, halkımıza hakarett!r; onun varlı"ını, Mecl!-
s!n!, otor!teler!n! h!çe sayarak, ba#ka ülkeler!n, Kıbrıs üzer!nde kend! çıkarlarını 
sa"lamak !ç!n kurulmu# b!r mega h!led!r. “Hayır” d!yece"!m, çünkü, bu plan b!z! 
Türk!ye’ye, Anadolu’ya ebed!yen hasret bırakacaktır.

Sayın Ba#kan, de"erl! m!lletvek!ller!; 
Büyük Atatürk’ün Yüce Mecl!s!nde s!z sayın m!lletvek!ller!ne Kıbrıs konusun-

da gelm!# oldu"umuz kr!t!k a#amaya !l!#k!n görü#ler!m! açıklayab!lmen!n huzur ve 
mutlulu"u !çer!s!ndey!m.

Son olarak, ulusumuzun yüce menfaatlarını koruyab!lmek üzere, 24 N!san re-
ferandumunda - üm!t ed!yorum, halkıma !nanıyorum- “hayır” sonucunu aldıktan 
sonra neler yapmamız gerekt!"! hususuna da kısaca de"!nmek !st!yorum!

Hayır sonucunu aldıktan sonra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!n!n uluslara-
rası cam!a tarafından tanınması ve !ç!nde bulundu"umuz !zolasyondan çıkılması 
!ç!n, Anavatan Türk!ye’yle b!rl!kte yo"un çabalar sarf etmem!z gerekecekt!r. Böyle-



l!kle, Avrupa B!rl!"!n!n, yapmı# oldu"u büyük yanlı#tan dönmes!ne olanak sa"la-
yab!lecek b!r temas sürec!n!n kapılarını açmı# olaca"ız. $nanıyoruz k!, Annan Pla-
nının gündemden dü#mes!yle, Avrupa B!rl!"!, b!z!m tanınma çabalarımıza paralel 
olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!yle temas olanaklarını arayacaktır. Bu arada 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!ne uygulanmakta olan ambargoların kaldırılması-
nın gündeme gelmes! de kaçınılmaz olacaktır.

Hayır sonucunu aldıktan sonra, az!z Anavatanımızdan koparılmaya razı ol-
mamı# Kıbrıs Türkler! olarak, huzur ve mutluluk !çer!s!nde Avrupa B!rl!"! uyum 
çalı#malarımızı yo"unla#tıracak ve uluslar arası cam!anın saygın b!r üyes! olarak 
kabul ed!lmek !ç!n gayretler!m!z! artıraca"ız. Ancak bu suretle Kıbrıs’tak! güney 
kom#ularımızı b!z!mle ad!l ve kalıcı b!r çözüme zorlayab!lece"!m!z! dü#ünüyoruz.

Sayın Ba#kan, de"erl! m!lletvek!ller!;
“Kıbrıs meseles! hamasetle halled!lmez” d!yenler var; do"rudur. Üm!t eder!m 

bu konu#mamı hamaset olarak de"erlend!rmeyeceks!n!z. Kıbrıs’ı kaybed!yoruz. 
Bunun öyküsünü, gerçeklere de"!nerek d!kkat!n!ze get!rmeye çalı#tım. Kıbrıs me-
seles! hamasetle halled!lemez; ancak “neyle halled!leb!l!r” sorusunu sormak gerek!r. 
Bugün burada bu soruyu, s!zler!n, Türk Ulusu adına geçm!#te, Mecl!ste kararları-
nızla verd!"!n!z cevaplarla yanıtlamaya çalı#tım. Ben! sabırla d!nled!n!z, m!nnet-
tarım.

Kıbrıs meseles!, do"ru, gerçekç! b!r te#h!sle, gerçekler kale alınarak halled!l!r 
ve bu gerçekler Kıbrıs’ta !k! halkın, !k! devlet!n varlı"ıdır; Türk-Yunan denges!d!r, 
f!!lî ve etk!n garant!ler!n devamıdır. Bu esaslar dah!l!nde, Rumlarla !y! kom#uluk, 
ad!l ve kalıcı b!r anla#mayla yen! b!r ortaklıktır. Bu nedenle s!zlere, Annan Planının 
yanlı# b!r te#h!sle, gerçekler! kale almaksızın, Rumlara, 1963’te yaptıklarını yen!-
den yapma fırsatı veren b!r plan oldu"unu !zaha çalı#tım. Kar#ı görü#te olanları 
!kna etmek mümkün olmayab!l!r; ancak, planın !çyüzünü b!lmeyenler!n tereddüt-
ler!n!, bu büyük ulusun b!r evladı olarak g!dereb!lm!#sem mutlu olaca"ım, görev!-
m! yapmı# olmanın hazzını ya#ayaca"ım.

Sayın Ba#kan, de"erl! m!lletvek!ller!;
Kıbrıs Türkler!, Yüce Mecl!s!n!ze, Anavatan’a, onun Cumhurba#kanına, hü-

kümetler!ne, Kahraman Türk S!lahlı Kuvvetler!n!n her kademes!ne, Anadolu’nun 
kad!r#!nas, vatansever halkına m!nnettardır. Bunu, yen!den, bu kutsal ortamda 
kayda geç!rmeme müsaade ed!n!z. Bugüne kadar mü#terek m!llî dava u"runa, 
1955’lerden bu yana b!rçok bad!reden geçt!k; bu çet!n yolda çekt!kler!m!z, kayıp-
larımız, #eh!tler!m!z, gaz!ler!m!z oldu; b!rl!kte sev!nd!"!m!z, b!rl!kte yıllarca Kıbrıs 
!ç!n end!#e ve korku !ç!nde ya#adı"ımız yıllar oldu; bunların heps!ne, b!rl!kte “helal 
olsun, n!hayet kurtulduk” ded!"!m!z günler! de b!rl!kte ya#adık. 20 Temmuz 1974 
ve 15 Kasım 1983, bunlar arasında üm!t me#aleler! olarak kalacaktır.

Çekt!kler!m!z unutulamaz, kayıplarımız ger! get!r!lemez, #eh!tler!m!ze yen!-
den can ver!lemez; ancak, verd!"! mücadeleyle e#!tl!"!n!, egemenl!"!n! kanıtlamı# 
olan b!r halkın yen!den yapay b!r anla#mayla Rumlara ram ed!lmes!ne müsaade 
ed!l!rse, m!lletçe mü#terek acımız h!ç d!nleyecekt!r ve bu halka, bu yüce ulusa bu 
acıyı tattırmak hakkımız yoktur demek !st!yorum. Tekrar, saygılar sunuyor, en !ç-
ten duygularla s!zlere te#ekkür ed!yorum. (Ayakta alkı"lar)
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Avrupa Parlamentosu Ba!kanı Pat Cox

Sayın Ba!kan ve sayın parlamenterler;
Bugün, ö"leden sonra, büyük b#r !ere$e, Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#ne da-

vet ed#lm#! bulunuyorum ve Avrupa Parlamentosunun s#zlere h#tap eden #lk ba!-
kanı olarak s#zlerle beraber#m. S#zlere, bu davet#n#z #ç#n te!ekkür eder#m. Hep#n#ze 
de seslenmek #st#yorum. Bugün, burada bulunmanız ben# mutlu ed#yor. B#l#yorum, 
yakın b#r gelecekte seç#mler var; dolayısıyla, kampanyalara katılıyorsunuz. S#yaset 
adamları olarak b#zler, kampanyalarımızda kend# seç#m bölgeler#m#ze g#der#z, g#-
d#p parlamentoda oturmayız. Dolayısıyla, bugün, böyles#ne s#yasî olarak öneml# 
b#r dönemde, buraya gel#p ben# d#nled#"#n#z #ç#n s#ze te!ekkür ed#yorum.

Özell#kle, ben#m Avrupa Parlamentosu fonks#yonlarım açısından öneml# b#r 
yıldayız. Avrupa B#rl#"#nde çok öneml# b#r yıldır bu, çok öneml# b#r yılı ya!ıyoruz. 
Burada, Avrupa B#rl#"# #le Türk#ye arasında g#derek olgunla!an #l#!k#ler gel#!#yor.

2004 yılı, Avrupa B#rl#"#n#n yen#lenmes# yılıdır; Avrupa Parlamentosunda 
parlamento seç#mler# var. Bütün Avrupa Kıtası çapında, 2004 yılının Haz#ran ayın-
da, Avrupa Parlamentosu seç#mler# var. Bu yılın 1 Mayıs günü, 15 üyeden olu!an 
Avrupa B#rl#"#m#z, 25 üyel# b#r Avrupa B#rl#"# hal#ne dönü!üyor. Y#ne, bu yıl, an-
lamlı ve öneml# pek çok Avrupa konusunu ele alaca"ız. Hâlâ, henüz kend# kend#-
m#ze sordu"umuz bazı soruların cevabını verm#! de"#l#z. Gelece"#n anayasası nasıl 
olacak; k#mler aktörler olacak; yen# Avrupa B#rl#"#n#n durumu ne olacak?.. Avrupa 
B#rl#"#n#n karar verme düzen# ne olacak, b#r defa, Avrupa B#rl#"# olarak, b#z#m, 
kend# kend#m#ze bu soruyu cevaplamamız gerek#r. B#z, Avrupa Parlamentosunda, 
umuyoruz k#, bu yıl, 2004 yılı, bütün bu soruların cevabını verecekt#r.

%#md#, s#ze de !unu söylemek #ster#m: Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#, 
Avrupa’nın gelece"#n# düzenleyen konvans#yonun b#r parçası olmu!tur. Avrupa 
Parlamentosundak# toplantılarda, Türk Hükümet#, hükümetlerarası konferanslara 
tems#lc# yollamı!tır. Avrupa B#rl#"# devletler# ve Avrupa B#rl#"#ne üye olmak #steyen 
ülkeler#n tems#lc#ler# b#r araya gelm#!t#r.



Bu yıl sorulacak !k!nc! b!r Avrupa B!rl!"! sorusu da #u: Avrupa’nın gelecekte 
Avrupa B!rl!"! bütçes! açısından kapas!tes! ned!r? Çok karma#ık, çok sorunlu b!r 
konu. Bu tartı#mayı, bu yıl sonuca ula#tıramayaca"ız, bu, devam edecek.

Y!ne, Avrupa’nın bu yıl sordu"u üçüncü b!r soru da #u: Aralık 2004’te, 
Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!"!ne üyel!"! durumu ne olacak? Önümüzdek! Ek!m ayında 
görev!n! b!t!rmekte olan Avrupa B!rl!"! Kom!syonu, Prod! ba#kanlı"ında bu yılla 
!lg!l! raporlarını hazırlayacak, tamamlayacak ve Türk!ye’n!n katılım orta"ı olarak 
gel!#meler!n! b!r raporla de"erlend!recek. B!rkaç ha$a önce, Romano Prod! burada 
durdu, kar#ınızda ve s!ze h!tap ett!, yapacakları de"erlend!rmen!n ad!l olaca"ını, 
dengel! olaca"ını ve benzer türde yaptıkları, d!"er ülkeler !ç!n yaptıkları de"erlen-
d!rmelerle e#de"er olaca"ını söyled!. Ben de, bugün, b!r kere daha bunun altını 
ç!zmek !ster!m. Avrupa Parlamentosundak! b!zler, Ek!m ayında, bu sunulacak ra-
poru !nceleyece"!z ve Aralık 2004’ten önce kend! raporumuzu da hazırlayaca"ız ve 
em!n!m k!, b!z!m hazırlayaca"ımız rapor da, b!z!m de"erlend!rmem!z de dengel! 
ve ad!l olacak, tıpkı kom!syon ba#kanının kend! de"erlend!rmeler!nde yapaca"ı 
g!b!. Dolayısıyla, böylece, Aralık’tak! randevumuza gelece"!z. Burada yapılacak 
seç!m, tab!î k!, o zaman yapılacak b!r seç!md!r, #!md! yapılacak b!r seç!m de"!l-
d!r. Bunu özell!kle söylüyorum; çünkü, Haz!ran ayında yen! seç!lecek olan Avrupa 
Parlamentosu bu seç!m! yapacak. B!z -Avrupa kurallarındak! b!zler- kurumsal sü-
rekl!l!"e çok önem ver!r!z, yen! b!r parlamentoda her #eye sıfırdan ba#lamayız, bu-
günkü mevcut parlamentonun m!rası üzer!ne çalı#malarımızı sürdürürüz. S!zlere, 
#unu söylemek !ster!m: Parlamentoda, farklı part!lerden, farklı gruplardan k!#!ler 
var, %kt!dar ve muhalefet part!s! var; ben, hep!n!ze te#ekkür etmek !st!yorum. S!zler, 
Türk!ye’n!n Avrupa v!zyonunu payla#tınız; bu v!zyonun Parlamentoda ben!msen-
mes! gerekl!l!"! her #eyden öneml!. Bu, münhasıran b!r part!n!n malı de"!ld!r. Bu, 
münhasıran, hükümet!n ya da muhalefet!n malı de"!ld!r.

Avrupa B!rl!"!yle !l!#k!ler!n!zde, Orta ve Do"u Avrupa ülkeler!nde gördü"ü-
müz g!b! ve Avrupa B!rl!"!n!n gen!#leme sürec!ndek! d!"er ülkeler!nde de gördü-
"ümüz g!b!, !#b!rl!"! gerek!r. Bu !lerlemey! yapmak !st!yorsak, bu atılımı yapmak 
!st!yorsak, burada mutlaka ulusal b!r konsensüs olması gerek!r; sadece b!r tarafın 
!ste"! ya da öbür tarafın !ste"! de"!l, b!r f!k!r b!rl!"!, b!r konsensüs olması gerek!r, 
ulusal b!r konsensüse !ht!yaç vardır.

S!zler!n, burada, bu Parlamentoda b!rl!kte çalı#manız, bu konuda b!rl!kte ça-
lı#manız, bana büyük cesaret ver!yor. S!zlere te#ekkür etmek !st!yorum, özell!kle 
Aralık 2002 tar!h!ndek! Kopenhag Z!rves!nden ber!, bugüne kadar yaptı"ınız !ler-
lemeden dolayı s!zler! kutluyorum. Ben, 1989’da parlamenter olarak !lk seç!ld!"!m 
zaman, s!zler!n burada yaptı"ınız bu çalı#maları mümkün olamaz d!ye dü#ünür-
düm. 2002’n!n Ocak ayında, s!z!n bu aradak! dönemde yaptı"ınız çalı#maların, 
bu kadar büyük reformların yapılab!lece"!n! dü#lemezd!m. Son 18 ayda ve daha 
öncek! 40 yılda konu#tuklarınızın heps!n! yer!ne get!rd!n!z, gerçekle#t!rd!n!z. Bu 
nedenle, burada, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nde, s!zlere te#ekkür ed!yorum.

Hem ulusal hem de uluslararası alanda, Irak sorunu, terör!zmle mücadelede, 
Parlamentoda ve ülken!zde etk!ley!c! b!r #ek!lde s!yasî !st!krarı ortaya koydunuz. 
Bunun !ç!n de s!ze te#ekkür ed!yorum; çünkü, s!z, bu bölgede çok öneml! b!r oyun-
cusunuz ve bölgede öneml! b!r l!ders!n!z. Avrupa Parlamentosu adına, bugün, s!ze 



!unu söylemek "ster"m: Avrupa Parlamentosunda da söyled"#"m g"b", b"z, ülken"z-
dek" bütün terör kurbanlarına saygılarımızı, üzüntüler"m"z" sunmak "ster"z. Son 
dönemde terör saldırılarında kaybett"#"n"z "nsanlar "ç"n, yaralanan k"!"ler "ç"n, b"z 
de, Avrupa Parlamentosunda, oturumumuzda b"r tören düzenled"k. Burada, s"z-
lerle dayanı!ma "çer"s"ndey"z. Yarın, y"ne, s"z"n Dı!"!ler" Bakanınız Sayın Gül ve 
$ng"l"z Dı!"!ler" Bakanı Sayın Straw, $stanbul’da bu traj"k terör saldırılarını b"r kere 
daha hatırlamak üzere b"r araya gelecekler. Reformlarda büyük a!ama kaydett"n"z. 
Bu demokrat"k reformları modernle!me yolundak" çabalarınızı sürdürece#"n"ze 
"nanıyorum.

Ba!bakanınız Sayın Erdo#an “Ankara Kr!terler!” tab"r"n" kullandı. Ben" çok 
etk"led" bu. Etk"lend"m; çünkü, kend"s" bunu sah"plen"yor. Bu konulara dı!arıdan 
bakan b"r "nsan olarak de#"l; ama, "çer"den bunu sah"plenen b"r k"!" olarak yakla-
!ıyor. Dolayısıyla, gerçekten, s"z"n Ba!bakanınızın Ankara Kr"terler" olarak adlan-
dırdı#ı konulara s"z"n de sah"p çıkmanızı umuyoruz. Türk s"yasî parlamenterler", 
Türk"ye’n"n l"derler" olarak bunu s"zler yapacaksınız ve bunu yaparken, "ler"ye do#-
ru, Avrupa B"rl"#"yle angajmanınız konusunda büyük b"r adım atıyor olacaksınız.

Ba!arılarınız gayet açık; Anayasanızdak" reformlar, Ceza Yasasındak" reform-
lar, M"llî Güvenl"k Konsey" konusundak" "lerlemeler, ölüm cezasının kaldırılma-
sı... B"ld"#"n"z g"b", geçt"#"m"z Kasım ayında, Avrupa Kom"syonu ve Parlamentosu, 
yaptıkları, hazırladıkları raporda, kaydett"#"n"z "lerlemeler" takd"r ett"ler, kutladılar 
ve "lerlemeler" kutlarken, eks"k olan noktaları da ele!t"rd"ler. Dolayısıyla, Kom"syon 
ve Avrupa Parlamentosu, Türk"ye’dek" adlî reformların devam etmes"ne çok önem 
ver"yor. Bunun ötes"nde, Avrupa’dak" uygulamalarla "lg"l" olarak da kend" ülken"z-
dek" s"v"l ve askerî "l"!k"ler konusunda da "lerlemeler kaydedece#"n"ze "nanıyoruz. 
B"reysel ve azınlık hakları konusunda, kültürel hakların korunması konusunda 
yapılan "lerlemeler... Reformun "lk a!amasında bu haklar tanınıyor, uygulamaya 
geç"lmeden önce. Dolayısıyla, önümüzdek" aylarda, Ek"m raporu hazırlanmadan, 
Avrupa Parlamentosunun de#erlend"rmes" yapılmadan ve önümüzdek" Aralık 
ayındak" z"rvedek" randevumuzdan önce s"zlere !unu yapmanızı öner"r"m: L"der-
l"#"n"z" kullanarak, mümkün oldu#u kadar, "!ler", kâ#ıttan uygulamaya dökün. B"r 
tek kel"me söylemem gerek"yorsa o da, uygulama, uygulama, uygulama...

%"md", her !ey"n anahtarı uygulamada. Buradak" yasal ve anayasal reformları 
hazırladıktan sonra, onları artık uygulamaya gelm"!t"r "!. Her kültür, her s"yasî top-
lum "ç"n bu geçerl"d"r. Kâ#ıt üzer"nde yasalar de#"!t"r"leb"l"r; bunu yapmak gerek"r. 
Bunu yapmak kolaydır; ama, davranı!ları, yakla!ımları de#"!t"rmek "ç"n daha uzun 
süreye "ht"yaç vardır; kararlılı#a, l"derl"#e "ht"yaç vardır. Burada, Parlamentoda, 
s"zlere seslen"yorum: Bu reformlar öyküsünü anlatın, reformlarınızı kamu yöne-
t"m"n"ze duyurun.

S"z, Sayın Ba!kan, s"z"n ülken"z uzun yıllar terör"zmden çekm"! b"r ülked"r. 
1980’l" yıllar, 1990’lı yılların uzun b"r dönem", b"nlerce k"!" öldü, b"nlerce k"!" yara-
landı, "nsan kayıpları, ekonom"k kayıplar oldu, sosyal, ekonom"k kayıplar oldu. Ne 
mutlu k", artık, bu dönem b"tt". Burada, bunu d"le get"ren "lk ben olmalıyım. S"z"n, 
b"r cumhur"yet olarak, kend" topraklarınızı, topraklarınızın bütünlü#ünü savun-
maya hakkınız var, yükümlülü#ünüz var. Ben, uzun yıllardan ber" çalı!malarınızı 
"zlemektey"m. Kısaca, Leyla Zana ve arkada!ları konusunda b"r "k" !ey söylemek 
"ster"m, toprak bütünlü#ünüz çerçeves" "ç"nde.



Avrupa Parlamentosunda, b!z, bu de"!#!mler zamanında, aynı zamanda, bu 
konuda da b!rtakım de"!#!kl!kler olmasını bekl!yoruz. B!l!yorum, s!z!n adlî meka-
n!zmanız, hükümetten tamamen ba"ımsız ve yargı, hükümetten ve Parlamentodan 
ba"ımsız. B!l!yorum, ben, burada, s!z!n, yargıçlarınıza müdahale etmen!z! !stem!-
yorum; bu, çok yanlı# b!r #ey olur; ama, #u gözlem! yapmama !z!n ver!n. E"er, bu-
gün, s!zler, reform ve modernle#men!n l!derler! !sen!z ve cumhur!yet!n!zde böyle 
b!r de"!#!mler den!z! bulunuyorsa, o zaman, bu den!z!n, de"!#!mler, reformlar de-
n!z!n!n !ç!nde, hâlâ, bazı, de"!#!kl!"e d!renç gösteren adacıklar bulunab!l!r. Do-
layısıyla, ben, s!ze seslen!yorum: Bu modernle#me ve de"!#me sürec!nde, burada 
hep!n!z!n yakla#ımı aynı yönde olmalıdır. De"!nd!"!m davayla !lg!l! olarak #unu 
söylemek !ster!m: B!zler, Avrupa Parlamentosunda, Türk!ye !le !l!#k!ler!m!ze bu 
açıdan b!r de"erlend!rme get!rm!yoruz; ama, bu dava, s!z!n sınırlarınızın ötes!nde 
sembol!k b!r de"ere sah!p. Bu nedenle bu konuya de"!nme cesaret!n! buldum.

Sayın Ba#kan,
Avrupa B!rl!"!n!n, Kıbrıs konusunun çözümlenmes! konusunda büyük b!r 

üm!d! var, Annan Planı çerçeves! !ç!nde bunun olaca"ına !nanıyoruz. Anla#ma-
dan sonra referanduma g!d!lecek. Bu noktada #unu söylemek !ster!m. Bu, b!z!m, 
Türk!ye’yle olan d!yalogumuzda yen! b!r ön#art de"!ld!r; ama, bu, ortak çıkarımız-
dır. Dı#!#ler! Bakanınız Sayın Gül, burada, bu Parlamentoda #öyle dem!#t!r: “Bu 
anla!ma, davranı!ları etk"leyen, b"zlere üm"t veren b"r olgu olacaktır.” Gerçekten 
öyle. Uzla#mı# ve b!rle#m!# b!r Kıbrıs, uzla#mı# ve b!rle#m!# b!r Avrupa’da çok bü-
yük b!r güç olacaktır.

Önümüzdek! ha$alarda, e"er, Kıbrıs’tak! !k! toplumun l!derler! ve !k! ana 
ülken!n l!derler! b!r çözümün ana temeller!nde bulu#urlarsa, o zaman, Avrupa 
Parlamentosu ve Avrupa B!rl!"!n!n kurumları, 3 Mayıs 2004 tar!h!nde Avrupa 
Parlamentosu toplandı"ı zaman, !lk defa Türkçe ve Türk parlamenterler de orada 
olacak. E"er, Annan’ın önerd!"! #ek!lde b!r uzla#maya g!d!l!rse, oraya gelen Kıb-
rıslı tems!lc!ler!n b!r kısmı Kıbrıs Türk toplumundan gelecekler ve Türkçe olarak 
kend!ler!ne tercüme sunulacak, onların !ht!yaçlarına cevap vereb!lmek !ç!n Türkçe 
d!l!nde h!zmet sunulacak. Gayet !y! anlıyorum, s!z!n Mecl!s!n!z!n anayasal görev-
ler! var ve çözümle !lg!l! olarak kend! görü#ler!n!ze sah!ps!n!z. B!r soru sormak 
!st!yorum, e"er, e#!tl!kç!, dengel! b!r çözüm ortaya çıkarsa, o zaman s!z!n de onlara 
tam destek vermen!z! r!ca ed!yorum.

Y!ne, b!l!yorum k!, yaptı"ım konu#malardan, pek çok s!yasî l!der!n!zle yaptı-
"ım konu#malardan b!l!yorum, bu Büyük M!llet Mecl!s!nde b!rtakım end!#eler var. 
Bazı Avrupa B!rl!"! üye ülkeler!nde ortaya çıkan söylemler ve Avrupa Parlamento-
su seç!mler! çerçeves! !ç!nde Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!"!ne katılması konusunda or-
taya çıkan b!rtakım tavırlar ve söylemler var. Burada, Ankara’da #u mesajı vermek 
!ster!m: Avrupa B!rl!"!ndek! bütün s!yasî l!derlere seslen!yorum, e"er, tartı#ma !s-
t!yorsak, demokras!de tartı#ma yapmak çok !y! b!r #eyd!r; ama, tartı#malarımız 
sorumlu tartı#malar, dengel! tartı#malar olmalıdır, stratej!k tartı#malar olmalıdır. 
Ben, b!r demokrat olarak tartı#madan kaçmıyorum. S!zler de pol!t!kacısınız, s!z de 
bunu b!l!yorsunuz.

Kamuoyunu yönlend!rmek b!zler!n görev!d!r; s!yasî l!derler!n b!r ba#ka göre-
v! de kamuoyunu d!nlemek, onların görü#ler!n! d!nlemekt!r. Bu, öneml! b!r Avru-



pa tartı!masıdır, hatta vakt" geçm"! b"r tartı!madır. #lk defa. Avrupa’da bu konunun 
tartı!ıldı$ını görüyorum. Ben bu tartı!maları nasıl yorumluyorum söyleyey"m s"ze: 
S"z"n M"llî Mar!ınızın "çer"$"nde bunlar var, d"yor k": Korkma korkma, tartı!malar-
dan, kamunun tartı!masından korkma. Bu, b"z"m s"yasî s"stem"m"zde "ler"ye do$-
ru atılmı! b"r adımdır. Türk"ye’n"n üyel"$" konusunda farklı görü!ler oldu bugüne 
kadar; ama, "lk defa c"ddî b"r !ek"lde Türk"ye konusuna "nsanların odaklandı$ını 
görüyoruz. C"ddî b"r yakla!ım... #lk defa oluyor bu. #k"nc" b"r end"!e daha var k", 
pek çok kez buradak" parlamenterler ve s"yasî l"derler bunu d"le get"rd"ler. “Avrupa 
B!rl!"! b!r Hır!st!yan kulübüdür” !ekl"nde yapılan "fadelere ben ne d"yorum; Avru-
pa Parlamentosunun geçen senek" raporuna atı%a bulunarak cevaplamak "ster"m. 
Oostlander Raporu vardı b"ld"$"n"z g"b" ve büyük b"r ço$unlukla oylandı. Burada, 
ço$unlu$un yazdı$ı b"r paragrafı d"kkat"n"ze sunmak "st"yorum: “Avrupa Parla-
mentosu, Avrupa B!rl!"!n!n s!yasî de"erler!n!n Yuda-Hır!st!yan, Yahud!-Hır!st!yan 
de"erlere dayandı"ını b!lmekted!r; ancak, bu evrensel de"erler!n tekel! h!ç k!msen!n 
el!nde de"!ld!r. Evrensel de"erler ded!"!m!zde, demokras!, hukukun üstünlü"ü, !nsan 
hakları, azınlık haklan, d!n ve !nanç özgürlü"ü h!ç k!msen!n tekel!nde de"!ld!r; do-
layısıyla, ço"unlu"unun Müslüman oldu"u b!r ülke halkının da aynı de"erlere !nan-
dı"ını, !nanab!ld!"!n! b!z de b!l!yoruz.” #!te, Avrupa B"rl"$"n"n verd"$" cevap buydu. 
Dolayısıyla, Avrupa B"rl"$"n"n, burada bahsed"len, Kopenhag Kr"terler"ne uymu! 
herkese açık oldu$unu "fade eden cümlelerd"r bunlar.

S"z"n ülken"z, NATO üyes" olarak, Avrupa’nın güvenl"$"n"n ayrılmaz b"r par-
çasıdır. S"z"n ülken"z, la"k b"r demokras"d"r, cumhur"yett"r. Burada, Müslüman b"r 
ülke olarak b"r denge kurdunuz, Atatürk’ün m"rasını ta!ıyorsunuz. Bugün, s"z"n 
demokras"n"z, modernle!meye kend"n" adamı!tır Sayın Ba!bakan Erdo$an’ın "fa-
des"yle. S"z"n ülken"z 20’"nc" Yüzyıla hazırlanan Türk"ye’d"r. Atatürk’ün s"zlere bı-
raktı$ı v"zyon çerçeves" "ç"nde 20’"nc" Yüzyıla kend"n" hazırlayan b"r ulustur bu. 
Heyecanlı b"r dönemdey"z. Önümüzdek" Aralık’ta tar"hle b"r randevumuz var.

Sayın Ba!kan,
Sözler"m"n sonunda !unu söylemek "ster"m: Dün ak!am Sayın Ba!kan Arınç’ın 

yemek davet"ne katıldım. Avrupa B"rl"$" tems"lc"s" büyükelç" de oradaydı. Masa 
ba!ında, Avrupa bayra$ı bana soruldu; mav" reng"n üzer"nde 12 tane yıldız. Soru 
!uydu: Avrupa B"rl"$" gen"!led"kten sonra bu 12 yıldız sayısı artacak mı? Amer"ka 
B"rle!"k Devletler"n"n bayra$ındak" yıldızlar g"b", her katılan eyaletle yıldız sayı-
sı artacak mı? Hayır, 12 rakamını koruyaca$ız. Bugün b"le, zaten, Avrupa B"rl"-
$" üyes" devlet sayısı 15. Pek", bu bayra$ın sembolü ned"r? Semboller öneml"d"r 
çünkü. Mav" fon, kuzey gökyüzünü "fade ed"yor. S"z"n l"teratürünüzde ve #rlanda 
l"teratüründe yıldızlar b"z" hayal kurmaya, hayaller"m"ze davet ederler. Buradak" 
da"re, da"ren"n üstünlü$ü, uyumu ve b"rl"$" s"mgeler. 12 sayısı günün saatler"n" ve 
yılın aylarını sembol"ze eder. Dolayısıyla, b"rl"k "ç"nde, uyum "ç"nde, sürekl" ola-
rak "ler"ye do$ru hareket. Tıpkı, Türk"ye’n"n dönen derv"!ler" g"b", sürekl" olarak 
do$ruyu aramanın pe!"nde. Bu da"rede, bu sembolümüzde yıldızlar b"rb"r"ne de$-
m"yor, b"rb"r"nden ayrı, ba$ımsız. Dolayısıyla, bu da"rem"z açık. B"z"m de$erler"-
m"z" gerçekten payla!maya hazır olan tara&ara açık. #!te, bayra$ımızın sembolü bu. 
50 yıl önce Strasbourg’da 1954 yılında Avrupa Konsey"nde bu bayrak kabul ed"l-
m"!t". Ar!"vlerde, o zaman b"rtakım sorular soruldu$unu görüyoruz. O zaman da 
Avrupa’nın Yahud"-Hır"st"yan kökenlere dayandı$ını varsayarak, bu da"ren"n tam 



ortasında b!r “haç” !"aret! olmalı mı sorusu get!r!ld!; Avrupa Konsey! buna “hayır” 
ded!; çünkü, buradak! uyum !ç!nde sürekl! olarak !ler!ye do#ru g!den de#erlere 
dayalı boyutlarda herhang! b!r bölme, bölücülük söz konusu olamaz. $"te, bu da 
s!ze açık seç!k b!r mesajdır.

Sözler!m!n sonunda b!r kere daha s!zlere te"ekkür etmek !st!yorum; bana çok 
öneml! b!r fırsat verd!n!z, Parlamentonuza davet ett!n!z, s!zlere h!tap etme fırsatı-
nı verd!n!z ve reformlarınızda, modernle"mede çok öneml! adımlar attı#ınızı s!ze 
söylememe !z!n verd!n!z. Em!n!m bu yönde !lerleyeceks!n!z; çünkü, bu, Türk!ye 
!ç!n çok öneml!, Ankara Kr!terler! !ç!n çok öneml! ve s!z!n Avrupa B!rl!#! katılı-
mınız !ç!n Kopenhag kr!terler! !ç!n çok öneml!. Bugün yaptıklarınız, Türk!ye’n!n 
20’!nc! Yüzyıla hazırlanması !ç!n yaptıklarınız, modern, reformcu Atatürk’ün m!-
rasıdır. Cumhur!yet!n!z! reforme ett!#!n!zde, s!zler, Atatürk’ün dü"ünceler!n!n m!-
rasçılarısınız demekt!r. Dolayısıyla, böylece, Avrupa B!rl!#! adına, s!zlere, seçt!#!-
n!z bu yolda, bu yönde ba"arılar d!ler!m. B!r kere daha, ben! davet ett!#!n!z !ç!n 
te"ekkür eder!m. (Alkı!lar)
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14 N!san 2004 Çar"amba

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat! : 15:00
Ba"kan : Ba"kanvek!l! Sadık Yakut
Kât!p Üyeler : Enver Yılmaz (Ordu), Türkân M!ço#ulları ($zm!r)

Azerbaycan Cumhurba!kanı "lham Al#yev

Hörmetl! Türk!ye Böyük M!llet Mecl!s!,
Hörmetl! cenapsed!r, hörmetl! m!lletvek!ller!,
Hanımlar ve cenaplar, az!z dostlar; 
Türk!ye Böyük M!llet Mecl!s! kar"ısında çıkı" etmek, men!m !ç!n böyük "e-

re#!r. Bu "eref! mene verd!$!n!ze göre, men s!ze öz m!nnettarlı$ımı b!ld!rmek !s-
tey!rem.

%k!nc! gündür k!, men Türk!ye’ye resmî sefer! gerçekle"t!r!rem. Artık, dem!-
yorlar k!, bu sefer çok u$urlu geç!" ve bütün apardı$ımız danı"ıklarda, apardı$ımız 
sohbetlerde, b!z b!r daha em!n olduk k!, Türk!ye-Azerbaycan dostluk, garda"lık 
münasebetler! devam ed!r, !nk!"af ed!r, güçlen!r. Bu münasebetler Azerbaycan !ç!n 
pr!or!tet meseled!r. Azerbaycan, öz devlet müsteg!%l!$!n! elde ett!kten sonra, b!ld!-
$!n!z g!b!, onu !lk tanıyan Türk!ye olmu"tur ve o !llerden sonra, bütün dövlerde, 
Türk!ye da!m Azerbaycan’ın yanında olmu", da!m Azerbaycan’a arka dayak olmu"-
tur. B!z bunu çok yüksek h!metlend!r!r!k ve üm!t ed!r!k k!, em!n!k k!, bundan son-
ra b!z!m garda" ülkeler!m!z da!m b!rb!r!n!n yanında olacaklar. B!z!m gücümüz b!-
z!m b!rl!$!m!zded!r. Türk!ye’n!n gücü Azerbaycan’ın gücüdür, Azerbaycan’ın gücü 
Türk!ye’n!n gücüdür. (Alkı!lar)

Azerbaycan, son 12 yıl erz!nde müsteg!ll!$! elde ett!kten sonra, çok çet!n yol-
lardan geçm!"t!r. Ülkem!z müsteg!ll!$!m!z!n !lk !ller!nde böyük tehl!kelerle yüz-
le"m!"t!r. Ermen!stan tarafından Azerbaycan’a kar"ı aparılan tecavüzkâr s!yaset 
Azerbaycan’ın torpaklarının b!r h!sses!n!n b!t!r!lmes!yle net!celenm!"t!r. Mü"tegel 
dah!lde vez!yet geyr! sab!t !d! !st!krarsızlık höküm sürerd! ve böylel!kle Azerbay-
can, çok büyük felaketlerle yüz yüze kalmı"tır ve halkın taleb!yle 1993’üncü !lde 
Azerbaycan’ın umum! m!llî l!der! Haydar Al!yev Azerbaycan’a Ba"kanlı$a gaydan-
dan sonra ölkede vez!yet tedr!cen normalla"tı ve Azerbaycan bu böhran !ç!nden çı-
kab!lm!"t!r. S!ze d!yeb!lerem k!, 1993’üncü !lden 1996’ncı !le kadar, Azerbaycan’da, 
dah!lî, !çt!maî, s!yasî vez!yet çok gerg!n !d!, b!r de çedefe dövlet çevr!l!"! cehler! 
göster!lm!"t!r, vetanda" muharebes! ba"lanmı"tır.



Azerbaycan’da, geyr! kanunî s!lahlı b!rle"meler!, kanunsuz hareketler ed!ld! 
ve elbette k!, bütün bu ho"a gelmez hallarmın kar"ısını almak !ç!n böyük çabalar 
sarf olunmu"tur. 1996’ncı !lde dem!yorlar k!, Azerbaycan’da sab!tl!k, !st!krar yaran-
mı"tır ve o !lden ba"layarak bugüne kedar ölkem!z !nk!"af ed!r. Öz potans!yaî!n! 
güçlend!r!r ve !kt!sad!yatımız da !nk!"af ed!r. 1996’ncı !lden 2003’üncü !le kadar 
orta hesapla, b!z!m !kt!sad!yatımız !lde 10 fa!z artmı"tır. Geçen !l!n umumî dah!lî 
mehsulun artımı -!kt!sad!yatın esas göster!c!s!d!r- 11 fa!z olmu"tur.

Azerbaycan’da, son yed! !l erz!nde !n#asya 2-3 fa!z te"k!l ed!r. Adam ba"ına 
dü"en har!c! sermayelere göre. Azerbaycan, geçm!" Sovyet cumhur!yetler! arasında 
l!d!rl!$! sakl!yır ve son !ller erz!nde ülkem!ze 17 m!lyar dolar sermaye goyulmu"-
tur.

Azerbaycan’da !kt!sadî ıslahatlar, u$urla aparılır. Özelle"t!rme programı 
hayata geç!r!l!r, torpak özelle"t!r!l!pt!r. D!$er sanay! müesseseler!, h!zmet sektö-
rü dem!yorlar k!, hammısı özelle"t!r!l!pt!r ve bugün umumî dah!lî meçhulunda, 
Azerbaycan’ın !kt!sad!yatında özel sektörün payı yüzde 74 fa!zd!r. Bu onu göster!r 
k!, Azerbaycan’da pazar !kt!sad!yatı prens!pler! tam özerks!n! tatmı"tır. Ülke, pa-
zar !kt!sad!yatı prens!pler! esasında !nk!"af ed!r ve b!z em!n!k k!, gelecekte de, bu, 
Azerbaycan’a böyük faydalar, menfaatlar get!recekt!r.

Eyn! zamanda b!z!m s!yaset!m!z sosyal yönümlü s!yasett!r. Bakmayarak k!; 
Azerbaycan, artık. yen! b!r s!stemde ya"ıyor, komün!st s!stem!nden yen! s!steme 
geç!t devr!n! ya"ıyor. Bütün bunlara bakmayarak, Azerbaycan’da sosyal adalete bü-
yük d!kkat göster!l!yor. B!z!m bütçem!z!n esas mehar!ç h!sses!, sosyal meseleler!n 
hall!ne yönel!kt!r. Maa"lar, pens!yalar, tekaütler, d!$er sosyal muhav!netler!n öde-
n!lmes! ve artırılması b!z!m hükümet!m!z !ç!n pr!or!tet meseled!r. S!yasî ıslahatlar 
u$urla barılır. Azerbaycan, muasır, la!k, dünyavî devlett!r. Azerbaycan’da demok-
rat!kle"t!rme proses! u$urla aparılır. %nsan haklarının korunması !st!kamet!nde 
ölkem!z büyük u$urlar elde etm!"t!r. Umum! be"er de$erlere ölkem!z çok süratle 
y!$elen!r. Eyn! zamanda dünya s!v!l!zasyasına öz de$erl! töhheler!n! vermekted!r.

Azerbaycan’ın çok kad!m tar!h! vardır, çok zeng!n medenî !rs! vardır ve elbet-
te k!, b!z, bu !rs!y!, bu tar!h! töhhe olarak dünya s!v!l!zasyaya bah"ed!r!k.

Üç !lden artıktır k! Azerbaycan, Avrupa &ûrasının, Avrupa Konsey!n!n üzü-
$üdür. Bu yıllar erz!nde ölkem!zde c!ddî de$!"!kl!kler ba" verm!"t!r. Kanun ver!c!-
l!kte de$!"!kl!kler ba"verm!"t!r k!, bu öz növbes!nde ölkem!z! daha da demokrat!k-
le"t!r!r. Avrupa &ûrasında Azerbaycan’ın faal!yet! çok u$urlu olmu"tur ve Avrupa 
&ûrası, onun resmî senetler!nde Ermen!stan’ı !"galc! devlet g!b! tanımı"tır. Bu, b!-
z!m büyük u$urumuzdur ve hesap eder!k k!, gelecek danı"ıklar proses!ne güçlü 
zem!n yaratacaktır.

Eyn! zamanda, b!z!m, Avrupa B!rl!$!yle de münasebetler!m!z !nk!"af ed!p güç-
len!r. Çok sev!nd!r!c! hald!r k!, Avrupa B!rl!$!, cenubî Ka'as üzere sus!numavden! 
tay!n ed!pt!r ve bu onu göster!r k!, Avrupa B!rl!$!n!n b!z!m bölgem!ze olan d!kkat! 
artar. B!z em!n!k k!, bütün beynal halk, !çt!mayet. Azerbaycan !le bundan sonra da 
u$urlu emekda"lık edecek ve Azerbayeanda. öz gelece$!n! dünya b!rl!$!ne, Avrupa 
mekânına !nt!grasyada görür. B!z!m planlarımız çoktur, programlarımız çoktur. 
Bu yakınlarda kabul ed!lm!" ülkem!z!n sosyal, !kt!sadî programı u$urlu hayata 
geç!r!l!r. Eyn! zamanda, y!ne de bu yakınlarda kabul ed!lm!", ülkem!z!n reg!onal 



programı da hayata geç!r!l!r ve böylel!kle Azerbaycan’ın !kt!sad!yatı her tara"ı !n-
k!#af edecekt!r. Azerbaycan, her tara"ı !nk!#af edecekt!r. Bölgeler daha da büyük 
fayda görecek bu programın hayata geç!r!lmes!nden.

Ölkem!z!n perspekt!"er! çok güzeld!r. B!ld!$!n!z g!b!, tekçe Azerbaycan üçün 
de$!l, bütün bölge üçün ve gen!# manada Avrupa üçün böyük ehemm!yet kesbeden 
Bakû-T!"!s-Ceyhan ne% kemer! u$urla !n#a ed!l!r ve b!z em!n!k k!, vaktında, za-
manında o !st!smara ver!lecekt!r. Bakû-T!"!s-Ceyhan ne% kemer!n!n te#ebbüskârı 
ve müell!f!, Azerbaycan’ın umum m!llî l!der! Haydar Al!yev olmu#tur ve tesadüf! 
de$!l k!, Bakû-T!"!s-Ceyhan #!rket!, bu kemere Haydar Al!yev’!n adını verm!#t!r.

Men, s!ze, Haydar Al!yev’!n u$urlu ne% strategyası sayes!nde Azerbaycan’a, 
Azerbaycan’ın ne% sahes!ne büyük hac!mle !mb!sd!tsalar, sermayeler koyuldu. 
Azerbaycan, müstag!l, h!çkesten asılı olmayarak, müstag!l #ekl!nde öz s!yaset!ne 
varır ve b!z, n!hayet, !sted!$!m!ze na!l olduk. Bakû-T!"!s-Ceyhan ne% kemer! ha-
yaldan gerçe$e çevr!l!bt!r. (Alkı!lar)

Bu yolda çoklu çet!nl!kler!m!z var !d!, çoklu engeller, man!alar var !d!. Azer-
baycan, gelece$! !ç!n büyük tehl!keler yaratılırdı; ama, bütün bunlara bakmayarak, 
Azerbaycan’ın rehberl!$!n!n ve #ahsen Prez!dent Haydar Al!yev’!n !rades!, get!yet!, 
cesaret! her #eyden üstün oluktur. B!z em!n!k k!, bu boru hattı, bu ne% kemer! !#e 
salınandan sonra, !st!smara ver!lenden sonra bölgede bütün vez!yet, aphava, !kl!m 
de$!#ecekt!r ve de$!#mel!d!r. Bu kemer, bu boru hattı, bölgem!ze, em!namallık, !s-
t!krar get!recekt!r, tehl!kes!zl!k get!recekt!r. Bu, Azerbaycan’ı Türk!ye !le daha da 
sık ba$layacaktır.

Türk!ye’n!n ve Azerbaycan’ın dünyadak! mövgeler! daha da güçlenecekt!r. 
Ona göre b!z hamımız, bu kemer!n !#e salınmasını seb!rs!zl!kle gözlürük ve em!-
n!k k!, vaktında gelen !l!n b!r!nc! rübünde, b!z, Bakû-T!"!s-Ceyhan ne% kemer!n!n 
tentenel! açılı#ını ge!d edece$!k. Eyn! zamanda ölkeler!m!z üçün böyük ehm!yet 
kesbeden Bakû-T!"!s-Erzurum gaz kemer! de u$urla !rel!ye ged!r. Bu lay!he, bu 
proje de heyata geç!r!l!r ve bu b!ze !mkân verecek k!, Azerbaycan gazı rahat, emn!-
yetl! #erayette Türk!ye’ye negled!ls!n ve Türk!ye’den sonra d!$er Avrupa ölkeler!ne 
çattırılsın ve böylel!$le Avrupa !st!hlakçıları üçün Azerbaycan gazı böyük ehm!yet 
kesbedecek.

B!r!nc! tere%en bu gaz d!$er gazlardan ucuz olacak; çünkü, bunun negl!yat 
harçları daha da azdı. D!$er tere%en, her b!r !st!hlakçı !ç!n alternat!f membe çok 
vac!pt!r ve b!z de memben! tem!n edecey!k. B!r sözle, b!r nece !lden sonra bütün 
bu reg!onal !r! m!gyaslı lay!heler heyata geç!r!lenden sonra Azerbaycan ve Türk!ye 
el ele vererek u$urla !rel!ye g!decehler. Bölgede Türk!yes!z, Azerbaycansız h!çb!r 
emekta#lık, !#b!rl!$!, reg!onal !#b!rl!$! mümkün dö$ül. Bu b!z!m böyük nah!yet!-
m!zd!r. (Alkı!lar)

Bu bakımdan, bölgen! daha da emn!yetl! etmek üçün, tehl!ken! aradan kaldır-
mak üçün Ermen!stan, Azerbaycan, Da$lık Karaba$ münage#es! özhell!n! tabmalı-
dır. Uzun !llerd!r k! bu münage#e özhalkını tapmır.

B!l!rs!n!z k!, Ermen!stan’ın !#galc! s!yaset!n!n net!ces!nde Azerbaycan’ın tor-
paklarının 20 fa!z! !#gal altındadır. Bu !#gal net!ces!nde 1 m!lyondan artık vetanda-
#ımız kaçgın, göçgün vez!yet!ne dü#üptür ve teessü"er olsun k!, beynelhalk !çt!ma-
yet özget!yet!n! ortaya goymur ve bele olan halda bu münage#e özhell!n! tabmır.



Azerbaycan’ın mövgey! edaletl! mövged!r ve bu mövge beynelhalk hukuk 
normaları esasında kuruluptur. Beynelhalk hukuk normaları berpa olunmalıdır. 
Azerbaycan, tüm d!"er ölkeler!n!n eraz! bütünlü"ünü tanıyır ve elbette k!, b!z!m 
teleb!m!z odur k!, b!z!m de eraz! bütünlü"ümüz tanınsın, berpa olunsun. Bu, b!z!m 
haklı teleb!m!zd!r ve men em!nem k!, bu !st!kamette u"urlar olmalıdır ve olacaktır; 
çünkü, b!z 20’!nc! es!rde ya#ıy!nk, 20’!nc! es!rde b!r ölken!n öbür ölken!n torpak-
lannın !#gal ed!lmes! buna yol vermeg olmaz.

Ermen!stan’ın mövgey! !se, h!çb!r ment!ge söykenm!r ve bütün beynelhalk 
hukuk normaları bozur. Ned!r Ermen!stan’ın teleb!; onların ısra desek teleb! bun-
dan !barett!r k!, Da"lık Karaba" Ermen!ler!, orada ya#ayan Ermen!ler, özmügedde-
ratını özler! müeyyen ets!nler.

B!r!nc!s! onu demel!yem k!, Da"lık Karaba"’da ya#ayan Ermen!ler Da"lık 
Karaba"’a, ged!m Azerbaycan torpa"ına, konak, m!saf!r g!b! gelm!#ler. 1820’nc! 
!llerde onlar oraya gelm!#ler ve bu münasebetle Da"lık Karaba"’ın ba#kent!nde 
paytahtında ham kend! #ehr!nde b!r ab!de de yucaltılm!#tı. Ermen!ler!n Da"lık 
Karaba"’a gelmes!n!n 150’nc! jübley!n! tey!d etmek maksadıyla. 

Bu, meselen!n tar!hî terefıd!r. D!"er teref! bundan !barett!r k!, Ermen!stan 
Devlet! vardır ve Ermen! Halkı, özmügedderatını Ermen!stan Devlet! çerçeves!nde 
artık müeyyen ed!pt!r. E"er, Ermen!ler, bütün ya#adıkları ölkelerde özmügeddera-
tını müeyyen etmek e#k!ne dü#erlerse, ne kadar Ermen! Devlet! dünyada yer ala-
cak. Ermen!ler, Gürc!stan’da ya#ıy!r, Rusya’da ya#ıy!r, Amer!ka’da ya#ıy!r, Fransa’da, 
d!"er ölkelerde... Ne üçün, onlar, bütün ya#adı"ı ölkelerde özmügedderatını etme" 
üçün yalnız Azarbaycan’ı seç!pler? Bu pr!ns!p, beynelhalk hukuk normalara z!tt!r. 
E"er, Karaba"’da ya#ayan Ermen!ler, özmügedderatını müeyyen etmek !st!y!rlerse, 
buyursunlar, bunu, Ermen!stan Devlet! çerçeves!nde müeyyen ets!nler.

Da"lık Karaba" Azerbaycan torpa"ıdır; hem!#! Azerbaycan torpa"ı olupdur, 
bundan sonra da Azerbaycan torpa"ı olacaktır. (Alkı!lar)

Azerbaycan, heç vakt torpaklarının y!t!r!lmes!yle barı#mayacak ve ney!n ba-
hasına olursa olsun öz torpaklannı azad edecekt!r. (Alkı!lar)

Men çok memnunam k!, bu, b!z!m edaletl! mövg!m!z, son zamanlarda bu me-
seleyle me#gul olan ATET’!n, yan!, AGIK’!n M!nsk Grubu teref!nden de gabul ed!-
l!r ve men em!nem k!, yakın zamanlarda bu !st!gamette öneml! adımlar atılab!len 
ez!z dostlar, men dey!t ett!"!m g!b!, !k!nc! gündür k!, Türk!ye’ye resmî sefer ed!rem 
Cumhurba#kanıyken.

Men Türk!ye’de defelerle olmu#um. Türk!ye’ye men çok ba"lıyam, bu ölkey! 
çok sev!rem. (Alkı!lar) Türk!ye’y! kend! özüme vatan hesap ed!rem; ama, Cumhur-
ba#kanı k!m! men!m !lk sefer!md!r ve men çok heyecanla bu sefer! gözlüyordum. 
Men, bugün tam get!yetle d!yeb!lerem k!, bu sefer, !k! ülke arasında olan münase-
betler!n!n !nk!#afında böyük rol oynayacaktır, yen! merheleye çevr!lecekt!r.

B!z!m ülkeler!m!z arasında münasebetler, bayah dey!t ett!"!m g!b!, çok u"urla 
!nk!#af ed!y!r. B!z!m m!llî l!der!m!z Haydar Al!yev’!n seler! net!ces!nde, ülkeler!m!z 
arasında münasebetler çok yüksek p!lleye galhıptır. Men, bütün ba#ka sahalerde 
oldu"u g!b! bu sahade de Haydar Al!yev’!n s!yaset!ne sadıgem ve bu s!yaset! apa-
raca"am, bu yoldan men dönmeyece"em ve el!mden gelen! edece"em k!, Türk!ye-



Azerbaycan münasebetler!, hemm!" oldu#u g!b!, dostluk, garda"lık prens!pler! 
esaslansın. (Alkı!lar)

B!z!m tar!hî kökler!m!z b!rd!r, b!z!m men"e!m!z b!rd!r. B!z, Haydar Al!yev 
dem!"ken, b!r m!llet, !k! devlet!k ve gücümüz de b!rl!#!m!zded!r. (Alkı!lar) Men 
em!nem k!, bundan sonra, bütün dövlerde, 50 !lden sonra, 100 !lden sonra, 200 
!lden sonra, bütün dövlerde, geçm!"te oldu#u g!b!, b!z!m garda" halklarımız da!m 
b!r yerde olacaklar.

B!r daha, az!z dostlar, mene bu fırsat! verd!#!n!ze göre, buraya men! devet 
ett!#!n!ze göre, s!ze öder!n m!nnettarlı#ımı b!ld!rmek !steyrem. Ya"asın ebedî dön-
mez Türk!ye-Azerbaycan b!rl!#!, garda"lı#ı; ya"asın Böyük Türk!ye Cumhur!yet!. 
(Alkı!lar) Sa# olun. (Ayakta alkı!lar)





26. B!rle"!m
3 Aralık 2004 Cuma

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 14:00
Ba"kan : Ba"kanvek!l! Al! D!nçer
Kât!p Üyeler : Mehmet Dan!" (Çanakkale), Ahmet Gökhan Sarıçam (Kırklarel!)

Avrupa Parlamentosu Ba!kanı Josep Borrell Fontelles

Sayın Ba!kan,
De"erl# m#lletvek#ller#,
Bayanlar, baylar;
Ben#m #ç#n bugün s#zlerle beraber olmak ve Türk#ye Büyük M#llet Mecl#s#nde 

s#zlere h#tap etmek büyük b#r ayrıcalık ve büyük b#r onur. Bu sebepten ötürü, s#zlere 
öncel#kle davet#n#z #ç#n te!ekkür ederek sözler#me ba!lamak #st#yorum. B#rb#r#m#z# 
uzun yıllardır tanıyoruz; ama, b#rb#r#m#z# oldu"undan daha #y# tanımamız gerek-
t#"#n# dü!ünüyorum. Geçt#"#m#z yıllar #çer#s#nde b#rçok toplantıda b#rl#kte çalı!tık. 
Bu toplantılar arasında AG$T, Avrupa Konsey# ve Anayasal Konvans#yonda hep 
b#rl#kteyd#k, beraber çalı!tık ve Türk gözlemc#lerle burada beraber faal#yetler#m#z 
gerçekle!t#.

Sayın Ba!kan,
Avrupa’nın, çe!#tl# de"erler#n bulu!tu"u kend#ne has b#r co"rafya oldu"u 

söylen#r; ama, bu co"rafya neden #barett#r; ba!ka b#r dey#!le Avrupa’nın sınırları 
nerede ba!lar, nerede b#ter? Bu soruya b#r cevap bulmaya çalı!ırken, Türk#ye, bu 
tartı!maların ortasında b#r odak noktası hal#ne gelm#!t#r; çok öneml# kararların 
oda"ında bulunmaktadır.

Önümüzdek# günlerde bu tartı!malar daha da hararetlenecekken, bugün, s#z-
lere, duygusallıktan uzak; ama, onun yer#ne daha akılcı b#r !ek#lde h#tap etmek 
ve böyle b#r konu!ma yapmak #st#yorum. Türk#ye’ye “evet” demek ya da “hayır” 
demek, Avrupa B#rl#"#n#n üyes# olarak söylüyorum, çok büyük b#r tar#hî sorumlu-
lu"u #çer#r. Türk#ye’yle ya da Türk#yes#z Avrupa B#rl#"#, tab#at #t#bar#yle çok farklı 
olacaktır. Aynı ba"lamda, Türk#ye ve de !üphes#z dünya da esk#s# g#b# olmayacaktır. 
Ba!lamak #ç#n !unu söyleyey#m: Türk#ye, çoktan aday olmu! b#r ülke ve adaylı"ı, 
be! yıl önce onaylandı. Bu be! yıl #çer#s#nde, Mecl#s#n#z, anayasal ve yasal reform-
ları, tar#hte e!# benzer# görülmem#! b#r hızla gerçekle!t#rd#; hem bu ülken#n hem 
de d#"er adaylık statüsüne kavu!mu! olan ülkeler#n tar#h#nde görülmem#! ölçüde 
büyük b#r reform hareket# ba!latıldı.



Bu temel üzer!ne !n"a ed!lerek, f!k!rler! do#rultusunda, Avrupa Kom!syonu, 
geçen Ek!m ayında, Türk!ye’yle üyel!k müzakereler!n!n ba"latılması tavs!yes!nde 
bulunmu"tur. Bu tar!hten !t!baren, Türk!ye, Avrupa’da, bütün basın kurulu"larında, 
en a"a#ı 100 makaleyle !"lenerek, basının ve toplumların odak !lg! noktası olmu"tur 
ve tab!atıyla Avrupa Parlamentosu da bu tartı"malardan uzak duramaz. Türk!ye’n!n 
muhtemel üyel!#!, Avrupa halkları arasında, hem hayret hem arzu hem de merak 
yaratmaktadır, takd!r eders!n!z k!; 14 Aralık’ta, Avrupa Parlamentosu, müzakerele-
r!n ba"latılmasına !l!"k!n f!kr!n! beyan edecek ve bundan üç gün sonra da, Konsey 
bu ba#lamda b!r karar verecek. Hep!n!z!n de b!ld!#! g!b!, Avrupa Parlamentosunun 
rolü; "u an !çer!s!nde, müzakereler!n ba"latılması ya da ba"latılmamasına !l!"k!n b!r 
f!k!r beyan etme durumunda de#!ld!r, daha do#rusu b!r karar vereb!lme yetk!s!-
ne sah!p de#!ld!r. B!z!m f!kr!m!z, b!z!m tavs!yeler!m!z!n yasal ba#layıcılı#ı yoktur; 
ama, unutulmamalıdır k!, b!z!m tavs!yem!z, Avrupa Parlamentosu olarak çok bü-
yük b!r s!yasî etk!ye sah!pt!r; çünkü, Brüksel’!n kararlarının n!hayet!nde duraca#ı 
kapı, b!z!m kapımız olacaktır. H!çb!r ülke, Avrupa Parlamentosundan onay alma-
dan Avrupa B!rl!#!n!n üyes! olamaz. $"te bu sebepten ötürü, Avrupa Parlamentosu, 
bu sürec!n en ba"ından !t!baren, b!r parça hal!ne gel!rse, Türk!ye’n!n çıkarına ola-
caktır; çünkü, Avrupa B!rl!#!, b!rl!k olması !t!bar!yle, !k!l! me"ru!yete dayanır. $k!l! 
me"ru!yet!n gerekl!l!#! !t!bar!yle de, hükümetler!n sadece bel!rl! konularda muta-
bakata varması yeterl! olmayacaktır, hükümetler !le halklar arasında b!r mutabakat 
gerekmekted!r. $"te, bu sebepten ötürü, tekrarlamakta yarar görüyorum k!, Avrupa 
Parlamentosunun bu sürece çok yakından entegre olması, en ba"ından !t!baren bu 
süreçte büyük b!r rol sah!b! olması çok öneml!d!r.

Hep!n!z!n b!ld!#!nden em!n!m k!, Dı" $l!"k!ler Kom!tes!, 50’ye 18 oyla, geçt!-
#!m!z ha%a b!r raporu kabul ett! ve bu 50 oy, Avrupa B!rl!#! tarafından Türk!ye’yle 
müzakereler!n ba"latılması yönünde gerçekle"t!. Bu rapor, Avrupa Konsey!ne, 
Türk!ye’yle müzakerelere artık gec!kmeks!z!n ba"lanılması gerekt!#! tavs!yes!n! !fa-
de etmekted!r. S!ze, "u anda, plen!er ve oturumlarda, 14 Aralıkta ne g!b! b!r karar 
çıkaca#ını söyleyemem; ama, tahm!n eders!n!z k! -ben!m de tahm!n!m bu yön-
de- Kom!tedek! katılımcıların büyük b!r ço#unlu#u poz!t!f yönde oy kullanacak-
tır. S!ze, bu konuda herhang! b!r taahhüt verem!yorum; fakat, buradak! sonucun 
poz!t!f olması kaçınılmazdır d!ye dü"ünüyorum. Her "ek!lde, hem Türk!ye hem de 
Avrupa B!rl!#! olarak, müzakereler!n ba"latılmasının, çok uzun b!r sürec! ba"lata-
cak b!r hareket oldu#unu kabul etmel!y!z ve bu süreç, d!rekt Türk!ye’n!n Avrupa 
B!rl!#!ne tam üyel!#! anlamına gelmemekted!r. Tab!î k!, Türk!ye’n!n n!haî amacı ve 
Avrupa B!rl!#!n!n de n!haî amacı, Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!n!n tam üyes! hal!ne 
gelmes! yönünded!r; fakat, bu amaca ula"ma, Avrupa B!rl!#! !le Türk!ye arasın-
da kar"ılıklı çabalarla söz konusu olacaktır ve !fade ett!#!m g!b!, son yayımlanan 
raporlar do#rultusunda söylüyorum, !k! topluluk arasında hal!hazırda yapılması 
gereken çok !" var.

&unu da hatırlatmanın gerekl!l!#!n! dü"ünüyorum; $spanya, yan! ben!m ül-
kem !le Avrupa B!rl!#! arasındak! müzakereler yakla"ık 11 yıl sürdü; buna benzer 
olarak, Polonya’yla olan müzakereler, Berl!n Duvarının yıkılmasından sonra yak-
la"ık 15 yıl sürdü ve Romanya !le Bulgar!stan’ın halen bu müzakerelerde yapacak 
çok !"! var ve onların kabul sürec! çok daha uzun sürecek. B!rb!r!m!ze açık olalım; 
herkes!n b!ld!#! g!b!, Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne muhtemel katılımı bazı üye dev-



letler arasında !üpheler uyandırdı ve bazı öneml" d"nî ve s"yasî k"!"l"kler, kend" 
f"k"rler"n", kend" görü!ler"n", özell"kle olumsuz olan görü!ler"n" yüksek sesle "fade 
ett"ler. Bu "fadeler genell"kle d"n konusu üzer"ne odaklandı. #unun altını ç"zmen"n 
gerekl"l"$"ne "nanıyorum; Avrupa’nın hal"hazırdak" sınırları, kes"nl"kle meden"yet-
ler çatı!masına ba$lı olarak ç"z"lmem"!, ç"z"lmemel"d"r. Bazı k"tleler, bazı k"!"ler, 
bunun bu yönde cereyan etmes"n" arzu etmeler"ne ra$men, d"nî "nançlar, b"r ülke-
n"n Avrupa B"rl"$"ne katılımının kabul ed"lmes" ya da ed"lmemes"yle "lg"l" olarak 
ba$layıcı etken olamaz. Ne kend" aramızda ne de üye devletler arasında, d"nî de-
$erler"n böyle b"r ba$layıcı kuvvet" vardır.

Türk "nsanları ço$unlukla Müslümanlardan olu!maktadır; ama, Avrupa, 
aklınızdan çıkmasın, h"çb"r !ek"lde b"r Hır"st"yan kulübü de$"ld"r ve asla da b"r 
Hır"st"yan kulübü olmamalıdır. Her !ek"lde, Avrupa B"rl"$" ülkeler" "çer"s"nde 12 
m"lyon’dan fazla Müslüman vatanda! ya!amakta ve bunların yakla!ık 4 m"lyonu 
Türk vatanda!larından olu!maktadır. Herkese !u hususu hatırlatmak "st"yorum: 
Avrupa B"rl"$"ne tam üye olmak üzere yola çıkan "k" potans"yel aday olan Arnavut-
luk ve Bosna’nın nüfuslarının yüzde 90’ı da Müslüman ve bu ülkeler de, aynı Türk"-
ye g"b", Ortodoks, Katol"k ya da Yahud" "nancına sah"p olanlar kadar Avrupalıdır.

Türk"ye’n"n vatanda!larının büyük b"r ço$unlu$u Müslüman; ama, buna ra$-
men, Türk"ye Cumhur"yet" Atatürk tarafından kurulmu! ve Atatürk tarafından, 
Türk"ye, demokrat"k ve la"k "lkeler üzer"ne "n!a ed"lm"!t"r. Bunun ötes"nde, Tür-
k"ye, hızlı ça$da!la!ma dalgasıyla dünyada büyük b"r yankı yaratmı! ve yen" b"r 
ça$ ba!latmı!tır d"yeb"l"r"z. Ben"m, d"nle "lg"l" "fade ed"len hususlara cevabım bu 
!ek"lded"r efend"m.

Bu f"k"rler"me ra$men, yapılan anketler sonucunda, Avrupa B"rl"$" kamuoyu-
nun büyük b"r ço$unlu$unun, Türk"ye’n"n Avrupa B"rl"$"ne tam katılımıyla "lg"l" 
b"rtakım çek"nceler" oldu$unu ortaya koymu!tur ve bu ba$lamda tartı!malar b"r-
çok farklı konuyla gündeme gelmekted"r. Bunlar arasında, Türk"ye’n"n boyutları, 
Türk"ye’n"n nüfussal a$ırlı$ı, !üphes"z, dü!ük gel"r sev"yes", kırsal yoksullu$u ve de 
Türk"ye’n"n boyutları uyarınca yararlanaca$ı fonlar ve yardımlar, ülkeler arasın-
da tartı!maya sebep olmaktadır. Bununla beraber, farklı kültürel ve d"nî men!eler, 
tehl"kel" sınırlar ve Avrupadı!ı co$rafyası, üye ülkeler arasında, kamuoyunda be-
l"rl" çek"ncelere sebep olmaktadır. Bununla beraber, Avrupa B"rl"$"n"n b"r bölümü 
de, Türk"ye’n"n Avrupa B"rl"$"ne katılımından büyük heyecan duymakta; çünkü, 
ekonom"k gel"!mes", genç ve d"nam"k nüfusu, Avrupa B"rl"$"n"n ya!lanan nüfusu-
nu telaf" edeb"lecek kuvvetted"r. Ayrıca, Türk toplumunda ço$ulculuk ve çok kül-
türlülük g"derek artan b"r hızla kabul görmekte ve Türk"ye’n"n stratej"k poz"syonu 
da Avrupa B"rl"$" üye ülkeler" arasında büyük heyecan yaratmaktadır.

Türk kamuoyu, Avrupa B"rl"$"ne katılımı tam olarak desteklemekted"r, Av-
rupa B"rl"$"ndek" ayırımlara ra$men. Son zamanlarda Türk"ye "le "lg"l" b"rtakım 
alternat"%er olaca$ı ded"koduları dola!maya ba!ladı. Bu ded"kodular arasında, tam 
üyel"$e alternat"f olmak üzere “ayrıcalıklı ortaklık” f"kr" ortaya atılmı!tı; fakat, b"-
z"m Dı!"!ler" Kom"tem"z tarafından bu tavs"ye tamamıyla redded"lm"!t"r, geçt"$"-
m"z Parlamento oturumunda, Aralık ayında gördü$ünüz g"b".

Türk"ye’n"n Avrupa B"rl"$"ne katılımı, daha do$rusu, Türk"ye sorunu, Avrupa-
lıları bel"rl" temel soruları sormaya zorlamaktadır. Bu sorular, b"z"m k"m oldu$u-



muza !l!"k!nd!r; b!z!m B!rl!#!m!z hang! payla"ılan de#erler üzer!ne !n"a ed!lm!"t!r 
ve b!z ne tarz b!r toplum !st!yoruz? $"te, bunlar, Türk!ye’n!n olası katılımıyla !lg!l! 
dü"ünceler!m!zle ortaya çıkan sorulardır. Çünkü, b!z, küreselle"m!" b!r dünyada 
ya"ıyoruz ve dünya ne kadar b!rb!r!ne ba#ımlı hale gel!rse, ülkeler arasındak! !l!"-
k!ler ne kadar yakınla"ırca, o denl!, farklılıklar de#er b!l!necek ve o kadar dünya 
halkları b!l!nmeyenden korkacak ve ortak yönler!ne sarılacaktır. Bu, hem Avrupa 
B!rl!#! üye ülkeler! !ç!n geçerl!d!r hem de Türk!ye !ç!n geçerl!d!r.

Avrupa toplumlarının b!rço#u büyük b!r hızla la!k b!r tab!ata sah!p olmakla 
beraber, asıl paradoks burada ortaya çıkmaktadır. Avrupa B!rl!#!ne üye ülkelerdek! 
b!rçok !nsan, ne yazık k!, k!l!seler!n, m!narelerle s!mgelenen d!#er k!ml!kten farklı 
oldu#unu gösteren kültürel !bareler hal!ne geld!#!n! dü"ünmekted!r. Farklılıklarını 
ortaya koyan k!ml!k unsurları olarak de#erlend!rmekted!r.  Hır!st!yanlı#ı ve Hır!s-
t!yanların eserler!n!. Avrupa’da, b!z, b!rl!#!m!z !t!bar!yle, yıllarca b!ze acı çekt!ren 
ve gözya"ı dökmem!ze sebep olan farklılıklarımızı ortadan kaldırma yoluna g!d!-
yoruz. B!z, b!rl!#!n pe"!nde ko"uyoruz, b!rl!k olma pe"!nde, ortak b!r k!ml!k yarat-
maya çalı"ıyoruz ve bu payla"ılan de#erler üzer!ne !n"a ett!#!m!z bu k!ml!#!n b!r 
parçası da acaba Türk!ye olab!lecek m!; b!z!m aklımızdak! soru budur efend!m.

B!rço#umuz bu soruya cevabın “evet, olab!l!r” oldu#unu dü"ünüyoruz; ama, 
bazı üye ülkelerde de halen önyargı söz konusudur. B!rkaç dak!ka önce de bel!rl! 
tartı"malar ya"adık önyargılarla !lg!l! konularda; hâlâ çok fazla önyargı var.

Özell!kle oryantal!zm, 18’!nc! Yüzyılda, Avrupa vatanda"ları üzer!nde, özel-
l!kle ressamlarda ve yazarlar üzer!nde büyük b!r etk! sah!b! oldu ve bel!rl! kl!"eler 
sonucunda ne yazık k!, sürekl! fırına ver!len, temc!t p!lavı g!b! ısıtılarak sürekl! 
önümüze get!r!len “Geceyansı Ekspres!” (M!dn!ght Express) !s!ml! f!lm ve $span-
yol f!lm! olan “B!r Türk Arzusu” f!lm! sanatsal açıdan ortaya koydukları !fadeler-
le Türk!ye’n!n de pek yardımcısı olmamı"tır takd!r eders!n!z k!; ama, b!z, Avrupa 
olarak, Türk!ye’y! önyargılarımızla yola çıkarak de#erlend!rmemel!y!z. Çünkü, b!z, 
Avrupa ülkeler! olarak kend! aramızda zaten bu sıkıntıları çok yo#unlukla ya"ıyo-
ruz. Hep!n!z!n çok !y! b!ld!#!n! b!l!yorum; ama, Avrupa B!rl!#! !nsanları bu f!kre 
sah!p m! ya da bu b!lg!ye sah!p m! de#!l m!, b!lm!yorum; ama, tekrarlama gere#!n! 
duyuyorum. Türk!ye’de !nsanlar, özell!kle kadınlar, seçme ve seç!lme hakkına 1930 
yılında kavu"tular; ama, Fransız !ht!lal!ne ra#men, Fransız kadınları, 1944 yılına 
kadar, $talyan kadınları da 1945 yılına kadar bu haklarını elde etmek !ç!n bekled!ler. 
B!z!m, Avrupa’yla !lg!l! f!kr!m!z meden!yetler çatı"ması üzer!ne !n"a ed!lmem!"t!r. 
B!z, hukukun üstünlü#ü, demokras! ve de temel özgürlükler!n ba#rımıza basıldı#ı 
evrensel de#erler üzer!ne b!r kıta olu"turmaya çalı"ıyoruz. Bu ba#lamda, bu bah-
sett!#!m la!k !lkeler ancak, d!nî ardı"ık var olmayı mümkün kılab!l!r efend!m.

B!z, gen!"lemeye çalı"ıyoruz, gen!"lemen!n pe"!nde ko"uyoruz ve Avrupa B!r-
l!#!, çok uzun yıllardır, s!z!n Kopenhag Kr!terler!n! doldurmanızla !lg!l! !fadeler!n! 
d!le get!rmekte ve ben, bunların çoktan yer!ne get!r!ld!#!n! dü"ünmektey!m, o yüz-
den tekrarlamayaca#ım.

Dı" $l!"k!ler Kom!tes! olarak, Türk!ye’n!n Kopenhag Kr!terler!n! z!yades!yle 
yer!ne get!rd!#!ne !nandı#ımız !ç!n gec!kme olmaksızın müzakereler!n bu ülkeyle 
ba"laması yönünde tavs!yelerde bulunduk. Tab!î k! de, bu müzakereler ba"lamadan 
önce, s!z!n yasalarınızın 6 öneml! parçası, hal!hazırda üzer!nde çalı"tı#ınız 6 ya-



sanın da b!r an önce Mecl!s!n!zden geç!r!lmes! gerekmekte ve bu yasalar arasında 
D!nî Vakı"ar Yasası da mevcut bulunmaktadır.

Sayın Ba#kan,
Bu yasalarla !lg!l!, bu yasaların görü#ülmes!yle !lg!l! s!zden çok sev!nd!r!c! 

haberler aldım bu sabah ve bu duydu$um haberler, 14 Aralıkta alınacak kararın, 
tavs!ye kararının üzer!nde büyük etk! sah!b! olacaktır. %lk a#amada, Avrupa B!rl!-
$! !le Türk!ye arasındak! müzakereler ba#latıldı$ında, özell!kle, s!yasî kr!terler!n 
uygulanması üzer!ne odaklanılacaktır; !nsan haklan ve temel özgürlüklerle !lg!l! 
s!yasî kr!terler!n yer!ne get!r!l!p get!r!lmed!$!ne bakılacaktır.

Kom!te, #unun da altını ç!zmek !ster; Türk!ye !le müzakerelerle !lg!l! görü#-
meler!n askıya alınması kararı, Avrupa Parlamentosuyla konsültasyon yapılmadan 
alınamaz. Çok kökten ve çok ba#arılı de$!#!mlere sahne olmakla beraber Türk!ye, 
Türk!ye’de alınan bu kararların gerçek hayata uygulanab!lmes! ne yazık k!, zaman 
alacaktır. Bu ba$lamda, bu sürece katkımız olab!lmes! !ç!n somut b!rtakım tekl!f-
lerle kar#ınıza çıkmak umudunu ta#ıyoruz ve bu ba$lamda, müzakereler!n daha 
sa$lıklı ba#latılab!lece$!n! dü#ünüyoruz. S!ze !k! tavs!yem olacak bu konuda: Ba-
$ımsız b!r denet!m mekan!zmasıyla, Türk!ye’dek! tutukevler!n!n denetlenmes! ve 
bu ba$lamda, Türk!ye’n!n, !#kencey! önlemeye yönel!k kararlılı$ını !fade etmes!n! 
bekl!yoruz.

Türk!ye, bugüne kadar çok büyük zorlukların üstes!nden gelm!#t!r ve beraber 
çalı#ma, b!r takım ruhuyla yola çıkarak, kar#ılıklı olarak eks!kl!kler!m!z! g!derme 
yoluna g!tmem!z!n gerekl!l!$!n! dü#ünüyorum.

Avrupalılar olarak b!zler, !st!krarlı ve refah !ç!nde b!r Türk!ye’n!n, dünya ba-
rı#ı ve !st!krarının eks!k olmaması gereken b!r parçası oldu$unu dü#ünüyoruz. 
Ortado$u’nun gelece$!, hem %slamî kültür de$erler!n! hem de demokrat!k de$erle-
r!n! b!r potada er!t!p, demokrat!k varlı$ını sürdüreb!len b!r ülken!n varlı$ıyla söz 
konusu olacaktır. Bu tehl!kel! co$rafya üzer!nde, Türk!ye, kom#ularına örnek te#k!l 
edecekt!r. Afgan!stan, Irak ve Ortado$u stratej!k olarak ele alındı$ında, Türk!ye, 
bu bölgede çok öneml! b!r role sah!pt!r. Türk!ye, tamamen Türk hâk!m!yet!nde, 
barı# !ç!nde, b!n yıldır varlı$ını sürdüreb!len b!r ülked!r. Türk!ye, ayrıca, Avrupa 
B!rl!$!n!n özell!kle Ortado$u’da rolünün artırılmasına sebep olab!l!r. Bu ba$lamda, 
Türk!ye’yle Avrupa B!rl!$!n!n dı# pol!t!kasının b!rb!r!ne yakınla#tı$ını son zaman-
larda görmektey!z ve bunun artırılab!lece$!n! dü#ünüyoruz. Kıbrıs’la !lg!l! olarak 
da, çok öneml! ve yapıcı adımlar attı$ınızı kabul ed!yoruz efend!m; bu, asla gözardı 
ed!lmemekted!r; ama, y!ne de, s!ze dürüst olmak !st!yorum. Müzakere sürec! ve 25 
ülkeyle yapıldı$ı #ek!lde bu müzakere sürec!, Kıbrıs’ın tanınmasıyla !lg!l!d!r ve bu, 
yen! b!r husus, yen! b!r #art de$!ld!r. &!md!ye kadar yaptı$ınız !lerlemeler! gözardı 
etmem!ze sebep olacak b!r #art de$!ld!r; ama, Avrupa B!rl!$!yle müzakere masası-
na oturdu$unuzda bu husus gündemde olacaktır ve bütün bu hususları tanımanız 
gerekecekt!r efend!m.

Sayın Ba#kan, De$erl! m!lletvek!ller!;
&!md!, konu#mamı sonlandırmak arzusundayım. Hep!m!z, tüm Avrupa ülke-

ler! olarak, Türk!ye’n!n, çok daha ça$da# ve !ler! b!r döneme geçt!$!n!n farkındayız. 
Avrupa’yla ortak de$erler!, ortak !lkeler! payla#tı$ınızın ve bu konuda !lerleme kay-



dett!"!n!z!n çok !y! farkındayız. Avrupa B!rl!"!ne üye olma yolunda, Türk!ye, üze-
r!ne dü#en görevler! yer!ne get!r!rse ve bu de"erler! gerçek hayatta uygularsa, n!haî 
üyel!"! kaçınılmaz olacaktır. Türk!ye, bu ba"lamda, Avrupa Parlamentosunun b!r-
çok gereks!n!mler!n! ve de tavs!yeler!n! yer!ne get!rm!#t!r. Bu tavs!yeler !çer!s!nde, 
ölüm cezasının kaldırılması, öneml! temel hak ve özgürlükler!n gen!#let!lmes! ve 
askerî mevcud!yet!n s!yasettek! payının azaltılması g!b! hususlar sıralanab!l!r ve de 
güneydo"uda ola"anüstü hal!n kaldırılması da bu hususların en öneml! adımların-
dan b!r tanes!d!r. DEP m!lletvek!ller!n!n hap!shaneden salıver!lmeler! ve de ad!l 
yargılama sürec!ne yen!den dah!l ed!lmeler!, #!ddet !çermeyen f!k!r beyanından 
ötürü daha önce ceza almı# olmaları hususunun ortadan kaldırılması, bu konudak! 
kararlılı"ınızı kanıtlayan en öneml! adımlardan b!r! olmu#tur efend!m. 

Önünüzdek! yol ve #!md!ye kadar katett!"!n!z yol, kar#ınıza çıkab!lecek her 
türlü engel! a#ab!lece"!n!z yolunda b!ze s!nyaller vermekted!r. Türk!ye, Avrupalı 
olma rüyasından asla vazgeçmemel!d!r; ama, kar#ısındak! zorlulukların da farkın-
da olmak zorundadır.

Ben, bugün, burada, s!ze akıl vermek !ç!n bulunmuyorum. Ben, sadece kend! 
deney!mler!m! hatırlayarak, s!ze, b!rtakım hususlarda h!tap etme arzusuyla gel-
d!m. Çok fazla zaman harcadık ve Avrupa B!rl!"!n!n b!r parçası olab!lmek !ç!n çok 
fazla çaba sarf ett!k ve kar#ımıza çok engel çıktı. $#te, bu deney!mlerden yola çıka-
rak sabır ve hayalgücü gerekmekte bu san!yelerde s!ze. Bu a#amada !ht!yacınız olan 
#ey bu kuvvett!r. Avrupa B!rl!"! ve Türk!ye, daha !y! ve daha güvenl! b!r dünyanın 
sa"lanması !ç!n çok öneml! b!r gücü payla#makta ve çok öneml! b!r görev! payla#-
maktadır.

Ben, bu ba"lamda, s!z!n, kar#ınıza çıkan zorlukların üstes!nden gelmekte ve 
ba#arılı olmakta !ht!yacınız olan güce sah!p oldu"unuzu dü#ünüyorum. Çok te#ek-
kür eder!m. (Alkı!lar)



16. B!rle"!m
9 Kasım 2005 Çar"amba

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 15.00
Ba"kan : Ba"kanvek!l! Sadık Yakut
Kât!p Üyeler : Bayram Özçel!k (Burdur), Ahmet Küçük (Çanakkale)

Avrupa Konsey! Parlamenter Mecl!s! Ba"kanı Rene Van 
Der L!nden

Saygıde!er Ba"kan,
Sevg#l# meslekta"larım,
Saygın meslekta"larım;
Bugün, burada, Türk#ye Büyük
M#llet Mecl#s#ne h#taben konu"ma yapmak ben#m #ç#n büyük b#r onurdur. 

Parlamenter Asamblen#n Ba"kanı olarak göreve geld#kten sonra, "ahsen Türk#ye’y# 
z#yaret etmek ben#m #ç#n çok öneml# b#r amaçtı ve s#z#n ülken#z#n hem Avrupa 
Konsey# hem Avrupa hem de dünya genel#ndek# önem#n#n b#l#nc#ndey#m. Dolayı-
sıyla, Türk#ye’y# z#yaret#m#n, ben#m #ç#n çok öneml# sembol#k de!erler# oldu!unu 
söylemek #st#yorum. Bunlardan b#r#nc#s#; Türk#ye’n#n, Avrupa Konsey# açısından, 
daha #lk kurulu" a"amamızdan bu yana, örgütümüzün b#r Panavrupa örgütü olma-
sını tems#l ett#!#n# dü"ünüyorum.

$k#nc# olarak; Türk#ye, Avrupa Konsey#n#n çok kültürlü, çok d#nl# formunu 
te"k#l etmekted#r ve te"k#latımızın zeng#nl#!#d#r. Üçüncü olarak; Türk#ye, Avrupa 
Konsey#n#n üyeler#ne sunmu" oldu!u uzmanlık ve yardımcı araçların tam anla-
mıyla kullanıldı!ı takd#rde ne kadar #y# net#celere yol açab#lece!#n# gösteren ve 
Avrupa Konsey#n#n potans#yel#n# gösteren, sembol#ze eden b#r ülked#r. Avrupa 
Konsey# #le Türk#ye’n#n çok uzun b#r geçm#"# var; Türk#ye, te"k#latın 1949 yılındak# 
kurulu" anla"masını #mzalamı" olan b#r ülked#r. Pek#, bu 55 yıllık uzun geçm#"# 
olan evl#l#!# nasıl tanımlayab#l#r#z: Bence, Türk#ye #le Avrupa Konsey# çok öneml# 
#"ler# beraberce ba"ardılar, daha beraberce yapacak çok "eyler#m#z var; ama, bü-
tün bunlara ra!men, bu evl#l#k olarak tanımlayab#lece!#m#z #l#"k#, bütün geçm#"# 
boyunca kolay olmamı"tır. Avrupa Konsey#n#n ülken#zdek# bazı gel#"meler çerçe-
ves#nde end#"elend#!# zamanlar da olmu"tur; ama, bugün, gayet mutlu b#r "ek#lde 
görüyoruz k#, Türk#ye, modern, demokrat#k ve #nsan haklarına saygılı b#r ülke-
d#r ve Asamblem#z#n de bu sürece katkılarının oldu!unu görmek b#z# gururlan-



dırmaktadır. Ülken!zde gerçekle"t!r!lm!" olan s!yasî ve hukukî reformlar, Avrupa 
Konsey! !le Asamble arasındak! yo#un d!yalogun b!r ürünü olmu"tur. Geçt!#!m!z 
yıl !çer!s!nde Türk!ye’n!n !zleme sürec! net!celen!rken, Asamblem!z, Türk!ye’n!n, 
açık ve net b!r "ek!lde, kurulu" a"amasındak! yükümlülükler!n! yer!ne get!rmek 
!stek, taahhüt ve arzusunu ve kapas!tes!n! tam olarak ortaya koydu#unu; dolayı-
sıyla, !zleme sürec!n!n net!celeneb!lece#!m söylem!"t!r ve Avrupa Konsey!n!n üye 
ülkeler!, Türk!ye’de, geçt!#!m!z on yıldak!nden çok daha fazla gel!"men!n son !k! 
yılda gerçekle"t!#!n! göz önünde bulundurarak bu kararı verm!"lerd!r; ama, tab!î 
k!, bu süreç tamamlanmamı"tır.

Konu"mamın !ler!k! a"amalannda da söyleyece#!m g!b!, Türk!ye’n!n daha da 
gel!"me kaydedeb!lece#! ya da bu gel!"meler! daha süratl! kaydedeb!lece#! alan-
lar oldu#unu dü"ünüyoruz. Görülüyor k!, bütün bu gerçekle"t!rd!#!n!z gel!"meler 
Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#! üyel!#!n!n de yolunu açmı", müzakere sürec!n! ba"-
latmı"tır. Kopenhag Kr!terler! olarak adlandırdı#ımız kr!terler, esasında, Avrupa 
Konsey!n!n temeldek! standartları ve de#erler!d!r.

Avrupa B!rl!#!n!n almı" oldu#u, müzakerelere ba"lama yolunda almı" oldu-
#u kararları saygıyla kar"ılıyorum ve takd!rle kar"ılıyoruz. Artık, Türk!ye üstüne 
dü"en! yaptı, taahhütler!n! yer!ne get!rd!, Avrupa’nın da, kend! sözler!n! tutup, ta-
ahhütler!n! yer!ne get!rme vakt! gelm!"t!; dolayısıyla, bu çerçevede, do#ru b!r ka-
rar alındı. Türk!ye, Avrupa B!rl!#!ne üye olab!lmek !ç!n sürece ba"ladı#ında, ben, 
Türk!ye’n!n beraber!nde get!rece#! faydaları, Avrupa B!rl!#! açısından, her fırsatta 
d!le get!rd!m. Avrupa Konsey! ve Avrupa B!rl!#! olarak, ortak de#erlere !nanıyoruz 
ve Türk!ye, Avrupa demokrat!k projes!nde yer alacak olursa, Avrupa B!rl!#!ne tam 
üye olab!lecek olursa, esasında, bu Avrupa Konsey!ndek! 55 yıllık geçm!"!n!n de 
katkılanyla olacaktır d!ye dü"ünüyorum ve b!zler, herhang! b!r "ek!lde, Türk Halkı-
nın Avrupa dü"ünü ve Avrupa dü"ünces!n! gözardı ed!p, onu yarı yolda bırakama-
yız. Verd!#!m!z sözler!, ç!$e standartlar olmaksızın ya da ç!$e standart "üphes!ne 
yer vermeks!z!n gerçekle"t!rmek zorundayız.

Bu yıl !çer!s!nde görüyoruz k!, ekonom!k büyüme, sosyal güvenl!k alanında 
yapılan çalı"malar, özell!kle geçm!"te yapılmı" olan çalı"malara bakacak olursak, 
geçm!"te, Avrupa ülkeler!ne göçmü" olan ülke vatanda"larına tanınan haklar, bun-
ların heps!n!n tam ve do#ru "ek!lde yer!ne get!r!lmes! gerekt!#!, son dönemdek! 
olaylar kar"ısında, b!zler!, b!r kere daha dü"ünmeye sevk ed!yor. Avrupa B!rl!#! 
!çer!s!ndek! korkulara bakacak olursak, Avrupa B!rl!#!ne üye ülkeler, bu sınırların 
gen!"lemes!yle beraber, e#er, güvenl! b!r sınır s!stem! olmayacak olursa, suçlula-
rın özgür b!r "ek!lde Avrupa B!rl!#! !çer!s!nde dola"aca#ından end!"e ed!yorlar. 
Dolayısıyla, Türk!ye’n!n, etk!n ve ver!ml! çalı"an b!r sınır güvenl!k s!stem!n! tes!s 
etmes! ve do#u sınırlarını koruyab!lmes! gerekecekt!r; çünkü, Avrupa B!rl!#!n!n 
do#u sınırı hal!ne gelecek bu sınırlar. Aynı zamanda, Avrupa’dak! halk, Türk!ye üye 
oldu#u zaman, Türk !"ç!ler!n yo#un b!r "ek!lde Avrupa’ya akaca#ından korkmak-
tadır; ama, ben !nanıyorum k!, bu k!"!ler, entegre olamayanlar ya da b!r süre sonra 
g!tt!kler! yer! be#enmeyenler Türk!ye’ye ger! dönmek !steyeceklerd!r, tıpkı %span-
ya ve Portek!z örnekler!nde, Avrupa B!rl!#!nde ya"adı#ımız g!b! ve em!n!m k!, bu 
geç!c! b!r dönem olacaktır ve y!ne !nanıyorum k!, s!z!n tarafınızdan da anlayı"la 
yürütülecek b!r süreçle çözümlenecekt!r.



10 - 15 yıl !çer!s!nde küreselle"me ve d!j!tal!zasyon sayes!nde toplumlarımızda 
çok c!ddî de#!"!kl!kler oldu, yen! fırsatlarla kar"ıla"tık ve bu yen! fırsatlar da, zaten, 
Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#! perspekt!f!n! de çok c!ddî b!r "ek!lde de#!"t!rd!. Dola-
yısıyla, bugün Türk!ye’de, Parlamentonuz önünde konu"urken "unu söylemek !st!-
yorum: S!z!n gerçekle"t!rm!" oldu#unuz b!r d!z! reform, Avrupa B!rl!#! !ç!n de#!l, 
s!z!n tarafınızdan Türk!ye’n!n menfaatları !ç!n gerçekle"t!r!lm!"t! ve s!z, bunu, bu 
b!l!nçle yaptınız. Dolayısıyla, bunun önem!n!n b!l!nc!nde olmamız gerek!yor. Aynı 
zamanda, Türk!ye’n!n farkında olması gereken b!r "ey !se, Avrupa B!rl!#!ne üyel!k, 
hükümranlık ve egemenl!k haklarının da b!r havuzda -bütün üyeler!n yaptı#ı g!b!- 
toplanması anlamına gel!yor, k!, bu da, bu süreçten geçecek ülkeler !ç!n, bundan 
önce de olmadı#ı g!b!, bundan sonra da kolay olmayacaktır.

Bütün üye ülkeler!n geçt!#! zor b!r süreç olacaktır. Stratej!k b!r planlama, hem 
Türk!ye hem de Avrupa B!rl!#! üyes! ülkeler!n beraberce yürütecekler!, yanlı" an-
la"ılmaları ortadan kaldıracakları ve kar"ılıklı önyargıları bertaraf edecekler! çok 
c!ddî b!r koord!nasyon çalı"ması gerekecekt!r. Bu çerçevede, her !k! toplum ara-
sında (Avrupa B!rl!#! ülkeler! ve Türk!ye arasında halkları b!rb!r!n! daha !y! an-
layab!lmes! !ç!n) ortak !let!"!m programlan pol!t!kalan tesp!t ed!lmes!, halka açık 
tartı"maların yapılması, ö#renc!ler!n bu sürece dah!l ed!lmes! gerekmekted!r ve 
bütün bunlar, kar"ılıklı görü" alı"ver!"!nde bulunulması, kar"ılıklı tecrübeler!n 
payla"ılması, hayatın her boyutunun kar"ılıklı olarak payla"ılması ve kar"ılıklı an-
la"ılması gerekmekted!r.

Bütün bunları göz önünde bulundurarak, ne yazık k!, "unu da söylemem gere-
k!yor k!, Batı Avrupa ülkeler!nde ya"ayan Türk halkları ya da Türk toplulukları ha-
l!hazırda, !ç!nde bulundukları toplumlara tam anlamıyla entegre olamamı"lardır. 
Dolayısıyla, b!zler!n göçmen olarak bulunan vatanda"larımızı !ç!nde ya"adıkları 
topluma entegre olma konusunda cesaretlend!rmem!z, te"v!k etmem!z gerekmek-
ted!r. $nsanlar, ya"adıkları topluma a!t olduklarını ve !ç!nde bulundukları toplu-
mun b!r parçası olduklarını h!ssetmel!d!rler. Özell!kle Fransa’da ya"anan bu traj!k 
olaylar göstermekted!r k!, toplum !çer!s!nde gelece#! oldu#unu görmeyen ve !ç!n-
de ya"adı#ı topluma güvenmeyen k!"!ler çok c!ddî "!ddet olaylarına sebep olab!l-
mekted!rler. Dolayısıyla, topluma katılab!lmek ve entegrasyon hayatın çok önem-
l! b!r parçasıdır. Bu çerçevede, Ba"bakanınız Sayın Erdo#an’ın bu pazartes! günü 
Almanya’dak! Türk !"ç!lere ve Alman toplumuna daha !y! entegre olması yolundak! 
ça#rısını büyük b!r memnun!yetle kar"ılıyor ve destekl!yorum.

Sevg!l! meslekta"larım,
Parlamentonuzda Avrupa B!rl!#! Çerçeve Anla"masının uzun uzun tartı"ıla-

ca#ını ve bu konuların görü"ülece#!n! b!l!yorum; ama, üm!t ed!yorum k! bütün 
bunlar rasyonel b!r "ek!lde, yapıcı b!r "ek!lde olacaktır ve bütün ülke olarak, Türk 
vatanda"ları bu çerçeve anla"masına yo#un b!r "ek!lde olumlu oy vereceklerd!r; 
çünkü, b!l!yoruz k!, Avrupa B!rl!#!ne g!r!" özgür !radeyle alınan b!r karardır, her 
ülken!n kend! ba"ına verd!#! b!r karardır. Bugün !t!bar!yle Avrupa B!rl!#! Kom!s-
yonu Türk!ye’yle !lg!l! Gel!"me Raporunu yayımlayacak. $nanıyorum k!, ülken!z!n 
Avrupa B!rl!#!ne tam üyel!#! konusunda ba"arılı b!r süreç geç!receks!n!z.

Hanımefend!ler, beyefend!ler;
Avrupa, Türk!ye’ye uluslararası demokrat!k devletler cam!asının b!r !ht!yacı 

olarak !ht!yaç duymaktadır; çünkü, Türk!ye demokrat!k devletler arenasında çok 



öneml! b!r ülked!r. Son yıllarda Türk!ye’ye olan !ht!yacımız her zamank!nden çok 
daha bar!z b!r "ek!lde ortaya çıkmaktadır. Teröre kar"ı mücadelem!z, ne yazık k!, 
bazı tara#arca yanlı"  yorumlanmakta, d!nler ve meden!yetler çatı"ması olarak ad-
landırılmaktadır; fakat, bu çok tehl!kel! b!r yorumdur. B!z!m yapmamız gereken, 
!nsanlı$a kar"ı barbarlıkla mücadeley! yürütmekt!r ve Müslüman dünya da, !nsan-
lık geçm!"!n!n ve meden!yet!n!n çok öneml! b!r parçasıdır, Türk!ye de Müslüman 
dünyayla aramızda çok öneml! b!r köprüdür.

Bu çerçevede, geçt!$!m!z Ek!m ayında Sayın %hsano$lu, %slam Konferansı 
Te"k!latının Genel Sekreter!, Parlamenter Asambleye h!tap ederken, bu konuların 
mümkün oldu$unca süratle ele alınması ve !k! taraf arasında b!r uyum sürec!n!n 
ba"laması gerekt!$!n! söylemekted!r. Aynı "ey, Sayın Morat!nos’un, %spanya Dı"!"-
ler! Bakanının b!r ça$rısıyla da devam ett!r!lm!"t!r. Bu, %spanya Ba"bakanı Sayın 
Zapatero’nun, B!rle"m!" M!lletler Genel Asambles!nde, geçt!$!m!z Eylül ayında 
yapmı" oldu$u meden!yetler !tt!fakı ça$rısının, Avrupa Konsey! çerçeves!nde de 
yo$un b!r "ek!lde gündeme alınması ve uygulamasına yönel!k b!r ça$rıdır.

Ben, Türk!ye’ye bu !n!s!yat!fe katıldı$ı !ç!n çok te"ekkür etmek !st!yorum. Müs-
lüman ülkeler !le Batı ülkeler! olarak adlandırdı$ımız ülkeler arasındak! !l!"k!ler!n 
desteklenmes!, yanlı" anla"ılmaların g!der!lmes! açısından, Türk!ye çok öneml! b!r 
role sah!pt!r. Türk!ye, b!z!m !ç!n vazgeç!lmez b!r ülked!r ve bu z!yaretler!m çerçeve-
s!nde, Türk!ye’dek! muhataplarımın destekler!n! almak, bu konudak! f!k!rler!n! ve 
öner!ler!n! almak !ç!n de z!yaretler!m! ves!le olarak kullanaca$ım. Türk!ye, b!z!m 
!ç!n, aynı zamanda jeopol!t!k meseleler açısından da çok öneml! olan vazgeç!lmez 
b!r partner n!tel!$!nded!r. Türk!ye’n!n, aynı zamanda Orta Asya cumhur!yetler!y-
le olan ayrıcalıklı !l!"k!ler!nden de faydalanab!l!r!z ve bu ülkelerdek! demokrat!k 
reformların gel!"mes!ne ve gerçekle"t!r!lmes!ndek! sürate Türk!ye’n!n ayrıcalıklı 
poz!syonunu kullanarak katkı sa$layab!l!r!z d!ye dü"ünüyorum; çünkü, bu ülke-
lerdek! !nsan haklarına da!r durumun bütün ülkeler!m!z! !lg!lend!ren b!r mesele 
oldu$una !nanıyorum.

Aynı zamanda, Türk!ye’n!n Güney Ka&aslarda da oynayab!lece$! öneml! rol-
ler oldu$una !nanıyorum. Özell!kle de Da$lık Karaba$ sorununun çözümü !ç!n 
çok öneml!. Bu bölgede s!yasî !st!krarın, sosyoekonom!k kalkınmanın sa$lanab!l-
mes! !ç!n, Türk!ye’n!n çok öneml! b!r rolü oldu$una !nanıyorum.

Türk!ye, aynı zamanda, Irak ve Ortado$u’dak! sorunların çözümlenmes! ve 
bölgen!n !st!krara kavu"turulması açısından da vazgeç!lmez b!r role sah!pt!r. Tür-
k!ye, benzer b!r "ek!lde Hazar Den!z! bölges!nden gelen enerj! kaynaklarının gü-
venl!$!n!n sa$lanması açısından da hayatî b!r öneme sah!pt!r. Bunun da ötes!nde, 
Türk!ye, Kıbrıs sorununun çözülmes!nde çok öneml! b!r rol oynamaktadır. Geç-
t!$!m!z N!san ayında, Kıbrıs Rum kes!m!n!n “hayır” oyunu kullanmasıyla bera-
ber... Asamblem!z “hayır” oyu kullanılması net!ces!nde ne kadar hayal kırıklı$ına 
u$radı$ını ortaya serm!"t!r ve bu çerçevede, tab!î k!, Kıbrıs Rum kes!m!, Kıbrıs’ın 
b!rle"mes!n! ve Avrupa B!rl!$!ne beraberce g!rmes!n! de engellem!"t!r. Aynı za-
manda Asamblem!z, Kıbrıs Türk kes!m!n! de, Annan Planını büyük b!r ço$unluk-
la desteklemeler!nden dolayı da, Ada’dak! bölünmey! sona erd!rmek ve Avrupa’da 
ortak b!r gelece$e sah!p olmak !ç!n gösterm!" olduklan v!zyondan dolayı da takd!r 
etm!"t!r ve Asamblem!z, bu çerçevede, Kıbrıslı Türklere uluslararası !zolasyonun 



kaldınlması yolunda el!nden gelen! yapmaya ba"lamı"tır. #lk a"ama olarak, bu çer-
çevede, Kıbrıs Türk toplumunun Asamblem!zde da!mî olarak tems!l ed!lmes! açı-
sından gerekl! adımlan attık ve bunu yapan !lk ve tek Avrupa kurumu b!z olduk. Bu 
çerçevede b!zler el!m!zden gelen! yapmaya devam edece$!z ve ben "ahsen devam 
edece$!m. Kıbrıs Türk cam!asının !zolasyonunun g!der!lmes! !ç!n çabalarımızı sür-
dürece$!z.

Bu çerçevede, Kıbrıs Türk toplumunun !k! tems!lc!s!, b!z!m genel oturumla-
rımızda yer alab!lmekte, çalı"ma kom!teler!m!zde bulunab!lmekted!rler. Aynı za-
manda görüyoruz k!, bölgesel meselelerde de, Parlamenter Asamblem!z yapıcı ve 
akt!f b!r rol oynamaktadır. Bu ba$lamda, Sayın Mercan ve Sayın Bayan Papad!m!t-
r!u, #mroz ve Tenados Adalarındak! Yunan azınlıklarının sorunlarını çözmek !ç!n 
çok ba"arılı b!r parlamenter heyetlerarası d!yalog örne$! göstermekted!rler.

Geçm!"! uzun dönemlere dayanan hırslar, k!nler ve anla"mazlıklann, tar!hten 
kaynaklanan olaylardan do$an anla"mazlıkların, bölgem!z!n gelece$!n! tıkama-
ması !ç!n el!m!zden gelen! yapmalıyız. Dolayısıyla, açık b!r "ek!lde, esk! yaraları 
sarmak !ç!n gerekl! g!r!"!mlerde bulunmayı te"v!k etmel!y!z. Bütün ülkeler!n geç-
m!"ler!nde olmu" olaylarla !lg!l! ulusal onurlarından vazgeçmeks!z!n, kend!ler!n! 
arındırmaları ve geçm!"!n yükler!nden kurtulmalarının çok öneml! oldu$unu dü-
"ünüyorum. Almanya bunu yaptı; ben!m ülkem Hollanda, bunu, 50 yıl !çer!s!nde 
ancak ba"arab!ld!, Endonezya !le !lg!l! meseleler!n! çözümleyeb!lmes!... Dolayısıy-
la, s!zler! de bu "ek!lde, geçm!"!n yaralarını sarmanız yolunda, açıklık !lkes! çerçe-
ves!nde konuya yakla"manız !ç!n te"v!k etmek, cesaretlend!rmek !st!yorum. Ko-
nu"mamın ba"ında da söylem!" oldu$um g!b!, ülken!zde gerçekle"m!" olan s!yasî 
ve mevzuata da!r reformlar, gerçekten de çok yo$un b!r "ek!lde ortaya konmu"tur. 
Ben de, 22 Haz!ran 2004 tar!h!nde Türk!ye’n!n !zleme sürec!n!n sonlandırılması 
gerekt!$!ne da!r oy kullananlardan b!r tanes!yd!m ve bu do$ru b!r karardı; çünkü, 
çok c!ddî kararlarla demokras!, !nsan hakları ve hukukun üstünlü$ü konusunda 
çok c!ddî gel!"meler kaydetm!"t!n!z. S!zler!n yaptı$ı gel!"meler !çer!s!nde... 6 nu-
maralı protokolü onaylayarak ölüm cezasını kaldırdınız; aynı zamanda, pek çok 
anayasal de$!"!kl!k yaptınız, çok part!l! demokrat!k s!steme katkı sa$ladınız, gü-
vence, altına aldınız, M!llî Güvenl!k Konsey! ve ordunun roller!n! sınırlandırdınız, 
devlet güvenl!k mahkemeler!n! kaldırdınız; çok öneml! kararlar alarak, !"kenceyle 
mücadele konusunda çalı"malar ortaya koydunuz, kadın-erkek e"!tl!$!n! garant! 
altına almak !ç!n çalı"malar yaptınız. #fade özgürlü$ü, d!n özgürlü$ü, azınlıkların 
haklarının korunmasına da!r ve yolsuzlukla mücadele konusunda çok çalı"malar 
yaptınız. Bütün bu aldı$ınız kararlardan ve gerçekle"t!rm!" oldu$unuz çabalardan 
dolayı s!z! kutluyorum, bunların h!ç de kolay olmadı$ını b!l!yorum.

#zleme sürec!n! kapatırken, net!celend!r!rken, Asamblem!z, Türk!ye’dek! yet-
k!l!ler!n bu konulardak! çalı"malarını devam ett!rece$!ne da!r !nancını da d!le ge-
t!rm!"t! ve !zleme sonrası dönemde de d!yalogun çok öneml! oldu$u ve 12 hususun 
bu anlamda tak!p ed!lece$!n! söylem!"t!.

Bu çerçeve !çer!s!nde yüzde 10’luk b!r seç!m barajından bahsed!l!yor, bunu 
sayab!l!r!z; aynı zamanda, b!r ombudsman s!stem!n!n kurulması ve aynı zamanda, 
Avrupa Çerçeve Konvans!yonu, s!z!n de b!ld!$!n!z g!b!, ulusal ve bölgesel azınlık-
ların d!ller!n!n korunmasına da!r b!r konvans!yon. Bunun !mzalanması ve onay-



lanması, 13 numaralı protokol -k!, zaten !mzaladınız- ölüm cezasının kaldırılması, 
Avrupa Konsey!n!n hukukî enstrümanlarının kullanılmasının hızlandırılması ve 
özell!kle kültürel ve d!l çe"!tl!l!#!n!n muhafaza ed!lmes! ve özell!kle de Kürt men-
"el! Türk vatanda"larının bu çerçevede haklarının kullanılmasına te"v!k ed!lmes! 
ve y!ne, aynı çerçevede, Vened!k Kom!syonundan gerekt!#! takd!rde daha fazla 
yardım alınması, uzmanlı#ına ba"vurulması; çünkü, 1982 Anayasasının reforme 
ed!lmes! ve 1380 numaralı karardak! yer!ne get!r!lmes! gereken hususlara uyumun 
kolayla"tırılması açısından Vened!k Kom!syonunun uzmanlı#ı ve yardımı faydalı 
olab!l!r d!ye dü"ünüyorum ve !fade özgürlü#ü açısından bakacak olursak, Sayın 
Orhan Pamuk’a kar"ı açılmı" olan davanın b!r an önce durdurulaca#ından em!n 
oldu#umu dü"ündü#ümü söylemek !st!yorum ve b!r daha bu t!p davaların açılma-
yaca#ını üm!t ett!#!m! söylemek !st!yorum.

D!n özgürlü#ü, aynı zamanda, en !y! "ek!lde ortaya konulab!lmel!. D!n !le dev-
let arasındak! ayrılı#ın çok d!kkatl! b!r "ek!lde uygulanab!l!yor olması çok önem-
l!d!r. Yolsuzlukla mücadelen!n ne kadar öneml! oldu#unu söylemeye gerek b!le 
yok zaten ve em!n!m k! bütün bu reformlar, saydı#ım reformlar zaten toplumun 
deste#!yle ortaya konulacaktır; çünkü, herhang! b!r karar, b!rl!kler!n, s!v!l toplum 
kurulu"larının, halkın deste#! olmaksızın uygulamaya konulamaz; çünkü, halklar, 
vatanda"larımız bütün parlamentolar arasındak! esas ba#ı sa#layan unsurlardır. 
Halkın deste#!n! almak çok çok öneml!d!r.

Esasında, burada sözler!me devam ederken Atatürk’ten b!r alıntı yapmak !s-
t!yorum. Atatürk dem!"t!r k!: “Gördü!ümüz her "ey esasında kadının yaratıcılı!ının 
ürünüdür.” Türk kadını, e"!t hak ve özgürlüklere, s!yasî haklara bu Atatürk saye-
s!nde ba"latılan reformlarla kavu"mu"tur. Ben de bu fırsattan !st!fade ederek "unu 
söylemek !st!yorum: Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ndek! kadın m!lletvek!ller!n!n 
tems!l oranı Parlamentolararası B!rl!#!n verd!#! rakamlara göre yüzde 4,4’le kısıtlı 
kalmaktadır ve em!n!m k!, bu yüzden!n artırılmasından hep!m!z çok daha fazla 
fayda elde edece#!z. B!z!m Parlamentomuza bakacak olursak... B!z!m Parlamento-
muzdak! hanımların tems!l! yüzde 20’n!n b!raz üzer!nded!r ve y!ne de daha !y!s!n! 
yapıp bu oranı artırab!lece#!m!z! dü"ünüyoruz. Kadınların parlamentoda gere#!-
n!n altında tems!l ed!l!yor olması tek b!r ülkeye a!t b!r problem de#!l tab!î k!.

Ne yazık k!, a!le !ç! "!ddet göstermekted!r k!, Türk!ye’de oldu#u g!b! Avrupa’da 
da halen çok c!ddî b!r problem olmaya devam etmekted!r. Geleneklerden kaynak-
lanan, kızların, kadınların öldürülmes! b!r "!ddete dönü"mekted!r ve bunun mut-
laka net!celend!r!lmes!, sonlandırılması gerekmekted!r. Mustafa Kemal Atatürk 10 
Kasım 1938 günü hayatını kaybett! ve b!r yas günü s!z!n ülken!z !ç!n bugün, b!l!yo-
rum ve bunun b!l!nc!nde olarak bugün Anıtkab!r! z!yaret ett!m ve Türk!ye Büyük 
M!llet Mecl!s!nde s!z!n kar"ınızda s!ze h!tap ederken “Atatürk” !sm!n! Atatürk’e, 
Mustafa Kemal’e ver!rken neler h!ssett!#!n!z! de gayet !y! b!l!yorum; yan!, Türkle-
r!n babası !sm!n! ver!rken neler h!ssederek bu !sm! verd!#!n!z! anlayab!l!yorum. 
Kend!s! b!r hukuk ve sosyal pol!t!k ve kültürel reformları gerçekle"t!rm!", bugünkü 
Türk!ye’n!n temeller!n! atmı"tır ve em!n!m k!, s!z de O’nun yolundan g!decek b!r 
parlamentosunuz. B!zler, adalet s!stem!m!z!, kanunlarımızı, hukukî b!r!mler!m!z!, 
organlarımızı bu yüzyılın !ht!yaçlarına cevap vereb!lecek hale get!rmel!, b!z! ba#la-
yan, alıkoyan z!nc!rler!m!zden kurtulmalıyız.



Sevg!l! dostlarım,
S!ze h!tap ederken ben b!r Türk dostu, Türk!ye dostu olarak s!zlere h!tap ed!-

yorum. Açık b!r "ek!lde ve dürüst b!r "ek!lde s!zlere h!tap etmek !st!yorum. Ben!m 
söyled!kler!m! lütfen ele"t!r! olarak almayınız. S!z!n bu har!ka ülken!zde her zaman 
bulunmaktan onur duydum. Bugün de onur duyuyorum ve ben! d!kkatle d!nle-
d!#!n!z !ç!n çok te"ekkür ed!yorum. Sözler!n yapıcı anlam !fade etmekteyd!, asla 
ele"t!r! n!tel!#!nde de#!ld!. (Alkı!lar)





!k"nc" Yasama Yılı

19. B!rle"!m
13 Kasım 2007 Salı
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Ba"kan : Ba"kan Vek!l! #ükran Güldal Mumcu
Kat!p Üyeler : Yusuf Co"kun (B!ngöl), Canan Candem!r Çel!k (Bursa)

!sra"l Devlet Ba#kanı $"mon Peres

Sayın Cumhurba!kanı,
Sayın F"l"st"n Yönet"m" Ba!kanı,
Sayın Mecl"s Ba!kanı,
Saygıde#er Mecl"s üyeler";
Parlamentonuzda bulunmaktan büyük kıvanç ve huzur duyuyorum. Parla-

mentonuz geçm"!te tar"h yazmı! ve "ler"s" "ç"n tar"h yazmaya devam edecekt"r.
Kemal Atatürk “Kend! hayatlarımızda mutlulu"a ula#manın tek yolu, kend!-

m!z!n de"!l, b!zden sonra gelecekler!n çıkarlarını gözetmekt!r.” dem"!t"r. Türk"ye, son 
yüzyılda b"r devr"m ya!adı, esk" b"r "mparatorluktan güçlü b"r cumhur"yete dönü!-
tü. Geçm"!e gömülen b"r varlıktan, kend"s", bölge ülkeler", onların d"nler" ve ba!-
ka d"nlerden halklar "ç"n, $sra"l’"n tanrısı "le $sma"l’"n tanrısının yıkım de#"l hayat 
tanrısı oldu#unun kanıtladı#ı yen" b"r gelecek yaratan b"r varlı#a dönü!tü. Yahud" 
halkının, s"zler"n ülkes", "nsanları ve kültürü "le "l"!k"ler" çok esk" ve köklüdür. Be-
n"m m"llet"m, tıpkı s"z"nk" g"b", b"nlerce yıla yayılan b"r tar"h hafızasına sah"pt"r. 
$nanç, hafıza ve umut Yahud" halkının var olu!unun temeller"d"r. Büyük acılar 
çekerek yakla!ık "k" b"n yıl oradan oraya savrulduktan sonra anavatana dönmü! 
olmak bunun del"l"d"r. B"z hatırlayan b"r m"llet"z. B"z, halkımızın ba!ına büyük b"r 
felaket geld"#"nde, atalarınızın atalarımıza nasıl el uzattı#ını hatırlıyoruz. $spanya 
Kralı $spanya’da yerle!"k Yahud" toplumunu, Hr"st"yan "nancını ben"msemek ya da 
$ber Yarımadası’ndan kovulmak arasında "mkânsız b"r terc"h yapmaya zorlayan b"r 
karar yayınlandı#ında, Yahud"ler"n ço#u sürgünü seçt". Fakat, Avrupa ülkeler"n"n 
ço#u onları kolları açık beklem"yorlardı.

Sadece $stanbul’dak" “Yüce Kapı” toplu olarak göç etmeler"ne ve Osmanlı $m-
paratorlu#u topraklarında yerle!meler"ne geç"t verd". Burada kend" manev" hayat-
larını sürdüreb"lecekler" ve "nançlarına göre d"nler"n" uygulayab"lecekler" ho!gö-
rülü b"r yuva buldular.



!spanya’dan gelen Yahud"ler Türk"ye’de "lk matbaayı kurduklarında, b"lge Sul-
tan II. Bayez"d’den #u övgüyü aldılar:

“Ferd!nand’ın akıllı b!r kral oldu"u nasıl söyleneb!l!r k!! Kend! ülkes!n! daha 
fak!r b!z!mk!n! !se daha zeng!n yaptı.”

Ben buraya #"ddet "çeren d"nî a#ırılık dalgalarının kend" modern kıyılarını 
yalamasına "z"n vermeyen dost ve aydınlık !slam kültürü Türk"ye’ye takd"rler"m"z" 
"fade etmeye geld"m. Türk"ye, felsefe, sanat, b"l"m, m"mar" ve "nsan yaratıcılı$ının 
tüm alanlarına büyük katkısı olmu# !slam meden"yet"n"n görkem"n" tems"l etmek-
ted"r.

Türk"ye bugün de !slam kültürünün onurunu tahr"k, nefret ve terör vasıta-
sıyla onun gerçek "majını bozmaya çalı#anlara kar#ı en ön sırada korumaya devam 
etmekted"r. Türk"ye’n"n tak"p ett"$" yolu çepeçevre b"r uyum yaratma vasıtası ola-
rak görüyoruz. D"$er tara%an !ran -saklamayaca$ım- d"$erler" üzer"nde kend" he-
gemonyasını kurmayı amaçlamaktadır. Türk"ye "nanca, !ran end"#eye yol açmak-
tadır. Bu nedenle Türk"ye hem Orta Do$u hem de Avrupa "ç"n gerekl"d"r. Ben"m 
görü#üme göre Avrupa’nın Türk"ye’ye "ht"yacı Türk"ye’n"n Avrupa’ya "ht"yacından 
daha az de$"ld"r. !sra"l halkı adına s"zler"n ve halkınızın rolünü ve görev"n" saygıyla 
selamlıyorum.

Saygıde$er Mecl"s üyeler",
Buraya F"l"st"nl"ler "le aramızda b"r barı# anla#ması yapma çabalarına katkıda 

bulunmak ve Sur"ye’den Yemen’e kadar tüm bölgede ban# "mkânlarının ara#tırıl-
ması "ç"n f"k"r alı#ver"#"nde bulunmak, sadece d"nlen"lmek de$"l, d"nlemek "ç"n 
geld"k. Terörü kınama konusunda b"rle#t"k. Terörün ahlak" b"r temel" yoktur. Te-
rör, b"r yıkımdır ve mesajı kandır. B"z hep b"rl"kte terör tehl"kes"nden kurtulmak 
ve bölgem"ze yen" b"r ufuk açmak "st"yoruz. Çünkü b"l"m ve teknoloj" vasıtasıyla da 
bölgem"z" yoksulluk ve dü#manlıktan kurtarab"l"r"z.

Türk"ye, Gazze &er"d"’n"n terör deh#et"nden ve ate#lenen füzelerden kurtarıl-
masına, kaçırılan !sra"l askerler"n"n "ades"ne ve 1,5 m"lyon F"l"st"nl"n"n normal ha-
yatlarına dönmes"ne de katkıda bulunab"l"r. Füzeler sökülür, askerler ger" döner ve 
Gazze ve kom#uları sükûnetle tanı#ırlar. Türk"ye’n"n, mevcut l"derl"$" altında, s"yas" 
barı#ın tes"s" ve ekonom"k, yerel ve bölgesel barı#ın "n#ası "ç"n en "y" "mkânlannı 
kullanmaya hazır olması çok öneml"d"r.

Sayın Mecl"s üyeler",
!sra"l devlet"n"n bu anla#mazlı$a son vermeye kararlı oldu$unu beyan etmek 

"st"yorum. Barı#, !sra"l devlet"n"n çıkarlarının ba#ında gelmekted"r. F"l"st"n halkına 
ve kend"s"yle Ba#bakanımız arasında güvene dayalı b"r "l"#k" olu#turmu#, etk"ley"c" 
b"r l"der olan Sayın Mahmut Abbas ba#kanlı$ındak" seç"lm"# l"derl"$"ne saygı duy-
maktayız. Bu güven "l"#k"s", Türk"ye’n"n saygıde$er Cumhurba#kanı ve Ba#bakanı 
"le !sra"l l"derl"$" arasında mevcut kar#ılıklı güven ve saygı "le aynı #ek"lde s"yas" 
sürece büyük katkıda bulunacaktır.

Türk"ye, Annapol"s Konferansında b"r ortak olacaktır. Annapol"s, b"r açılı# 
toplantısı de$"ld"r, b"r göster" h"ç de$"ld"r. Tara'arın b"r barı# anla#masının der"n-
l"$"ne "necekler" ve ona b"r yön, çerçeve ve "vme verecekler", üzer"nde uzla#ılmı# 
b"r n"reng" noktasıdır.



Bu, tar!hî b!r ba"arısızlık hâl!ne dönü"memes! gereken tar!hî b!r fırsattır. 
Farklı dualar okusak b!le, gözler!m!z aynı semaya, aynı Orta Do#u v!zyonuna çev-
r!l!d!r. Burada, tüm tara$arca saygı duyulan ve üç kıtayı b!rb!r!ne ba#layan Türk!ye 
kend! e"s!z katkılarını yapab!l!r. Bu s!yas! ufuk, %sra!l devlet!n!n yanı sıra b!r F!l!st!n 
devlet!n!n kurulmasına yol açacaktır. Demokrat!k %sra!l devlet!n!n yanı ba"ındak! 
demokrat!k, ba#ımsız, refah !ç!nde b!r F!l!st!n devlet!, hep!m!ze zarar veren dü"-
manlık ve terörün son bulmasını mümkün kılacak ve gereks!z sava"larda topra#ın 
mahvolmasını, suyun zeh!rlenmes!n!, havanın k!rlenmes!n! ve kaynakların z!yan 
ed!lmes!n! önlem!" olaca#ız. Barı" geç!c! b!r menfaat de#!ld!r, kalıcı b!r amaçtır; 
sava" g!b! tek tara$ı olamaz, umut g!b! çok tara$ı olmalıdır.

Saygıde#er Mecl!s üyeler!,
Yen! b!r yola g!den üç ortaklı bu toplantının b!r e"! daha yoktur tar!hte. Bu 

yen! b!r umut b!rle"!m!d!r. Umuyorum k! bu sabah üzer!nde görü"tü#ümüz Anka-
ra Forumu ve programı barı" !ç!n kalıcı b!r rüzgâr est!recek ve bu rüzgârı sadece 
z!rve toplantılarında de#!l, halklar arasında h!ssed!lecek b!r barı"a dönü"türmek 
!ç!n ekonom!k b!r enerj! yaratacaktır; terör yer!ne kalkınma ve b!l!m ve teknolo-
j!n!n manev! m!rasımıza zarar vermeyecek büyük b!r potans!yel yarattı#ı yen! b!r 
ça#a açılan b!r kapı olacaktır. Bu platformu, F!l!st!n halkının L!der! -b!zdek! adıy-
la- Abu Mazen !le payla"maktan mutluyum, kend!s! barı"a do#ru yönelen büyük 
b!r k!"!l!kt!r. Oslo Anla"ması’nı, Wash!ngton’da Beyaz Saray’ın ç!menler! üzer!n-
de yapılan b!r törende; o, F!l!st!n halkı, ben de %sra!l adına beraber !mzaladık. Bu 
anla"ma, Orta Do#u’dak! rutun! de#!"t!rd!. Çünkü !lk defa halkların barı"a do#ru 
!lerleyece#! b!r yol yarattı. Bu yol zor ve engellerle dolu olmakla b!rl!kte bugün de 
!k! halk !ç!n !k! devlet çözümüne ula"mak !ç!n kararlıyız: F!l!st!n halkı !ç!n F!l!st!n 
devlet!, Yahud! halkı !ç!n Yahud! devlet!. Burada bu yol üzer!nde yen! b!r sa&ayı 
ya"ıyoruz. Bu e"! görülmem!" tabloda, Türk!ye, kend! s!stem!n! yaratmı" olan bu 
büyük ülke, bu tar!hî süreçte, s!yas! barı" !le ekonom!k barı"ın, gelenek ve b!l!m!n 
b!rle"t!r!lmes!ne e"s!z b!r katkıda bulunarak akt!f b!r man!vela görev!n! üstlenmek-
ted!r.

Türk!ye artık hem ortak hem de yapımcıdır, hem global b!r m!mar hem de 
yerel b!r mühend!st!r. Türk!ye !le %sra!l arasındak! çok gel!"m!" stratej!k ve eko-
nom!k çıkarlar, yılda m!lyarlarca dolara ula"an kar"ılıklı t!caret hacm! ve n!haye-
t!nde s!yas! ve stratej!k !l!"k!ler!m!z aramızdak! cesur, gel!"en ve yararlı !" b!rl!#! 
!ç!n mükemmel ve !st!krarlı b!r temel te"k!l etmekted!r. Daha az öneml! olamayan 
b!r d!#er boyut !se !k! halk arasındak! “vatanda"-halk-!nsan” sev!yeler!ndek! !l!"-
k!lerd!r. Ülken!z!n güzel !nsanları, kültürü, do#ası ve gen!" sah!ller! %sra!l halkının 
kalb!n! kazanmı"tır. Bunun en açık !fades! yüz b!nlerce %sra!ll! tur!st!n her sene ve 
her mevs!mde tekrar tekrar Türk!ye’ye gelmes!d!r.

Türk vatanda"larının sek!z yıl önce ba"larına gelen deprem felaket!nde %sra!l’!n 
yardımlarını takd!rle kabul ett!kler!n! ve Türk halkının %stanbul’dak! “Neve Sha-
lom” ve “Beyt %srael” s!nagoglarına dört yıl önce yapılan kanlı saldırıları der!nden 
kınadıklarını b!l!yorum. Teröre kar"ı mücadelede, bazı nüanslar olsa da, ortak b!r 
kader! payla"ıyoruz. Ekselansları, ülken!z!n "anlı geçm!"!n!n büyük gelece#! !ç!n 
sadece b!r önsöz te"k!l ett!#!n! dü"ünüyorum.



Yahud! halkı !le F!l!st!n halkının tar!hler!n!n de barı" !ç!ndek! #sra!l devlet!, 
F!l!st!n devlet! ve tüm bölge !ç!n parlak b!r gelece$e !"aret ett!$!ne !nanıyorum. 
Gerçek dostluk, az!m ve kararlılıkla, Do$u Akden!z havzasındak! halklar, d!nler ve 
toplumlar arasındak! uzla"ma, karde"l!k ve ortaklık !ç!n çalı"aca$ız.

Büyük Türk "a!r! Cah!t Sıtkı Tarancı’nın sam!m! sözler!n! çok sever!m:
“Memleket !ster!m
Gök mav!, dal ye"!l, tarla sarı olsun;
Ku"ların, ç!çekler!n d!yarı olsun.
Memleket !ster!m
Ne ba"ta dert ne gönülde hasret olsun;
Karde" kavgasına b!r n!hayet olsun.
Memleket !ster!m
Ne zeng!n fak!r ne sen ben farkı olsun;
Kı" günü herkes!n ev! barkı olsun.
Memleket !ster!m
Ya"amak, sevmek g!b! gönülden olsun;
Olursa b!r "!kâyet ölümden olsun.”

Türk!ye, #sra!l ve bütün bölge halkları arasındak! dostluk anla"ması çok ya"a-
sın! Tanrı dostlu$umuzu da!m ets!n! Te"ekkür ed!yorum. Sa$lıklı ve güçlü kalın. 
(Alkı"lar)



!k"nc" Yasama Yılı

19. B!rle"!m
13 Kasım 2007 Salı

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 15:00
Ba"kan : Ba"kan Vek!l! #ükran Güldal Mumcu
Kat!p Üyeler : Yusuf Co"kun (B!ngöl), Canan Candem!r Çel!k (Bursa)

F!l!st!n Ulusal Yönet!m! Ba"kanı Mahmud Abbas

Sayın Ba!bakan Recep Tayy"p Erdo#an,
Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s" Ba!kanı Sayın Koksal Toptan,
De#erl" karde!ler"m,
Sayın m"lletvek"ller",
Muhterem haz"run;
Yüce Allah’ın selam, rahmet ve bereket" hep"n"z"n üzer"ne olsun. Yüce Mec-

l"s"n"z" z"yaret"mden ve s"zlere h"tap etmem"ze "l"!k"n naz"k davet"n"zden büyük 
memnun"yet duydu#umu "fade ederek konu!mama ba!lamak "st"yorum. Yüce 
Mecl"s"n"z sa#lam demokras"n"n kales"d"r, f"krî ve s"yas" ço#ulculu#un ham"s"d"r. 
Bu ço#ulculuk b"z"m "ç"n Orta Do#u’da ve Arap bölges" "ç"n ayrıca örnek olu!tur-
maktadır. Arzumuz, bundan es"nlenerek yol alab"lmekt"r.

Türk"ye çıkarlarının part"sel ve s"yas" rekabet"n üstünde tutulması, yönet"m"n 
barı! "ç"nde el de#"!t"rmes", yetk"n"n m"llete ver"lmes" hususunda Türk"ye’n"n ser-
g"lem"! oldu#u uygar ve demokrat"k uygulaması, bölge halkları ve F"l"st"n halkınca 
takd"rle "zlenmekted"r. Türk"ye, bu yüce Mecl"s"yle, cumhur"yet"n"n gücüne güç 
katarak "dame ett"rm"!t"r, vatanda!larının, ayrı da olsa dü!ünceler"n" zeng"nl"k ola-
rak kabul etm"!t"r.

B"z de F"l"st"n’de demokras"n"n yerle!mes"n" arzuladık. Seç"mlere dayalı yen" 
b"r s"yas" s"stem" olu!turmak "sted"k. Bu gayretler"m"z, ba#ımsızlık mücadelem"z"n 
b"r parçasıdır. Aynı zamanda, ba#ımsız F"l"st"n devlet"n"n çek"rde#" olsun "sted"k. 
Genel seç"mler ve sandık aracılı#ıyla yönet"m"n el de#"!t"rmes"n" ve yetk"n"n ta-
mamen halka bırakılmasını "sted"k. S"zler"n uygulamasını tak"p etmey" arzuladık. 
Ancak, üzülerek bel"rtey"m, bu hedefe ula!mak "ç"n, bütün gayret ve çabalarımıza 
ra#men, bazı uluslararası baskılara maruz kaldık. Ayrıca, s"yas" ve ekonom"k yaptı-
rımlara ve ambargolara hedef olduk ve böylel"kle, bu deney"m"m"z"n ba!arısızlı#a 
ula!ması "ç"n baskılara maruz kaldık. Ayrıca, "ç"m"zde de bazı güçler, demokras" 
yolundak" gayretlere "nanmadılar ve bunları reddett"ler ve demokras"n"n altyapısı-



nı olu!turan hukuk" ve yasal düzenlemeler" de kabul etmed"ler. Kuvvete ba!vurma, 
s"yas" ve askerî devr"mlere daha öncel"k verd"ler ve böylel"kle halka g"d"lmes"n" 
reddett"ler. U#ra!mamıza ra#men, s"zler"n de uygulamasını tatb"k edemed"k b"z 
F"l"st"n’de.

Sayın Ba!kanlar, de#erl" m"lletvek"ller";
Yüce Allah Türk"ye’ye müstesna co#rafık konuma sah"p b"r yer bahsetm"!t"r. 

Bas"retl" l"derler", tar"h"n muhtel"f dönemler"nde "nsanlı#a b"rl"k, beraberl"k tab-
losu sunmu!lar, kültür ve s"yas" köprü olarak Türk"ye’n"n görev "fa etmes"n" ba-
!armı!lardır. $nsanlık bunu görmü!tür. B"z bu ves"leyle Türk"ye’ye takd"rler"m"z" 
sunuyoruz. Ayrıca, “D"nler Arası D"yalog” ba!lı#ı altında Türk"ye’n"n öncülü#ünde 
ba!latılan bu öneml" u#ra!tan dolayı da takd"rler"m"z" sunmak "st"yoruz.

Türk"ye’n"n bölgesel ve uluslararası düzeydek" etk"nl"#"n"n b"l"nc" "ç"ndey"z. 
B"z, F"l"st"n’de karde! ülke Türk"ye "le s"yas" ve ekonom"k alanda gel"!mekte olan 
"l"!k"ler"m"z"n vardı#ı düzeyden memnun"yet duyuyoruz. Ayrıca, bu ves"leyle, 
muhakkak huzurunuzda d"le get"rmem lazım; F"l"st"n’e ve F"l"st"n davasına olan 
deste#"n"zden dolayı muhakkak te!ekkür etmek "st"yorum. F"l"st"n halkının "ra-
des", ba#ımsız F"l"st"n Devlet"’n"n kurulması yönünde sürekl" b"zler" desteklem"!-
s"n"zd"r. Türk"ye gerek $sra"l-F"l"st"n uyu!mazlı#ı gerekse Arap-$sra"l uyu!mazlı-
#ına çözüm bulma yolunda etk"n rollerde bulunaca#ına ve buna "mkân oldu#una 
b"zler "nanıyoruz. S"z"n rolünüz, uluslararası barı!sever ülkeler"n roller" yanı sıra 
ve uluslararası kurulu!ların deste#"n"n yanı sıra kes"nl"kle etk"l" olacaktır. B"zler 
bu günlerde, Annapol"s Uluslararası Barı! Konferansı önces"nde, onun ar"fes"nde 
ya!amaktayız.

H"ç ku!kusuz, b"z, "t"dal"n ve bölgem"zde barı!ın gerçekle!mes"n" arzuluyo-
ruz. Mün"h toplantı sonuçlarında "k" tara%an b"r" kazanacaktır, ya barı! tara%arları, 
"t"dal tara&arı ya da kuvvete ba!vuran, "!gal" devam ett"ren ve sava! tara%arı olan 
kazanacaktır. B"zler aynı kampta yer alıyoruz, F"l"st"n ve Türk"ye Barı!çı b"r tutum 
"zl"yoruz, a!ırıcılı#ı redded"yoruz, halklarımızın kar!ıla!tı#ı güçlüklere ve zorluk-
lara gö#üs gereb"lmem"z "ç"n barı!çıl yolları "zlemektey"z.

Bütün bunlara "laveten, kültürümüz ve "nancımızın temel"n" olu!turan pren-
s"pler"m"z ve "nsan" de#erler, ılımlılı#ı, "t"dal", barı!çı olmayı emretmekted"r. $nsan-
lık arasında ayrım yoktur, "nsanlık e!"tt"r. Ba!ka b"r ulusun halkına kar!ı dü!manca 
davranma, haksız yere zulmetme ve topra#ını "!gal etme, h"çb"r zaman, ne "nsanlık 
kuralları ne de d"nî "nançlarımızla ba#da!mamaktadır. B"zler barı! yolunda gerekl" 
gayret ve çabayı devam ett"r"yoruz. Hâl"hazırda gayretler"m"z kes"nt"s"z devam ed"-
yor. Dörtlü kom"ten"n çabalarını destekled"k. Amer"ka Ba!kanı Bush’un g"r"!"m"n" 
ve kapsamlı barı! yolunda, "k" devletl" esas üzer"ne kurulu ça#rısını ve g"r"!"m"n" 
destekled"k ve $sra"l’"n yanı sıra ba#ımsız b"r F"l"st"n devlet"n"n olu!masını öngör-
mekted"r bu görü!. Amer"ka Dı!"!ler" Bakanı Doktor R"ce’ın hâl"hazırdak" gayret-
ler"n" de destekl"yoruz. Z"ra, bu gayretler ba#lamında, 1967 yılında "!gal ed"lm"! 
olan F"l"st"n topraklarının tamamının $sra"l "!gal"nden kurtarılması ve tara&ar ara-
sında uyu!mazlı#a neden olan konulara çözüm bulunması öngörülmekted"r. Bu 
müstesna fırsatın haf"fe alınması tehl"kel" sonuçlar do#uracaktır veya bu fırsatın 
gerçekle!mes"n"n önüne engeller çıkarılması, dar b"r açıdan bakılması olumsuz 
net"celere yol açacaktır veya hâl"hazır durumun emr"vak" olarak kabul ett"r"lmeye 



gayret ed!lmes! h!ç ku"kusuz olumsuz net!celere yol açacaktır. Bu müstesna fırsatı, 
uyu"mazlık tar!h!nde bu müstesna fırsatı muhakkak de#erlend!rmem!z lazım, ba-
"arıya ula"ması !ç!n elden gelen gayret! sarf etmem!z gerekmekted!r.

B!z daha önce müteadd!t kereler bel!rtt!k, !"gal, yerle"!m yerler!n!n gen!"le-
t!lmes!, duvar !n"aatının devam ed!lmes! bölgede barı"a ve güvene altyapı olu"-
turamayaca#ını bel!rtt!k. Bunun yanı sıra, 12 b!nden fazla F!l!st!nl! vatanda"ımın 
tutukluluk hâller! devam etmekted!r, köyler ve kentler arasında yüzlerce bar!kat-
lara devam ed!lmekted!r. B!z, F!l!st!nl!, $sra!ll! ve Arap, gelecek ku"akları tehd!t ve 
sava"lardan arındırılmı" b!r gelecek d!l!yoruz. F!l!st!n sorununun tüm yönler!yle 
çözüme kavu"ması üzer!nde dururken bölgedek! gen!" kapsamlı ban" çabalarını da 
unutmuyoruz. Bunlar, aynı zamanda bu çabalar Lübnan toprak sorunu !le !"gal al-
tındak! Sur!ye’ye a!t Golan’ı da kapsaması gerek!yor, aynı zamanda sayıları 5 m!lyo-
nu bulan F!l!st!nl! mültec!ler!n sorununa da köklü b!r çözüm get!rmes! gerek!yor. 
Dünya ve bütün !lg!l! tara%ar Arap tutumunun "!md! bütün bölgey! kapsayacak 
gen!" kapsamlı b!r barı" !ç!n gerçek b!r temel olu"turdu#unu görmel!.

B!rle"m!" M!lletler Güvenl!k Konsey!, $slam Konferansı Te"k!latı tarafından 
da yayınlanan kararlarla da desteklenen Arap barı" g!r!"!m!, Arapların gerçek b!r 
barı"a hazır olduklarını göstermekted!r; k!, B!rle"m!" M!lletler kararı, b!ld!#!n!z 
üzere -1515 no.lu bu karar- Arap g!r!"!m!n! de !çer!yordu ve aynı zamanda $slam 
konferansının da kabul etm!" oldu#u bu Arap g!r!"!m! veyahut da d!#er herhang! 
b!r yol har!tası projes!n! de -barı"la !lg!l! olarak- bunlann heps!n! kabul etmektey!z. 
Böylece, bütün bölge ülkeler! arasında daha açık yen! !l!"k!ler !ç!n fırsat yaratılmı" 
olacak. Bu g!r!"!m aynı zamanda bölgesel kalkınma projeler!n!n gerçekle"mes!ne 
de katkıda bulunacak ve y!ne aynı zamanda bölgesel kalkınma projeler!n! ve gel!"-
m!" b!r ekonom!k !" b!rl!#!n! sa#layacaktır. G!r!"!m, ayrıca, gerg!nl!#!n temel se-
beb!n! ortadan kaldıracak. B!l!nd!#! üzere, bölgedek! gerg!nl!k, "!ddet ve pe" pe"e 
gelen sava"ların arkasında da y!ne bu sebep yer almaktadır. &üphes!z k!, Kudüs 
"ehr! !sten!len barı"ta öneml! b!r yer tutmaktadır. Bu önem! sadece F!l!st!n ve $sra-
!ll!ler !ç!n de#!l, aynı zamanda her üç tek tanrılı d!nler !ç!n de geçerl!d!r. B!z burada 
Do#u Kudüs’ün 1967 yılında !"gal ed!len topraklardan ayrılmaz b!r parça oldu#u-
nu vurgulamak !st!yoruz. F!l!st!n devlet!n!n Do#u Kudüs’ten ba"ka b!r ba"kent! 
olmayaca#ını da vurgulamak !st!yoruz.

Gelecekte Kudüs !ç!n çözüm get!recek $slam Konferansı’na üye karde" ülkele-
r!n katkılarını da memnun!yetle kar"ılayaca#ımızı b!ld!r!yoruz. Tab!!, bu yapılırken 
bütün d!nler!n haklarının korunması, bütün kutsal mekânlara geç!"ler!n serbest 
bırakılması ve d!nî temele dayalı dü"manlık ve gerg!nl!k yaratacak engellemeler-
den uzak kalınması da gerek!yor.

Bugün Kudüs’ün ambargo ve etrafına örülmü" olan duvarlardan dolayı çek-
m!" oldu#u zorluklar, gerek Müslüman gerekse Hr!st!yan vatanda"ların kutsal 
mekânlarını z!yaret etmeler!ne get!r!len kısıtlamalar, tar!hî ve kültürel dokusunun 
ve çok çe"!tl!l!#!n!n ortadan kaldırılması !ç!n harcanan çabalar, b!z!m !ç!n ve böl-
gedek! bütün tara%ar !ç!n !"gal!n sona erd!r!lmes! ve ho"görü !le !nsan! e"!tl!#!n 
sa#lanması !ç!n gerçek b!r ölçü olu"turuyor.

Sayın Ba"kan,
&üphes!z k!, s!zler de bölgedek! bazı ülkelerde var olan durumlardan dolayı 

end!"e duyuyorsunuz. Aynı zamanda !ç çek!"meler!n sona ermes! ve aynı zamanda 



karde! Irak’ta barı!ın sa"lanması ve karde! Irak halkının #ç#nde bulundu"u zor du-
rumlardan kurtulması #ç#n, y#ne aynı !ek#lde Irak’ın ba"ımsızlı"ı ve toprak bütün-
lü"ünün korunması ve barı! #ç#n rolünün yen#den kazandırılması #ç#n gereken#n 
yapılmasını d#l#yoruz. B#z aynı zamanda Lübnan’da barı!ın sa"lanmasını temenn# 
ed#yor ve d#l#yoruz. Anayasal düzen# #le ba"ımsızlık ve demokrat#k deney#m#n#n 
korunmasını d#l#yoruz. Bunun #ç#n de b#z, her zaman !unu vurguladık k#, F#l#st#n 
halkı -k# b#l#nd#"# üzere geç#c# olarak Lübnan’da mültec# olarak bulunmakta ve va-
tanına dönmey# ummaktadır- Lübnan devlet#n#n rolünü desteklemey# amaçlamak-
tadır ve ulusal topraklarındak# kontrolün sa"lanması ve amaçlarının gerçekle!t#r#l-
mes#, Lübnan’ın korunması ve halkının gelece"# #ç#n çalı!maktadır.

Aynı zamanda !undan em#n olunuz k#, de"erl# karde!ler#m, b#zler geçm#!te 
de çalı!tık ve gelecekte de #ç sorunlarımızın çözümü #ç#n çaba harcayaca"ız ve b#z 
bunu yaparken demokras#ye ba"lı kalaca"ız ve aynı zamanda, b#rl#k ve ho!görü 
#çer#s#nde hareket edece"#z. Burada !unu vurgulamak #st#yoruz k#: Herhang# b#r 
uzla!ı veya d#yalog e"er bu askerî darbeye dayandırılıyorsa emr#vak# olarak, b#z#m 
aramızdak# uçurumun daha da der#nle!mes#ne yol açacaktır ve aynı zamanda bö-
lünmelere yol açacaktır.

Ve ben bu de"erl# Parlamento önünde !unu vurgulamak #st#yorum k#: B#z 
el#m#z# d#yalog #ç#n uzatıyoruz. Sadece me!rulu"a saygı göster#ls#n ve darbeler 
kullanılmasın. Ve b#l#nd#"# üzere, bunların b#r baskı aracı olarak ve pazarlık aracı 
olarak kullanılmaması gerek#yor. S#zlere sonsuz te!ekkürler#m# sunuyorum; ba!ta 
Sayın Parlamento Ba!kanına, aynı zamanda Türk#ye Cumhur#yet# Cumhurba!ka-
nı Ekselanslarına ve Sayın Ba!bakana, aynı zamanda $sra#l Devlet Ba!kanına ve 
de"erl# Parlamentonun bütün üyeler#ne, b#ze bu fırsatı tanıdı"ınız #ç#n, s#zlerle bu 
konu!ma fırsatını tanıdı"ınız #ç#n; aynı zamanda karde! Türk halkına h#tap etme-
m#ze yardımcı oldu"unuz #ç#n; k#, b#l#nd#"# üzere, b#z#m, Türk halkıyla köklü tar#he 
dayalı ba"lantılarımız, karde!l#k ba"larımız vardır. Bu fırsatı bana verd#"#n#z #ç#n 
sonsuz te!ekkürler#m# sunarken, aynı zamanda Türk#ye’dek# karde!ler#m#ze !unu 
da vurgulamak #st#yorum: Her F#l#st#nl# adına !unu vurguluyorum k#, b#z sürek-
l# s#ze bakaca"ız ve s#z#n deney#m#n#z# #zleyece"#z, demokrat#k deney#m#n#z#, ya-
pılanmada ve aynı zamanda de"erl# s#yas# çalı!malarınızı #zleyece"#z ve b#z s#z#n 
deney#m#n#zden yararlanıp örnek alaca"ız. Tekrar bulu!mak üzere s#zlere sonsuz 
te!ekkürler#m#, sevg#ler#m#, saygılarımı sunuyorum. Allah’ın selamı, rahmet# ve 
bereket# üzer#n#ze olsun. (Alkı!lar)



!k"nc" Yasama Yılı

89. B!rle"!m
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Avrupa B!rl!"! Kom!syonu Ba#kanı Jose Manuel Barroso

Sayın Ba!kan Yardımcısı,
Sayın Ba!bakan,
Saygıde"er m#lletvek#ller#,
Saygıde"er m#saf#rler,
Hanımefend#ler, beyefend#ler;
Bugün burada s#zlere h#taben bu Mecl#ste konu!ma yapıyor olmak ben#m #ç#n 

çok büyük b#r onur ves#les#. Mecl#s#n#z#n ülken#z #ç#n b#r tar#h# tems#l ett#"#n# ve 
tar#hte de çok öneml# b#r rolü oldu"unu b#l#yorum. Büyük Mustafa Kemal Atatürk, 
Türk halkına me!ru b#r !ek#lde gelecekler#n# tartı!ma #mkânı tanımak adına bu 
Mecl#s# kurdu ve Türk#ye’y# modern b#r cumhur#yete dönü!türmek amacıyla bu 
Mecl#s# kurdu ve sürekl# de"#!en dünyamızda, görüyoruz k# bu yüzyılın g#derek 
artan zorluklan kar!ısında, #!te bu sorumluluk -k#, s#z#n sorumlulu"unuzdur bu 
sorumluk- daha da artmı! vaz#yette.

Bu ves#leyle ben de Avrupa B#rl#"# Kom#syonu adına ve aynı zamanda kend# 
adıma s#zlere saygılarımı sunmak #st#yorum. Böyles#ne büyük b#r ülkeye ve ortak 
gelece"#m#ze da#r güven#m# d#le get#rmek #st#yorum. 40 sene önce Türk#ye’y# z#ya-
ret# sırasında Fransız Cumhurba!kanı General de Gaulle !öyle dem#!t#:

“!"te burası Türk#ye. Bo$azların hâk#m# ve pek çok kapının muhafızı. K# bu 
kapılardan, dünyanın bu bölges#nden barı" geçer ve aynı zamanda bu kapılardan 
sava" da geçeb#l#r ve bütün bunların net#ces#nde de bu kapıların muhafızı, eller#nde 
çok büyük ve olumlu net#celere yol açacak fırsatları tutmaktadır ama aynı zamanda 
dünyadak# en kötü #ht#mallere de maruz kalan b#r yerd#r.”

$!te General de Gaulle, Türk#ye’n#n, o dönemde, ne kadar öneml# b#r konum-
da oldu"unu ve Avrupa #ç#n de"er#n# anlamı!tı. Yan#, Bo"azlar’#n muhafızı ve kend# 
gelece"#n#n de muhafızı olarak, Türk#ye, Avrupa’yı gelece"# olarak seçm#!t#r.

Türk#ye #le Avrupa arasındak# #l#!k#ler#n tar#h#, esasında, hem çok esk#ye hem 
de çok uzun sürel#, da#mî b#r b#rb#r#ne ba"lılık #l#!k#s#ne dayanmaktadır. Bu strate-



j!k !l!"k!ler, t!caret ve kültürel, kar"ılıklı !l!"k!ler! !çermekted!r. Osmanlı #mparator-
lu$u Avrupa’dak! pol!t!kalarda çok öneml! b!r rol oynamı"tır. H!ç "üphe yoktur k!, 
bu kıta !çer!s!nde !mparatorlu$un rolü kend!n! sanat dünyasında b!le gösterm!"t!r. 
Mesela, 1563 yılındak! me"hur Vened!kl! ressam Paolo Veronese “Cana’nın Dü!ün 
Fest"val"” resm!nde, o dönem!n Avrupalı l!derler!n! masanın etrafında resmeder-
ken Kanun! Sultan Süleyman, çok do$al b!r "ek!lde #mparator V. Charles Ta bera-
ber ve Fransa’dak! I. Franço!s’yla beraber d!$er konukların arasında oturmaktadır. 
Türk!ye’n!n etk!s! yüzyıllar !çer!s!nde !n!"ler çıkı"lar kayded!p dalgalanmı"tır ama 
her zaman Avrupa’nın jeopol!t!k sahnes!ndek! yer!n! muhafaza etm!"t!r. #k!nc! 
Dünya Sava"ı’ndan sonra Türk!ye, Avrupa’dak! !" b!rl!$!n!n !n"a ed!lmes!nde yer 
almı"tır. Türk!ye, Avrupa Konsey!n!n kurucu üyes!d!r. NATO’nun üyes! olarak !se 
Türk!ye, Avrupa Atlant!k savunma s!stem! !çer!s!nde b!r m!henk ta"ıdır. 1963 yı-
lında Avrupa Toplulu$uyla ortaklık anla"ması !mzalanmı"tır ve bunu, 1995 yılında 
gümrük b!rl!$! tak!p etm!"t!r. On sene sonra 3 Ek!m 2005 yılında, Avrupa B!rl!$! 
ve Türk!ye, katılım müzakereler!ne ba"lamı"tır. Ama, her müzakerede oldu$u g!b! 
net!cen!n önceden garant! ed!lmes! mümkün de$!ld!r. B!r ba"ka dey!"le, !l!"k!m!z, 
Avrupa B!rl!$!n!n, Avrupa Toplulu$unun kuruldu$u dönemden bu yana, sürekl! 
olarak, !st!krarlı b!r "ek!lde der!nle"meye devam etmekted!r ve "u anda da katılım 
müzakereler!yle devam etmekted!r. 2005 yılından bu yana müzakereler çok ba"arılı 
b!r "ek!lde gel!"me kaydetm!"t!r. Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!$! mevzuatını kabul etme 
ve adapte etme yolunda gösterd!$! çabalardan çok etk!lend!$!m! söylemem lazım. 
Pek çok alanda, altı fasılda müzakereler açılmı"tır ve resmî müzakerelere geç!lm!"-
t!r ve em!n!m k! daha fazla faslın açılmasıyla beraber, bu yıl !çer!s!nde de çok c!dd! 
gel!"meler kayded!lecekt!r.

Oldukça kuvvetl! ortak menfaatler!m!z müzakere sürec!n! bel!rlemekted!r ve 
özel b!r vurguya sah!pt!r. B!zler beraberce, daha güvenl! b!r dünyaya katkı sa$lıyo-
ruz. Kend! açımızdan bakacak olursak Türk!ye’n!n b!r d!z! faal!yette, Avrupa B!rl!$! 
m!syonlarında, Bosna-Hersek’te, Kosova’da ve Kongo’da, katılımı ve verm!" oldu$u 
deste$! büyük b!r takd!rle kar"ılıyoruz. Aynı zamanda, Türk ordusunun gösterm!" 
oldu$u profesyonell!k ve yetk!nl!$!n de çok öneml! b!r varlık oldu$una !nanıyoruz. 
Türk!ye, Ka%aslar, Orta Do$u ve Orta Asya’dak! ba$lantılarıyla çok der!n b!r b!lg! 
kayna$ına da sah!pt!r ve bunları b!ze sunmaktadır ve Türk!ye’n!n bu ba$lantıları, 
b!r kere daha, Türk!ye’n!n Avrupa !ç!n ne kadar k!l!t b!r rolde oldu$unu göstermek-
ted!r ve so$uk sava"ın sona ermes!, !l!"k!ler!m!z!n öneml! unsurlarında b!r de$!-
"!kl!$e yol açmamı"tır. Tam ters!ne, Dem!rperde’n!n dü"mes!yle beraber, çok daha 
yen! ve daha karma"ık problemler!n ortaya çıkmasıyla s!z!n ülken!z, "u anda, tam 
merkezde yer alan b!r oyuncu konumuna gelm!"t!r. Özell!kle pek çok ba"lık !çer!-
s!nde bakacak olursak, uluslararası !l!"k!lerde yıllardan ber!, Balkanlar g!b!, Orta 
Do$u’dak! kr!z g!b!, #ran, Irak enerj! kr!z! ve genel anlamda Müslüman dünyayla 
d!yalog açısından, Türk!ye gerçekten de !st!krar ve demokras! adına çok öneml! b!r 
rol oynamaktadır.

Dünyanın en !st!krarsız bölges!nde böyles!ne öneml! b!r rolü oynamaktadır. 
Türk!ye, la!k, demokrat!k b!r cumhur!yet oldu$unu göstererek Avrupa’ya gayet !y! 
entegre olmu", baskın b!r "ek!lde nüfusu Müslüman olan b!r ülke olarak özell!k-
le dünya üzer!ndek! kökten d!nc! e$!l!mlere çok güçlü b!r alternat!f sunmaktadır 
ve görüyoruz k!, meden!yetlerle d!nler arasındak! d!yalogun gel!"t!r!lmes! açısın-



dan çok öneml! b!r de"er ta#ımaktadır Türk!ye. Ekonom!k kar#ılıklı !l!#k!ler!m!-
ze ve b!rb!r!m!ze ba"lı olma durumumuza bakacak olursak, görüyoruz k! Avrupa 
B!rl!"!-Türk!ye !l!#k!ler!nde ekonom! b!r ba#ka öneml! noktadadır. Avrupa B!rl!"! 
#u a#amada Türk!ye’n!n en öneml! t!caret partnerler!nden b!r tanes!d!r.

T!carete bakacak olursak, Avrupa B!rl!"!ndek! t!caret Türk!ye’n!n t!caret hac-
m!n!n yüzde 50’s!n! tems!l ederken, Avrupa B!rl!"!n!n de Türk!ye yed!nc! t!ca-
ret partner!d!r, Kanada ve H!nd!stan’ın önünde g!tmekted!r. T!caret !l!#k!ler!m!z 
geçt!"!m!z be# yıl !çer!s!nde çok c!dd! b!r m!ktarda artı# kaydetm!#t!r ve yapılan 
bu kadar etk!ley!c! reformlar da Türk!ye’n!n dönü#ümüne katkıda bulunarak ya-
bancı yatırımcılar !ç!n Türk!ye’y! çok caz!p hâle get!rmekted!r. Bugün !t!barıyla, 
Türk!ye’ye gelmekte olan, dı#arıdan Türk!ye’ye gelmekte olan yatırımların yüzde 
80’! Avrupa’dan gelmekted!r ve bütün bunlarda görüyoruz k!, b!nlerce !# !mkânı, 
Avrupa’da, Türk!ye’de kar#ılıklı !l!#k!ler!m!z!n büyümes!yle beraber artmaktadır.

Hanımefend!ler, beyefend!ler, Saygıde"er m!lletvek!ller!;
Avrupa B!rl!"! ulus devletlerden olu#mu# b!r topluluktur ve bu topluluk, b!r 

d!z! pol!t!ka alanındak! egemenl!k haklarını b!r araya get!rm!#t!r, b!r havuzda top-
lamı#tır ve bunun amacı da ayrı ayrı olduklarından çok daha etk!n, çok daha etk!l! 
ve ba#arılı b!r #ek!lde beraber hareket edeb!lmek !ç!nd!r. B!r ba#ka dey!#le, Avrupa 
B!rl!"! üye ülkeler!n gücünü azaltmamaktadır, tam ters! Avrupa B!rl!"! !çer!s!nde 
olab!lmek, b!z!m, hep!m!z!n, üye ülkeler olarak, dünya üzer!ndek! etk!m!z! ve gü-
cümüzü artırmaktadır ve s!z!n de gördü"ünüz g!b! Avrupa projes!nde b!zler kend! 
ülkeler!m!z! severek ve ülkeler!m!ze h!zmet ederek ve m!llî duygularımızı muhafa-
za ederek ama aynı zamanda Avrupa B!rl!"!n!n gururlu vatanda#ları olarak ortak 
amacımıza h!zmet ed!yoruz. Dolayısıyla m!ll!yetç! duygular b!r ülkeye ve m!llete 
a!t olmakla, b!r sürece, b!r projeye, barı#, demokras! ve özgürlük sürec!ne a!t olup 
Avrupa B!rl!"!n!n parçası arasında olmak b!rb!r!yle tamamen uyumludur, b!rb!r!y-
le çel!#mez.

Görüyoruz k!, Avrupa B!rl!"!n!n dünya üzer!ndek! güven!l!rl!"!, etk!nl!"! ve 
a"ırlı"ı, !#te bu ortak kurallar ve d!s!pl!nlere saygı duymaktan geçmekted!r. Bunla-
rın arasında, demokrat!k de"erler, hukukun üstünlü"ü, !nsan haklarını görmekte-
y!z, k! bu de"erler üzer!ne zaten ortak projem!z kurulmu#tur. Ortak pol!t!kalarımız 
ve !çer!s!nde standartlar vardır ve de #!rketler!m!ze ad!l b!r çalı#ma, faal!yet alanı 
sa"lamaktadır. Sosyal standartlar, çevren!n korunması, sa"lık h!zmetler!, organ!ze 
suça ve teröre kar#ı ortak mücadele g!b! alanlarda da gel!#meler kaydetmektey!z. 
Dolayısıyla Avrupa B!rl!"!ne katılacak olan herhang! b!r ülken!n üyel!k !ç!n uygun 
olab!lmes! amacıyla bütün kr!terler! yer!ne get!reb!lmes! gerekmekted!r. Türk!ye ve 
bütün d!"er aday ülkeler !ç!n de geçerl! olan #ey #udur:

Adaylı"a g!den b!r kısa yol yoktur. Kom!syonun rolü de oldukça detaylı ve 
sıkı b!r #ek!lde, ama ad!l b!r #ek!lde, ba#vuran ülkeler!n kaydett!kler! gel!#mey! ve 
kr!terlere uyum açısından kaydett!kler! gel!#meler! yakından tak!p etmek ve de-
"erlend!rmekt!r, Kom!syonun rolü budur. Aynı zamanda bu süreç !çer!s!nde aday 
ülkelere gerekl! reformları yaparlarken yardımcı olmak ve hazırlıklarında destek 
vermekt!r. Bu, herhang! b!r #ek!lde b!r aday ülken!n !ç meseleler!ne müdahale de-
"!ld!r, bu, ortak b!r çalı#madır. Beraber yapmak zorunda oldu"umuz, yer!ne get!r-
mek zorunda oldu"umuz b!r ortak çalı#madır, e"er ortak amaçlarımıza ula#mak 
!st!yorsak.



Türk!ye çok etk!ley!c! de"!#!kl!kler! hâl!hazırda gerçekle#t!rm!#t!r. Örnek ve-
recek olursak: Ölüm cezasının kaldırılması ya da demokras!n!n s!v!l-askerî !l!#k!ler 
!çer!s!nde gücünün artıyor olması, devlet güvenl!k mahkemeler!n!n kaldırılması, 
Türkçe dı#ındak! d!llerde yayın ve e"!t!m hakkı, aynı zamanda uluslararası !nsan 
hakları konvans!yonlarının !ç hukuk üzer!ndek! üstünlü"ü, !#kence ve kötü mua-
meleye sıfır tolerans pol!t!kası, toplumsal c!ns!yet e#!tl!"! yan! kadın-erkek arasın-
dak! e#!tl!"!n güçlend!r!lmes!, Anayasa’da bunun yer alması ve Meden! Kanun’dak! 
gel!#meler bunlar arasında örnek olarak sayılab!l!r.

Son dönemde de Türk Parlamentosu, uzun dönemd!r beklenmekte olan, 
Müslüman olmayan d!nî cem!yetler!n !ht!yaçlarına cevap verecek, zorlukların 
üstes!nden gelmes!ne yardımcı olacak Vakı$ar Kanunu’nun üzer!nde çalı#malar 
yürüttü. Y!ne de daha fazla, pek çok alanda gel!#me kayded!lmes! gerekmekted!r, 
%fade özgürlü"ü g!b!, demokras!n!n s!v!l-askerî !l!#k!lerde daha da fazla demokra-
t!k prens!pler!n vurgulanması g!b!, kültürel haklar, send!ka hakları, kadınların ve 
çocukların hakları g!b!. %#te, bütün bunlar b!z!m ortak de"erler!m!zd!r ve esasında 
katılım sürec!n!n tamamlanması !ç!n anahtar önem ta#ımaktadır.

%fade özgürlü"ünü ele alacak olursak, b!r demokras!n!n var olab!lmes! !ç!n te-
mel b!r haktır. Ama aynı zamanda da günümüzün problemler!n!n çözümü açısın-
dan da vazgeç!lmez b!r özell!"! vardır. Tıpkı Avrupa B!rl!"!nde oldu"u g!b! Türk!ye 
de b!r d!z! güvenl!k tehd!d!yle, terör!zm de dâh!l olmak üzere, kar#ı kar#ıyadır.

Türk!ye ve Avrupa B!rl!"! küreselle#me ve !kl!m de"!#!kl!"!n!n sıkıntılarını ya-
#amaktadır ve görüyoruz k!, alı#kanlıklarımız sarsılmakta ve kültürel k!ml!kler!m!z 
sorgulanmakta ve bütün bu zorluklarla kar#ı kar#ıya kalmaktayız. Ama, hep!m!z!n 
dünya üzer!ndek! sorumlulu"umuzu dü#ünürken, ortak gelece"!m!z! ve geçm!#!-
m!z! dü#ünürken bütün bu prens!pler! aklımızda bulundurmamız gerekmekted!r. 
Do"ru cevapları bulurken hayal gücü ve yen! f!k!rlere !ht!yaç vardır ve bütün bun-
lar da açık ve dürüst tartı#ma !mkânıyla gerçekle#eb!l!r ve kurumlar ve vatanda#lar 
arasındak! kuvvetl! güvenden geçmekted!r.

Bu ba"lamda, herhang! b!r toplum !çer!s!nde #!ddet !çermeyen görü#ler!n 
yargı konusu yapılması ve bu sebepten dolayı hüküm g!y!l!yor olması sa"lıklı ne-
t!celer do"urmayacaktır. %#te bu sebepten dolayı, Ceza Kanunu !çer!s!ndek! 301 
‘!nc! madden!n Avrupa standartlarıyla aynı düzeye get!r!l!yor olması öneml!d!r ve 
bu anlamda da Parlamentoda yakında b!r çalı#ma ba#layaca"ını ö"renm!# olmak-
tan büyük b!r memnun!yet duymaktayım. %fade özgürlü"ü, demokras!ler!n tam 
anlamıyla çalı#ab!lmes! adına da çok çok öneml!d!r. Gerçek, çok part!l! b!r s!stem 
!çer!s!nde çok öneml!d!r. Aynı #ek!lde, !nsanlar kend! görü#ler!n! d!le get!rd!kler! 
!ç!n hüküm g!yecek olurlarsa demokras! tehd!t altına g!rer, çatı#ma ortamı, #üp-
he ve kar#ılıklı ho#görüsüzlük ortamı ortaya çıkar, k! bu da s!yas! part!ler!n kend! 
aralarındak! barı#çıl tartı#malarını demokrat!k tartı#ma mekanından uzakla#tırıp 
r!skl! b!r ortama ta#ır.

Türk toplumu !çer!s!ndek! #u anda la!kl!"e da!r devam etmekte olan tartı#-
maların önem!n!n farkındayım. Farklı dönemlerde Avrupa B!rl!"! tar!h! !çer!s!nde 
farklı ülkeler de üye ülkeler de benzer tartı#maları ya#adılar. Her b!r! kend!ne uy-
gun çözümü, kend! !ç meseleler!ne uygun çözümü buldu. Üm!t ed!yorum Türk!ye 
de aynı #ey! yapacaktır. Bu sebepten dolayı, bu konuya da!r Avrupa B!rl!"! Kom!s-



yonunun taraf almasını, herhang! b!r standart empoze etmes!n! lütfen beklemey!-
n!z. Aynı "ey, ba" örtüsüyle, türbanla !lg!l! olarak da gel!"mekted!r. Avrupa B!rl!-
#!n!n böyle b!r standardı yoktur, çünkü !nanıyoruz k! bu, her k!"!n!n, her kadının 
kend! alması gereken karardır ve kend! görü"üne, !nancına göre alması gereken b!r 
karardır.

Avrupa B!rl!#! Kom!syonu olarak en son gel!"meler! büyük b!r d!kkatle ta-
k!p etmektey!z ve Avrupa B!rl!#! müzakere sürec! ba#lamında bunu yapmak b!-
z!m yükümlülü#ümüzdür zaten. Türk!ye’n!n bütün enerj!s!n! bu uzun dönemd!r 
beklenen reformlara harcadı#ını görmek !st!yoruz ve bu amacından sapmadı#ını 
görmek !st!yoruz. Türk!ye’n!n kend! gel!"mes! ve modern!zasyonu açısından bu ko-
nunun öneml! oldu#unu dü"ünüyoruz. Bu reform gündem!, esasında Türk vatan-
da"ları !ç!n son derece öneml!d!r ve bu da katılım sürec!n! de, katılım müzakeres!n! 
de olumlu yönde etk!leyecekt!r.

Görüyoruz k! "u anda en öneml! konu, en büyük zorluk bu yakalanmı" olan 
!vmen!n devam ett!r!lmes!d!r. Bugün Sayın Cumhurba"kanı ve Sayın Ba"bakan-
la yapmı" oldu#umuz görü"melerde büyük b!r memnun!yetle mü"ahede ett!m k! 
reformlar hâlen öncel!k olma n!tel!#!n! ta"ımaktadır. Avrupa Kom!syonu, bu çer-
çevede, gelecekte kayded!lecek gel!"melere deste#!n! vermekted!r ve dört gözle bu 
gel!"meler! beklemekted!r. $"te genel anlamda b!r ulusal d!yalog çerçeves!nde top-
lumun genel!n!n dâh!l ed!lece#! b!r reform sürec! çok öneml!d!r. $"te bu a"amada, 
s!zler Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! olarak tar!hî b!r sorumlulu#a sah!ps!n!z. Her 
"ey!n ötes!nde öneml! olan, müzakereler!n hızını bel!rleyecek olan, öncel!kle ve 
her "ey!n ötes!nde Türk!ye’n!n kend! !ç!nde kat edece#! gel!"meler olacaktır ve gö-
rüyoruz k! gen!"leme pol!t!kasında da temel prens!p her zaman bu olmu"tur. Genel 
anlamda Avrupa B!rl!#! üye ülkeler!n!n s!yas! real!teler!ne, gerçekler!ne baktı#ı-
mızda, gereks!z gec!kmeler! bertaraf etmem!z!n çok öneml! oldu#unu görüyoruz.

%!md! de Güneydo#u meseles!ne dönmek !st!yorum. Kom!syon olarak b!zler, 
Türk!ye’dek! terör!st tehd!d!n tam anlamıyla farkındayız. Yıllar !çer!s!nde terör!st 
saldırılar pek çok can kaybına, yaralanmaya, halk arasında mutsuzlu#a, umutsuz-
lu#a; s!v!ller arasında, a!leler arasında, asker, jandarma ve pol!s arasında çok olum-
suz duygulara sebeb!yet verd!. Bütün duygularımız ve dü"ünceler!m!zle, hayatını 
kaybedenler!n a!leler!ne ve terör kurbanlarına onları çok !y! anladı#ımızı söylemek 
!st!yoruz. Türk!ye’yle beraber, teröre kar"ı mücadeles!nde yan yana duruyoruz. 
PKK/Kongra-Gel, herhang! b!r "üphe olmaksızın b!r terör örgütüdür ve Avrupa 
B!rl!#!n!n terör örgütler! l!stes!nde yer almaktadır ve bu konuda herhang! b!r yanlı" 
anla"ılma yoktur. (AK Part! sıralarından alkı"lar) B!zler teröre kar"ı ortak mücade-
lem!ze devam etmel!y!z ve artan b!r "ek!lde devam edece#!z.

Bunu söyled!kten sonra, Güneydo#u’dak! problemler!n çözümünün kapsamlı 
b!r stratej! çerçeves!nde gerçekle"eb!lece#!ne !nandı#ımızı da söylemek !st!yorum. 
Bu çabaların sosyoekonom!k gel!"melerle bölge !çer!s!nde desteklenmes! gerekt!-
#!n! ve Kürt men"el! Türk vatanda"larının kültürel ve s!yas! haklarının da tem!n 
ed!lerek destekleneb!lece#!n! söylemek !st!yorum. B!l!yorum k! Hükümet, bu an-
lamda, b!r plan üzer!nde çalı"maktadır ve bu konunun detaylarını en kısa zamanda 
duyab!lece#!m!z! üm!t ed!yorum.

%!md! Kıbrıs konusuna gelecek olursak: Görüyoruz k! Kıbrıs’ta tar!hî b!r fırsat 
yakalanmı"tır ve tar!hî b!r s!yas! yükümlülükle kar"ı kar"ıyayız. Berl!n sonrasında 



Le!o"a’dak# duvar, Avrupa’yı bölen son duvardır. Kıbrıs’tak# meselen#n çözülmes#, 
Türk#ye’n#n katılımına da elle tutulur katkılar sa$layacaktır ve Avrupa toprakları 
üzer#nde 40 yıldır devam eden bu çatı"manın Ada’nın bütünle"mes#yle beraber do-
$uraca$ı sonuçlar, ortak menfaat#m#ze h#zmet edecekt#r. Böyle b#r bölünmü"lük, 
Avrupa B#rl#$# açısından kabul ed#leb#l#r de$#ld#r. Bu fırsatta ortaya çıkan yen# fır-
satların Kıbrıs’ta #y# net#celer verece$#ne #nanıyorum ve Türk#ye’n#n de bu anlam-
da, tam olarak konuya kend#n# adamı" b#r "ek#lde çözüm çabalarını destekley#p 
kapsamlı b#r çözüme ula"ma konusunda B#rle"m#" M#lletler#n "ems#yes# altındak# 
çözümlere destek verece$#ne da#r #nancım tamdır. Lokmacı Kapısı’nın açılması, bu 
anlamda, Le!o"a’da çok olumlu b#r adımdır. %nanıyorum k# Türk#ye, bütün a$ır-
lı$ını koyarak, bütün vatanda"ların haklarına saygı göster#len b#r çözüme ula"ıl-
masını sa$layacaktır ve bu yıl #çer#s#nde kar"ımıza çıkan bu fırsatı kaçırmamamız 
gerekt#$#ne #nanıyorum, çünkü bu fırsat b#r daha kar"ımıza çıkmayab#l#r. Aynı 
"ek#lde, genel anlamda gel#"meler kayded#lmes# açısından da s#zler#n de somut 
adımlar atmasını candan te"v#k ed#yorum. Bu çerçevede, Ankara Anla"ması çer-
çeves#nde Anla"ma’dan kaynaklanan yükümlülükler#n yer#ne get#r#l#yor olmasının 
da #lave protokolün tam anlamıyla uygulanab#lmes# açısından çok öneml# oldu$u-
nu dü"ünüyorum. Bugün, "u anda, Türk#ye’n#n katılım sürec# önündek# dı"arıdan 
kar"ınızda duran en temel engellerden b#r tanes# budur ve s#z#n de b#ld#$#n#z g#b#, 
bu problem çerçeves#nde açılan fasıllar kapanamamakta, yen# pek çok fasıl açıla-
mamaktadır.

Hanımefend#ler, beyefend#ler, Sayın m#lletvek#ller#;
Avrupa B#rl#$# düzey#nde, b#ld#$#n#z g#b#, Avrupa entegrasyonu her zaman 

sonu gelmeyen b#r gen#"leme sürec# #çer#s#nded#r, her zaman bu gen#"leme süreç-
ler# ate"l# tartı"malara sahne olmaktadır. Ve bu çerçevede, geçm#"tek# gen#"leme 
süreçler#ne bakacak olursak B#rle"#k Krallık 2 kere redded#ld#kten sonra 1973’te 
üye olmu"tur. %spanya’nın katılımı ve ben#m ülkem olan Portek#z’#n katılımı da, 
aynı zamanda, 1986 yılında pek çok üye ülken#n yürüttü$ü olumsuz kampanya-
lardan sonra gerçekle"eb#lm#"t#r. %"te bu sebepten dolayı, Türk#ye’n#n de b#r #st#sna 
oldu$unu dü"ünmemek lazım. Esasında “Avrupa B#rl#$#” ded#$#m#z yapı 27 üye ül-
keden olu"mu" b#r yapıdır ve her b#r#n#n kend# #ç#nde ulusal parlamentoları vardır, 
kend# ülkeler#nde hükümette olan part#ler, muhalefette olan part#ler vardır ve dü-
zenl# olarak bu ülkelerde seç#mler yapılmaktadır; pek çok kurumdan olu"mu"tur; 
Konsey, Avrupa Parlamentosu ve Kom#syondan olu"mu"tur. Bu sebepten dolayı, 
lütfen, Türk#ye’n#n katılım sürec#ne da#r farklı sesler duydu$unuzda "a"ılmayınız. 
&#md# dürüst olalım lütfen, tartı"malar bu sürec#n sonuna kadar devam edecekt#r, 
hatta bu sürec#n sonrasında da devam edecekt#r ve bu da demokrat#k tartı"manın 
ayrılmaz b#r parçasıdır ve normal b#r parçasıdır. Türk#ye’n#n bundan h#çb#r "ek#lde 
korkmaması gerekmekted#r. Tam ters#ne, b#zler demokrat#k ve açık tartı"malara 
kar"ı d#rençl# olmalıyız ve #ç#nde yer almalıyız.

Esas, öneml# olan ned#r? Kar"ımızdak# ver#ler "udur: Türk#ye ve Avrupa B#r-
l#$#, katılım müzakere sürec#n#n #çer#s#nded#r. &u anda Avrupa B#rl#$#n#n 27 ülkes# 
bulunmaktadır ve Türk#ye’n#n katılım müzakeres#n#n ba"latılması kararı, 2005 yı-
lında Avrupa B#rl#$#nde üye olan ve demokrat#k olarak seç#lm#" olan hükümetler#n 
oy b#rl#$#yle karar ver#lm#" b#r konudur ve ded#$#m g#b#, Avrupa B#rl#$# üye ülke-



ler!n!n demokrat!k olarak seç!lm!" hükümetler!n!n oy b!rl!#!yle almı" oldu#u b!r 
kararla Türk!ye’yle katılım müzakereler! ba"latılmı"tır.

$!md!, 2008 yılında durdu#umuz noktayı 15 sene öncek! durdu#umuz nok-
tayla kar"ıla"tıracak olursak !l!"k!ler!m!z arasında çok büyük b!r adım atıldı#ını 
görüyoruz. Dolayısıyla, Türk!ye’n!n, her "ey!n ötes!nde reformlara odaklanması 
gerekmekted!r ve müzakere sürec!nde en !y! garant!y! bu yolla alacaktır. Her "e-
y!n ötes!nde, bu reformlar Türk vatanda"ları !ç!n gerekl!d!r. H!ç "üphe yoktur k! 
-s!ze kar"ı çok dürüst ve !çten konu"mak !st!yorum bu anlamda- kar"ılıklı !hmal-
lerden dolayı bu projen!n kar"ısına en büyük dü"man olarak ön yargılar ve !hmal-
ler çıkmaktadır. Görüyoruz k! müzakere sürec! ba"ladı#ından bu yana üzer!nde 
durulması gereken en öneml! mesele bu mekan!zmanın kend! !çer!s!ndek! tekn!k 
özell!kler!n! fark etmek ve mekan!zmanın kend! !çer!s!nde yürüyen b!r özell!#! ol-
du#unu unutmamak gerekmekted!r.

Üye ülkeler bu kararı oy b!rl!#!yle aldılar ve katılım müzakeres! kend! !çer!-
s!nde devam etmekted!r. Dolayısıyla, üye ülkeler!n her a"amada -b!r karar alacak-
larsa- oy b!rl!#!yle kararlarını almaları gerekmekted!r ve Türk!ye reformları tam 
anlamıyla yer!ne get!rd!#! zaman bütün üye ülkeler!n onaylamasıyla ve Türk!ye’n!n 
onaylayıp !mzalamasıyla beraber üyel!k anla"ması yürürlü#e g!recekt!r. Hem Av-
rupa B!rl!#!nde hem de Türk!ye’dek! !nsanların yakınla"ması ve b!rb!r!n! daha !y! 
tanıması çok çok öneml!d!r. Bunun !ç!n de gerçekten de s!v!l toplum !çer!s!nde 
!" cam!ası, send!kalar, kültür organ!zasyonları, ün!vers!teler, dü"ünce kurulu"ları, 
STK’lar arasında çok yakın ve !çten b!r d!yalogun gerçekle"t!r!lmes! gerekmekte-
d!r.

Bu süreç !çer!s!nde ba"ka zor zamanlar da olacaktır, öneml! kararların alın-
ması gereken anlar da olacaktır ama y!ne de ben Türk!ye’n!n ve Avrupa B!rl!#!n!n 
her zaman ortak menfaatler!ne odaklanmı" olarak kalaca#ına !nanıyorum.

50 sene önce, v!zyonu ve l!derl!k yetene#! olan k!"!ler b!r araya geld!ler ve 
yüzyıllardır devam eden sava", nefret ve Avrupa m!lletler! ve halkları arasındak! ön 
yargıların üstes!nden gelmek !ç!n bu b!rl!#! kurdular ve çok kutuplu 21’!nc! yüzyıl-
da, artık, dünyanın daha karma"ık ve daha rekabetç! b!r hâle geld!#! ve her geçen 
gün bunun daha da arttı#ı b!r ülkede... %"te, bu v!zyon b!z!, Türk!ye’y! ve Avrupa 
B!rl!#!n!, barı" ve dayanı"ma !çer!s!nde -hem Türk!ye’y! hem Avrupa B!rl!#!n!- b!r 
araya get!recek ve beraberce gelece#!n zorluklarına kar"ı güvenle ayakta tutacak-
tır.

Te"ekkür eder!m. (Alkı!lar)





14. B!rle"!m
6 Kasım 2008 Per"embe

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 11:00
Ba"kan: Ba"kan Vek!l! #ükran Güldal Mumcu
Kât!p Üyeler: Canan Candem!r Çel!k (Bursa), Fatma Salman Kotan (A$rı)

Azerbaycan Cumhur!yet! Cumhurba"kanı #lham Al!yev

Hörmetl! m!lletvek!ller!,
Hörmetl! Ba"naz!r,
Az!z dostlar;
#lk növbede men! yen!den Türk!ye Böyük M!llet Mecl!s!ne davet ett!$!n!ze 

göre s!ze öz der!n m!nnettarlı$ımı b!ld!rmek !st!rem. Men çok "adam k! yen!den 
garda" ülkedeyem ve b!ld!$!n!z k!m! Azerbaycan’da geçen ay geç!r!len pres!dent 
seçk!ler!nden sonra men!m !lk resmî sefer!m Türk!ye’ye gerçekle"!r. (AK PART!, 
CHP ve MHP sıralarından alkı"lar) Bu elbette k! tab!! haldır, ancak bununla beraber 
bu b!z!m münasebetler!m!z!n ne gadar yüksek sev!yede olmasını göster!r. Hag!ga-
ten Türk!ye-Azerbaycan münasebetler! dünyada b!r örnekt!r. #nanmıram k! ba"ka 
ülkeler dünyada tap olsun k! onların arasında münasebetler böyle sam!m!, böyle 
gözel olsun. (AK PART!, CHP, MHP ve DSP sıralarından alkı"lar) B!z!m münase-
betler!m!z der!n tar!hî kökler üzer!nde kuruluptur. Asırlar boyu b!z!m halklarımız 
b!rl!kte ya"amı", yaratmı"lar. Ancak, ondan sonra dünyada g!den prosesler net!ce-
s!nde b!z b!rb!r!m!zden ayrı dü"mü"tük. Yalnız Azerbaycan devlet müstag!ll!$!n! 
belpa ett!kten sonra Türk!ye Azerbaycan münasebetler! gurulmaya ba"lamı"tır ve 
bugün !k! müstag!l ülke b!rb!r!ne destek vermekle hem !k! tara%ı münasebetler!n!n 
!nk!"afına h!dmet göster!rler, aynı zamanda bölgede g!den proseslere b!z!m tes!r 
!mkânlarımız güçlen!r.

B!z!m münasebetler!m!z çok "ahaned!r. S!yas! alagalar çok yüksek sev!yede-
d!r. B!lge !mzalanmı" senetler çok gözel, büyüg!, bazanı yaradır. #kt!sad! sahada 
t!caret döv!yes! artır ve çoklu "!rketler, Türk "!rketler Azerbaycan’da, Azerbaycan 
"!rketler! Türk!ye’de faal!yet göster!rler. Bugün b!z artık gar"ılıklı sermayelerden 
danı"ab!ler!k. Bu da çok öneml!d!r. Azerbaycan !kt!sad!yatına goyulan sermayeler 
b!z!m !kt!sad!yatımızı güçlend!r!r ve b!rçokçadır k! onun böyük h!sses! Türk!ye’den 
gel!r.



Son müddet herz!nde Azerbaycan "!rketler! Türk!ye’ye sermaye goymaya ba"-
lamı"lar. Bu, b!r tara#an Azerbaycan’ın artan !mkânlarını göster!r, d!$er tara#an 
y!ne de demek !st!rem k! bütün bunların temel!nde b!z!m aramızda olan dostluk, 
garda"lık münasebetler!d!r.

B!z!m b!lge te"ebbüsler!m!z net!ces!nde bölgede çok öneml! ve transm!llî lay!-
heler !cra olunur. Bakû-T!%!s-Ceyhan ne# kemer!n!n u$urla faal!yet! hem bölgede 
sab!tl!$!n möhkemlenmes!ne, emekda"lı$ın der!nle"mes!ne h!dmet göster!r, eyn! 
zamanda b!z!m !kt!sad! !mkânlarımızı güçlend!r!r.

Bugün b!z artık "erk-gerp enerj! dehl!z!n!n u$urlu faal!yet!n! mü"ahede ed!-
y!r!k. Bunun esasında b!z!m b!rge te"ebbüsler!m!zd!. Herkes b!l!r k! Bakü-T!%!s-
Ceyhan ne# kemer!n!n !k!nc!s! çok mürekkep ceos!yas! vez!yette hayata geç!r!lm!"-
t!r ve uzun danı"ıklardan sonra, uzun bezhallarda mubah!slerden sonra ve ed!len 
tezy!glerden sonra b!z n!hayet bu lay!hen!n hayata geç!r!lmes!ne na!l olab!lm!"!k. 
B!z efsanen! gerçe$e çev!rm!"!k. B!z!m !radem!z, b!z!m halklarımızın b!rge faal!ye-
t!, s!yas! rehberl!$!n!n u$urlu ve müdr!k s!yaset!n net!ces!nde bu artık reallıktır ve 
herkes bu reallıkla hesapla"malıdır.

Bu sadece olarak b!r enerj! yahut dak! !kt!sad! lay!he de$!l. Bunun çok böyük 
menası var. Bu b!z!m halklarımızı bundan sonra uzun y!ller bundan sonra !kt!sad! 
maraglarla b!rle"t!r!r, bu b!z!m önem!m!z! artırır. Artık "erk-gerp enerj! dehl!z! 
ve enerj! tehl!kes!zl!$! meseleler! Türk!ye-Azerbaycan’ın !"t!rak! olmadan bu böl-
gede hellolunab!lmez. Hezar Den!z!’n!n teb!! ehl!yatları dünya enerj! bazarı !çün 
yen! membed!r ve bu memben!n önem! g!tt!kçe artacaktır. Bu memben!n ba"ında 
b!z dayanmı"ık ve elbette k! bunun gözel net!celer!n! b!z ondan sonrak! projelerde 
de gör!r!k. Onların ardınca &ahden!z Lay!he’s!n!n u$urla !cra olunmasını b!z b!r-
l!kte geydelem!"!k. Bugün Azerbaycan gazı Türk!ye bazarına dâh!l olur. B!ld!çey!l 
bundan evvel Azerbaycan teb!! gazın !thalıyla me"gul !d!. Bugün b!z bunu !hraç 
ed!r!k ve !lk nöbede garda" Türk!ye bu !hraç hellolunur. Em!nem k! növbet !llerde 
Azerbaycan’da gaz !ht!yatlarının !"lenmes! net!ces!nde daha da böyük hec!mde b!z 
buna na!l olacayık.

B!z öz s!yaset!m!zle, öz lay!heler!m!zle b!rb!r!m!z! güclend!r!r!k. Bele de ol-
malıdır ve bele olan halda bölgede ve dünyada b!z!m !mkân da!rem!z daha da ge-
n!"lenecekt!r, tes!r !mkânlarımız böyüyeceht!r ve b!z o cümleden !kt!sad! ve enerj! 
s!yaset!m!z!n u$urla aparılmasıyla öz s!yas! maraglarımızı daha da dolgun "ek!lde 
müdaf! edecey!k. Bugün b!z Bakü-T!%!s-Kars dem!ryolunun !k!nc!s!yle me"guluh. 
Bu da tar!hî b!r lay!hed!r k! Avrupa’nın Asye’yle Türk!ye-Azerbaycan üzer!nden 
b!rle"t!r!r, Türk!ye’n!n Azerbaycan’la dem!ryoluyla b!rle"t!r!r. Bunun çok böyük 
tar!hî ve elbette k! !kt!sad! ve s!yas! önem! vardır.

Bütün bu lay!heler d!yeb!lerem k! son !ller her!c!nde tamamlandı. Men hatır-
lıram, dört y!l bundan evvel, 2004’üncü y!lde bu kürsüden Mecl!s gar"ısında çıkı" 
ederken bu lay!heler hakkında danı"arken onların u$urlu !crası hakkında f!k!rler 
söylem!"t!m. Ancak o zaman ne Bakü-T!%!s-Ceyhan ne Bakü-T!%!s-Erzurum ne 
de k! Bakü-T!%!s-Kars lay!heler! ne !cra olunmu"tu ne de k! !crası ba"lamı"tı.

Bugün bu reallıktır. Gısa tar!h bakımından gısa b!r müddet her!c!nde b!z 
bunu ba"ardık, mü"terekselerle, b!rge !radeyle b!z!m dostlu$umuzun, garda"lı-
$ımızın möhkemlenmes!yle ve bundan sonra men h!ç "üphe etm!rem k! gar"ıda 



duran bütün meseleler eyn! u"urla hellolunacaktır. Bugün Türk!ye-Azerbaycan 
b!rl!"! bölgede sab!tle#t!r!c! faktördür. Cenub! Ka$as’ta ya#anan had!seler b!z!m 
hamımızı dü#ündürür ve narahat ed!r ve b!z Azerbaycan’da çok #adıh k! Türk!ye 
bu meselelerle ba"lı, çok feal s!yaset aparır.

Cenub! Ka$as’ta sab!tl!h ve !nk!#af te#ebbüsüyle çıkı# eden Türk!ye Cenub! 
Ka$as’ta geden proseslere daha c!dd! #ek!lde müdah!le edecekt!r. Bu müdah!len!n 
ancak ve ancak müspet net!celer! olacaktır. B!z buna çok böyük önem ver!r!h, bu 
te#ebbüsler! algı#lıy!r!h ve em!nem k! bu te#ebbüsler net!ces!nde ve d!"er bölgede 
yerle#en ülkeler!n ho# n!yet! net!ces!nde Cenub! Ka$as’ta sab!tl!k ve sulh tem!n 
olunacaktır. Buna böyük eht!yac var. B!z çok hessas bölgede ya#ıyırık, çok mürek-
kep tar!hî dövrde ya#ıyırık ve b!z!m s!yaset!m!zden bölgen!n ve gen!# manada böl-
gen!n gelecek tal!h! asılıdır, sab!tl!k asılıdır. Cenub! Ka$as’ta ya#anan son gerg!n 
had!seler b!r daha onu göster!r k! bu bölgede sulh çok hassas meseled!r. Bölgede 
aslında sulh bergarar olunmuyordu, ate#kes rej!m! mevcuttur. O da !mkân verm!r 
k! tam em!nl!kle b!z d!yek k! artık vez!yet sab!tle#!kt!r. Cenub! Ka$as’ta ve bölge-
de en böyük tehl!ke menbey! Ermen!stan-Azerbaycan Da"lık Karaba" nah!#es!d!r. 
Uzun !llerd!r k! bu nah!#e öz hall! tapab!lm!r. Y!rm! yıla yakındır k! Azerbaycan 
toprakları !#gal altındadır. Ermen!stan, Azerbaycan’a kar#ı ed!len !#galc! s!yaset, 
etn!k tem!zleme s!yaset! Azerbaycan torpaklannın y!rm! fa!z!n!n !#gal altına dü#-
mes!yle net!celenmekted!r. B!r m!lyondan artık Azerbaycan vatanda#ları öz do"ma 
topraklarında kaçkın, köçkün vaz!yet!ne dü#üktür. B!z!m araz! bütünlü"ümüz bo-
zuluktur. Bütün beynel hak, hukuk, normalarını bozan Ermen!stan esoslar olsun 
k! hele k! beynelhak, davranı# gaydalarına r!ayet eylem!r. B!rle#m!# M!lletler Te#-
k!latının tehl!kes!zl!k #urasının dörtgetnames!n! !cra etm!r. O getnamelerde Er-
men!stan güvveler!n!n gey!t #erts!z Azerbaycan torpaklanndan çıkanlması nazarda 
tutulur. Bu yakınlarda B!rle#m!# M!lletler Te#k!latının ba# mecl!s!nde kabul ed!lm!# 
garar Türk!ye’n!n deste"!yle gabul ed!lm!# garar, Ermen! s!lahlı güvveler!n!n top-
raklarımızdan çıkarılmasını talep ed!r. Y!ne de o !cra olunmuyor. Yan! b!z burada 
beynel hak, hukuk normalara gar#ı olan lageyt münasebet!n! görürük. B!z üm!t 
ed!r!k k! bölgede yaranan yen! vez!yet bütün münage#eyle ba"lı olan ve me#gul 
olan tere%er! daha da fealla#tıracaktır. Üm!t ed!rem k! Ermen!stan’ın yen! rehber-
l!"!, bölgede g!den prasesler! düzgün tahl!l edecekt!r ve yen! yaranmı# r!yallıklarla 
barı#malı olacaktır ve bunun net!ces!nde Ermen!stan, Azerbaycan Da"lık Karaba" 
nah!#es! öz tell! tapab!ler.

Azerbaycan’ın araz! bütünlü"ü berpa olunacaktır ve !#galdan ve etn!k tem!zle-
me s!yaset!nden ez!yet çeken Azerbaycan vatanda#ları öz do"ma torpaklarına gay-
deb!lecek. Bunu etmek üçün elbette k! Ermen!stan tarafı s!yas! !rade göstermel!d!r 
ve beynelhak, hukuk normalarına tam #ek!lde r!ayet etmel!d!r.

Son aylar erz!nde bölgede geden prosesler, te#ebbüsler, Türk!ye tarafından 
!ler! sürülmü# te#ebbüs, ondan sonra Rusya’da üç ülken!n pr!z!ntler!n!n görü#ü ve 
görü# net!ces!nde gabul ed!lm!# s!yas! beyanname b!z!m n!kb!nl!"!m!z! b!raz artırır 
çünkü o beyannamede !lk növbede meselen!n beynelhak, hukuk normaları esa-
sında hallolunması geydolunur. D!"er tara&an, beyannamede meselen!n merhelel! 
yollarla hellolunması tesd!k olunur. Bu hem!#e Azerbaycan müvg!"!n! aksett!r!r. 
B!z hem!#e dem!#!k k! mesele merhelel! yollarla hellolunmalıdır, !lk növbede !#gal 
olunmu# araz!ler !#galc! kuvvelerden bo#altılmalıdır, Azerbaycan vatanda#ları o 



bölgelere gaymalıdırlar. Ondan sonra Da!lık Karaba!’m gelecek statüsü hakkında 
sohbet abarılab"ler. Ancak o da aydındır k" bu statüs, gelecek statüs Azerbaycan’ın 
araz" bütünlü!ünde hellolunmalıdır. B"r sözle bu meselen"n hellolunmaması, elbet-
te k" bölgede elave gerg"nl"!"n büyümes"ne get"r"p çıkarır. Anca bununla beraber, 
b"z hesap eder"k k" atılan adımlar ve növbed" "llerde atılacak adımlar meselen"n 
hall"ne get"r"p çıkarab"len Bu "st"kamette b"r daha demek "st"rem k" Türk"ye’n"n 
bu "#lere çok c"dd" yana#ması b"z" çok sev"nd"r"r, b"z" ruhlandırır. B"z Türk"ye’n"n 
müvg"n" be!en"r"k, destekl"r"k. Ben em"nem k" növbed" aylarda b"z yen" s"yas" 
adımlarının #a"r" olacayık. B"töylükte b"r de demek "st"rem k" b"z"m b"rge faal"yet"-
m"zden bölgede sulh vez"yet"n"n yaranması asılıdır. B"z"m b"rge faal"yet"m"z tekçe 
bölgede geden praseslerle mehrudla#mıyır.

B"z bugün beynel hak müstev"de özseler"m"z" b"rle#t"r"r"k. Bütün beynel hak 
te#k"latlarda Türk"ye-Azerbaycan vah"t bölgeden yana#ır ve bu fırsattan "st"fade 
ederek men bütün Türk halkını bu yakınlarda B"rle#m"# M"lletler te#k"latının tehl"-
kes"zl"k #ûrasına geyr" da"mî üzvü seç"lmes" münasebet"yle Türk"ye’n" men ürehten 
tebr"k etmek "st"rem. Bu böyük gelebed"r, böyük u!urdur. Bu u!ur s"z"n ugurunuz-
dur, bu u!ur b"z"m ugurumuzdur. (Alkı!lar)

B"z bununla beraber har"çte ya#ayan soyda#larımızın b"rge faal"yet" "çün de 
emel"prakt"k" "#ler görürük. Azerbaycan’da geç"r"lm"# Türk"ye-Azerbaycan d"yaspır 
te#k"latlarının gurultayının net"celer"n" b"z çok yüksek g"ymetlend"r"r"k.

Bugün har"çte ya#ayan soyda#larımız vah"t mölgeden çıkı# ed"rler, b"rge ted-
b"rler geç"rd"rler. Ölkeler"m"z, halklarımız hakkında deg"g, dolgun, edaletl" melu-
matı çattırırlar. Bez" hallarda b"z"m hakkımızda sun" #ek"lde yaradılan menfırey 
b"z"m maraglarımıza menf" tere$en tes"r göster"r. B"z har"çte ya#ayan d"yaspır te#-
k"latlarının b"rge faal"yet" net"ces"nde em"nem k" ölkeler"m"z, halklarımız, halkla-
rımızın tar"h", meden" "rsî, zeng"n meden"yet" hakkında dünya b"rl"!"ne daha da 
dolgun melumatın çattırılmasına na"l olaca!ık. Buna b"z çok böyük önem ver"r"k 
ve men çok #adam k" b"z"m b"rgeseler"m"z tekçe "k" tere%" müstev"le de!"l eyn" za-
manda bütün dünyada özünü göster"r.

B"z bugün elbette k" yaranmı# vez"yete reallık nögtey" nezerdan yana#malı-
yık. Bugün reallık böyled"r k" Türk"ye-Azerbaycan’ın güçlenmes", b"z"m "kt"sad" 
ve s"yas" patens"yalımızın artması net"ces"nde bölgede yen" vez"yet yaranıktır. B"z 
bugün Hazar Den"z", Karaden"z emekda#lık çerçeveler"n" gen"#lend"r"yr"k. Bugün 
enerj" tehlükes"zl"!" meseleler" dünya gündel"!"nde d"yeb"lerem k" ön sıralardadır. 
Bugün negl"yat tehl"kes"zl"!" meseleler" u!urla hel ed"l"r ve bütün bu "#lerde Tür-
k"ye Azerbaycan’ın bölgey" helled"c" rol oynuyor. B"z"m b"rl"!"m"zden hem b"z"m 
gelece!"m"z asıldır hem bölgede g"den prasesler asıldır hem de k" b"z"m ülkeler"-
m"z"n artan s"yas" çek"s" ve bunun net"ces"nde b"z"m marallarımızın daha dolgun 
#ek"lde müdaf" olunması asıldır. 

Ben çok #adam k" Türk"ye-Azerbaycan münasebetler", Azerbaycan devlet 
müsteg"ll"!"n" berfa ett"kten sonra yükselen hetle "nk"#af ed"y"r, devam ed"y"r. 
Ben"m bu sefer"m bunun eyan" sübutudur. B"z"m aramızda çok sam"m" dostluk 
münasebetler" vardır. B"z bu münasebetlere çok böyük önem ver"yr"k. Onları çok 
vac"p faktör k"m" hesap ed"yr"k. Hemen #üphe etmemel" k" nöbet" "llerde b"z"m b"l-
g"seyerler"m"z b"z"m ülkeler"m"z" daha da güçlend"recekt"r. Bugün, hürmetl" m"l-



letvek!ller!, eyn! zamanda men kısa da olarak Azerbaycan’da son !ller har!c!nde g!-
den prasesler hakkında da s!ze öz f!k!rler!m! b!ld!rmek !st!yrem. Son be" !lers!nde 
Azerbaycan u#urlu yol geçm!"t!r. Azerbaycan’da s!yas! !slahatlar çok u#urla aparıl-
mı"tır. Azerbaycan dünya b!rl!#!ne u#urla !nt!gras etm!"t!r. B!z!m dünya b!rl!#!ne 
!nt!gras ve s!yaset!m!z çok aydındır, çok dag!gt!r. B!z, b!z!m !çün, b!z!m tar!h!m!z 
!çün, b!z!m m!llet!m!z!n m!ntetl!tet! !çün mehvul olan bütün müspet tecrübeler!n! 
Azerbaycan’da tetb!k etmeye çalı"ınk. $ster !kt!sad! !ster s!yas! yahut da k! sosyal 
sahada. B!z der!n ve zeng!n tar!hî kökler üzer!nde öz gelece#!m!z! gururuk. B!z!m 
!ç!n b!z!m m!llî, manev! de#erler!m!z, b!z!m ananeler!m!z ba"lıca rol oynuy!r. Bu 
möhkem menev! zem!n üzer!nde Azerbaycan muas!rle"!r, Azerbaycan yen!le"!r.

Azerbaycan’da aparılan s!yas! ve !kt!sad! !slahatlar ülkem!z! güçlend!r!r. B!-
z!m müsteg!l tar!h!m!z b!r menalı olmamı"tır. Müsteg!ll!#!m!z!n !lk !ller! Azer-
baycan !ç!n çok a#ır geçm!"t!r, hatta d!yeb!lerem k! !lk!n merhalede b!z!m gelecek 
müsteg!ll!#!m!z "üphe altına dü"mü"tü. Ülkede g!den ho"a gelmez prasesler, dahl! 
çek!"meler hatta vatanda" muharebes!, topraklarımızın b!r h!sses!n!n !"gal altına 
dü"mes! ve butülü%e geyr! sab!t vaz!yet Azerbaycan’ın gelece#!n! geyr! muayyen 
edd!y!rd!. Ancak bugün b!z gelece#e çok büyük üm!tlerle bakırık, çok büyük n!k-
b!ll!#!yle bakırık.

Azerbaycan bugün tam "ek!lde müstag!l s!yaset apanr. B!z!m müstag!l s!yaset 
aparmak !mkânlarımız möhkem !kt!sad! esas üzer!nde vuruluptu çünkü !kt!sad! 
müstag!ll!k olmasa s!yas! müstag!ll!kten sohbet etmek mümkün de#!l. Bugün müs-
tag!l s!yaset aparmakla Azerbaycan bölgede öz bölgeler!n! möhkemlend!r!r, b!z!m 
ho" meramlı te"ebbüsler!m!z ra#betle kar"ılanır. Azerbaycan’da s!yas! $slahatların 
der!nle"mes!, demokratyanın !nk!"afı !st!kamet!nde son elar!z!nde çok böyük !"ler 
görülüptür ve bütün dünya bunun "ah!d!d!r.

Bununla beraber !kt!sad! $slahatlar u#urla aparılır. Böyle Azerbaycan’ın çok 
zeng!n teb!! !ht!yatları vardır. Ne%, gaz ve b!z!m teb!! !ht!yatlarımız Azerbaycan’ın 
u#urlu !nk!"afını en azı nöbet! yüz !ler!s!nde tem!n edecekt!r. Bütün hesaplamalar 
onu göster!r k! teb!! gazın !ht!yatları en azı yüz yıl müddet!nde b!ze k!fayet edecek-
t!r. Ama bununla beraber u#urlu enerj! s!yaset!n aparılmasıyla beraber b!z !kt!s!-
yatın d!#er sahalarının !nk!"afına çok büyük d!gget göster!r!k. Bugün !kt!s!yadımız 
çok "ahaled!r. Ger! enerj! sektörünün !nk!"afına büyük önem göster!r!k. $kt!sad! !s-
lahların aparılmasında Azarbaycan çok büyük u#urlar elde ed!pt!r. Bunun en güzel 
tezahürü ondan !barett!r k! bu yıl, 2008’!nc! yılda Dünya Bankı tarafından aparılan 
tedg!gata esasen dünya m!dyasında Azarbaycan b!r nümünel! ıslahatçı ülke g!b! ta-
nınıptır. Bu böyük b!r net!ced!r. Bu onu göster!r k! b!z!m !kt!sad! ıslahatlarımız çok 
müspett!r. $kt!sad!yatımız tam l!beralla"ıptır. Üm!t ahl! mehsulunda özel sektör 85 
fa!z te"k!l ed!yor, çok gen!" özelle"t!rme s!yaset! aparılmı"tır ve son dört !ler!s!nde 
dünya m!dyasında !kt!sad! artım bakımından Azerbaycan b!r!nc! ülked!r. Dört !l 
ardıcılıkla b!z!m !kt!sad!yatımız dünyada en yüksek temple art!ptır ve son be" yıl 
ders!nde pütürlükte !kt!sad!yat 2,7 fa!z artıptır.

Sanay! !st!hsal! Azerbaycan’da son be" !ler!s!nde tahm!nen 3 defa artıptır. 
Azerbaycan’da böyük mal!ye resusları yaratılıp. Bugün b!z!m mal!ye resuslarımız 
tahm!nen 20 m!lyar dolarla beraberd!r.



Son be! "lerz"nde bütçe harçları 10 defa artıptır. Sosyal ödemeler 10 defa artıp-
tır. M"n"mum maa! 8 defa, orta maa! 4 defa... Dem"yorlar k" Azerbaycan’da "!s"zl"k 
problem", problem"n tam ekser"yet" hâllolundu. Son be! "ler"s"nde 740 b"n yen" "! 
yerler" açılmı!tır ve onların tam ekser"yet" bölgelerde ger"-ne# sektörüdür.

B"z Dünya Bankıyla b"rl"kte yoksullu$un azaltılması "ç"n çok vac"p adımlar 
atırık ve son be! "lerz"nde Azerbaycan’da yoksulluk 49 fa"zden 16 fa"ze dü!mü!tür. 
Yan" b"r tara#an bu, Azerbaycan’da g"den sosyal s"yaset"n alamet" k"m" göster"leb"-
l"r, d"$er tara#an - o da çok öneml"d"r- Azerbaycan’da ne#en gelen gel"rler cem"-
yette adaletl" !ek"lde bölünür.

Tam !e%a&ık tem"n olunuptur ve nöbet" "llerde em"nem k" bütün bu u$urlu 
net"celer devam edecekt"r. Helbette k" problemler de var. Her b"r ülkede oldu$u 
k"m" Azerbaycan’da da bu problemler var. Bu problemler"n hall" "çün b"z çalı!ırık, 
her b"r saha "çün husus" programlar "cra olunur ve b"z"m son be! "lerz"ndek" u$urlu 
faal"yet"m"z demye esas ver"r k" gelecekte de bu müspet mey"ller devam edecek, 
Azerbaycan daha da güçlenecekt"r. Azerbaycan muas"rle!ecekt"r ve dünya b"rl"$"n-
de özü "ç"n daha da möhkem yer"n" tutacaktır. Bütün bunları etmek "ç"n b"z"m hem 
s"yas" "radem"z var hem kankret programlarımız var. B"z"m dostlarımız var.

Dünyada b"z"m dostlarımızın sayı artır anca bu dostların arasında hem!u ol-
du$u k"m" Türk"ye’n"n husus" yer" var, husus" rolü var. (Alkı!lar) Ve men em"nem k" 
bundan sonra da Türk"ye-Azerbaycan münasebetler", dostluk, garda!lık üzer"nde 
gurulan münasebetler da"ma "nk"!af edecekt"r. B"z"m halklarımıza sulh, r"fak, em"-
namallık get"recekt"r. Men b"r daha, az"z dostlar, mena bu fırsatı verd"$"n"ze göre 
s"ze öz der"n m"nnettarlı$ımı b"ld"rmek "st"yrem. Em"n oldu$umu b"ld"rmek "st"y-
rem k" Türk"ye-Azerbaycan münasebetler" u$urla "nk"!af edecek. Ya!asın Türk"ye-
Azerbaycan dostlu$u, garda!lı$ı! (Ayakta alkı!lar)



72. B!rle"!m
6 N!san 2009 Pazartes!

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 15:00
Ba"kan : Ba"kan Vek!l! Eyyüp Cenap Gülpınar
Kât!p Üyeler : Ya"ar Tüzün (B!lec!k), Fato" Gürkan (Adana)

Amer!ka B!rle"!k Devletler! Ba"kanı 
Barack Husse!n Obama

Sayın Ba!kan,
Sayın Ba!kan Yardımcısı,
Sayın üyeler;
Bugün bu Mecl"ste konu!tu#um "ç"n onur duyuyorum ve ülkeler"m"z arasın-

dak" dostlu#u ve müttef"kl"#" devam ett"rmey" amaçlıyorum. Bu, Amer"ka B"rle!"k 
Devletler" Devlet Ba!kanı sıfatıyla yaptı#ım "lk ülke z"yaret". Daha önce G20 z"r-
ves"ne Londra’ya, NATO z"rves"ne Strazburg’a, Kehl’e ve Prag’dak" Avrupa B"rl"#" 
z"rves"ne g"tt"m. Bana, z"yaret"m" Ankara’ya ve $stanbul’a devam ett"rmey" b"r me-
saj vermek "ç"n yapıp yapmadı#ımı soranlar oldu. Buna cevabım çok kolay: “Evet.” 
Evet. (AK PART! sıralarından alkı"lar)

Türk"ye, Amer"ka B"rle!"k Devletler"’n"n öneml" b"r müttef"k"d"r. Türk"ye, 
Avrupa’nın öneml" b"r parçasıdır ve Türk"ye ve Amer"ka B"rle!"k Devletler" b"rl"kte 
çalı!malı, b"rl"kte çalı!arak zamanımızın güçlükler"n" çözümlemel"d"rler.

Bu sabah, gerçekten, Atatürk’ün, s"z"n ülken"z"n kurucusunun mezarını z"ya-
ret ett"m. Hak"katen de bu z"yaretten, kend"s" adına "n!a ed"lm"! olan bu anıttan çok 
etk"lend"m; çünkü kend"s" tar"h"n !ekl"n" de#"!t"ren b"r l"derd"r. Ama Atatürk’ün 
ya!amına a"t en büyük anıt h"çb"r !ek"lde ta!tan ya da mermerden "n!a ed"lemez, 
kend"s"n"n bırakmı! oldu#u en büyük m"ras Türk"ye’n"n canlı la"k demokras"s"d"r 
ve bu Mecl"s de bunun devamını sa#lamaktadır bugün. (AK PART!, CHP ve MHP 
sıralarından alkı"lar)

Tab"" k" bu günlere kolay ula!ılmadı. B"r"nc" Dünya Sava!ı’nın sonunda Türk"-
ye rahatlıkla yabancı güçlere tesl"m olab"l"rd", kend" sınırında hak edenlere tesl"m 
olab"l"rd", bunun yanı sıra b"r "mparatorlu#u devam ett"rmey" de terc"h edeb"l"rd" 
ama Türk"ye farklı b"r gelecek ben"msed", kend"s"n" yabancı kontrolden uzakla!tır-
dı, b"r cumhur"yet kurdu ve bu cumhur"yet hem Amer"ka B"rle!"k Devletler"’n"n 
hem de d"#er dünya ülkeler"n"n saygısını kazandı. Tab"" k" bu öykünün ardında 



bas!t b!r gerçek var: Türk!ye’n!n demokras!s!, s!z!n kend! ba"arınız. Bu, s!ze h!çb!r 
"ek!lde b!r dı" güç tarafından d!ret!lmed! ya da h!çb!r "ek!lde çaba ya da özver! 
göster!lmeden elde ed!lmed!; Türk!ye hem geçm!"!n!n ba"arılarından güç aldı hem 
de her nes!l Türkler!n çabalarıyla güçlend! ve !ler!ye do#ru yol aldı.

Ben!m ülkem!n demokras!s!n!n de kend! öyküsü var tab!! k!. Amer!ka B!rle-
"!k Devletler!’ne Amer!kan devr!m! sırasında Ba"kanlık eden ve sonra da ülkem!-
z!n !lk Ba"kanı olan k!"! b!ld!#!n!z g!b! George Wash!ngton’dur. Ankara’dak! g!b! 
b!z de kurucumuza büyük b!r anıt yaptık, bu büyük b!r d!k!l! ta" ve Ba"kent’!m!z!n 
merkez!nde durarak üzer!nde Wash!ngton’un adını bulunduruyor. Wash!ngton 
Anıtı, Beyaz Saray’ın penceres!nden her gün gördü#üm b!r anıt. Bunu yapmak, 
!n"a etmek on yıllar aldı. Çok sık gec!kmeler ya"andı. Zaman !çer!s!nde bu sürece 
katkı gösterenler oldu ve hak!katen bugün de bu anıtın durması, bu k!"!ler!n katkı-
ları sırasında oldu. B!z!m yardımımıza ko"anlar arasında dünya genel!nden dost-
lar oldu. Herkes Wash!ngton’a ve onun kurdu#u ülkeye saygılarını göstermek !ç!n 
bu çabayı gösterd!ler. Bunlardan b!r tanes! de $stanbul’dan geld!. Osmanlı Sultanı 
Abdülmec!d, b!ze b!r mermer plaka gönderd! bu anıtın !n"asına yardımcı olmak 
!ç!n. Burada bas!t cümlelerle ba"layan b!r "!!r yazılıydı: “Arkada!lı"ımızı, dostlu-
"umuzu, ülkeler#m#z arasındak# dostlu"u güçlend#rmek #ç#n.” yazıyordu. O günler, 
yazıldı#ından bu yana mermer üzer!ne, 150 yıl geçt!. Ülkeler!m!z pek çok anlamda 
farklıla"tı ama dostlu#umuz daha da güçlend! ve müttef!kl!#!m!z devam ed!yor. Bu 
dostluk, $k!nc! Dünya Sava"ı’nın sonrasındak! günlerden ba"ladı. Ba"kan Truman, 
bu anlamda, Türk!ye’n!n egemenl!#!n! ve özgürlü#ünü koruma anlamında taah-
hütte bulundu, NATO da Türk!ye’n!n g!rd!#! öneml! gruplardan b!r! oldu. Türk!ye 
!le Amer!ka B!rle"!k Devletler!, Kore’den Kosova’ya, Kosova’dan Kab!l’e b!r arada 
sava"tılar. So#uk sava" dönem!ne b!rl!kte kar"ı geld!ler. Ayrıca ülkeler!m!z arasın-
dak! t!caret, !" b!rl!#!, b!l!m ve ara"tırma alanındak! çalı"malar da !lerled!. Halkla-
rımız arasındak! ba#lar da der!nle"t!. G!derek daha fazla Türk kökenl! Amer!kalı 
Amer!ka’da ya"ıyor ve ba"arılar kazanıyor ve b!r basketbolsever olarak ben de H!-
dayet Türko#lu ve Mehmet Okur’un ba"arılarını key!%e seyred!yorum. (AK PART$, 
CHP ve MHP sıralarından alkı!lar)

Amer!ka B!rle"!k Devletler! ve Türk!ye, her zaman, her konuda aynı f!k!rde 
olmamı"lardır, bu zaten beklenemez, h!çb!r ulus arasında da görülmem!"t!r ama 
pek çok zorlukları son 60 yıl !çer!s!nde b!rl!kte ele aldık ve müttef!kl!#!m!z!n gücü 
neden!yle hem Amer!ka hem de Türk!ye daha güçlend!, dünya da daha güvenl! b!r 
yer oldu. Artık !k! demokras!m!z!n önünde daha önceden görülmem!" b!rtakım 
güçlükler var. Bunlar !çer!s!nde sınır tanımayan ekonom!k kr!zler var. A"ırı uçlar 
kadınları, çocukları h!ç acımadan öldürüyor. Enerj! arzının önünde güçlükler var. 
$kl!m de#!"!kl!#! sorunları var. Dünyanın en öldürücü s!lahlarının artması ve be-
raber!nde süreg!den çatı"malar var. Bu bahsed!lenler, b!z!m daha yen! ya"amaya 
ba"ladı#ımız yüzyılımızın öneml! sorunları ve bunlara nasıl cevap verece#!m!z, ge-
lece#!n özgürlükle m! korkuyla mı, yoksullukla mı refahla mı "ek!llenece#!n! bel!r-
leyecek. Güçle m! yoksa ad!l ve devam eden, süregelen b!r barı"la mı? &u kadarından 
em!n oldu#umu söyleyeb!l!r!m: H!çb!r ulus bahsett!#!m zorluklara tek ba"ına kar"ı 
gelemez. Bu kapsamda, bunun ba"arılab!lmes! !ç!n tüm ulusların b!rl!kte çalı"ması 
gerek!yor. O nedenle, b!rb!r!m!z! d!nlemel! ve ortak hede%ere yönel!k çalı"malıyız. 
$"te bu nedenle, mü"terek menfaatler!m!z üzer!nde çalı"malıyız ve farklılıklarımı-



zın ötes!ne geçeb!lmel!y!z. B!zler bunu yaptı"ımızda, b!r arada çalı#tı"ımızda daha 
da güçlen!r!z ve ben bu z!yaret boyunca Avrupa’da da bu mesajı beraber!mde get!r-
d!m. Bu mesajı, Cumhurba#kanınızla konu#ma fırsatını yakaladı"ımda da d!le ge-
t!rd!m, Ba#bakanınızla da konu#tum. Amer!ka B!rle#!k Devletler!’n!n !ler!ye g!den 
yakla#ımı bu olacak. Zaten, Amer!ka ve Türk!ye, bu kapsamda, G20’de, görülmem!# 
ekonom!k kr!ze verd!kler! görülmem!# cevapta b!rl!kte çalı#ıyorlar. B!rl!kte çalı#a-
rak dünyanın en güçlü ekonom!ler!n!n e# güdümlü olarak çalı#malarını !st!yoruz 
ve bu sayede nak!t akı#ının hızlanmasını !st!yoruz. Koruyuculu"un önüne geçerek 
gel!#mekte olan ülkelere el uzatmak !st!yoruz ve bu kr!zden en fazla etk!lenen ulus-
lara yardımcı olmak !st!yoruz. Düzenley!c! s!stemler!n yer!nde olmasını !st!yoruz, 
k! dünya b!r daha böyle b!r kr!z deney!mlemes!n.

Amer!ka B!rle#!k Devletler! ve Türk!ye, bu kapsamda, dünya refahı !ç!n, halk-
larımızın refahı !ç!n pek çok b!rl!kte çalı#ma alanları bulab!l!r. Cumhurba#kanıyla 
b!rl!kte sabahley!n t!caret anlamında yapılab!lecek !# b!rl!kler!n! ele aldık. Ener-
j! söz konusu oldu"unda !st!hdam yaratmak adına yapab!lece"!m!z #eyler de var. 
Yen! kaynaklar gel!#t!reb!l!r!z. Burada sadece enerj! ba"ımlılı"ı açısından kend!m!z! 
kurtarmak !ç!n de"!l, beraber!nde !kl!m de"!#!kl!"!yle mücadele !ç!n de bunu yap-
malıyız. Daha tem!z teknoloj!lere yönelerek, yen!leneb!l!r enerj! kaynaklarından 
yararlanarak yatırımlar yapmalıyız. Amer!ka B!rle#!k Devletler!, bu kapsamdak! 
yatırımları destekleyecekt!r. S!z!n, do"u-batı kor!doru olarak do"al gaz anlamında 
son derece öneml! b!r rolünüz var.

Bu ekonom!k !# b!rl!"! sadece ortak güvenl!"! !y!le#t!rmeye yarar ve NATO 
müttef!k! olarak Amer!ka B!rle#!k Devletler! ve Türk!ye’n!n böyle b!r görev! var. Za-
ten demokras! anlamında da payla#tı"ımız ortak de"erler var. 21’!nc! yüzyılın güç-
lükler!yle ba#a çıkab!lmek !ç!n tamamen b!rle#m!#, özgür ve barı#çıl b!r Avrupa’yı 
hede$!yoruz. Amer!ka B!rle#!k Devletler!, Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!"! üyel!"!n! #!d-
detle desteklemekted!r. (AK PART! ve CHP sıralarından alkı"lar) B!z, burada sade-
ce Avrupa B!rl!"! üyes! sıfatıyla konu#muyoruz, hem Türk!ye’n!n hem Avrupa’nın 
dostu olarak konu#uyoruz. Türk!ye öneml! b!r müttef!k!m!z, beraber!nde transat-
lant!k ve Avrupa kurumlarında öneml! b!r orta"ımız. Türk!ye Avrupa’ya sadece 
Bo"az üzer!ndek! köprülerle ba"lı de"!l, bunun çok ötes!nde b!r ba"lılı"ı var; pay-
la#ılmı# b!r kültür, tar!h, t!caret var bu ülkeler! b!rb!rler!ne ba"layan. Avrupa etn!k 
farklılı"ından, gelenek farklılı"ından, !nanç farklılı"ından güç alıyor. Türk!ye’n!n 
üyel!"! de, bahsett!"!m bu konudak! güçler!n daha da artmasına sebep olacaktır. 
Tab!! k! Türk!ye’n!n de kend! sorumlulukları var ve s!zler bu anlamda üyel!k yo-
lunda öneml! !lerlemeler kaydett!n!z ama Türk!ye’n!n çok zor s!yas! reformları da 
gerçekle#t!rd!"!n! b!l!yorum. Bu reformlar Avrupa B!rl!"! adına yapılmadı, Türk!ye 
!ç!n gerekt!"! !ç!n de yapıldı. Son b!rkaç yıl !çer!s!nde devlet güvenl!k mahkemele-
r!n! kapattınız, yetk!ler! gen!#lett!n!z, ceza yasası reformları yaptınız, basın özgür-
lü"ü adına, örgütlenme özgürlü"ü adına gel!#meler sa"ladınız, Kürtçe yayınlara 
ba#ladınız. Aynı zamanda, bu s!nyal!, yen! devlet Kürt telev!zyonu adına yapılan 
gel!#meler! de dünya saygıyla !zlemekted!r. Yapılan bu yen! yasaların, bu !vmen!n 
devam ett!r!leb!lmes! !ç!n uygulamaya geçmes! lazımdır çünkü demokras!ler dura-
"an olamazlar, !ler!ye hareket etmel!d!rler.

%nanç özgürlü"ü sayes!nde s!v!l toplum canlanarak devlet! güçlend!r!r. %#te, 
b!z!m, bu nedenle Heybel!ada Ruhban Okulu’nun açılması g!b! eylemler!n son de-



rece güçlü s!nyaller verece"!n! dü#ünüyoruz. Ayrıca, hukukun üstünlü"üne olan 
taahhüt adalet!n !nsanlara ula#tırılması anlamında atılab!lecek en öneml! b!r adım-
dır ve azınlık haklan sayes!nde halk her tür katkıdan her b!rey!yle yararlanma fır-
satı bulacaktır. Bunu, ben, geld!"!m ülken!n Ba#kanı sıfatıyla söylüyorum. Ben!m 
g!b!, ben!m ten reng!me sah!p b!r!n!n oy hakkına b!le sah!p olmadı"ı b!r ülkeden 
bahsed!yorum. Nerede kalmı# k! Ba#kan olması! Ama bu kapas!tey! özell!kle vur-
guluyorum k! de"!#!m hep!m!z!n yapab!lece"! b!r #ey. Önümüzdek! her zorluk, b!-
z!m açımızdan, e"er demokrat!k kökenler!m!ze sadık kalırsak daha kolay a#ılab!l!r. 
Bu !# tab!! k! kolay de"!l. Amer!ka B!rle#!k Devletler!’nde bu amaçla Guantanamo 
Körfez! cezaevler!n!n kapanmasını !sted!k, !#kencen!n kullanımının önüne geçt!k. 
Hep!m!z!n de"!#mem!z gerek!yor ve bazen de"!#mek h!ç de kolay de"!l.

Ba#ka b!r konu, k! demokras!ler!n önünde güçlük olarak kar#ımıza çıkıyor; 
geçm!#!m!zle nasıl ba#a çıkaca"ız? Bunu b!lmem!z gerek!yor. Amer!ka B!rle#!k 
Devletler! hâlen kend! bazı karanlık dönemler!n! ele alma sorunuyla ba# ba#a. Ben, 
bahsett!"!m Wash!ngton Anıtı’nın kar#ısında b!r Abraham L!ncoln Anıtı oldu"unu 
da söylemek !st!yorum. Kend!s!, Amer!ka B!rle#!k Devletler!’n!n, Wash!ngton’un 
Ba#kanlı"ı sonrasında ya#amaya devam eden köleler!n! kurtaran k!#!d!r.

Ülkem!zde kölel!k geçm!#!, ayrımcılık geçm!#! var ve ayrıca Amer!kan yer-
l!ler!n!n nasıl müdahalelere maruz kaldı"ını da b!l!yoruz. Tar!h her zaman traj!k 
gerçeklerle dolu ama geçm!# e"er çözümlenemezse omzumuzda büyük b!r a"ırlık 
olu#turur. Her ülken!n bu anlamda geçm!#!yle barı#ması ve daha !y! b!r gelece"e 
yönlenmes! gerekmekted!r.

Bu Mecl!ste konu#urken tab!! k! 1915 yılında ya#anan kötü olayları da gün-
deme get!rmek lazım. Bunlar ben!m çözece"!m de"!l, Ermen!ler!n ve Türkler!n 
b!rl!kte çözece"! sorunlardır ve Türk ve Ermen! halkları dürüst, açık ve yapıcı b!r 
#ek!lde bu sürec! ele almalıdırlar. Zaten, bu anlamda, Ermen! ve Türk l!derler!-
n!n attıkları cesur adımlan gördük. Bu anlamda, açılan sınırlar Türk ve Ermen! 
halklarının tekrardan daha barı#çıl ve refah !çer!s!nde b!r gelece"e adım atmalarını 
sa"layacaktır.

Amer!ka B!rle#!k Devletler! bu anlamda !l!#k!ler!n normalle#mes!n! !k! ülke 
adına da desteklemekted!r, bu amaca yönel!k çalı#maların yapılması gerekt!"!n! 
dü#ünmekted!r. Türk!ye, bölgede normal ve barı#çıl !l!#k!lere sah!p olan, Güney 
Ka$as bölges!nde böyle !l!#k!ler sürdüren tek ülked!r ve bunun !ler!ye yönelmes!n-
de s!zler çok öneml! role sah!ps!n!z. Beraber!nde Karada" bölges!nde süren çatı#-
manın gere"!nden uzun sürmes! anlamında da yapılab!lecek #eyler var.

Do"u Akden!z’de de sorunlar var, buna yönel!k çözüm arayı#ları da var. Kıb-
rıslı l!derler yaptıkları taahhütlerle müzakerelere g!rme yönünde çabalarda bulun-
dular. B!rle#m!# M!lletler ve Amer!ka B!rle#!k Devletler! her !k! tarafa da süreg!den 
b!r barı# anlamına ve b!rle#m!#, !k! tara%ı, !k! toplumlu b!r federasyon adına yapı-
lacak çabaları destekleme hedefınded!r. Tab!! k! bu da Türk!ye’n!n yakın kom#ulu-
"undak! kr!t!k b!r bölged!r.

Önümüzdek! zorlukları konu olarak ele aldı"ımızda ortak hede%ere yöne-
l!k çalı#tı"ımızı görüyoruz. Orta Do"u’da da &sra!l’le kom#uları arasında devam 
eden barı#ı hede%!yoruz. Bunu gayet net söylemek !st!yorum: &k! devlet hedef!n!, 
&sra!l ve F!l!st!n devlet! hedef!n! desteklemekted!r Amer!ka B!rle#!k Devletler!, yan 



yana ve barı! "çer"s"nde. Bu, F"l"st"nl"ler"n de hedef"d"r, #sra"ll"ler"n de hedef"d"r ve 
dünya genel"ndek" d"$er ulusların da hedef"d"r. Bu hedef herkes"n üzer"nde uyum 
sa$ladı$ı Annapol"s’tek" yol har"tasında da ortaya çıkan b"r hede%"r. Ben bunu 
Amer"ka B"rle!"k Devletler" Ba!kanı sıfatıyla yakın b"r !ek"lde "zleyece$"m. Hem 
#sra"ll"ler hem de F"l"st"nl"ler "ler" adımlar atmalı ve güven" sa$layacak adımlardan 
çek"nmemel"d"rler, hem #sra"ll"ler hem de F"l"st"nl"ler, her "k"s" de taahhütler"ne 
uymalıdırlar, her "k" taraf da uzun dönemd"r süren sorunları çözmel"d"rler ve daha 
devam eden barı!a yönel"k çabalar göstermel"d"rler. Amer"ka B"rle!"k Devletler" ve 
Türk"ye, F"l"st"nl"lere ve #sra"ll"lere bu yolculukta yardımcı olab"l"r. #sra"l’"n güven-
l"k adına olan çabalarında Amer"ka B"rle!"k Devletler" olarak F"l"st"n devlet" "ç"n 
de yapılması gereken !eyler var, b"rl"kte çalı!arak b"z karamsarlı$ı ve güvens"zl"$" 
ortadan kaldırab"l"r"z ve "lerleme adına yapılab"lecek her tür fırsatı kullanab"l"r"z. 
Türk"ye, Sur"ye ve #sra"l arasındak" görü!melere de aracılık etm"!t"r. Bu uzattı$ımız 
el" "ht"yaç "çer"s"ndek" F"l"st"nl"lere de uzatmalı ve kurumlarını güçlend"rmeler" 
adına onlara yardımcı olmalıyız.

B"z, terörün kullanımını dı!lamalıyız ve #sra"l’"n güvenl"k kaygılarının me!ru 
oldu$unu da takd"r etmel"y"z. Bölgen"n barı!ı tab"" k" #ran’ın bu süreçtek" nükleer 
s"lah hevesler"nden vazgeçmes"yle de sa$lanab"l"r. Prag’da da dün söyled"$"m g"b", 
h"ç k"mse nükleer s"lahların yaygınla!masından yarar görmez, Türk"ye de h"çb"r 
!ek"lde görmez. S"z zor b"r bölgede ya!ıyorsunuz ve nükleer s"lahlar bu anlamda 
bölgen"n güvenl"$" "ç"n yarar sa$lamaz. Dünyanın bu bölges" !"ddetten yeter"nce 
payını aldı, k"nden yeter"nce payını aldı. Daha fazla, daha güçlü tahr"p araçlarına 
"ht"yacı yok. Ayrıca, #slam cumhur"yet"n"n, #ran’ın l"derler"ne de gayet net b"r !ek"l-
de söyled"m k" mü!terek menfaatler"m"ze ve mü!terek saygıya dayanarak Amer"ka 
B"rle!"k Devletler"’n"n bu süreçte oynayaca$ı b"r rol vardır ve #ran’ın da uluslar b"r-
l"$"nde bu anlamda yapmak zorunda oldu$u sorumlulukları vardır. #ran çok büyük 
b"r meden"yett"r ve b"z onların ekonom"k ve pol"t"k b"rle!me sürec"ne g"rmeler"n", 
refaha ve güvenl"$e yönlenmeler"n" "st"yoruz ama #ran seç"m"n" yapacak tab"": Aca-
ba, daha "y" b"r gelecek m" olu!turmak "st"yorlar halkları "ç"n yoksa s"lahlara mı 
yönelmek "st"yorlar?

Hem Türk"ye hem de Amer"ka B"rle!"k Devletler" b"rle!m"! Irak hedef"ne 
yönel"k de çalı!ıyor k" burası terör"stler "ç"n güvenl" b"r bölge olmayı sürdürme-
s"n. Burada sava!a g"rme konusunda s"z"n tarafınızda da ben"m ülkem "çer"s"nde 
de farklı görü!ler mevcuttu ama artık bu sava!ı sorumlu b"r !ek"lde sonlandırma 
görev"ne sah"b"z çünkü Irak’ın güvenl"$", bölgen"n güvenl"$" açısından da öneml". 
Daha önce de söyled"$"m g"b" Amer"ka B"rle!"k Devletler", gelecek a$ustos "t"ba-
rıyla oradak" güçler"n" çekecek, Irak Hükümet" de güvenl"k adına alması gereken 
sorumlulu$u alacak. B"zler Irak’la b"rl"kte çalı!aca$ız. Türk"ye ve Irak’ın kom!ula-
rıyla b"rl"kte, yen" b"r d"yalogla, uzla!macı b"r tutumla, ortak güvenl"$"m"ze do$ru 
çalı!aca$ız. H"ç hata yapmayalım. Irak, Türk"ye ve Amer"ka B"rle!"k Devletler"’n"n 
ortak b"r terör"zm tehd"d"yle kar!ı kar!ıya kalmaları söz konusu. El Ka"de bun-
lardan b"r tanes". Irak’ı bölüp ülkey" tahr"p etmeye çalı!tı. Bu kapsamda PKK da 
var. H"çb"r ülkeye kar!ı yapılan teröre b"r mazeret bulmak mümkün de$"ld"r. (AK 
PART# sıralarından alkı!lar) Amer"ka B"rle!"k Devletler" Ba!kanı ve b"r NATO 
müttef"k" sıfatıyla, ne PKK’y" ne de h"çb"r terör"st örgütü desteklem"yorum. Bura-
da "! b"rl"$"ne yönel"k ba$ların kurulması, Irak Hükümet", Irak’ın Kürt l"derler" ve 



Türk!ye arasında sa"lanması son derece öneml!. Ayrıca, e"!t!m fırsatları ver!lmel!, 
beraber!nde Türk halkının demokras! adına çabaları da desteklenmel!.

Son olarak da b!zler, tab!! k! El Ka!de’y!, Pak!stan’da ya da Afgan!stan’da var 
olma adına, orayı güvenl! b!r bölge olarak görmes! adına b!r kabulde bulunama-
yız. B!zler!n hede#er!m!z El Ka!de’y! yenmek adına olmalıdır. $%te bu nedenle de 
Afgan!stan’a yaptı"ımız yardımları güvenl!k anlamında artırıyoruz ve uzla%mayı 
sa"lamaya çalı%ıyoruz ve Afgan halkına ve Pak!stan halkına yaptı"ımız yardımları 
artırıyoruz. Sadece güvenl!k anlamında de"!l, daha !y! b!r ya%am kal!tes! adına b!r 
fırsat yaratıldı"ını da dü%ünüyoruz.

Türk!ye, bu anlamda güçlü b!r orta"ımız. Uluslararası destek gücünde bölgeye 
g!den !lk güçlerden b!r! ve bu görevde gayet büyük sorumluluk aldınız, fedakârlıkta 
bulundunuz. Artık, hede#er!m!ze b!rl!kte ula%malıyız. B!ze bu anlamda e"!t!m ve 
destek !ç!n verd!"!n!z yardımı çok takd!r ed!yorum ve bölgeye yayılan fırsatlar ya-
rattınız. B!rl!kte, daha önceden yaptı"ımız g!b!, bu zorluklan da yeneb!lece"!m!z! 
dü%ünüyorum.

Tab!! k! son yıllar !çer!s!nde zorluklar ya%andı"ını b!l!yorum, b!rb!r!m!z! b!r 
araya get!ren güven!n zorlandı"ını b!l!yorum ve bu zorlu"un tab!! k! pek çok alan-
da ya%andı"ını da b!l!yorum. Özell!kle Müslüman !nancın gündemde oldu"u ülke-
lerde ya%andı"ını b!l!yorum. &öyle söylemek !st!yorum: Amer!ka B!rle%!k Devlet-
ler!, h!çb!r zaman $slam’la sava%ta de"!ld!r, olmamı%tır, olmayacaktır. (AK PART! 
sıralarından alkı"lar)

Esasen, Müslüman dünyasıyla olan ortaklı"ımız kr!t!k öneme sah!pt!r. Sade-
ce, bu, bu kapsamdak! !deoloj!ler! dı%lamak adına de"!l, fırsatları güçlend!rmek 
adına da yapılmalıdır. Aynı zamanda %u konuda da net olmak !st!yorum: Amer!ka 
B!rle%!k Devletler!’n!n Müslüman toplumlarla olan !l!%k!s!, Müslüman dünyayla 
olan !l!%k!s!, sadece terör!zm kar%ıtlı"ıyla sınırlanamaz. B!z daha kapsamlı dâh!l 
olmayı !st!yoruz bu sürece, mü%terek menfaatler!m!z kapsamında. D!kkatl! d!n-
lemel!y!z, anla%mazlıkların ötes!ne geçmel!y!z, ortak zem!nler yaratmalıyız. Aynı 
f!k!rde olmadı"ımız zamanlarda b!le saygı göstermel!y!z ve bu konuya, $slam !nan-
cına olan saygımızı göstermel!y!z. Yüzyıllar boyunca $slam dünyası dünyanın %e-
k!llenmes!ne katkıda bulundu. Bu çabalar ben!m ülkemde de yansımasını gösterd!. 
Amer!ka B!rle%!k Devletler!, Müslüman Amer!kalılar tarafından zeng!nle%t! ve pek 
çok Amer!kan a!les!nde de Müslüman üyeler var. Bunu çok !y! b!l!yorum çünkü 
ben de bunlardan b!r!y!m. (AK PART!, CHP ve MHP sıralarından alkı"lar)

Yaptı"ımız eylemlerle daha !y! gelece"e yönel!k taahhütler!m!z! göstermey! 
hede#!yoruz. Ben daha fazla çocu"un e"!t!m alması !ç!n yardımcı olmak !st!yorum 
ba%arılı olmaları adına. Sa"lık h!zmetler!n!, !nsanların ma"dur oldu"u bölgelere 
er!%t!rmel!y!z. Aynı zamanda t!caret ve yatırımları da artırarak herkese refah sa"-
lanmasına yardımcı olmalıyız. B!rkaç ay önce bu hede#ere yönel!k spes!f!k prog-
ramlardan bahsett!m. Özell!kle Müslüman dünyasında ortak hede#ere yönel!k ve 
ortak rüyalarımıza yönel!k neler yapılab!lece"!n! ele aldım.

Evet, b!z Amer!ka B!rle%!k Devletler! olarak dostluk el!n! uzattık, herkese 
uzattık. Esk! b!r Türk atasözü var: “S#z yangına körükle g#demezs#n#z.” Amer!ka B!r-
le%!k Devletler! de bunu gayet !y! b!l!yor, Türk!ye de bunu gayet !y! b!l!yor. Tab!! k! 
bazılarına güçle kar%ılık ver!lmes! lazım. Ama güç tek ba%ına sorunları çözemez ve 



h!çb!r anlamda güç, ekstrem!zme alternat!f te"k!l etmez. Gelecek, güç kullananla-
rın de#!l, tahr!p edenler!n de#!l, yaratanların el!nde olmalıdır. B!z de bu gelece#e 
yönel!k olarak çalı"malıyız ve bu gelece#e yönel!k b!rl!kte çalı"malıyız.

B!l!yorum k! Türk!ye’n!n gelece#! konusunda tartı"mayı sevenler var. S!z, me-
den!yetler!n ortasında, tar!h!n dalgalarından etk!lenen b!r ülkes!n!z. Meden!yetle-
r!n bulu"tu#u, pek çok farklı kültürün b!r araya geld!#! b!r yerle"!mdes!n!z. Ülkey! 
b!r yöne ya da d!#er yöne çekmek !steyenler olab!l!r, ama ben !nanıyorum k! bu 
k!"!ler "unu anlamıyorlar: Türk!ye’n!n büyüklü#ü her "ey!n ortasında olmasından 
kaynaklanıyor. Burada Do#u ve Batı’nın bölünmes!nden bahsetm!yoruz, burası 
Do#u’yla Batı’nın b!rle"t!#! b!r yer. Ülken!z!n, kültürünüzün güzell!#! de buradan 
gel!yor zaten. (AK PART! sıralarından alkı"lar) Kültürünüzün güzell!#!, tar!h!n!-
z!n zeng!nl!#! ve demokras!n!z!n gücü, beraber!nde gelece#e yönel!k üm!tler!n!z 
Türk!ye’y! Türk!ye yapıyor. Bugün burada s!zlerle b!rl!kte olmaktan son derece onur 
duyuyorum. Gelece#e de b!rl!kte ula"malıyız. Ben burada b!r kez daha Türk!ye’n!n 
güçlü ve devamlı arkada"lı#a ve dostlu#a yönel!k taahhüdünü d!le get!rmek !st!yo-
rum. Hep!n!ze çok te"ekkür ed!yorum. (Ayakta alkı"lar)
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Portek!z Cumhurba"kanı An!bal Cavaco S!lva

Sözler!me !lk kez ülkem!n b!r Cumhurba"kanına yüce Mecl!s!n!ze h!tap et-
mek üzere yapılan ve büyük onur duydu#um davet!n!z !ç!n te"ekkür ederek ba"la-
mak !st!yorum.

Portek!z’e ve Portek!zl!lere b!r dostluk ve saygı !fades! olarak de#erlend!rd!#!m 
bu nezaket!n!z ben! z!yades!yle mütehassıs etm!"t!r. Bu dü"üncelerle "ahsım ve tüm 
Portek!zl!ler adına, Türk halkının egemen !rades!n! tems!l eden yüce Mecl!s!n!ze 
te"ekkür ed!yor ve saygıyla selamlıyorum. Türk m!llet!, yaptıklarıyla tar!h!n akı"ını 
de#!"t!ren az sayıda m!lletten b!r!d!r. Tar!h boyunca gerçekle"t!rd!kler!, devraldı#ı 
m!rasın ola#anüstü zeng!nl!#! ve yet!"t!rd!#! tar!hî "ahs!yetler hayranlık uyandırı-
cıdır. Ancak Türk halkının tar!h!, bütün bu saydıklarımın da ötes!ne geçen b!r en-
g!nl!#e sah!pt!r. Öyles!ne gen!" ulusal mez!yet ve kararlılık örnekler!yle doludur k!, 
onlar olmaksızın ne zaferler kazanılab!l!r ne de dü"manlıkların üstes!nden gel!ne-
b!l!r. Bu halk, tar!h!n!n en zor zamanlarında yen!den aya#a kalkarak, bugün dünya 
sahnes!n!n en öneml! aktörler! arasında yer!n! alan, sözü d!nlenen, saygı duyulan 
ve b!rçok alanda örnek alınacak modem Türk!ye’y! kuran !nsanlardan olu"makta-
dır. Bu halk, Atatürk’ün gurur duydu#u ve bu Mecl!s!n varlık neden!n! özetleyen 
!fadede bel!rt!ld!#! g!b! egemenl!#!n yegâne kayna#ı olarak tar!f ett!#! halktır.

Sayın m!lletvek!ller!,
Büyük halklara, büyük m!lletlere arzu ett!#!m!z dünyanın !n"asında da büyük 

sorumluluklar dü"mekted!r. Nasıl b!r dünya? Ekonom!k ve toplumsal gel!"!m !ç!n 
tüm !nsanların !ht!yaç duydu#u barı", !st!krar, güvenl!k ve !nsanlık onumna saygı-
nın hâk!m oldu#u ve tüm b!reyler!n “ben de varım” d!yeb!ld!kler! b!r dünya.

19’uncu yüzyıl Portek!z tar!h!n!n büyük !sm! yazar, tar!hç!, sava"çı ve pol!t!-
kacı Alexandre Herculano “!stek engeller" tartar, "rade yener.” dem!"t!r. Arzu ett!#!-
m!z dünyayı gerçe#e dönü"türmen!n önüne d!k!len engeller! te"h!s etmek !ç!n çok 
uza#a g!tmeye gerek yok. Etrafımıza bakmak, yakın tar!h!m!ze damgasını vuran 
olayları hatırlamak yeterl!. $ç!nde ya"adı#ımız ve kar"ımıza çıkması muhtemel so-



runlardan çıkarab!lece"!m!z dersler, gördükler!m!z ve ya#adıklarımızla kar#ımız-
dadır.

Halklar ve m!lletler arasındak! çatı#malar, terör!st #!ddet, güvens!zl!k, ortam, 
gıda ve enerj! kr!zler!, çevren!n tahr!b! ve !kl!m de"!#!kl!"!ne ba"lı felaketler, hızla 
salgına dönü#en hastalıklar...

Kend!m!z ve çocuklarımız !ç!n daha !y! b!r dünya !st!yorsak bütün bunlardan 
b!r ders çıkarmak durumundayız. Tab!atıyla, herkes kend! sonucunu kend!s! çı-
kartacaktır. Ben!m çıkardı"ım sonuç, açlı"ın, yoksullu"un, adalets!zl!"!n, kabulü 
mümkün olmayan suçların cezasız kalmasının, umutsuzlu"un, ho#görüsüzlü"ün 
dı#lanma ve a#a"ılanma duygusunu besled!"! ve çatı#mayı tahr!k ett!"! yönünde-
d!r. Terör!zm!n, kabul veya müzakere ed!lmes! mümkün olmayan ölüm ve yıkım 
mantı"ını yaymak !ç!n buldu"u müsa!t ortam da !#te budur.

Mal! ve ekonom!k kr!z!n !lk uyarıları b!rçokları tarafından !$ah olmaz ku#-
kucuların vesveseler! olarak görülmü#se de fos!l yakıtların ve gıda maddeler!n!n 
f!yatlarının nerelere dayandı"ını hatırlayalım. %ç!nde bulundu"umuz kr!z elbette 
b!r gün sona erecek ancak mevcut kaynakların bugünkü alı#kanlıklarımızla ya-
#amaya devam etmem!z !ç!n yeterl! olmadı"ının ortaya çıkması durumunda ne 
olacak, bunu b!r dü#ünel!m. Bu yeter! kadar end!#e ver!c! gerçe"e, b!r de h!ç tüken-
meyecek g!b! baktı"ımız ya#amsal b!r kayna"ımız olan suyla !lg!l! olası b!r kr!z! de 
ekleyel!m.

Son dönemde ya#adı"ımız olayları de"erlend!rd!"!mde vardı"ım d!"er b!r 
sonuç da, serbest pazar ekonom!s!n!n ekonom!k ve toplumsal !lerlemen!n önünü 
açtı"ıdır. Ancak bunun layıkıyla ya#am bulması !ç!n devlet!n ve yetk!l! kurumla-
rın düzenleme ve denetleme konusunda sorumluluklar üstlenmeler!, et!k de"er ve 
!lkeler!n mal! p!yasaların !#ley!#!ne hâk!m olmasını sa"lamaları aynı derecede ha-
yat! önemded!r. Gözlemler!m bana, !kl!m de"!#!kl!"!ne b!r çözüm bulamamamız 
hâl!nde arzu ett!"!m!z dünyayı koruma yönündek! gayretler!m!z!n sonuç verme-
yece"!n! söylemekted!r. B!l!m adamlarının b!z! uyardıkları senaryoların gerçekle#-
mes! hâl!nde bazılarının bundan kazançlı çıkab!lece"! yönündek! dü#ünceler bana 
tehl!kel! hayaller olarak görünmekted!r.

Bütün bunların ı#ı"ında, sözünü ett!"!m konulardan çıkarılacak sonucun 
apaçık ortada oldu"unu dü#ünüyomm. Kar#ıla#tı"ımız sorunlar ya do"aları gere"! 
küresel b!r n!tel!k ta#ıyor ya da devletler arasındak! kar#ılıklı ba"ımlılık neden!yle 
küreselle#!yorlar. Sorunlar küresel olunca korumacılık fayda get!rm!yor. B!r örnek 
vermek gerek!rse: %kl!m de"!#!kl!"!ne sınırları kapatmak mümkün müdür?

Devletler arasında kar#ılıklı ba"ımlılı"ın bu dereceye vardı"ı b!r a#amada 
korumacılık ancak daha vah!m kr!zlere yol açar. Bu nedenled!r k! uluslararası e# 
güdüm araçları h!çb!r zaman bugünkü kadar öneml! olmamı#tır.

Uluslar arasında çatı#maların ortaya çıkmasını daha etk!n b!r #ek!lde önleye-
cek ve bunların neden ve sonuçlarıyla mücadele edecek, terör!zme kar#ı daha etk!l! 
b!r savunma sa"layacak s!lahsızlanmayı te#v!k edecek ve k!tle !mha s!lahlarının 
yayılmasını önleyecek, enerj!, gıda, mal! ve ekonom!k kr!zler!n öngörüleb!l!rl!"!n! 
kolayla#tıracak ve bunlann ortaya çıkması hâl!nde daha hızlı ve etk!n müdahalede 
bulunab!lmem!z! mümkün kılacak b!r uluslararası e# güdümden söz ed!yorum.



Uluslararası e! güdümün etk"nl"#", karar yapı ve mekan"zmalarında varılacak 
sonuçları herkes"n "ç"ne s"nd"rmes"n" sa#layacak !ek"lde günümüzün gerçekler"n" 
yansıtan b"r tems"l"yete dayanmasına ba#lıdır. Devletler"n co#raf", tar"hî ve kültürel 
çe!"tl"l"#"ne ve bu çe!"tl"l"#"n neden oldu#u çok boyutlu çıkarlarına saygı gösteren 
b"r e! güdüm, uluslararası kurulu!ların g"derek artan önem"n" göz ardı etmeyen b"r 
e! güdüm. Bu nedenled"r k" Portek"z, G20’n"n olu!umunun bölgesel örgütler" gör-
mezden gelemeyece#" dü!ünces"nded"r. Aynı nedenled"r k", Portek"z, 2001-2012 
dönem" "ç"n B"rle!m"! M"lletler Güvenl"k Konsey" Geç"c" Üyel"#"ne aday olmu!-
tur. Bu ves"leyle Türk"ye’n"n bu adaylı#ımıza deste#" "ç"n der"n !ükranlarımı "fade 
etmeme "z"n ver"n"z. $nandırıcı olab"lmes" "ç"n uluslararası e! güdümün bazı "lke 
ve de#erlere dayanması gerek"r. B"rle!m"! M"lletler örne#"nde bu "lke ve de#erler 
küresel kabul gören uluslararası anla!malarda "fades"n" bulmu!tur. Bunların etk"n 
b"r !ek"lde ya!ama geç"r"ld"#"n" gözetmek durumundayız. Mal" p"yasalar konusun-
da "se kamuoylarımızı kararların et"k kurallar çevres"nde alındı#ı yönünde "kna 
etmek durumundayız. Kaynaklann tahs"s"nde en kınlgan yapıya sah"p gel"!mekte 
olan ülkeler"n "ht"yaçları da görmezden gel"nmemel"d"r. Bu uluslararası e! güdüm, 
halklar ve kültürler arasında köprüler kurmayı amaçlayan olu!umlara da de#er ve-
ren b"r e! güdüm olmalıdır; Türk"ye’n"n, kuruculanndan b"r" oldu#u “Meden"yetler 
$tt"fakı” örne#"nde oldu#u g"b". Kanımca, Atatürk’ün: “Be!er"yet tek b"r vücuttur. 
Her toplumu bu vücutta b"r uzuv g"b" tanımak zaruret" vardır. Dünyanın f"lan nok-
tasında !ayet b"r huzursuzluk varsa “Bundan b"ze ne!” dememel"y"z. B"r beden"n en 
küçük parçasına "sabet eden herhang" b"r ıstırap, o beden" ba!tan aya#a kadar müte-
ess"r etmez m"?” sözler"nden "lham almalıyız. Sorun, özet olarak, küresel vatanda!-
lı#ın gerekt"rd"#" s"yas" sonuçları üstlenmekte yatmaktadır. $!te bu çerçevede b"z 
Avrupalılar "ç"n Avrupa B"rl"#"n"n bah!ett"#" kazanımlar göze çarpmaktadır.

Sayın m"lletvek"ller",
Uluslararası sahnede güçlü, "nandırıcı, a#ırlı#ını koyab"len Avrupa bütünle!-

mes", savundu#u de#erler ve toplumsal ve ekonom"k model"yle "ster güvenl"k "ster 
"kl"m de#"!"kl"#" "ster ekonom"k ve mal" kr"zle "lg"l" olsun, günümüzün öneml" me-
seleler"ne bulunacak çözümler" !ek"llend"rmek ve yönlend"rmek durumundadır. 
Bu mücadeleye g"r"!eb"lmek "ç"n Avrupa’nın Türk"ye’ye "ht"yacı vardır. Türk"ye’n"n 
katılmasıyla Avrupa B"rl"#", çok boyutlu kültürel b"r m"rasa sah"p büyük b"r ulusun 
kazandıraca#ı zeng"nl"#"n yanı sıra Avrupa B"rl"#" ortak gelece#" "ç"n hayat" önem 
ta!ıyan alanlarda çok daha büyük b"r a#ırlı#a sah"p olarak hareket edeb"lmes"n" 
sa#layacak katlanan b"r stratej"k anlama kavu!acaktır. Sadece "k" örnek verece#"m: 
Enerj" ve dı! pol"t"ka. Avrupa B"rl"#"n"n b"r ortak enerj" pol"t"kasına "ht"yacı vardır. 
Dı!arıda tedar"k kaynaklarında ve da#ıtım a#larında çe!"tl"l"#", "çer"de "se !ebeke-
ler"n b"rb"r"ne ba#lanmasını tem"n edecek b"r pol"t"kaya, Türk"ye’n"n bu alanda 
bel"rley"c" b"r katkısı olab"l"r.

Öte tara%an, Türk"ye, sah"p oldu#u savunma olanakları, b"rl"#"n yanı ba-
!ındak" veya b"rl"k "ç"n ya!amsal b"r stratej"k önem ta!ıyan bölgelerdek" nüfusu, 
büyük b"r Müslüman ve demokrat"k ulusun Avrupa projes"n"n temel"nde yatan 
de#er ve "lkeler"n savunmasına yapaca#ı katkılar neden"yle Avrupa B"rl"#" dı! pol"-
t"kasının "nandırıcılı#ının artmasının tem"natıdır. Ancak !unun da altını ç"zmeme 
"z"n ver"n"z k" arzu ett"#"m"z Avrupa B"rl"#" Türk"ye’ye ne kadar "ht"yaç duyuyorsa 
Türk"ye’n"n de Avrupa’ya o kadar "ht"yacı vardır.



Kend! ülkem!n tecrübes!nden hareketle "u !nancımı gönül rahatlı#ıyla söy-
leyeb!l!r!m k! Avrupa !le tam bütünle"me Türk!ye’n!n kalkınma ve modernle"me 
sürec!n! perç!nleyecek ve uluslar arası etk!nl!#!n! artıracaktır. Uluslararası muha-
taplarımızın b!z!mle münfer!t b!r devlet olarak konu"malarıyla, uluslararası b!r 
örgütün karar mekan!zmaları üzer!nde etk!s! olan b!r üyes! olarak konu"maları 
arasında çok büyük b!r fark oldu#unu "ahsen çok !y! b!l!yorum.

B!z! dünyanın dört b!r tarafına savuran tar!h!m!z!n sonucu olarak Portek!z’!n, 
Portek!zce konu"an ülkelerle çok yakın !l!"k!ler! vardır. Bu !l!"k!lere dayanarak 
uluslararası sahnede her gün kend!n! daha fazla !spatlayan Portek!zce Konu"an Ül-
keler Toplulu#unu kurduk. Ancak h!ç "üphem!z yok k! b!ze bu kadar yakın ülkeler-
le mevcut d!yalogumuzda dah! a#ırlı#ımız Avrupa B!rl!#! üyes! olmamız sayes!nde 
çok daha fazla olmaktadır.

Saygıde#er m!lletvek!ller!,
Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne üyel!#!nden söz ederken kend! ülkem!n katılımı-

na !l!"k!n hatıralar gözümde canlanıyor. Portek!z’!n katılım sürec! b!rçok engellerle 
kar"ıla"an, uzun ve karma"ık b!r süreç oldu. Üyel!#!m!ze kar"ı olanlar kalkınmı"lık 
sev!yem!zdek! farklılı#ın neden olaca#ı mal! külfet konusunu öne sürdüler. K!m!-
ler! b!zden daha müre$eh üye ülkeler !ç!n olu"turaca#ımız göç tehd!d!ne d!kkat 
çekt!ler, bazıları Portek!z’!n kend!ne özgü dı" pol!t!ka yönel!m ve gelenekler!ne 
!"aret ederek sadakat!m!z!n Avrupa’dan z!yade Atlant!k hassas!yetlere ve esk! sö-
mürgeler!m!ze yönelece#!n! !dd!a ett!ler. Tab!! heps! bu kadarla da kalmadı. Fakat 
Alexandre Herculano’nın “!stek engeller" tartar, "rade yener.” sözüne ger! dönme-
me !z!n ver!rsen!z, ne arzumuz eks!kt! ne !radem!z. Yer!m!z!n Avrupa’da oldu#unu 
b!l!yorduk, ulusal çıkarlarımızın orada yattı#ını, Avrupa bütünle"mes!n!n dı"ında 
kalamayaca#ımızı. Yer!ne get!r!lmes! !mkânsız g!b! görünen zor katılım kr!terler!-
ne uymak zorundaydık. Bunlar b!z! yen! yapılanmalar ben!msemeye, muazzam b!r 
topluluk müktesebatını ulusal mevzuatımıza !thal etmeye, c!dd! anayasal ve yasal 
de#!"!kl!kler gerekt!ren gen!" çaplı reformları hayata geç!rmeye zorluyordu. Ülke-
m!z!n dünyada sah!p olmasını d!led!#!m!z yer! nasıl gördü#ümüzü b!r kez daha ve 
!y! dü"ünmeye zorlanmı"tık. Bugün !ç!mde en ufak b!r tereddüt olmaksızın “Bütün 
bunlara de#d"” d!yeb!l!yorum.

Tab!! k! her ülke ayrı b!r gerçekt!r. Türk!ye Portek!z olmadı#ı g!b!, Portek!z de 
Türk!ye de#!ld!r. Bu nedenled!r k! b!z!m kend! deney!mler!m!ze !l!"k!n anılarımı, 
yers!z ders taslamalar olarak de#!l, s!z! Avrupa’nın karar alınan masalarında oturur 
görmek !steyen b!r dostun sözler! olarak kabul etmen!z! d!l!yorum. (AK PART! ve 
CHP sıralarından alkı$lar)

De#erl! m!lletvek!ller!,
Z!yaret!m yıllarca NATO’da müttef!k ve Avrupa Konsey!nde ortak olan ülke-

ler!m!z arasında !l!"k!ler! güçlend!rmeye katkı amacını ta"ımaktadır; s!yas! alanda 
mükemmel ancak d!#er alanlarda olab!lece#!n!n çok altında seyreden !l!"k!ler!. Bu 
durumu de#!"t!rmen!n zamanı gelm!"t!r. Beraber!mde ülkem!n ekonom!s!n!n en 
d!nam!k sektörler!n! tems!l eden öneml! b!r !" adamı heyet! get!rd!m. Son dönemde 
yüksek teknoloj! üret!c!s! ve !hracatçısı olan yen!leneb!l!r enerj!, altyapı projeler!, 
tur!zm ve telekomün!kasyon g!b! Türk!ye !ç!n de çok önem ta"ıyan alanlarda haklı 
b!r uluslararası üne sah!p olan b!r ekonom!den söz ed!yorum. Portek!zce konu"an 



Afr!ka ülkeler! ve Brez!lya g!b! özel tecrübes! oldu"u pazarlarda !# yapan dünyaya 
açık b!r ekonom!den, aynı zamanda Türk!ye’n!n de etk!l! b!r konuma sah!p oldu"u 
pazarlara ula#maya hevesl! b!r ekonom!den bahsed!yorum.

Bu z!yaret!n program g!r!#!mc!ler!n!n Türk kar#ıtlarıyla !l!#k!ler!n! !lerletme 
hedef! gözet!lerek hazırlandı. $# dünyalarımızın yen! !# ve ortaklık !mkânları bula-
caklarına !nanıyomm. Ancak aramızdak! !l!#k!ler!n b!l!m, kültür, akadem!k dünya 
ve tur!zm konusunda da yo"unla#masına önem atfetmektey!m.

Türk makamlarının de"erl! katkılarıyla hazırlanan z!yaret programımızın 
çe#!tl! b!le#enler!n!n bütün bu alanlarda da temas ve !# b!rl!"!m!z!n güçlenmes!-
ne katkıda bulunaca"ına !nancım tamdır. N!hayet halklarımızın b!rb!r!n! daha !y! 
tanıması gerekl!d!r. Özel olarak gerçekle#t!rd!"!m dâh!l Türk!ye’ye yaptı"ım z!ya-
retlerde, ülken!z!n tar!hî m!rasının zeng!nl!"!, halkınızın kararlılı"ı ve modern 
Türk!ye’n!n ba#arıları kar#ısında her zaman büyük b!r hayranlık duymu#umdur. 
Ancak ben! özell!kle duygulandıran #ey gerçekten de ülkem!n dı#ında olup olma-
dı"ım konusunda ben! #üpheye dü#üren benzerl!kler!m!z olmu#tur. B!r Avrupalı 
ve b!r Portek!zl! olarak Türk!ye’de kend!m! hep ev!mde h!ssett!m. (AK PART! ve 
CHP sıralarından alkı"lar)

Bugün huzurlarınızda ve Türk demokras!s!n!n bu ab!des!nde ben! saran duy-
gular !#te bunlardır. Te#ekkür eder!m. (AK PART!, CHP ve MHP sıralarından al-
kı"lar)





10. B!rle"!m
22 Ek!m 2009 Per"embe

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 14:00
Ba"kan : Ba"kan Vek!l! #ükran Güldal Mumcu
Kât!p Üyeler : Harun Tüfekç! (Konya), Fat!h Met!n (Bolu)

Kazak!stan Cumhurba"kanı Nursultan Nazarbayev

De!erl" Mecl"s Ba#kanı,
De!erl" m"lletvek"ller";
Ben s"zlere bugün Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s"nde h"tap etmey" kend"me 

büyük b"r derece olarak kabul ed"yorum. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, 1920’l" 
yıllarda yen" Türk"ye’n"n ba!ımsızlı!ı "ç"n yürüttü!ü m"llî mücadeley" ülken"n yen" 
ba#kent" Ankara’dak" büyük Mecl"sten yönetm"# ve onu “Ben"m en büyük eser"m.” 
olarak "fade etm"#t". Türk"ye Cumhur"yet"’n"n kurucusu, dâh" #ahs"yet Atatürk 
daha o zamanlarda b"le d"!er Türk devletler"n"n günün b"r"nde ba!ımsızlıkları-
na kavu#aca!ını büyük b"r öngörü#le "fade etm"#t". Tar"h"m"z bugün bu sözler"n 
do!rulu!unu "spatlamıyor mu? Ba!ımsızlı!ımızı "lk olarak tanıyan ve o dönemde-
k" Türk dünyasının tek ba!ımsız devlet"n"n Türk"ye oldu!unu çok "y" b"l"yoruz ve 
bunu hafızamızda sonsuza dek saklayaca!ız.

B"z Kazak halkı olarak 19’uncu yüzyılın "k"nc" yarısından "t"baren Çarlık Rus-
ya ve daha sonra Sovyet yönet"m" altında olduk. O zamanlar “Kazak” "sm"nde b"r 
halk ve “Kazak"stan” "sm"nde b"r devlet dünya har"tasında yer almadı. Son 150 yıl 
"ç"nde d"n"m"z", d"l"m"z", kültürümüzü az kalsın tamamen kaybed"yorduk. Fakat 
b"zler atalarımızın ve analarımızın büyük tar"h"n", kahraman ecdatlarımızı h"ç 
unutmadık. 1990’lı yılların ba#ında Sovyetler B"rl"!" da!ıldı ve b"zler ba!ımsızlı-
!ımızı "lan ett"k. Yen" b"r devlet kurmak, onun ekonom"s"n" gel"#t"rmek ve hal-
kımızın ps"koloj"s"n" de!"#t"rmek kolay olmamı#tır. Y"ne de b"zler o dönemdek" 
dar yol ve kaygan geç"tler" ba#arıyla a#tık. Bugünkü Kazaklar s"zler"n karde#ler"n"z 
olarak ve esk" yüce Türk atalarımızın "lk yurtlarında ya#amaktadırlar. Bugünkü 
Kazak"stan, temel" sa!lam, ekonom"s" gel"#m"#, dünyada kend"s"ne saygın b"r yer 
ed"nm"# b"r devlet hâl"ne geld". Böylece Kazak topraklarını, büyük bozkırları mu-
hafaza eden ecdatlarımızın rüyası gerçekle#m"# oldu. Geçen yüzyılın son on yılın-
da b"zler de s"zler g"b" özgür olduk. (Alkı!lar) Türk"ye Cumhur"yet" tüm halklarıyla 
b"z" destekled". B"z, bundan dolayı müte#ekk"r"z. Bu tar"hî etk"le#"m"n parlak b"r 
örne!" olarak, b"z de ba!ımsızlı!ımızın "lk yıllarındak" son döneme bakmaksızın, 
ba#kent"m"z" Sararka bozkırlarının merkez"ne, Astana’ya ta#ıdık. Türk"ye’ye yap-



makta oldu!um bu z"yaret"m"n önces"nde, Astana’da en güzel mekânların b"r"nde, 
Es"l Nehr"’n"n kıyısında Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük b"r heykel"n" meras"mle 
açtık. (Alkı!lar) Bu heykel" Kazak halkının s"zlere olan karde#l"k duygularının b"r 
tezahürü olarak kabul ed"n"z. Bu sebeple, bugün hep"n"ze, Ankaralılara, tüm kar-
de# Türk halkına Astana’mızın sıcak selamını, tüm Kazak halkının sam"m" duygu-
larını beraber"mde get"rm"# bulunuyorum. (Alkı!lar)

Bu sene ba!ımsızlı!ımızın on sek"z"nc" yılını "drak etmektey"z. Bunun "lk yed" 
yılını devlet"m"z" kurmaya, yüzde 2 b"nlere varan en$asyonla durma noktasına ge-
len ekonom"y" kurtarmaya, Sovyet s"stem"nden serbest p"yasa ekonom"s"ne geç-
meye ve Asya’dak" ekonom"k kr"z"n olumsuz etk"ler"n" bertaraf etmeye harcadık. 
S"yaset" ve ekonom"s" açık b"r ülke de olu#turduk. Bunu 95 m"lyar dolarlık dı#, 100 
m"lyar dolarlık da "ç kaynaklarımızı kullanarak ba#ardık. Sonrak" dokuz yıl "ç"nde, 
k"#" ba#ına dü#en m"llî gel"r 700 dolardan 8.500 dolara yükseld". On yıl "ç"nde yen" 
ba#kent"m"z, har"ka #eh"r Astana’yı "n#a ett"k. Büyük kom#ularımız Rusya ve Ç"n’le 
%angay &#b"rl"!" Örgütü çerçeves"nde dostluk "l"#k"ler" gel"#t"rd"k. Avrupa, Amer"ka 
B"rle#"k Devletler", &slam dünyası ülkeler"yle de s"yas", ekonom"k ortaklıklar ku-
rab"ld"k. &slam âlem" ve Türk dünyası devletler" arasından Kazak"stan, Avrupa’da 
Güvenl"k ve &#b"rl"!" Te#k"latının Ba#kanlı!ına seç"ld" ve b"r "lk" gerçekle#t"rd". 
&#te bunlar b"z"m ba#arılarımız. Sözünü ett"!"m bu yıllarda b"zler devamlı karde# 
Türk"ye’ye güvend"k ve destekler"n"z" gördük. Elbette b"z de Türk"ye’n"n ba#arıları-
na sev"n"yoruz. Son yıllarda Türk"ye ekonom"s" dünyada 17’nc", Avrupa’da "se 6’ncı 
sıraya yükselen, sanay"s" hızla gel"#en b"r ülke oldu.

Türk"ye küresel s"yasette de özel b"r konumu ve kend" bölges"nde de büyük b"r 
gücü olan ülkeye dönü#tü. Orta Do!u sorunu, &ran, Irak, Afgan"stan, Ka'asya’dak" 
çatı#maların çözümünde Türk"ye’n"n rolünün daha da devam edece!" muhakkak-
tır. B"z Türk"ye’n"n Avrupa B"rl"!"ne üye olmasını destekl"yoruz. Bununla beraber 
akraba olarak yüzünüzü do!uya da çev"rmen"z yer"nde olurdu d"ye dü#ünüyo-
ruz. Rusya’yla stratej"k ortaklık gel"#t"r"lmes", Ç"n’le dengel" b"r s"yaset yürütmes" 
Türk"ye’n"n "t"barını yükseltecekt"r.

Bu çerçevede, Ankara’nın Türk d"l"n" konu#an akrabalarıyla yakın "l"#k" s"ya-
set"n" tak"p etmes" b"z" özell"kle memnun etmekted"r. Bu hususta Kazak"stan’ın da 
el"nden gelen" es"rgemed"!"n" Türk karde#ler"m"z "y" b"lmekted"r. Türk dünyasın-
dak" "# b"rl"!"n"n h"ç k"mseye kar#ı olmadı!ı açıktır. Bu sürec" aralarındak" "l"#k"ler 
kes"nt"ye u!ramı# karde# ülkeler"n b"rb"r"ne olan sam"m" "lg"s" olarak de!erlend"r-
mek gerek"r. Kanımca b"z ancak kend" aramızda b"r güç b"rl"!" yaptı!ımızda Türk 
meden"yet"n" dünyaya tanıtab"l"r"z. D"!er m"lletlere e#"t ve prest"j" yüksek devletler 
olarak kalkınarak b"r yere varab"l"r"z.

Kazak"stan’ın "n"s"yat"f"yle geçen yıl çalı#masına ba#layan Türkçe Konu#an 
Devletler"n Parlamenterler Asambles" ve Aksakallılar Konsey"ne devam olarak b"z-
ler yakın zamanda Nahc"van’da gerçekle#en z"rvede Türk D"l" Konu#an Devletler 
&#b"rl"!" Konsey"n" kısaca Türk Konsey"n"n kurulmasıyla "lg"l" anla#ma "mzaladık. 
Net"ce "t"barıyla Yüce Atatürk’ün as"l ülküsü Turar Ruskulov ve Mustafa Çokay 
g"b", Türkler"n b"rl"!"n" sa!lamaya hayatlarını adayan bütün aydınlarımızın "deal-
ler" gerçekle#me yolundadır. (AK PART", CHP ve MHP sıralarından alkı!lar) B"z"m 
ulu ecdatlarımız Altaylardan Akden"z’e kadar gen"# bozkırlara hükmett". &lk defa 



dünyaya örnek olan ortak yuvamız ve ortak ota!ımızı, bundan ba"ka dem#r#, panto-
lonu, ok ve yayı, ayakkabı ve topu!unu, üzeng#y# #cat ett#ler. B#ze unutulmaz kahra-
manlık destanları ve b#rçok manev# haz#neler bırakmı"lardır. Tüm bunları dünyaya 
anlatma zamanının artık geld#!#n# dü"ünüyorum. Ben ortak kültürümüzü ara"tır-
mak üzere Türk akadem#s#n#n kurulmasını tekl#f ett#m. Bu akadem#n#n merkez# 
tüm Türkler#n baba oca!ı yan# ata yurdu sayılan Kazak topraklarında, Astana’dak# 
dostluk ve uzla"ma sarayı olmalıdır. Bu konularda Türk soyunun da oynayaca!ı rol 
büyüktür. Kanımca, Türk kültürel ve be"erî #" b#rl#!#n# der#nle"t#rmek amacıyla bu 
kurulu" #mkânları ve çalı"ma alanları büyütülerek Türk dünyasını gerçek manada 
UNESCO’ya dönü"türmek gerek#r. Nahc#van’da Azerbaycan ve Türk#ye tarafından 
“Türksoy Vakfı”nın kurulması hakkındak# tekl#f# çok yer#nde b#r gel#"me olarak 
de!erlend#rmektey#z. Bu projey# hızla hayata geç#rmek gerekmekte.

Saygıde!er Ba"kan, De!erl# m#lletvek#ller#;
Genel olarak baktı!ımızda, kültür, #nsanlık ve hayır g#b# kavramlar, b#rl#k ve 

beraberl#k, yakınla"mak #ç#n her dönemde öneml# b#rer araç oldu!u malumunuz-
dur. Dünyaca me"hur b#lge atalarımız Farabî’n#n, Yesevî’n#n, Mevlânâ’nın halkları-
mızı, genel olarak tüm #nsanlı!ı özgür olmaya, barı" #ç#nde ya"amaya davet etmeler# 
bo"una de!#ld#r. Bu anlamda, ülkeler#m#z#n bu #st#kamettek# tutumlarının benzer 
olması b#zler# memnun etmekted#r. Daha açık b#r #fadeyle, Kazak#stan, dünya ve 
semav# d#nler# l#derler#n#n kurultaylarının gerçekle"t#r#ld#!# b#r merkeze dönü"mü" 
#se Türk#ye’de Meden#yetler $tt#fakının E" Ba"kanlı!ını yürütmekted#r.

2010 yılında Kazak#stan Avrupa’da Güvenl#k ve $"b#rl#!# Te"k#latına, Türk#-
ye #se Asya’da $"b#rl#!# ve Güven Artırıcı Önlemler Konsey#’ne ba"kanlık etmeye 
hazırlanmaktadır. Daha önce h#ç ele geçmem#" bu tar#hî fırsatı de!erlend#rerek 
Avrasya’nın güvenl#!#n# ve meden#yetler arasındak# uyumu pek#"t#rmeye yönel#k 
yen# b#r #n#s#yat#%e b#rl#kte yürütme #mkânı ortaya çıkmı" bulunmaktadır. D#!er 
b#r dey#"le, Atatürk’ün “Yurtta sulh c#handa sulh.” prens#b# günümüzde de önem#n# 
kaybetm#" de!#ld#r.

Nükleer s#lahlarından kend# #ste!#yle vazgeçen b#r ülke olarak b#z#, dünya ve 
bu hususta meydana gelen tüm sorunlar end#"elend#rmekted#r. 40 yıl boyunca ken-
d# topraklarındak# Sovyet nükleer s#lah denemeler#n#n olumsuz etk#ler#nden acı 
çeken b#r toplum olarak b#z bu adımımızın ba"kalarına örnek olaca!ını cesaretle 
#fade edeb#l#r#z.

B#zler kend# adımıza, Ankara’yla b#rl#kte, bölgeler#m#zde yer alan öneml# so-
runları, açıkça söylemek gerek#rse Afgan#stan’dak#, Irak’tak#, Orta Do!u’dak# ve 
Ka&asya’dak# çatı"malar ve gerg#nl#klere çözüm üretme çalı"malarına akt#f b#r "e-
k#lde katkıda bulunaca!ımıza #nanmanızı #st#yorum.

Kazak#stan 1993’ten ber# “#st#kbal devlet” programı çerçeves#nde 3 b#n genç 
Kazak#stanlıyı dünyanın önde gelen ün#vers#teler#ne her sene tahs#le göndermekte-
d#r. Onların #lk mezunları ülkeye döndüler ve yüksek kademelerde göreve ba"ladı-
lar. Bununla b#rl#kte b#z ba!ımsızlı!ımızı kazandı!ımız #lk yıllarda, Turgut Özal ve 
Süleyman Dem#rel dönemler#nde, b#nlerce genc#m#z# ücrets#z e!#t#m almak üzere 
karde" Türk#ye’n#n #t#barlı ün#vers#teler#ne de gönderm#"t#k. Bu süreç hâlâ devam 
etmekted#r. Aynı "ek#lde Türk gençler# de b#z#m yüksekö!ret#m kurumlarımızda, 



özell!kle Türk!stan’dak! Ahmet Yesev! Uluslararası Türk Kazak Ün!vers!tes!nde ö"-
ren!m görmekted!r.

Genel olarak Türk dünyasının !k! büyük ülkes! olarak Kazak!stan ve 
Türk!ye’n!n b!rl!kte yapacakları !#ler! çoktur. B!zler !ster !k!l! veya !sterse çok ta-
ra$ı temeller!nde olsun eldek! !mkânlarımızı tam olarak kullanamıyoruz. T!caret, 
ekonom!, yatırım, ula#tırma, tur!zm ve daha ba#ka b!rçok alanlarda kapsamlı ortak 
projeler! gerçekle#t!rmek !ç!n yeterl! potans!yele sah!b!z. Ba"ımsızlı"ın !lk yılların-
da çökmü# olan ekonom!m!z! aya"a kaldırmak !ç!n yabancı yatırımlara muhtaçtık. 
O dönemde karde# Türk!ye’den gelen kred!ler ve yatırımların b!ze yaptı"ı katkısı 
büyük olmu#tur. Bu sayede b!z güçlend!k ve artık kend!m!z de dı#arıda yatırım 
yapan b!r ülke konumuna ula#tık. Örne"!n son rakamlara bakıldı"ında Kazak!s-
tan ve Türk!ye arasındak! t!caret hacm!n!n büyüklü"ünün 3 m!lyar dolara ula#tı-
"ını görüyoruz. Türk!ye’n!n Kazak!stan’a 1993 senes!nden ber! yaptı"ı yatırımların 
tutarı 800 m!lyon doları a#arken, Kazak!stan’ın da Türk!ye’ye yaptı"ı yatırımlar                
1,1 m!lyar doları geçt!. Kazak-Türk ortak #!rket! faal!yet göstermekted!r. Ancak bu 
durum karde# ve yakın ülkeler arasındak! !l!#k!ler!n sev!yes!ne hâlâ layık de"!l-
d!r. Çünkü Türk!ye’n!n jeos!yas! ve jeoekonom!k a"ırlı"ına uygun ve ekonom!s!ne 
öneml! b!r katkı sa"layacak petrol ve gaz boru hatları projeler!n!n var oldu"unu 
söyleyeb!l!r!z. Türk!ye’n!n dünya yakıt enerj! ula#ımının kor!doru olmaya her türlü 
!mkânları mevcut !se Kazak!stan’ın da bu projelere katkısı büyük olab!l!r. Bu yüz-
den b!z zamanında Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nı nasıl destekled!ysek, aynı 
#ek!lde bugün de Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projes!’ne Rusya’yla b!rl!kte 
katılmaya hazırız.

Bugün Kazak!stan her sene 70 m!lyon ton petrol üret!yorsa, 2013 senes!nden 
!t!baren dünyaya, ünlü Ka#hagan yataklarından, !lave olarak 50 m!lyon ton petrol 
daha gelecekt!r. Petrolün bu boyutlarını d!kkate alırsak, bahs! geçen !k! petrol boru 
hattı projes!n!n geçerl!l!"!n!n ne oldu"u bell! olmaktadır.

Ya#amakta oldu"umuz dünya mal! ekonom!k kr!z!n!n ötes!nden b!z!m ül-
keler!m!z çok daha fazla sıkıntı çekmeden gelmekted!r. Kazak!stan’ın ekonom!s! 
geçen sene yüzde 3,4 oranında büyüdüyse bu sene de büyüme oranımız dü#me-
yecekt!r. Bu geç!c! dönem! b!z altyapı sorunlarını çözmek, endüstr!yel !novasyon 
yoluna çekmek !ç!n de"erlend!rmey! hede$!yoruz. Kazak!stan kr!z! kend! mal! 
kaynaklarıyla yönetmekle kalmadı, on yıllık endüstr!yel !novasyon programını da 
hazırladı.

Kr!z önces! dönemler!nde ham madde !hracatından elde ed!len m!llî rezerv-
ler!m!z, 47 m!lyar dolar, bu projeler!m!ze tem!nat olacak. Bu potans!yel! büyük b!r 
programla hayata geç!rmeye, b!z Türk!ye’n!n öneml! !# adamlarını katkı yapmaya 
ça"ırıyoruz. Bu z!yaret!m esnasında !mzalanan Kazak!stan ve Türk!ye arasındak! 
Stratej!k Ortaklık Anla#ması yukarıda !fade ett!"!m öneml! projelere yönel!kt!r.

%k!l! !l!#k!ler!m!z! daha da gel!#t!rme yolunda yapaca"ımız çok !#ler vardır. 
B!z!m sadece devlet kurumlarımızın de"!l, özel sektör tems!lc!ler!m!z!n, t!caret 
gruplarımızın, s!v!l toplum kurulu#larımızın da kolları sıvayarak bu !#e g!r!#meler! 
gerekmekted!r. %k!l! !l!#k!ler!m!z! gel!#t!rme hususunda halkın seçt!"! m!lletvek!lle-
r!m!z!n yapaca"ı katkıların büyük olaca"ı dü#ünces!ndey!m.



De!erl" m"lletvek"ller",
Konu#mamın sonunda hep"n"z", tüm karde# ve akraba Türk halkını önümüz-

dek" m"llî bayram Cumhur"yet Bayramı dolayısıyla en "çten d"lekler"mle yürekten 
kutluyorum. (AK PART!, CHP ve MHP sıralarından alkı"lar) B"rl"k, beraberl"k ve 
ba#arılar d"l"yorum. Kazakların b"lge #a"r" Abay, #""r"nde “Huzurdan daha #y# b#r 
dost bulamadım.” demekted"r. Öyleyse, halklarımızın arasındak" dostluk ebedî ol-
sun. Ya#asın Kazak"stan, Ya#asın Türk"ye!

$lg"ler"n"ze çok te#ekkür eder"m. (AK PART!, CHP ve MHP sıralarından ayak-
ta alkı"lar; DTP sıralarından aya$a kalkmalar)





125. B!rle"!m
29 Haz!ran 2010 Salı

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 15:05
Ba"kan : Ba"kan Vek!l! Meral Ak"ener
Kât!p Üyeler : Bayram Özçel!k (Burdur), Gül"en Orhan (Van)

Endonezya Cumhurba!kanı Sus"lo Bambang Yudhoyono

B!sm!llâh!rrahman!rrah!m.
Selâmün-aleyküm ve rahmetullah! ve berekâtuhü.
Sayın Ba"kan,
Sayın Hanımefend! Mecl!s Ba"kanı,
Saygıde#er m!lletvek!ller!,
Hanımefend!ler, beyefend!ler;
Ben!m !ç!n bugün burada bulunmak ve s!zlere, s!z saygıde#er Mecl!s üyele-

r!ne, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n saygıde#er üyeler!ne h!tap etmek büyük b!r 
onur ves!les!d!r. Bugün burada s!zler!n kar"ısında bulunmakla ne kadar büyük b!r 
memnun!yet duydu#umu ve onur duydu#umu söylememe !mkân yok.

$slam tar!h! !çer!s!nde Türk!ye her zaman parlamenter s!stem! kabul etm!" 
olan, 1876 yılında kabul etm!" olan !lk ülked!r. Türk Parlamentosu ve Türk Parla-
mentosunun seç!lm!" üyeler!, kend! demokras!n!z!n bel kem!#!n! te"k!l ett!#! ka-
dar aynı zamanda da halkın hükümranlı#ını tems!l etmekted!rler ve bu saygıde#er 
platformda, bu tar!hî b!na !çer!s!nde ben büyük Türk m!llet!n!n kalp atı"larını h!s-
sett!#!m! söyleyeb!l!r!m. Ben Türk!ye’ye geld!#!mde Türk m!llet!ne olan saygılarımı 
!fade etmek ve her !k! ülke arasındak! !l!"k!ler! de der!nle"t!rmek ve daha gen!" b!r 
alana yaymak amacını beraber!mde ta"ıyordum. Beraber!mde büyük b!r heyetle 
geld!m. Heyet!m !çer!s!nde bakanlar, m!lletvek!ller!, resmî yetk!l!ler, !" adamları ve 
gazetec!ler bulunuyor. Ama bunun da ötes!nde, beraber!mde 235 m!lyon Endonez-
yalının sıcak selamlarını, dostluk duygularını ve !y! n!yet!n! s!zlere get!rd!m. (AK 
PART!, CHP ve MHP sıralarından alkı"lar)

Bu kısa zaman !çer!s!nde hep!m!z ülken!z güzell!#!nden etk!lend!k, !nsanla-
rınızın sıcaklı#ından ve toplumunuzun kaydett!#! gel!"meden çok etk!lend!k. Tür-
k!ye ve Endonezya her zaman çok !y! dostlar olmu"lardır. Bu yıl !çer!s!nde b!zler 
aramızdak! d!plomat!k !l!"k!ler!n 60’ıncı yılını kutluyoruz. $"te bu sebepten dolayı, 
bu ves!leyle ben de aranızda bulunuyorum. Ama !l!"k!ler!m!z esasında uluslara-



rası modern s!stem!n kurulmasından çok daha önces!ne, yüz yıllar önces!ne da-
yanmaktadır. S!z!n de b!ld!"!n!z g!b! Kanun! Sultan Süleyman dönem!nde #u anda 
Endonezya’nın Açe !l! olarak b!l!nmekte olan sultanlıkla !lk !l!#k!ler! tes!s etm!#t!r 
ve o dönem!n s!yas!, güvenl!k, ekonom!k ve sosyokültürel alanlarında der!n !l!#k!-
ler tes!s ed!lm!#t!r.

Açe’yle gel!#t!r!lm!# olan bu yo"un dostluk o dönem!n sultanı Sumatra Pa#a’yla 
kend!s!n!n kar#ısında mücadele ett!"! kolon!er güçlerle sömürge güçler! arasında 
gel!#m!# olan b!r !l!#k!d!r ve s!z!n de b!ld!"!n!z g!b! son derece yetk!n özgürlük 
sava#çıları bu çerçevede Osmanlıdan gelerek yardımcı olmu#lardır. Bunlardan b!r 
tanes! b!r kadın am!ral olarak Batılı güçlerle Malaga Körfez!’nde son derece yo"un 
mücadelelere g!r!#m!#t!r. $#te Açe’de böyles!ne !lg!nç b!r der!n dostlu"un kökler! 
atılmı#tır ve s!z!n de b!ld!"!n!z g!b! Orta Do"u’nun özell!kler!n! de ta#ıyan karakte-
r!st!k özell!kler orada bırakılmı#tır. $#te o dönemden bu yana Osmanlı uzmanları, 
b!z!m atalarımıza d!"er s!lahları ve topları, tüfekler! !n#a etmem!z ve üretmem!z 
konusunda b!zlere b!ld!kler! becer!ler! aktarmı#lardır ve kolon! güçler!ne, sömürge 
güçler!ne kar#ı mücadele etmem!z! sa"lamı#lardır ve Endonezya halkının b!r par-
çası hâl!ne gelm!#lerd!r. Bugün Açe’de gururla b!r konut projes! ve b!r cam! ay ve 
yıldız amblemler!n!, Türk amblemler!n! ta#ır #ek!lde yükselmekted!r ve toplumla-
rımızda rehab!l!tasyon çalı#malarına tsunam! sonrasında katkı sa"lanmı#tır, 2004 
Aralık ayında 150 b!n Endonazyalının hayatını kaybett!"! tsunam! felaket!nden 
sonra gelen yardımlar çerçeves!nde. B!zler Türk Hükûmet!ne ve Türk halkına bü-
tün bu yaptıklarından ve destekler!nden dolayı, do"al afet zamanlarında gösterd!k-
ler! katkılardan dolayı m!nnettarız.

Türk!ye, bu çerçevede, gördü"ünüz g!b!, tar!h!m!z!n, kültürümüzün, özgür-
lük !ç!n mücadelem!z!n ve aynı zamanda ulusumuzun kurulu#unun der!nler!nde 
çok esk!lerden bu yana her zaman yanımızda olmu#tur. Dolayısıyla Türk!ye ve En-
donezya her zaman zafer ve umutsuzluk anlarında beraberce mücadele etm!# !k! 
m!llett!r. Endonezya yüz yıllar boyunca batılı güçler tarafından sömürge olarak 
kullanılmı#tır. Osmanlı $mparatorlu"u’ysa dünyanın en yüce !mparatorluklarından 
b!r tanes!yken daha sonra yen!lg!y! tatmı# ve zayı%amı#, parçalara ayrılmı#tır ama 
20’nc! yüzyılda hem Endonezya hem de Türk!ye tekrar b!r ulusal yen!den do"u# 
ya#amı#lar, tekrar m!ll!yetç!l!"! ke#fetm!#ler, kucaklamı#lar ve daha sonra modern 
s!yas! kavramlarla yan! demokras!yle, seç!mlerle, hukukun üstünlü"ü ve anayasal 
hükûmet kavramlarıyla, cumhur!yetle tanı#mı#lardır. Türk!ye Cumhur!yet! 1923 
yılında kurulurken Endonezya Cumhur!yet! !se ba"ımsızlı"ını 1945 yılında !lan 
etm!#t!r. Bugün !t!barıyla hem Türk!ye hem de Endonezya artık dönü#ümünü ta-
mamlamı# m!lletlerd!r. Türk!ye kend! bölges!nde önde gelen oyunculardan b!r ta-
nes!, son derece kuvvetl! b!r küresel oyuncudur. Modern demokras!s!yle, d!nam!k 
ekonom!s!yle, takındı"ı tavırlar ve kend! halkının becer!ler!yle, sadece do"al kay-
naklarını kullanarak de"!l ama bütün bu yetk!nl!k ve de"erler!yle de çok öneml! b!r 
bölgesel güç olarak ortaya çıkmaktadır. Sanay!le#en ekonom!s! ve güçlü tarım teme-
l!yle, b!r ülken!n sah!p olab!lece"! en !y! komb!nasyona sah!pt!r. Türk!ye Asya’yla, 
özell!kle Orta Do"u ve Avrupa arasında öneml! b!r köprü görev! görmekted!r, Batı 
!le $slam dünyası arasında b!r köprü görev! görmekted!r ve her !k! dünyanın da en 
olumlu, en !y! de"erler!ne sah!p olmaktan faydalanmaktadır.



D!"er tara#an bakacak olursak, Endonezya dünyanın üçüncü büyük demok-
ras!s! olarak dünya üzer!ndek! en büyük Müslüman nüfusa sah!p b!r ülked!r. B!zler 
Güneydo"u Asya’dak! en büyük m!llet ve en büyük ekonom! olarak yer alıyoruz. 
Demokras!m!z !st!krarlı, canlı ve d!nam!kt!r. Halkımız ço"ulculuk ve toleransın 
uygulandı"ı b!r ortamda ya$amaktadır. M!llet!m!z her zamank!nden daha bü-
tünle$m!$ vaz!yetted!r. Endonezya ASEAN’ın kurucu üyeler!ndend!r, son derece 
d!nam!k ve etk!n b!r örgüt olarak çalı$maktadır ve dünyanın en ba$arılı bölgesel 
örgütler!nden b!r!s! olarak adlandırılmaktadır. Tıpkı Türk!ye’de oldu"u g!b!, Endo-
nezya da G20’n!n akt!f üyeler!nden b!r tanes! olarak uluslararası ekonom!n!n karar 
verme mekan!zması !çer!s!nde yer almaktadır.

B!zler $u anda artık tar!hten gelen ba"larımızla beraber bu noktaya geld!k. 
Pek!, bundan sonra ne olacak? Nasıl, Türk!ye ve Endonezya 21’!nc! yüzyılda b!rb!r-
ler!yle !l!nt! ve !l!$k! kuracaklar? Artık b!zler !l!$k!ler!m!z! böyles!ne zorlu, kr!t!k dö-
nemlerde yen!den $ek!llend!rmel! ve özünü bel!rlemel!y!z. Her !k! ülkem!z de artık 
kend! sah!p oldu"umuz de"erler!m!z, varlı"ımız ve kend!m!ze has özell!kler!m!z! 
kullanarak kend! zamanımızın zorluklarıyla ba$ etmek !ç!n mücadele etmel!y!z. 
Görüyoruz k!, artık arkamızda çok c!dd! b!r nüfus var. Türk!ye ve Endonezya’nın 
nüfusu b!rle$t!"!nde 310 m!lyon k!$!ye ula$ıyoruz. Her !k! ülken!n gayr!saf! yurt !ç! 
hasılası ve satın alma par!tes!ne bakacak olursak, 1 tr!lyon 833 m!lyar Amer!kan 
dolarına tekabül ed!yor. Do"al kaynaklarımız sonsuz ve bunun da ötes!nde halkı-
mızın d!nam!zm! ve d!plomat!k a"ırlımız ve topluluklarımızın sa"ladı"ı b!r etk! 
alanı mevcut. Tüm bunlar d!kkate alınıldı"ında çok daha fazlasını yapab!l!r ve çok 
daha fazla $ey! ba$arab!l!r!z. %$te bu yüzden ülkeler!m!z özell!kle s!yas! güvenl!k 
alanında, ekonom!k kalkınma alanında, t!caret ve yatırım ve de tur!zm alanında 
yakın b!r !$ b!rl!"! ba$latmı$lardır. Bugün askerî ve savunma sanay!s! alanında b!r 
!$ b!rl!"! anla$masını !mzaladık. Ayrıca !k!l! t!caret toplamımız 2008 yılı sonu !t!-
barıyla 2 m!lyar Amer!kan dolarına ula$tı ve bugünkü hedef!m!z de yıllık 5 m!lyar 
Amer!kan doları tutarında b!r t!caret hacm!ne ula$mak ve ben !nanıyorum k! b!z-
ler bu rakamı da a$ab!l!r!z çünkü bu aslında oldukça alçak gönüllü b!r rakam ve 
ekonom!ler!m!z!n gerçek potans!yel!n! yansıtmamakta. B!zler e"!t!m alanında da !$ 
b!rl!"!m!z! güçlend!r!yoruz. Özell!kle tekn!k !$ b!rl!"! anlamında !k! ülken!n reka-
bet edeb!l!rl!"!n! gel!$t!recek çalı$maları dört gözle beklemektey!m. Bu çalı$malar 
kapsamında pazar er!$!m! ve standartlara uyum konusunda e"!t!m ver!lece"! g!b! 
özell!kle akadem!syenler!n, e"!t!c!ler!n ve ö"renc!ler!n de"!$!mler! de sa"lanacak. 
B!zler Türk!ye Cumhur!yet! Hükûmet!n!n T%KA’nın Jakarta’dak! bölgesel of!s!yle 
!lg!l! yaptıkları çalı$malardan ve yürüttü"ü plandan memnun!yet duymaktayız 
çünkü do"ru zamanda gerçekle$t!r!lmekte bu çalı$malar. Endonezya yakın zaman-
da daha gen!$ kapsamlı uluslararası kalkınma !$ b!rl!"! !ç!n tab!r! ca!zse kapılarını 
açtı ve b!z de konsoloslu"umuzu kısa sürede %stanbul’da açma n!yet!ndey!z. %lg!l! 
bakanlarımız yo"un b!r çalı$ma !çer!s!nde, özell!kle !malat, sanay!, altyapı, !n$aat, 
madenc!l!k, enerj! ve özell!kle yen!leneb!l!r enerj! ve h!zmetler alanında !$ b!rl!"! 
çalı$malarımızı gel!$t!rmeye devam etmekteler.

Endonezya dünyanın jeotermal kaynaklarının yüzde 40’ına sah!p ve b!zler 
bunun sadece yüzde 4,2’s!n! kullanmaktayız. %$te bu, Türk!ye !ç!n b!r yatırım fırsatı 
olu$turmakta çünkü Türk!ye bu enerj! formunu gerekt!"! $ek!lde de"erlend!recek 
teknoloj!ye sah!p. Ben !lg!l! bakanlarıma verd!"!m tal!matta özell!kle madenc!l!k 



alanında da Türk!ye’yle !" b!rl!#! !mkânlarını ara"tırmalarını söyled!m. Bakanla-
rımızın görev!, do#al kaynaklarımız arasındak! bu e"le"t!rmey! sa#lamak ve y!ne 
Türk!ye’n!n sanay! !ht!yaçlarına cevap vereb!lecek b!r yapı olu"turmak.

Özell!kle devlet telev!zyon kanalları arasındak! program de#!"!m!yle !lg!-
l! !mzalanan mutabakat zaptı net!ces!nde üm!d!m!z, !nsanlarımızın sosyal e#!-
t!m alanında etk!l! b!r !" b!rl!#! ortaya koymak. B!zler Endonezya’da b!l!yoruz k!, 
Türk telev!zyonu gerçekten de çok öneml! b!r kültürel etk!ye sah!p, özell!kle Orta 
do#u’nun tamamında ve Güney Avrupa’nın bell! bölümler!nde. B!z!m kend! senar-
yo yazarlarımız da özell!kle Müslümanlarla !lg!l! h!kâye ve temalara modern b!r 
açıdan yakla"makta ve bu ba#lamda !k! tarafın da b!rb!r!nden ö#reneb!lece#! çok 
"ey oldu#una !nanıyorum.

Ekselansları, hanımefend!ler ve beyefend!ler; 
Elbette !k!l! !l!"k!ler!m!z ve !" b!rl!#!m!z !ç!n çok güzel b!r ba"langıç yaptık 

ama "unu da çok !y! b!l!yorum k!, "u an yaptı#ımızdan daha fazlasını yapab!l!-
r!z. B!z !" b!rl!#!m!zde daha hızlı ve daha öneml! b!r büyümey! ummaktayız ve 
!"b!rl!#! kapsamında da elbette zamanımızda ya"adı#ımız küresel zorlukları da ele 
almalı ve Türk!ye ve Endonezya bu zorlukların çözümüne yardım sa#lamalı. $!md! 
Türk!ye ve Endonezya arasındak! !"b!rl!#! ortaklı#ının gen!"let!lmes! ve s!nerj!ye 
kavu"turulması gereken alanları özetlemek !st!yorum: Her "eyden önce dünya eko-
nom!s!n!n reformu, meden!yetler arasındak! uyumun gel!"t!r!lmes!, demokras!n!n 
gel!"t!r!lmes!, çatı"maların, anla"mazlıkların çözümü ve özell!kle ac!l önem ta"ıyan 
küresel konuların çözümüne katkı sa#lamak. Dünya ekonom!s!ne bakacak olursak 
b!lmektey!z k!, dünya ekonom!s!n!n eksen!, gel!"m!" ülkelerden gel!"mekte olan ül-
kelere do#ru kaymakta. %"te bu yüzden G20’n!n kurulması gerek!yordu çünkü G7 
artık kend!ler!n! ve !nsanlı#ın ger! kalanını, özell!kle son dönemdek! küresel eko-
nom!k kr!zden kurtarmaya yetecek durumda de#!llerd!. %"te bu yüzden, gel!"mekte 
olan dünya da, özell!kle büyümekte olan ekonom!ler de, özell!kle bu çözümün b!r 
parçası olmak durumunda ve dünyadak! ekonom!k karar alma mekan!zmalarının 
b!r parçası hâl!ne gelmel!. B!zler, artık G20 dünyasında ya"amaya alı"malıyız. Yen! 
b!r dönem var, farklı b!r dönem ve Türk!ye ve Endonezya da bu yen! dönemde yen! 
sorumluluklara ve üstlenecekler! yen! rollere sah!pler.

Ben, Sayın Ba"bakan Erdo#an’la da son G20 z!rves!nde beraber çalı"ma ayrı-
laca#ına sah!p oldum ve bu toplantıda dünyanın en büyük ekonom!ler!, özell!kle 
toparlanma sürec!n! daha da güçlü hâle get!rmek !ç!n bazı tedb!rler üzer!nde karar 
kıldılar k! böylece 2008 ve 2009 kr!zler!nden toparlanma mümkün olab!ls!n. Tab!! 
bunu yaparken öneml! olan, bazı ülkeler!n mal! konsolüdasyon !ht!yaçlarıyla d!#er 
ülkeler!n mal! !ht!yaçları arasındak! dengey! koruyab!lmek. Gerek Türk!ye gerekse 
Endonezya G20’de yapıcı b!r rol oynamaktalar ve b!zler uluslararası mal! kurulu"-
larla !lg!l! reform süreçler!nde de öneml! b!r rol oynuyoruz ve mal! konsolüdasyon-
la ekonom!k te"v!kler!n sürdürülmes! arasındak! hassas dengen!n korunması !ç!n 
de güçlü savunucular olarak üzer!m!ze dü"en! gerçekle"t!r!yoruz k! böylece küresel 
ekonom!k toparlanma daha kalıcı olab!ls!n.

Y!ne gördük k!, özell!kle kalkınmaya yönel!k, en az gel!"m!" ülkelere aktarıla-
cak mal! kaynakların da korunması gerek!yor. Dolayısıyla reform sürec!n!n sürdü-
rülmes! ve G20 !ç!ndek! gel!"!m!n devam etmes! !ç!n gereken yardımı sa#lamalıyız. 



Korumacılı!a ba"vurmamalı, açık t#carete ba!lı çalı"malar yapmalıyız. Ayrıca çok 
tara$ı kurumların da gel#"t#r#lmes# lazım. Çünkü söz konusu kurumlar, özell#k-
le kalkınma süreçler#nde ve b#n yıl kalkınma hede$er#ne ula"ılmasında hayat# b#r 
önem ta"ımaktalar. Toronto’da üzer#nde mutabık kalınan tüm yapıcı tedb#rler#n ta-
k#b#n#n yapıldı!ından em#n olmalı ve tekrar, önümüzdek# Kasım’da, Seul’de b#r ara-
ya geld#!#m#zde süreçler# beraberce tak#p etmel#y#z. En son ya"anan küresel mal# 
kr#zde, bazı gel#"mekte olan ekonom#ler pek çok d#!er ülkeye göre güçler#n# orta-
ya koydular, çok daha hızlı toparlanarak. Endonezya, 2009 yılında yüzde 4,5’luk 
b#r ekonom#k büyüme gösterme "ansına sah#p oldu, Ç#n ve H#nd#stan’dan sonra 
Asya’dak# en hızlı büyüyen üçüncü ülke olarak.

%#md# zorlu!umuz da "u: G20 dünyası her zaman aradı!ımız faydaları b#ze 
sa!layab#lecek m# yan# ad#l ve bütün ülkeler# kapsar n#tel#kte? Yan# buradan ney# 
kasted#yoruz? G20, refahı ve ekonom#k demokras#y# tüm dünyaya yayab#lmel#. 
Kalkınma açıklarını, ülkeler arasındak#, en gel#"m#" ülkelerle gel#"m#" ve az gel#"-
m#" ülkeler arasındak# uçurumları kapayab#lmel#. Özell#kle m#lletler cam#asının, 
tüm ulusların b#n yıl kalkınma hede$er#ne, 2015 yılını ve ötes#n# de kapsayacak "e-
k#lde ula"masına katkı sa!lamalı. Umuyorum k# G20, aynı zamanda sıfır yoksulluk 
hedef#ne #nsanlı!ın 21’#nc# yüzyılın sonunda ula"masına yardımcı olur.

Ekselansları, hanımefend#ler, beyefend#ler; 
Endonezya ve Türk#ye’n#n beraber çalı"ab#lece!# b#r d#!er alan da demokras#-

n#n gel#"t#r#lmes#. 20’nc# yüzyılda gerçekle"en en öneml# gel#"melerden b#r# demok-
ras#n#n dünyaya yayılmasıydı. 1974 yılında 40 demokrat#k ülke vardı, 2009 yılında 
#se bu sayı 119’a çıktı. Dünya h#çb#r zaman #ç#n bu kadar çok fazla sayıda demokra-
s# görmem#"t# ve Türk#ye ve Endonezya da bu küresel e!#l#m#n parçaları oldular.

Türk#ye, demokrat#kle"me anlamında b#r öncü ülke, #lk parlamentosunu 
yakla"ık yüz ell# yıl önce seçm#" b#r ülke olarak. Endonezya #se 20’nc# yüzyıldak# 
üçüncü demokras# dalgasına katılan son ülkelerden b#r#, 1999’da bunu gerçekle"-
t#rm#" olarak. Gerek Türk#ye gerek Endonezya kend#ler#ne has demokras#y#, kend# 
ülkeler#ndek# yapılara dayalı b#r demokras#y# gel#"t#rd#ler, elbette deneme ve yanıl-
manın zorlu!u süreçler#nden de geçerek ama net#cede canlı b#r demokras# evr#ld#, 
#nsanların tamamıyla sah#plend#!#. H#ç k#mse b#z#m demokras#ler#m#z#n dı"arıdan 
empoze ed#ld#!#n# söyleyemez. Hem Türk#ye hem Endonezya dünya genel#nde de-
mokras#y# gel#"t#rme noktasında öneml# faydalar sa!layacak ülkeler.

Ancak #nanıyorum k# b#zler demokras# #hracatı yapmıyoruz. B#z#m yapab#le-
ce!#m#z, kend# örnekler#m#z#n gücüyle l#derl#k sa!lamak yan# demokras#n#n #y# yö-
net#"#m# sa!layab#lece!#n# kanıtlamak ve demokras#n#n sosyoekonom#k kalkınma-
nın faydalarını gerçekle"t#reb#lece!#n# kanıtlamak. B#z#m demokras# #ç#n en güçlü 
mesajımız, sadece kend# performansımızla d#!er ülkelere aktarılab#l#r. Elbette #çten 
d#yalog ve deney#mler#n payla"ımı da çok yardımcı olacaktır bu süreçte. &"te bu 
yüzden Bal# Demokras# Forumu Endonezya tarafından 2008 yılında organ#ze ed#l-
d#. Hükûmetler arası bu Forum, özell#kle Asya bölges#ndek# pol#t#k gel#"#mle #lg#l# 
deney#mler#n ve en #y# uygulamaların payla"ımına #mkân vermekteyd#. Elbette bu 
süreçte k#mse b#rb#r#ne parmak göstermemekte, k#mse b#rb#r#n# suçlamamakta, 
ele"t#rmemekte, k#mse b#r ö!retmen veya va#z rolü oynamamakta, b#zler b#rb#r#-



m!z!n ba"arılarından ders çıkarmakta, hatalarından ders çıkarmakta ve daha sonra 
kend! durumumuza neler uygulanab!l!r bunu bel!rlemektey!z.

Bu çerçevede b!zler, hem Türk!ye’de hem de Endonezya’da, b!r anlamda de-
mokras! !le kalkınmanın b!rb!r!yle uyumlu ve b!r arada olamayaca#ına da!r teo-
r!n!n geçerl! olmadı#ını gösterd!k. Yan! b!r zamanlar "öyle dü"ünülürdü: Kalkın-
makta olan ülkelerde ya yüksek ekonom!k kalkınma olacak ve az demokras! olacak 
ya da daha fazla demokras! ama daha az ekonom!k kalkınma olacak f!kr! vardı. 
Ama b!zler gösterd!k k!, b!z demokras! !le kalkınma arasında b!r terc!h yapmak 
zorunda de#!l!z. Esasında Endonezya’nın son 12 yıl !çer!s!nde gösterm!" oldu#u 
demokrat!k dönü"üm sürec! hem demokras!n!n hem de ekonom!k kalkınmanın 
beraber olab!lece#!n! göstermekted!r ve b!zler, her !k!s!n! de ba"armı" ülke örnek-
ler! olarak kar"ınızdayız. Aynı zamanda meden!yetler arasındak! uyumun da gel!"-
t!r!lmes! konusunda fark yaratan ülkeler!z.

$nsanlar, bütün yüzyıllar !çer!s!ne bakacak olursak, öyles!ne b!r dönem ya-
"adılar k!, bütün meden!yetler beraberce barı" !çer!s!nde ya"ayab!l!yordu ama 
görüyoruz k!, geçm!"te meden!yetler!n çatı"tı#ı zamanlar da oldu ama bu b!z!m 
gelece#!m!z olmamalı. $nanıyorum k!, 21’!nc! yüzyıl b!r anlamda meden!yetler!n 
b!rb!r!n! anladı#ı ve b!r küresel b!l!nc!n olu"tu#u, çok kültürlülü#ün bütün dünya 
genel!ne b!r küresel e#!l!m olarak yayıldı#ı b!r yüzyıl olacaktır. Türk!ye ve Endo-
nezya bu e#!l!m!n gel!"t!r!lmes! !ç!n öncü olab!lecek ülkeler olacak konumdadır-
lar. Çünkü her !k! m!llet de barı"çıl, ho"görüye sah!p, d!nam!k Müslüman nüfusa 
sah!pt!rler ve aynı zamanda açıklık de#er!ne, ço#ulculuk ve ho"görü de#erler!ne 
sah!pt!rler. B!zler hem köprü görev! gören ülkeler olaca#ız hem de $slam !le Batı 
dünyasını b!rle"t!ren ülkeler olab!lece#!z, bu konumdayız. Her !k! ülken!n de dün-
ya üzer!ndek! a"ırıcılıkla mücadele edecek öneml! konumları vardır.

Bu çerçevede, Endonezya olarak b!zler her zaman d!yalo#a !nanan b!r ülke 
olduk. B!zler kend! !ç!m!zdek! çe"!tl!l!#!, !nançları, !nanç çe"!tl!#!n!, kültürel ve et-
n!k çe"!tl!l!#! b!r görü" b!rl!#! ve konsensüs yaratma ortamı olarak dü"ündük. Bu 
çerçevede !nançlar arası ve kültürler arası d!yalogla ba#lantılı faal!yetler organ!-
ze ett!k ve s!v!l toplum olarak aynı zamanda medyamız ve basınımızla bu konu 
üzer!ne e#!ld!k. Akt!f b!r "ek!lde Meden!yetler $tt!fakı Projes! !çer!s!nde B!rle"m!" 
M!lletlerde Türk!ye’n!n ba"ı çekt!#! bu projede de yer aldık ve bu çerçevede Türk!-
ye !le Endonezya’nın !" b!rl!#!ne, bölgesel d!yalo#a, !nançlar ve meden!yetler arası 
bu d!yalo#a katkı sa#lamak !st!yoruz ve bütün $slam Konferansı Örgütünün de bu 
çerçevede çalı"masını !st!yoruz ve Mekke Deklarasyonu’nun ruhunun da muhafaza 
ed!lmes!n! !st!yoruz.

$" b!rl!#! yapaca#ımız dördüncü alana bakacak olursak, anla"mazlıkların çö-
zümü alanının ortaya çıktı#ını görmektey!z. Gerçekten de dünya üzer!nde pek çok 
çatı"manın oldu#u do#rudur, bunlarınçözümlend!#! de do#rudur ama hâlen çö-
zümlenmem!" olanlar da pek çoktur. Bunlardan en uzun zamandır devam eden! 
F!l!st!n meseles!d!r ve b!r !nsan! trajed!ye artık dönü"mekted!r. Bu çerçevede, her 
an patlayab!lecek b!r bomba olarak ve bu bölgey! tehd!t eden kanlı b!r çatı"maya 
dönü"mü" b!r problemd!r bu. En son Mav! Marmara’ya kar"ı gerçekle"t!r!len bu 
saldırı da tehd!d!n boyutunun ve bu tehl!ken!n boyutunun ne kadar c!dd! oldu-
#unu göstermekted!r. B!zler, hayatını kaybetm!" 12 Türk vatanda"ına, $sra!l askerî 



saldırısı net!ces!nde Mav! Marmara’da, !nsan! yardım götüren bu gem!de hayatını 
kaybedenlere rahmet d!l!yoruz ve s!z!n acınızı payla"ıyoruz. 12 Endonezyalı da sal-
dırı sırasında aynı gem!de bulunmaktaydı; esasında, Endonezya halkının F!l!st!n 
halkına gösterm!" oldu#u anlayı" ve sempat!n!n b!r yansıması olarak orada bulu-
nuyorlardı. Türk!ye’n!n bu anlamdak! çabalarını destekl!yoruz ve uzun dönemd!r 
bu acıları çeken kom"umuza yardımcı olan çabalarınızı destekl!yoruz. Bu gem!de 
bulunan 12 Endonezyalı güven !çer!s!nde, 2’s! kötü "ek!lde yaralanmı" olsa da artık 
Endonezya’ya döndüler ve Türk!ye’ye de bu alanda gösterd!#! destekten dolayı çok 
te"ekkür ed!yoruz. B!z, bu suç unsuru te"k!l eden faal!yet! ve agresyonu, $sra!l ta-
rafından !"lenm!" bu saldırgan davranı"ı kınıyoruz ve adalet adına tarafsız ve "e%af 
b!r soru"turmanın bu saldırıya kar"ı yürütülmes! gerekt!#!n! dü"ünüyoruz. $sra!l de 
Gazze "er!d!ne yasa dı"ı uyguladı#ı bu ambargoyu kaldırmalıdır (Alkı!lar) ve aynı 
zamanda, d!#er bütün !"gal altındak! topraklardak! uygulamasını da kaldırmalı 
ve bu !nsan! kr!ze son vermel!d!r; uluslararası hukuku !hlal etmeye son vermel!, 
B!rle"m!" M!lletler Güvenl!k Konsey! kararlarına uymalıdır ve F!l!st!n’de yasa dı"ı 
olarak !n"a etmeye devam ett!#! yerle"!m yerler!n! durdurmalıdır. B!zler, F!l!st!n’!n 
poz!syonunu destekl!yoruz ve bu anlamda yürütülen barı" görü"meler!n! de des-
tekl!yoruz ve bunun !çer!s!nde, F!l!st!nl!ler!n, aynı zamanda, uluslar arası anlamda 
garant! ed!lecek sınırlar !çer!s!nde $sra!ll!lerle yan yana !k! devlet olarak ya"amaları 
!ç!n gerekl! olan sürec! de destekl!yoruz. Bu çerçevede çabalarımızı sürdürmeye 
devam edece#!z ve aynı zamanda, F!l!st!n yetk!l!ler!n!n ve vatanda"larının kapas!-
tes!n! gel!"t!rmek !ç!n programlar yürütmeye devam edece#!z ve net!cede, F!l!st!n, 
kend! devlet!n! kuracak güne geld!#!nde, hükümranlık ve ba#ımsızlık haklarını 
uygulayab!lmes! !ç!n b!r kapas!te gel!"t!rmes!ne yardımcı olmaya çalı"aca#ız. 2013 
!t!barıyla, b!zler, 1000 F!l!st!n vatanda"ının ve resmî yetk!l!s!n!n bu çerçevede e#!-
t!lmes!n! hede&!yoruz.

Son olarak, 21’!nc! yüzyıldak! !l!"k!lere bakacak olursak, Türk!ye !le Endonez-
ya arasında beraber çalı"aca#ımız pek çok alan var, küresel ölçekte konular bunlar. 
Nükleer s!lahsızlanma, do#al afetler, terör, enfeks!yöz hastalıklarla mücadele ve pek 
çok d!#er!. Bütün bunlar, aynı zamanda, !kl!m de#!"!kl!#!, küresel zorluklar olarak 
beraber çalı"ab!lece#!m!z alanlar. Türk!ye g!b! Endonezya da el!nden gelen!n en 
!y!s!n! yaparak uluslararası cam!aya !kl!m de#!"!kl!#! konusunda yardımcı olma-
ya ve sürdürüleb!l!r kalkınmasını sa#lamaya devam etmekted!r ve Türk!ye’n!n bu 
anlamda enerj! alanında gerçekle"t!rd!#! reformu alkı"lıyoruz, büyük takd!rle kar-
"ılıyoruz ve !kl!m de#!"!kl!#!ne da!r yen! ulusal stratej!s!n! büyük b!r takd!rle kar"ı-
lıyoruz. B!z de, Endonezya olarak, karbon em!syonlarımızı 2020’ye kadar yüzde 26 
oranında azaltmayı taahhüt etm!" bulunuyoruz, kend! kaynaklarımızı kullanarak 
bunu yapmayı amaçlıyoruz. Uluslararası destek aldı#ımız takd!rde em!syonlarımı-
zı yüzde 41 oranında azaltab!lecek durumdayız. Em!n!m k!, G20 !çer!s!ndek! savu-
nuculuk çabalarıyla ve ortaya konulacak yen! !n!s!yat!&erle ve d!#er forumlardak! 
çabalarla beraber !mkânlarımızı b!rle"t!rerek daha !y! b!r dünya v!zyonunu bera-
berce ortaya koyab!l!r!z. Bütün bu !n!s!yat!&er! en !y! "ek!lde ortaya koydu#umuz 
takd!rde kuvvetl! b!r yumu"ak güç te"k!l etm!" olaca#ız ve e#er 20’nc! yüzyıl bu sert 
gücün yüzyılı oldu !se ve -!k! dünya sava"ı ya"andı- m!lyonlarca ölümle net!cele-
nen çatı"malar ya"andıysa 21’!nc! yüzyıl da yumu"ak güçler!n yüzyılı olmalıdır.



M!lletler!n, artık, çatı"maları uyum !çer!s!nde çözdü#ü, b!rb!r!ne ba#landı#ı, 
!" b!rl!#! !çer!s!nde !y! n!yetle !mkânlarını ortaya koydukları ve ulusların çe"!tl!-
l!kler!nden ve farklılıklarından zeng!nl!k ortaya koydukları b!r yüzyıl olacaktır ve 
!nsano#lu !ç!n ba"arılarını en üst makamlara çıkartab!ld!#!, yoksullu#u ortadan 
kaldırdı#ı, önyargıyı ortadan kaldırdı#ı b!r yüzyıl olacaktır ve b!l!yorum k! beraber 
çalı"tı#ımızda, az az da olsa !nsan ırkının gelece#! !ç!n çok büyük b!r fark yarata-
b!l!r!z ve bu farkı yaratmak !ç!n hep beraber, el ele verel!m. Çok te"ekkür eder!m. 
(Ayakta alkı!lar)



8. B!rle"!m
19 Ek!m 2010 Salı

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 15:04
Ba"kan : Ba"kan Vek!l! Sadık Yakut
Kât!p Üyeler : Murat Özkan (G!resun), Bayram Özçel!k (Burdur)

Almanya Federal Cumhur!yet! Cumhurba"kanı 
Chr!st!an Wulff

Bayanlar ve baylar,
Sayın ba!kanlar, 
Sayın m"lletvek"ller",
Ekselanslar,
Hanımefend"ler ve beyefend"ler;
Hep"n"z" ve büyük Türk m"llet"n" "çtenl"kle selamlamak "st"yorum ve hem!eh-

r"ler"m"n de selamlarını s"ze "let"yorum.
Bu ben"m "ç"n, "lk Alman Cumhurba!kanı olarak Türk"ye Büyük M"llet Mec-

l"s" önünde konu!mak çok büyük b"r onur. S"z"n davet"n"z, "l"!k"ler"m"z"n ne kadar 
yo#un ve yakın oldu#unu göster"yor ve özell"kle, ben"m göreve geld"kten sonra 
üçüncü resmî z"yaret"m"n ben" Türk"ye’ye get"rm"! olmasından mutluluk duymak-
tayım. Bu, Türk"ye "le Almanya arasındak" "l"!k"ler"n önem"n" yansıtan b"r husus. 
$l"!k"ler"m"z çok köklü ve ülkeler"m"z"n, m"lletler"m"z"n gel"!"m"ne her zaman zen-
g"nl"k katmı!tır. Do#u’yla Batı arasındak" d"yalog çok erken zamanlarda yazarları 
etk"lem"!t"r, sanatçıları etk"lem"!t"r ve b"rçok alanda -ekonom"de, s"yasette, b"l"m-
de- çok yakın "l"!k"ler vardır.

B"r"nc" Dünya Sava!ı’nın sonu "k" ülkey" farklı dönemlere get"rd". $mparator-
lu#u ve pad"!ahlı#ı ger"de bırakarak parlamentonun merkezî rol oynadı#ı b"r dö-
neme g"rd"k. Fakat "lk Alman Cumhur"yet" sadece 15 yıl sürdü ve d"ktatörlü#e g"r-
d". Daha sonrak" nasyonal sosyal"st rej"m dönem"nde b"rçok hem!ehr"m ve b"rçok 
Alman, görü!ler" veya kökenler" neden"yle tak"p ed"ld"kler"nden dolayı Türk"ye’ye 
sı#ındılar. Tak"bata u#rayan bu "nsanlar burada "zler"n" bıraktılar.

Örnek olarak bestec" Paul H"ndem"th, hukukçu Ernst Reuter veya müz"k pe-
dagogu Edward Zug Mayer’" burada z"kretmek "st"yorum. B"rço#u Türk"ye’dek" 
ün"vers"telerde çalı!malara ba!ladılar ve Türk"ye’de b"l"m kal"tes"n"n gel"!mes"ne 



katkılarda bulundular ve bu ves!leyle, Türk!ye’ye bu !nsanları kabul etmeye hazır 
oldu"u !ç!n te#ekkür etmek !st!yorum. Bunun !ç!n de s!ze !çten te#ekkür borçluyuz. 
(AK PART! ve CHP sıralarından alkı"lar)

Ernst Reuter de, daha sonra -Berl!n’!n hükûmet eden beled!ye ba#kanı olan 
k!#!- tak!p ed!len k!#!ler arasındaydı ve 2006 yılında onun adının Ernst Reuter G!-
r!#!m!ne ver!lmes! tesadüf! de"!l ve bu g!r!#!m !k! ülke arasındak! kültürel d!yalo"u 
te#v!k etmekted!r.

$k!nc! Dünya Sava#ı’ndan sonra !l!#k!ler!m!z e#s!z b!r #ek!lde, olumlu b!r #e-
k!lde yo"unla#tı. Bunun b!rçok örne"! var. Avrupa’nın h!çb!r ülkes!nde bu kadar 
çok Türk vatanda#ı ve Türk asıllı vatanda# ya#amıyor ve ben!m ülkem uzun süred!r 
Türk!ye’n!n en öneml! ekonom!k partner!, !hracatta b!r!nc! sırada ve !thalatta !k!n-
c! sırada yer alıyor. B!rçok Alman #!rket! Türk!ye’ye yerle#t!, burada memnun ve 
ba#arılı b!r #ek!lde Türk!ye’n!n ekonom!k d!nam!zm!ne katkıda bulunuyorlar. Tür-
k!ye !k! defa Hannover sanay! fuarında partner ülke oldu ve etk!ley!c! b!r #ek!lde 
kend!n! gösterd! ve b!rkaç gün sonra da Hannover’dek! CEB$T fuarında da partner 
ülke olacak. Berl!n’dek! uluslararası tur!zm fuarında da Türk!ye partner ülkeyd! ve 
!k! ülke açısından da öneml! katkıları oldu. Z!ra dört buçuk m!lyonu a#kın !nsan 
Almanya’dan gel!p Türk!ye’de tat!l yapıyor yan! yabancı z!yaretç!ler arasında en bü-
yük grubu olu#turuyor Almanlar. Türk!ye’n!n konukseverl!"!n!, güzel do"asını ve 
zeng!n kültürel m!rasını çok sev!yorlar ve bu örnekler b!ze Türklerle Almanların 
d!"er ülkede konuk, ev sah!b!, kom#u ve dost olduklarını göster!yor geçm!#te. B!r 
arada ya#amak ve b!rb!r!m!zden ö"renmek, bu m!lletler arasındak! bu yakın !l!#k!-
n!n öneml! b!r unsuru.

Z!yaret!m sırasında özell!kle Türk-Alman Ün!vers!tes!n!n temel ta#ını koya-
b!lmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu ün!vers!te b!z!m !l!#k!ler!m!z!n öne çı-
kan projes! olacak ve b!l!msel !# b!rl!"!m!z!n de yo"unla#masına katkı sa"layacak. 
Böylece farklı b!l!msel gelenekler! b!rle#t!rerek b!rl!kte eyleme geçeb!lece"!z.

Almanya ve Türk!ye on yıllardır NATO üyel!"!yle de b!rle#m!#lerd!r, Müttef!k 
olarak b!rb!r!m!z !ç!n sorumluyuz. On yıllarca süren so"uk sava# sürec!nde özel-
l!kle Türk!ye özgürlü"ün ve güvenl!"!n Avrupa’da te#k!l ed!lmes!ne katkı sa"lamı#-
tır. Ülkem!n özgür b!r b!ç!mde yen!den b!rle#m!# olmasında Türk!ye’n!n de payı 
büyüktür. Bunu, özell!kle olumlu b!r #ek!lde !fade etmek !st!yorum. Günümüzde, 
21’!nc! yüzyılda yen! tehd!tlerle kar#ı kar#ıyayız. Örne"!n terör, m!l!tan ekstrem!st 
grupların yarattı"ı as!metr!k tehd!t ve nükleer s!lahların yayılması barı#ın tehd!d! 
olarak ortaya çıkıyor.

Bu tür görevler!, sorunları halletmek !ç!n çok yakın b!r !#b!rl!"! !ç!nde olmalıyız 
Türk!ye ve Almanya olarak. Neredeyse 1800 ISAF asker!yle ülken!z, Afgan!stan’ın 
yen!den !n#a ed!lmes! !ç!n güvenl! b!r ortam sa"lıyor. Bölgesel pol!t!kalarda, An-
kara sürec!nde, Afgan!stan !le Pak!stan arasındak! !# b!rl!"! !ç!n öneml! katkılarınız 
var ve bunu özel!kle takd!r ed!yoruz. Özell!kle Pak!stan’da daha önce h!ç görülme-
m!# boyutlardak! sel felaket! b!z!m yardımımızı ve deste"!m!z! gerekt!r!yor.

S!z, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! olarak sık sık Kıbrıs konusuyla, Kıbrıs soru-
nuyla !lg!len!yorsunuz. B!z!m dü#üncem!z, Kıbrıs sorununun çözülmes! gerekt!"! 
ve buradak! kördü"ümün çözülmes!. Burada sadece Ada’nın ekonom!k açıdan ge-
l!#mes!ne de"!l, aynı zamanda !st!krar ve bütün bölgedek!, Do"u Akden!z’dek! !y! 



kom!uluk "l"!k"ler"ne katkısı olacaktır. Almanya, Türk"ye’n"n kom!ularıyla olumlu 
"l"!k"ler sürdürme yönündek" çabalarını takd"r ve sempat"yle tak"p ed"yor. Ülken"z 
"le Ermen"stan arasındak" "l"!k"ler konusunda da, normalle!mes" konusunda da b"-
z"m deste#"m"z s"z"n yanınızdadır. Açık b"r sınırla, ortak b"r gelecekte, tartı!malı 
konuların da göz ardı ed"lmed"#" b"r ortam çok öneml" b"r katkı sa#layacaktır böl-
gen"n "st"krarı açısından. Bu yolda "lerleme konusunda s"z" te!v"k etmek ve cesa-
retlend"rmek "st"yorum. Almanya Federal Cumhur"yet" $k"nc" Dünya Sava!ı’ndan 
sonra esk" hasımlarımızın b"ze eller"n" uzatmasıyla büyük b"r fırsat yakaladı ve 
NATO partnerler"m"z de b"ze destek oldular hür ve demokrat"k b"r toplumsal dü-
zen olu!turma konusunda ve b"z" Avrupa’nın bu a#ına kattılar. NATO’dak" kök-
ler"m"z ve Avrupa B"rl"#" kom!ularımızla barı!ma sürec" "ç"n de öneml" b"r ko!ul 
sa#ladılar. Önce batıda Fransa’yla ve daha sonra Polonya ve Çek Cumhur"yet"’yle 
b"rl"kte öneml" tar"hî engeller a!ıldı, tab"" k" kend" sorumlulu#umuzla da kar!ı-
la!tık. Zahmetl" ve zaman zaman sancılı b"r süreç olmasına ra#men bunun çok 
öneml" oldu#unu dü!ünüyorum çünkü ancak barı!mayla kar!ılıklı güven "ç"n yen" 
b"r temel olu!turulab"l"r ve gelece#e yönel"k bakılab"l"r.

Almanya’nın tar"h"nden elbette $sra"l’e kar!ı da özel sorumluluklar vardır. B"-
z"m Almanlar "ç"n, $sra"l’"n var olma hakkı ve güvenl"#" h"çb"r !ek"lde tartı!ılamaz 
fakat aynı zamanda $sra"l’"n güvenl"#"n"n de uzun vadede sadece demokrat"k ve 
ya!ayab"l"r b"r F"l"st"n devlet"n"n olması gerekt"#" kanaat"ndey"z yan" barı! "ç"nde 
$sra"l’le yan yana var olan b"r devlet. Bu nedenle, "k"l" düzeyde ve Avrupa B"rl"-
#" düzey"nde Cumhurba!kanı Abbas ve Ba!bakan Feyyad’ı devlet"n kurumlarının 
olu!turulmasında destekl"yoruz ve bu barı! görü!meler"nde Türk"ye’n"n de öneml" 
b"r rolü var z"ra bölgede çok büyük b"r saygınlı#a sah"p Türk"ye. Orta Do#u’da her 
"k" taraf kend"n" a!malı bu müzakereler"n ba!arılı olması "ç"n, hem Almanlar hem 
Türkler, b"z bu konuda yapıcı b"r katkı sa#lamalıyız.

S"z de çe!"tl" tehl"kelerle kar!ı kar!ıyasınız. $ran’ın nükleer b"r güç hâl"ne gel-
me konusunda da s"z tab"" k" bu konuda etk"len"yorsunuz. B"z"m, Avrupa’nın elbet-
te burada barı!çıl b"r amaç tak"p ed"ld"#" yönünde tereddütler var. Orta Do#u’da 
b"r nükleer yarı!ın ba!lamamasını "st"yoruz. E3+3 grubundak" partnerler"m"z-
le d"plomat"k b"r çözüm "ç"n hâlâ çaba sarf ed"yoruz ve aynı zamanda, !u anda, 
$ran’ın harekete geçmes" gerekt"#"n" dü!ünüyoruz. B"rle!m"! M"lletler"n 1929 sayılı 
Kararı haklı olarak, $ran’ın, uluslararası toplumun talepler"n" yer"ne get"rmemes" 
durumunda daha fazla yaptırım öngörüyor ve uluslararası toplum hâlen bu tekl"f" 
sunuyor $ran’a.

%"md", "z"n ver"rsen"z, Almanya’da ya!ayan Türk ve Türk asıllı "nsanlara de#"n-
mek "st"yorum: Onlar her "k" toplumda da ya!ıyorlar. Türk kökenl"ler Almanya’nın 
b"r parçası. 60’lı yıllarda o dönemde m"saf"r "!ç" olarak Almanya’ya gelenler Al-
manya ekonom" gel"!mes"ne öneml" katkılarda bulunmu!lardı. K"!"sel olarak son 
derece zor !artlarda gel"p çalı!arak gerçekten Almanya’nın gel"!mes"ne katkı sa#-
lamı!lardır. Onlara te!ekkür borçluyuz. Aradan geçen yıllar "ç"nde Türk kökenl" 
b"rçok "nsan Almanya’da artık kalmaya karar verm"!lerd"r. Ün"vers"teye g"denler, 
!"rket kuranlar, "! yerler" açanlar var. B"rço#u Alman vatanda!lı#ına geçm"!lerd"r 
ve b"z bunları destekl"yoruz ve büyük b"r memnunlukla kar!ılıyoruz. Burada aynı 
zamanda kar!ıla!tı#ım büyük b"r m"saf"rperverl"#"n kar!ısında, burada ya!ayan 
her Türk’ün neredeyse, Almanya’da b"r akrabası oldu#unu da görüyorum.



Hep!n!z!n, bütün bu !nsanların, Almanya’da ya"ayan Türkler!n de Cumhur-
ba"kanı olarak, herkes!n !y! n!yetle ve akt!f b!r katılımla Alman toplumuna ka-
tılmalarını bekl!yoruz. Göçmenler Almanya’yı dünyaya daha açık b!r ülke hâl!ne 
get!rd!ler. Çe"!tl!l!k !ç!nde hep b!rl!kte, d!rl!kte ya"amamız, herkes !ç!n, aynı za-
manda büyük zorluklarla ama aynı zamanda üstes!nden gelmem!z gereken so-
runları da beraber!nde get!r!yor. Sorunların !sm!n! de koymak gerek!yor. Bazıları 
devlet yardımı almaya devam ed!yorlar, suç oranları yüksek ve maço tavırlarla veya 
e#!t!me destek vermeyen tavırlarla da görüyoruz bazı göçmenler! ama sadece be-
l!rl! b!r göçmen grubuyla sınırlı de#!l. Bu konuları da görerek kar"ılıklı açık ve 
saygılı b!r d!yalog yürüterek ba"arılı b!r entegrasyona ancak ula"ab!l!r!z, burada 
duydu#um bazı end!"eler! de g!dermek !ç!n. K!mse kültürel k!ml!#!nden ve a!d!-
yet!nden vazgeçmek zorunda de#!ld!r. Öneml! olan, b!rl!kte ya"amın kurallarına, 
o toplumda o toplumun kurallarına saygı göstermekt!r ve onlara r!ayet etmekt!r. 
Bunlar Almanya’da Alman Anayasası’dır ve Alman Anayasası’nda yer alan de#er-
lerd!r. $nsan hays!yet!, !fade özgürlü#ü, kadın-erkek e"!tl!#! ve d!nî açıdan ve dünya 
görü"ü açısından tarafsız olan devlett!r. $nsanların Almancayı ö#renerek Alman 
toplumuna entegre olmaları, Alman ya"am b!ç!m!n! de kabul etmeler! gerekmekte-
d!r. B!z Almanlar da özell!kle Sayın Cumhurba"kanı Gül’ün, Ba"bakan Erdo#an’ın 
ve Avrupa Bakanı Ba#ı"’ın son ha%alarda özell!kle Almanya’da ya"ayan Türkler!n 
entegrasyonuna yönel!k olarak !fade ett!kler! sözler! büyük b!r memnun!yetle kar-
"ılıyoruz. Almanya’da Müslüman d!n ö#retmenler! ve Almanya’da Almanca konu-
"an !mamlar ba"arılı b!r entegrasyona bundan sonra daha da büyük b!r katkı sa#-
layacaktır ve kökten d!nc! e#!l!mlere kar"ı hep b!rl!kte hareket etmem!z gerek!yor. 
Türk!ye bunu kabul etmeyece#! g!b!, Almanya’da da h!çb!r "ek!lde kökten d!nc! 
e#!l!mler!n güçlenmes!n! kabul edemey!z.

Sayın hanımefend!ler, beyefend!ler;
Almanya’da oldu#u g!b! Türk!ye’de de son yıllarda öneml! de#!"!kl!kler gerçek-

le"m!"t!r. Türk!ye’de, Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nde öneml! kararlar alınmı" ve 
bu çerçevede, Türk!ye’dek! yasalar ve kurumlar modernle"t!r!lmeye hede&enmek-
ted!r. Özell!kle son dönemde yapılmı" olan Anayasa reformunu büyük b!r d!kkatle 
!zled!k. Türk!ye bu reformları gerçekle"t!rmek suret!yle Avrupa standartlarına b!-
raz daha yakla"mı"tır ve s!zler!n bu yolda devam etmen!z !ç!n s!ze destek vermek, 
s!z! cesaretlend!rmek !st!yorum.

Türk!ye’n!n hak!katen büyük b!r fırsatı oldu#una !nanıyoruz. $slam ve demok-
ras!n!n, $slam ve hukuk devlet!n!n, $slam ve ço#ulculu#un h!çb!r "ek!lde b!r kar"ıt-
lık olmadı#ını göstereb!l!r Türk!ye.

Türk!ye canlı b!r $slam’ı, modern b!r devlet anlayı"ıyla ba#da"tırmaktadır ve 
Türk!ye hem Batı’ya hem Do#u’ya bakmaktadır. Orta ve Yakın Do#u’yla Türk!ye’n!n 
yüz yıllardan ber! kültürel ve ekonom!k !l!"k!ler! mevcuttur. Batı’ya ba#lı olan Tür-
k!ye, Do#u’da akt!f ve !st!krara yönelen b!r kom"uluk pol!t!kası yürüten Türk!ye, 
Do#u !le Batı arasında b!r köprü olan Türk!ye Avrupa !ç!n b!r kazançtır.

Almanya Türk!ye’n!n Avrupa B!rl!#!ne ba#lanmasını özell!kle desteklemek-
ted!r, Türk!ye’n!n Avrupa’ya g!den yola devam etmes!n! özell!kle desteklemekte-
d!r k!, bu yol Büyük Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılmı"tır. B!z, Türk!ye’n!n 
Avrupa B!rl!#!ne katılım müzakereler!n!n ad!l ve ucu açık b!ç!mde yürütülmes!ne 



yönel!k olan karara ba"lıyız ve aynı #ek!lde Türk!ye’n!n de yükümlülükler!n! yer!ne 
get!rmes!n! bekl!yoruz.

Her !k! ülke -hem Almanya hem Türk!ye- uzun yıllardan ber! Avrupa Konse-
y!ne üyed!r. Avrupa Konsey!n!n !lkeler!, !nsan hakları, demokras! ve hukuk devlet! 
!lkeler! Avrupa $nsan Hakları Sözle#mes!’n!n !lkeler!d!r. $k!m!z de bunlara ba"lı-
yız. Bu !lkeler arasında ayrıca d!nî azınlıkların ve kültürel ço"ulculuk !lkes!n!n de 
yer aldı"ını görüyoruz. Almanya’da ya#ayan Müslümanlar kend! d!nî vec!beler!n! 
rahatça yer!ne get!rmekte serbestler. Almanya’da sayıları g!derek artan cam!ler de 
bunu göstermekted!r. Aynı #ek!lde, $slam ülkeler!nde ya#ayan Hr!st!yanların da 
kend! d!n!n! rahatça ya#ayab!lme hakları oldu"una !nanıyoruz, kend! !lah!yatçı-
larının e"!t!m görmeler!ne ve k!l!seler!n!n yapılması gerekt!"!ne !nanıyoruz. Her 
!k! ülkede ve bütün ülkelerde aslında !nsanların d!nler!nden ba"ımsız olarak aynı 
haklar ve fırsatlardan yararlanmaları gerekt!"!ne !nanıyoruz. Türk!ye’de Hr!st!yan-
lı"ın uzun b!r gelene"! oldu"unu görüyoruz ve Hr!st!yanlık da #üphes!z Türk!ye’ye 
a!tt!r ve bu ha%a per#embe günü Tarsus’ta b!r d!nî ay!ne katılab!lmek ben! gerçek-
ten mutlu edecekt!r ve Türk!ye’de de yapılacak daha fazla k!l!se ve bu k!l!selerde 
ay!nler!n yapılmasını destekleyenler!n sayısının arttı"ını da memnun!yetle görüyo-
rum. Bu tür gel!#meler!n gerçekten desteklenmes! gerekt!"!ne !nanıyorum çünkü 
Avrupa’nın b!r de"erler toplulu"u olarak anlayı#ında d!n özgürlü"ü çok öneml!d!r. 
Farklı d!nler!n barı# !ç!nde b!rl!kte ya#amalarının bu dünyanın 21’!nc! yüzyıldak! 
en büyük görevler!nden b!r!s! oldu"una !nanıyoruz. Bu büyük g!b! görünen göre-
v!n !y! n!yetle ve saygıyla tahm!n edeb!lece"!m!zden çok daha kısa b!r süre !ç!nde 
çözüleb!lece"!ne !nanıyorum. Dünya f!nans düzen!n!n veya !kl!m mücadeles!yle, 
çok daha kısa b!r süre !ç!nde, !y! n!yetle, saygıyla bu tür sorunların üstes!nden ge-
l!neb!lece"!ne !nanıyoruz.

Sayın m!lletvek!ller!,
Almanya ve Türk!ye b!rl!kte büyük ba#arılar elde ett!ler ve ben k!#!sel olarak 

Türk-Alman dostlu"una g!derek daha büyük b!r a"ırlık vermek !st!yorum. Hep be-
raber, ekonom!k açıdan güçlü, yen!l!kç!, !nsancıl ve 21’!nc! yüzyılda barı#ın hâk!m 
oldu"u b!r dünya !ç!n b!rl!kte mücadele edel!m. Büyük Mustafa Kemal Atatürk’ün 
de ded!"! g!b!: “Yurtta barı!, dünyada barı!.” (Alkı!lar) Te#ekkürler. (AK PART", 
CHP ve BDP sıralarından ayakta alkı!lar, MHP sıralarından alkı!lar)
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Pak!stan Ba"bakanı Sey!d Yusuf Rıza G!lan!

B!sm!llah!rrahman!rrah!m.
Saygıde"er Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! üyeler!,
Esselamü aleyküm.
Bugün burada böyles!ne seçk!n b!r çatı altında s!zlere h!tap ed!yor olmaktan 

büyük b!r onur ve #eref duyuyorum. Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! 90 sene önce 
kurulu#undan bu yana her zaman modern Türk!ye’n!n b!r sembolü olarak faal!ye-
t!n!, fonks!yonunu sürdürmekted!r. Bu zar!f b!na ve aynı zamanda bu b!na !çer!-
s!nde faal!yet gösteren saygıde"er k!#!ler 72 m!lyonluk Türk halkının üm!tler!n! ve 
arzularını tems!l etmekted!r. Ben kend!m de seç!lm!# b!r tems!lc! olarak böyles!ne 
öneml! b!r b!nada, böyles!ne öneml! b!r günde s!zlere h!tap ed!yor olmaktan büyük 
b!r memnun!yet duyuyorum ve günün önem!n!n tamamen farkındayım.

Sayın Mecl!s Ba#kanı ve aynı zamanda bugün Ekselansları Cumhurba#kanı 
Abdullah Gül tarafından bana takd!m ed!len Cumhur!yet N!#anı !le son derece 
onurlandım ve #eref duydum. Ben Türk!ye’ye öyle b!r dönemde geld!m k! bu dö-
nem !çer!s!nde ben!m ülkem do"al afetlerden çok ma"dur olmu# durumda ve bu 
ma"dur!yet e#! benzer! görülmem!# acıları da beraber!nde get!r!yor. Ülkem!zde ya-
#adı"ımız sel felaket! 20 m!lyonu a#kın Pak!stanlının hayatını etk!led!.

Sayın Mecl!s Ba#kanı,
Bu traj!k afet sırasında b!z!m gücümüz, aynı zamanda ruhsal olarak kend!m!-

z! !y! h!ssetmem!z ve üm!tler!m!z! muhafaza etmem!z Türk!ye’n!n ve Türk halkının 
gösterm!# oldu"u dayanı#ma, destek ve bonkörlükle güçlend!r!ld! ve ayakta tutul-
du. Dolayısıyla bu çerçevede Türk halkından, Türk çocuklarından, en üst düzeyde-
k! yetk!l!ler!n tems!lc!ler!nden, Konya’dak! küçük b!r ö"renc!n!n tüm cep harçlı"ını 
ve oyuncak bebe"!n! vererek b!zlere gösterm!# oldu"u yakınlıktan çok etk!lend!k 
ya da aynı #ek!lde emekl! maa#ının heps!n! ba"ı#layan ya#lı b!r emekl!n!n göster-
m!# oldu"u yakınlıktan çok etk!lend!k. Görüyoruz k! anılarımıza baktı"ımızda, ha-
fızalarımızı yokladı"ımızda bu t!p ep!sode’ların, bu t!p anıların pek çok oldu"unu 



fark ed!yoruz ve aynı zamanda halklarımız arasındak! özel yakınlı"ın da b!r tey!d! 
n!tel!"!n! ta#ıdı bu son dönemde ya#adıklarımız.

$#te bu sebepten dolayı ben, bugün burada, Sayın Mecl!s Ba#kanı, bulundu-
"um bu seçk!n çatı altında Türk halkına ve s!zlere, Pak!stan halkının en !çten #ük-
ran duygularını ve te#ekkürler!n! de get!rd!m ve !letmek !st!yorum.

Sayın Ba#kan,
Türk meden!yet! her zaman, !zler!n! en der!n #ek!lde tar!hte bırakmı#tır. 

Avrupa’nın kalb!nden Orta Asya’nın stepler!ne kadar her yerde Türk halkının d!l!, 
edeb!yatı, gelenek ve görenekler!, kültürü, f!k!rler! altın har%erle yazılmı#tır. Türk 
halkı ve Türk meden!yet!, !nsanlı"ın tar!h!ne ve yen! sınırları zorladı"ı !lerlemeye 
her zaman !z!n! ve damgasını vurmu#tur. Her zaman b!l!mde, ruhan! !lerlemede ve 
dü#ünce alanında bu etk!y! görüyoruz. Görüyoruz k! Türk halkı her zaman, yen! 
fethett!"! yerlerle, kurdu"u büyük !mparatorluklarla, elde ett!"! tar!hî ba#arılarla 
!nsano"lunun tar!h!nde öneml! b!r yer tutmu#tur. Kültürler!m!z ve meden!yetle-
r!m!z yüz yıllar !çer!s!nde kar#ılıklı olarak b!rb!rler!n! zeng!nle#t!rerek bugünlere 
ula#mı#tır. Her !k! m!llet de ortak gurur duydukları tar!hler!yle övünmekted!rler. 
Dolayısıyla Pak!stan-Türk!ye !l!#k!ler! çok özeld!r ve !k! modern devlet olarak kur-
du"umuz devletler!m!zde de !l!#k!ler!m!z ku#aklar boyunca bugüne kadar aktarı-
lagelm!#t!r. Türk halkının her zaman sevg!s! son derece der!n ve !çten olmu#tur. 
B!z!m halkımızın da keza öyle. Dolayısıyla görüyoruz k! bazen kel!meler!n k!fayet-
s!z kaldı"ı anlarda b!z!m kar#ılıklı b!rb!r!m!ze gösterd!"!m!z sevg!, #e&at, k!ml!"!-
m!z! ve mevcud!yet!m!z! de s!mgeler #ek!lde her zaman var olmu#tur. Görüyoruz 
k! Ankara’dak! C!nnah Caddes! ve $slamabad’dak! Atatürk Caddes! her ne kadar 
b!nlerce m!l b!rb!r!nden uzak olsa da b!zler, kalpler!m!zde b!rb!r!ne çok yakın !k! 
m!llet!z. Yan! b!z, b!r anlamda !k! devlet altında tek m!llet g!b! ya#ıyoruz.

Sayın Ba#bakan Erdo"an’ın Pak!stan Parlamentosunda geçen yıl yapmı# ol-
du"u konu#ma, hâlen hafızalarımızda !lk günkü tazel!"!n! muhafaza ed!yor. Sayın 
Ba#bakan, s!z!n o gün de söylem!# oldu"unuz g!b!, Pak!stan Mecl!s!nde söylem!# 
oldu"unuz g!b!, b!z de zamanın sınavlarından pek çok kereler geçm!# olan bu ara-
mızdak! ba"ın ne kadar de"erl! oldu"unu görüyoruz ve bu ba"ların aramızda pek 
çok alanda, t!caret, savunma, güvenl!k, enerj!, altyapı, e"!t!m ve kültür alanında da 
yansımalar bulmasının önem!ne !nanıyoruz. Pak!stan bütün bu !l!#k!ler! çok daha 
üst düzeylerde sürdürmey! amaçlamaktadır. B!z!m amacımız, Türk!ye’yle 21’!nc! 
yüzyılda s!yas!, güvenl!k, ekonom!k ve kültürel alanlarda !ler!ye götürerek gel!#t!r-
mey! amaçlamaktayız.

Sayın Ba#bakan Recep Tayy!p Erdo"an’la bugün e# ba#kanlı"ını yapaca"ımız, 
bu ak#am gerçekle#t!rece"!m!z Yüksek Düzeyl! $#b!rl!"! Konsey! toplantısının açı-
lı#ını dört gözle bekl!yorum.

$nancım tamdır k! bu toplantı, aramızda !lk defa gerçekle#t!rece"!m!z bu Yük-
sek Düzeyl! $#b!rl!"! Konsey! toplantısı, son derece etk!n ve ver!ml! b!r #ek!lde ortak 
amaçlarımıza ula#mamızı sa"layacak b!r zem!n olacak. Konsey!n bu !lk toplantısı, 
aynı zamanda yatırım, t!caret ve kar#ılıklı menfaatler!m!z!n ve halklarımızın kar-
#ılıklı menfaatler!n!n somut, elle tutulab!l!r uygulamalara dönü#tü"ü çalı#malara 
zem!n hazırlayacak, yol açacaktır. $nanıyorum k! Sayın Ba#bakan Erdo"an’ın ve 
ben!m geçt!"!m!z yıl koymu# oldu"umuz, 2012 yılında 2 m!lyar dolarlık hedef! 



!k!l! t!caret!m!zde geçme hedef!ne ula"mamızda bu toplantının fayda sa#layaca#ını 
dü"ünüyorum.

Sayın Ba"kan,
Her !k! Parlamento arasındak! !l!"k!n!n de !k! demokras! arasındak! ba#ların 

güçlend!r!lmes! açısından çok öneml! oldu#unu dü"ünüyorum. Dolayısıyla, dü-
zenl! parlamenter heyet z!yaretler!n!n bu anlamda öneml! oldu#una !nanıyorum 
ve görüyorum k!, Pak!stan-Türk!ye Parlamenter Dostluk Grubunun Ba"kanlı#ını 
yapan Sayın Burhan Kayatürk’ün son derece enerj!k Ba"kanlı#ı sayes!nde, !k! Par-
lamentomuz arasında !l!"k!ler ba"arıyla, mükemmelen yürütülmekted!r.

Sayın Ba"kan,
Bu ves!leyle, Türk!ye’de devam ett!r!lmekte olan kapsamlı Anayasa reformu 

sürec!nden dolayı Türk!ye’y! kutlamak !st!yorum. Çünkü bu sürec!n demokras!n!n 
güçlend!r!lmes!ne olan katkısı a"!kârdır ve aynı zamanda Türk!ye’de bu anlamda 
b!r ulusal konsensüs, oyda"ma sa#lanması yolunda da göster!len l!derl!#! de büyük 
b!r takd!rle kar"ıladı#ımızı söylemek !st!yorum. Türk!ye’n!n özell!kle Sayın Cum-
hurba"kanı Gül ve Sayın Ba"bakan Tayy!p Erdo#an l!derl!#!nde, d!nam!k l!derl!#! 
çerçeves!nde ortaya koymu" oldu#u ba"arılar takd!re "ayandır.

B!zler Türk!ye’n!n bugün !t!barıyla küresel arenada gösterm!" oldu#u l!der-
l!kten gurur duyuyoruz ve görüyoruz k! hem küresel hem de bölgesel anlamda 
Türk!ye saygın b!r yer ed!nmekte ve katkı sa#lamaktadır bütün bölge ve dünyaya. 
Pak!stan Türk!ye’n!n bu ba"arısını büyük b!r mutlulukla kar"ılamaktadır ve s!z!n 
gücünüzü kend! gücümüz olarak addetmektey!z. Pak!stan olarak, ben, hükûmet!m 
olarak benzer b!r anayasa de#!"!kl!#! önerges! üzer!nde çalı"ıyoruz ve bütün s!ya-
s! part!ler!n tems!l ed!ld!#! b!r süreç !çer!s!nde bunu gerçekle"t!rmeye çalı"ıyoruz 
ve s!z!n verd!#!n!z !lhamla yol alıyoruz. Parlamentoların önce gelmes! ve önem!n! 
vurguluyoruz. B!zler, demokras!, !fade özgürlü#ü ve temel hak ve özgürlükler!n 
korunmasına kend!m!z! adamı" b!r "ek!lde refah toplumunu tıpkı kurucularımızın 
öngördü#ü g!b! muhafaza etmeye çalı"ıyoruz.

Pak!stan stratej!k öncel!kler!n! sosyoekonom!k kalkınma üzer!nde odakla-
maktadır. B!zler ekonom!k reformları en !ler! noktalara kadar götürmeye çalı"ıyo-
ruz. Aynı zamanda bölge !çer!s!nde, bölgeler arasında kalkınmaya destek verecek 
!" b!rl!kler!n! destekl!yoruz. Bu çerçevede !nanıyoruz k! Yüksek $"b!rl!#! Konsey! de 
bu anlamda oldukça güçlü ekonom!k ve t!caret ortaklıkları Türk!ye’yle kurab!lme-
m!z!n yolunu açacaktır. Bu çerçevede $stanbul’da yarın gerçekle"t!rece#!m!z, Türk 
!" cam!asıyla yapılacak toplantıları dört gözle bekl!yoruz. Çünkü bu toplantılar ve-
s!les!yle yatırım fırsatları ve aynı zamanda ekonom!k !l!"k!ler!m!z! güçlend!rmen!n 
yolları masaya yatırılacak.

Sayın Ba"kan,
S!z!n de b!ld!#!n!z g!b! Pak!stan bugün terör tehd!d! ve a"ırıcılık tehd!d!yle 

kar"ı kar"ıyadır. Vatanda"larımız ve cesur askerler!m!z teröre kar"ı bu mücadelede 
yorulmaksızın pek çok fedakârlıklarda bulunarak sava"maktadırlar. S!z!n de b!l-
d!#!n!z g!b! b!z!m esk! ba"bakanlarımızdan Sayın Benaz!r Butto bu yolda hayatını 
kaybetm!"t!r. Kend!s! son derece cesur b!r kadındı, son derece cesur b!r l!derd! ve 
kend!s! dem!"t! k!:



“Bu !eytan" güçlere kar!ı ve bel"rs"z olan dü!mana kar!ı mücadele ederken b"zler 
hayatımızı r"ske atmaya hazırız ama bu büyük m"llet" m"l"tanların el"ne terk etmeye 
hazır de#"l"z.”

Terör öyle b!r fenomend!r k! herhang! b!r !nancı yoktur ya da b!r sınırı da yok-
tur. B!z!m bölgem!zde kökler! so"uk sava# dönem!ne kadar uzanmaktadır. Geçt!"!-
m!z yüzyılda bu kökler atılmı#tır ve #u anda küresel ve bölgesel boyuta ula#mı#tır. 
Herhang! b!r devlet tek ba#ına bu kötülükle ba# edemez ya da herhang! b!r ordu tek 
ba#ına yeterl! kalamaz böyle b!r terör derd!yle u"ra#makta. Dolayısıyla son derece 
odaklanmı#, kapsamlı, koord!nasyon !ç!nde yürütülen, uluslararası cam!ayla bera-
ber çalı#ılması gereken b!r alandır bu.

Sayın Ba#kan,
$slam dünyası olarak, s!z!n de b!ld!"!n!z g!b!, tar!hte pek çok ba#arıya !mza 

attık ve pek çok zorlu"un üstes!nden geld!k. Beraberce Rönesans yolculu"unu ger-
çekle#t!rmek zorundayız b!r anlamda, sosyoekonom!k gel!#mey! bütün halkımıza 
yaymak durumundayız. Pak!stan halkı ve Türk halkı olarak mevcut oldu"umuz 
!lk günden bu yana omuz omuza durduk ve ülkeler!m!z! etk!leyen bütün müca-
delelerde b!rb!r!m!z!n yanındaydık; özgürlük mücadelem!zde b!rb!r!m!ze yardım 
ett!k, do"al afetlerde yardımcı olduk. B!z b!rb!r!m!z!n ba#arısından mutlu olduk, 
üzüntüler!m!zle üzüldük ve Mevlânâ Celâledd!n Rûmî ve Allama $kbal arasındak! 
ruhan! ba" da zaten buradan gelmekted!r. Aynı dönemde olmamalarına ra"men 
b!r anlamda $kbal Rûmî’y! seçmem!#t!r ama Rûmî’n!n ö"ret!ler! b!r anlamda ö"-
renc!s!n! kend!l!"!nden seç!p bulmu#tur. $#te bu 2 büyük dü#ünür aralarında yüz-
yıllar olmasına ra"men aynı dokuda dokunmu#lardır, aynı ruhan! yapıya sah!pler-
d!r. Rûmî, Müslüman dünyası Mo"olların tehd!d! altındayken eserler!n! verm!#t!r, 
$kbal !se kolon!le#m!# k!tleler!n uyanı#ı dönem!nde faal!yet gösterm!#t!r.

Ben $kbal’! Celâledd!n Rûmî’n!n tak!pç!s!, ö"renc!s! olarak görüyorum ve 
#!md! ondan b!r bey!t okumak !st!yorum. Kend!s! der k! –$ng!l!zce tercümes!n! 
söylüyorum #!md! s!zlere- “B"zler b"r m"llet"n parçası olab"ld"#"m"z müddetçe güçlü-
yüz, tıpkı, okyanus "çer"s"nde olmazsa hayatta kalamayacak b"r dalga g"b".”

Te#ekkürler. Ya#asın Pak!stan-Türk dostlu"u! (Alkı!lar)
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Avrupa Parlamentosu Ba!kanı Jerzy Buzek

Sayın Mecl!s Ba"kanı,
Saygıde#er m!lletvek!ller! ve sayın konuklar;
Her "eyden önce Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ne h!tap ed!yor olmaktan dola-

yı büyük b!r onur duydu#umu !fade etmek !st!yorum ve öncel!kle de Türk halkına 
ba"sa#lı#ı d!lemek ve s!zlerle dayanı"ma !ç!nde oldu#umuzu !fade etmek !st!yorum 
Van’da ya"anan !k! deprem sonrasında hayatını kaybedenler ve sorun ya"amaya 
devam edenlerle !lg!l! olarak. 

Elbette çok der!n b!r trajed! ya"andı ama bu beraber!nde bana umut da a"ı-
ladı. Çünkü Van halkı !ç!n büyük b!r dayanı"ma ortaya kondu; vatanda"larınız ta-
rafından yardım paketler! gönder!ld!, gönüllüler!n olu"turdu#u konvoylar ülkede 
yüzlerce k!lometre kat ederek hayatta kalanlara yardıma ko"tu. Avrupa B!rl!#! de 
burada olmaya ve s!zlere yardımcı olab!lece#! her noktada yardımcı olmaya devam 
edecek. Bu ba#lamda “Avrupa s!v!l koruma mekan!zması” olarak adlandırdı#ımız 
s!stem! deprem!n ardından b!rkaç saat !çer!s!nde devreye soktuk. Çünkü s!zler yal-
nız de#!ls!n!z. 

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n saygıde#er mensupları, hanımefend!ler, be-
yefend!ler; 

Ben Avrupa B!rl!#!n!n tems!lc!s! olarak zor b!r dönemde Türk!ye’ye geld!m 
!k!l! !l!"k!ler!m!z açısından de#erlend!r!ld!#!nde. Bunun farkındayım. Türk!ye’n!n 
katılım müzakereler! aylardan ber! b!r açmaz !çer!s!nde ve !nanıyorum k! e#er !le-
r!ye dönük adımlar atab!l!rsek, bu, herkes!n terc!h edece#! ve her !k! taraf !ç!n de 
faydalı olacak sonuçlar do#uracaktır.

Arap dünyasında g!derek artan, Orta Do#u’da g!derek artan ger!l!m!n Türk!ye 
ve AB arasındak! yakın !" b!rl!#!yle çözümlenmes! gerek!yor çünkü her ne kadar 
s!z!n ekonom!n!z !y! durumda da olsa, y!ne her !k! yapının ekonom!s!n!n de b!r 



arada !"l!yor olması kanımca önem ta"ımakta. #"te, bu ba$lamda !k!l! konuları gö-
rü"mek ve çözümüne katkı sa$lamak maksadıyla z!yaret!m! gerçekle"t!r!yorum. 

Ülken!zle !l!"k!ler konusunda çok !y! deney!mler sah!b!y!m. Sadece k!"!sel 
olarak ülken!z! z!yaret etmekle kalmadım, Polonya’nın Ba"bakanlı$ını yürüttü$üm 
dönemde esk! Ba"bakanınızı da a$ırlama onuruna er!"t!m ve o dönemde de her !k! 
ülke !ç!n çok !y! çalı"malar yapıldı. Hatta !k!l! !l!"k!ler!m!z açısından, 2006 en !y! 
yılımızdı. Özell!kle kalkınmayla !lg!l! 54 m!lyar avroluk, Avrupa B!rl!$!n!n Yed!nc! 
Kalkınma Programı kapsamında raportör olarak da görev yaptım. Aynı zamanda, 
Isparta Süleyman Dem!rel Ün!vers!tes! tarafından fahr! doktorluk unvanına da la-
yık görüldüm ve "u an bu de$erl! Ün!vers!ten!n esk! de$erl! Rektörü de burada bu-
lunmakta ve b!rkaç saat önce kend!s!yle havaalanında tekrar kar"ıla"mı" olmaktan 
da büyük memnun!yet duymaktayım. (CHP sıralarından alkı!lar)

Her "eyden önce, ben Avrupa Parlamentosunu tems!l etmektey!m ve Avrupa 
Parlamentosu her zaman Türk!ye’n!n savunucusu olmu"tur ve Avrupa B!rl!$!’n!n 
gen!"lemes!n! desteklem!"t!r. Ben, buraya b!r dostunuz olarak gelm!" durumda-
yım, açık görü" payla"mak amacıyla buradayım Türk makamlarıyla ve elbette Tür-
k!ye Büyük M!llet Mecl!s!yle. Dolayısıyla, ben b!r kez daha, davet!n!zden büyük b!r 
onur duydu$umu ve bana s!zlerle konu"ma fırsatı verd!$!n!z !ç!n ne kadar mutlu 
oldu$umu !fade etmek !st!yorum.

Bence her zaman "unu hatırlamalıyız: Gerçekten de !" b!rl!$!m!z sayes!nde 
b!rb!r!m!ze çok "ey borçluyuz. Öte yandan, !" b!rl!$!m!z! en !y! "ek!lde gel!"t!reme-
yerek de çok "ey kaybetmektey!z dü"ünces!ndey!m.

De$erl! dostlar,
Ben bu yüce Mecl!ste konu"uyor olmaktan onur duymaktayım çünkü bu Mec-

l!s, Türk!ye’n!n güçlü demokrat!k gelenekler!n!n, reformcu ve !ler!c! pol!t!kalarının 
ve aynı zamanda, ger!de bıraktı$ımız yıllarda kaydett!$! !nanılmaz ba"arılarının 
anıtı n!tel!$!nde ve ben, tüm bunlardan dolayı s!zler! kutlamak !st!yorum. 

Türk!ye’n!n gerçekten gurur duyması gereken pek çok husus var. Ekonom!n!z, 
ger!de bıraktı$ımız on yıllık dönemde 3 kat büyüdü. Çok öneml! sosyal reformlar 
hayata geç!rd!n!z. Örne$!n sa$lık h!zmetler! tüm ülke nüfusunu kapsayacak "ek!l-
de gel!"t!r!ld!. (AK PART" sıralarından alkı!lar)

La!k demokras!n!z… Maalesef, "u an kend! aranızda ne konu"tu$unuzu anla-
yamıyorum. Yan! aslında bu heyecanlı görü"meye maalesef dâh!l olamıyorum ama 
gülümsemeler!n!zden anlıyorum k! bu dostane b!r tartı"ma. (Alkı!lar)  Evet, la!k 
demokras!n!z, Kuzey Afr!ka ve Orta Do$u’da otor!ter yönet!mlerden kurtulmak 
!steyen m!lyonlar !ç!n b!r !lham kayna$ı oldu. 

De$erl! hanımefend!ler, beyefend!ler;
Elbette mevcut anla"malar ve pol!t!kalar sayes!nde Türk!ye ve AB ola$anüs-

tü güçlü ekonom!k ve s!yas! ba$lar olu"turmu" durumdalar ve bu ba$lar büyük 
stratej!k önem ta"ımakta. Hemen b!r örnek vermek !st!yorum: Avrupa B!rl!$!, 
Türk!ye’n!n t!caret!n!n neredeyse yüzde 50’s!n! ve ülken!ze yönel!k yabancı do$-
rudan yatırımların yakla"ık yüzde 80’!ne ev sah!pl!$! yapmaktadır ve AB kaynaklı 
te"ebbüsler Türk!ye’de 13 b!nden fazla !" kurmu" durumdadır. 



Tab!!, Türk!ye aynı zamanda Ka"as ve Hazar petrol ve do#al gazı !ç!n de b!r 
enerj! kor!dorudur, b!z!m !ç!n çok öneml! b!r kor!dordur. NABUCCO Projes!’n!n 
!mzalanması AB, Türk!ye ve bölgedek! d!#er ülkeler arasında enerj! alanında daha 
yakın b!r !$ b!rl!#!ne yönel!k büyük b!r adım n!tel!#!nded!r. NABUCCO, ener-
j! güvenl!#! konusunda önde gelen b!r öncel!#!m!zd!r ve Türk!ye olarak s!zler de 
Avrupa’nın enerj! güvenl!#!ne katkıda bulunab!l!rs!n!z. Beraberce enerj! alanında 
!$ b!rl!#!ne yönel!k daha stratej!k b!r plan üzer!nde çalı$mamız gerek!yor. 

Ancak, !$ b!rl!#!m!z ve her !k! tarafın !$ b!rl!#!nden sa#ladı#ı faydalar sadece 
pol!t!k veya t!car! alanlarla sınırlı de#!l. E#!t!m ve kültür ba#lamında da çok etk!-
ley!c! b!r temasımız, !rt!batımız var. Her yıl yakla$ık 40 b!n Türk vatanda$ı Avrupa 
B!rl!#!n!n de#!$!m programlarına katılmakta. Bu sayede !nsanlarımızı b!rb!rler!ne 
daha fazla yakınla$tırıyoruz ve bunun da ötes!n! yapab!l!r!z. Avrupa B!rl!#! Ko-
m!syonunun entegrasyonun artırılmasından dı$ pol!t!kaya, terörle mücadeleden 
t!carete ve v!ze ko$ullarının haf!%et!lmes!ne kadar pek çok konuda ortaklı#ımıza 
yen! b!r !vme kazandırması en büyük beklent!. 

Sevg!l! dostlar,
B!r ba$ka öneml! konu daha var: &!md! de Türk!ye’n!n yükselen bölgesel ve 

uluslararası konumuna !l!$k!n bazı $eyler! s!zlerle payla$mak arzusundayım. 
Bu arada açıkça !fade etmek !ster!m k! Türk!ye’n!n uluslararası topluma su-

nab!lece#! çok $ey var. Ancak Türk!ye !le Avrupa B!rl!#!n!n b!rl!kte çalı$ması esas 
önem ta$ımakta k! dı$ pol!t!kalarımızda daha !y! b!r e$ güdüm var olab!ls!n. Özel-
l!kle bu zorlu zamanlarda beraber daha fazla çalı$malı ve stratej!k dü$ünmel!y!z. 
B!rl!kte sadece daha güçlü olmakla kalmayıp aynı zamanda daha fazla güvenl!k 
!ç!nde de olaca#ız. 

Geçt!#!m!z aylarda ülken!z!n l!derler! Kuzey Afr!ka ve Orta Do#u’dak! öz-
gürlük mücadeles!n! destekled!kler!n! vurguladılar. Orta Do#u’da pek çok k!$! s!z-
ler! b!r !lham kayna#ı olarak görmekte ba$arıyla modernle$en b!r toplum örne#! 
olarak. (AK PART! sıralarından alkı"lar) Ba$bakan Erdo#an !lk Müslüman l!der 
olmu$tur Mısır Devlet Ba$kanı Hüsnü Mübarek’e görev! bırakması yönünde ça#rı-
da bulunan. Ülken!z!n l!derler! Mısır’a, L!bya’ya, Tunus’a z!yaret gerçekle$t!rm!$ ve 
la!kl!#! tem!nat altına alan b!r anayasanın kabul ed!lmes! yönünde !kna çalı$maları 
yapmı$lardır. Son olarak da kapılarınızı ve gönüller!n!z! Sur!ye muhalefet!ne de 
açtınız. 

B!r Polonyalı olarak çok !y! hatırlıyorum 19’uncu yüzyılda -b!r kez daha altı-
nı ç!zmek !ster!m- Türk!ye b!zler !ç!n Adampol’de güvenl! b!r alan yaratmı$tı. B!r 
ba$ka dey!$le Polonezköy’de 19’uncu yüzyılda ya$anan Kasım ayaklanmalarının 
ardından Polonyalı askerlere güvenl! barınak sa#lamı$tınız. Yan! tam olarak 180 yıl 
önce, tam olarak 180 yıl önce. Ama gerçekten de ulusların hafızaları kuvvetl!d!r ve 
ku$aklar boyunca aktarılır. S!zler Türk!ye Cumhur!yet!’n!n vatanda$ları ku$kusuz 
bunu herkesten daha !y! b!lmektes!n!z. Dolayısıyla ben!m ülkemde herkes bu dav-
ranı$ınızı hatırlamakta, anmakta. Ancak bugüne baktı#ımızda aslında benzer b!r 
dayanı$ma ruhunu Esat rej!m!ne muhal!f k!$!lere de göster!yorsunuz k! bu ulusla-
rarası cam!a !ç!nde büyük önem ta$ımakta. Bununla b!rl!kte Sur!ye’dek! gel!$meler 
ı$ı#ında pol!t!kalarınızı uyumla$tırab!lmey! ummaktayım. Kend! deney!mler!m-
den de b!l!yorum k! dü$en b!r d!ktatörlük hem tehl!kel! hem de öngörülemez ola-



b!l!r. Sadece Sur!ye’de de"!l, Do"u Akden!z genel!nde b!rden fazla kıvılcım noktası 
mevcut ve bölgen!n !st!krara kavu#turulmasına yardım etmes! !ç!n Türk!ye’ye gü-
venmektey!z. 

Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n saygıde"er mensupları,
$!md! oldukça zor b!r konuya de"!nmek !stemektey!m. Özell!kle zor oldu"u-

nu b!l!yorum her !k! taraf !ç!n de. Avrupa B!rl!"! !ç!nde de Türk!ye’n!n öneml! b!r 
rolü var oynayaca"ı. Kıbrıs #u anda Avrupa B!rl!"!n!n ayrı, son üye devlet! konu-
munda, b!rle#mem!# son üye devlet! konumunda ve b!zler yapıcı b!r yakla#ımla bu 
anla#mazlı"ı çözmey! ummaktayız.

Sayın Mecl!s Ba#kanınızla yakla#ık yarım saat önce tüm bu zorlu konuları gö-
rü#me !mkânı buldum. Görü#ler!m!z! payla#tık bu öneml! sorunlara !l!#k!n, her !k! 
taraf !ç!n de öneml! sorunlara !l!#k!n son aylarda Türk!ye !le Kıbrıs arasında ya#a-
nan ger!l!m ben! c!dd! olarak end!#elend!rmekte. B!r kez daha tekrarlamak !ster!m, 
Avrupa Parlamentosu tarafından Hükûmet!n!ze yapılan b!r ça"rı vardı: B!rle#m!# 
M!lletler Genel Sekreter! h!mayes!nde Kıbrıs’tak! !k! toplumun l!derler! arasında 
yürütülen görü#meler! akt!f b!r #ek!lde desteklemeye devam etmen!zle !lg!l! ve ben 
bu ça"rıyı y!nelemek !st!yorum, k! böylece Kıbrıs meseles! B!rle#m!# M!lletler Gü-
venl!k Konsey! kararlarında da !fade ed!ld!"! üzere s!yas! olarak e#!t, !k! toplumlu, 
!k! kes!ml! b!r federasyon temel!nde ad!l ve ya#atılab!l!r b!r çözüme kavu#turulsun 
çünkü bu konu artık ac!l!yet ta#ımaktadır.

Sürec!n #u an !ç!nde bulundu"umuz bu öneml! a#amasında tüm çabaların ve 
f!k!rler!n kapsamlı b!r çözüm üzer!ne yo"unla#tırılması ve bu öncel!kten asla uzak-
la#ılmaması, sapılmaması gerekmekted!r. Bu ba"lamda görü#meler!n ba#arılı b!r 
#ek!lde net!celend!r!lmes!n! kolayla#tıracak poz!t!f b!r ortamın yaratılab!lmes! !ç!n 
tüm tara%arın eller!nden gelen her #ey! fazlasıyla yapmaları kes!n suretle gerek-
mekted!r. &#te bu nedenle Avrupa B!rl!"! olarak Temmuz 2012’dek! Kıbrıs Dönem 
Ba#kanlı"ından önce çözüm konusu dı#ında ba#ka h!çb!r seçene"! dü#ünmek veya 
bununla !lg!l! spekülasyonda bulunmak !stem!yorum ve özell!kle 2008’den yana 
kayded!len olumlu !lerlemen!n ı#ı"ında da bunun mümkün oldu"una !nanıyorum. 
Tıpkı Avrupa B!rl!"! g!b! Türk!ye’n!n de görü#meler!n bu n!ha! a#amasına tam des-
tek vermeye devam edece"!ne olan !nancım da tamdır. S!zler de b!zler de b!l!yoruz 
k! !k!l! !l!#k!ler!m!z gerçekten de bu müzakereler!n olumlu sonuçlanmasına ba"lı 
ve em!n!m k! her !k! taraf da bu sürec! desteklemeye hazır. Kıbrıs meseles!n!n hall! 
Türk!ye’n!n katılım müzakereler!ne de memnun!yet ver!c! b!r canlılık get!recek ve 
aynı zamanda tüm Kıbrıslılar !ç!n de aydınlık b!r gelece"! tem!nat altına alacaktır. 
&#te bu yüzden bu konunun çözümü herkes!n menfaat!ned!r. 

Sevg!l! dostlar,
$!md! !zn!n!zle #ahsen çok öneml! buldu"um b!r konuya de"!nmek !st!yorum. 

Bu aynı zamanda s!zler!n de b!r d!"er büyük ba#arısını tems!l etmekte çünkü önü-
nüzde gerçekten de tar!hî b!r fırsat var. Bahsett!"!m, Anayasa’nızı de"!#t!rme fırsatı, 
yan! b!r çatı#ma zamanında yazılmayacak olan !lk Türk anayasası. Bu sayede, etn!k 
men#e! veya !nancı ne olursa olsun, Türk!ye’n!n tüm vatanda#larını koruyacak ve 
tüm vatanda#ların hak ve özgürlükler!n! tem!nat altına alacak b!r çerçeve olu#-
turma fırsatından bahsed!yorum. (BDP sıralarından alkı!lar) Ben bu ba"lamda, 
Hükûmet!yle, muhalefet!yle ve s!v!l toplumuyla b!rl!kte Türk!ye’n!n kapsayıcı b!r 



süreç !zleyerek -k! kapsayıcı süreç çok öneml!- s!v!l b!r anayasa hazırlama yönün-
dek! çabalarını güçlü b!ç!mde desteklemektey!m.

"u ana kadar bu Mecl!ste yen! anayasayla !lg!l! geçt!#!m!z ay !çer!s!nde ba$-
latılan süreç ve yapılan görü$melerden çok etk!lend!#!m! de !fade etmek !ster!m. 
Bu konuyu Sayın Ba$kanla görü$me !mkânı bulamadım çünkü daha z!yade zorlu 
konuları !lk olarak görü$meye ba$ladık. Muhtemelen daha !y! ve daha sorunsuz 
konuları, daha olumlu konuları ak$am yeme#!ne bıraktık. Müsaaden!zle devam et-
mek !st!yorum. Bu ba$arılarından dolayı hem Sayın Mecl!s Ba$kanını hem de tüm 
s!yas! part! ba$kanlarını kutlamak !st!yorum. Ben yakla$ık yarım saat !çer!s!nde 
tüm s!yas! part! l!derler!yle de b!r araya gelece#!m ve !k!l! b!rçok hususu görü$me 
!mkânı bulaca#ım AB ve Türk!ye arasında ve elbette bu öneml! konuyu da. 

Yen! anayasanın yazılması kolay olmayacaktır. Ancak bunun ba$arılması ülke-
n!z!n demokrat!k yapılarını perç!nleyecek ve Türk toplumunun, merkez!nde !nsan 
hakları ve temel özgürlükler!n yer aldı#ı ço#ulcu b!r demokras!ye dönü$ümüne de 
yardımcı olacaktır. Bu çatı altında tems!l ed!len tüm s!yas! part!ler, uzla$maya var-
mak üzere eller!nden gelen en yo#un çabayı sarf etmel!d!r. B!r kez daha altını ç!z-
mek !ster!m k! bu tar!hî b!r fırsattır ve bu konuda bence ba$arısızlık lüksü yoktur.

20 yıl önce kend! ülkemdek! gel!$meler! hatırlıyorum ve dolayısıyla bu söyle-
d!kler!m! k!$!sel deney!mler!me dayandırıyorum. Bu sürec!n ne kadar zorlu oldu-
#unu çok !y! hatırlıyorum yan! ülkemde o dönemde geçen günler! hatırlıyorum. 
Avrupa B!rl!#! ve özell!kle Avrupa Parlamentosu bu ba#lamda mümkün olan her 
konuda s!ze yardımcı olmaya hazırdır. Özell!kle de s!zler!n deste#e !ht!yaç duya-
ca#ınızı h!ssett!#!n!z alanlarda yardımcı olmaya hazırız. Yan! zorlu demokrat!k 
reform süreçler!n! hatırlıyorum kend! ülkemde ve o dönemde batı demokras!ler! 
gerçekten büyük b!r destek sa#lamı$lardı ve o destek b!ze çok yardımcı olmu$tu 
karar alma süreçler!nde, özell!kle de demokrat!k kurumların ve usuller!n tes!s! 
ba#lamında k! bunların tes!s! kolay de#!ld!r. Yıllar boyunca bunun uygulamasını 
gerçekle$t!rmeye çalı$tık.

Bu yılın ba$larında Avrupa Parlamentosu yargı reformu, ordu üzer!nde s!v!l 
gözet!m!n!n artırılması ve azınlıkların mülk!yet hakları konusunda kaydetm!$ ol-
du#unuz !lerlemey! memnun!yetle kar$ılayan b!r karar yayımlamı$tır. Bunlar do#-
ru yönde atılmı$ öneml! adımlar olup aynı zamanda katılım sürec! açısından ve 
uluslararası cam!a açısından da ehemm!yet ta$ımaktadır. 

De#erl! dostlar,
Elbette k! AB !çer!s!nde b!zler bundan daha fazlasını görmek !st!yoruz. Yan! 

arkada$lar, dostlar arasında her $ey!n açık konu$ulması çok öneml!. Tıpkı ben!m 
g!b! Türk!ye’n!n dostları s!zler! reformları hızlandırmaya te$v!k ed!yor. Z!ra Avru-
pa Parlamentosu !fade özgürlü#ü, basın özgürlü#ü ve d!n özgürlü#ü !le azınlıkla-
rın korunması konularında ta$ıdı#ı end!$eler! d!le get!rm!$t!r ve bu konular da ele 
alınması gereken konular n!tel!#!nded!r.

Kısa b!r süre önce Hırvat!stan, Sırb!stan ve Bosna-Hersek’! kapsayan z!yaret-
ler!m esnasında da !fade ett!m ve bugün de tekrarlamak !ster!m: %fade özgürlü#ü 
ve ço#ulcu basın b!z!m tüm de#erler!m!z!n kalb!nde yer almaktadır ve bu, Avrupa 
B!rl!#!ne üye devletler !ç!n geçerl!d!r. B!rl!k !çer!s!nde her zaman bunun denet!m!, 



kontrolü gerçekle!t"r"l"r ama aynı zamanda müzakere gerçekle!t"ren aday ülkelere 
veya potans"yel aday ülkelere de uyguladı#ımız b"r de#erler bütünüdür. Aslında, 
b"rçok k"!"den çok daha fazlasını b"l"yorum kend" deney"mler"mden dolayı. Ba-
#ımsız basın demokrat"k b"r toplum açısından hayat" b"r önem ta!ımaktadır ve "fa-
de özgürlü#ü hep"m"z"n de üyes" durumunda oldu#u Avrupa $nsan Hakları Mah-
kemes" "çt"hadı uyarınca da tem"nat altındadır, hep"m"z bu mahkemen"n üyes"y"z. 
(CHP sıralarından alkı!lar) Elbette, dayanı!ma hareket" "çer"s"nde y"rm" y"rm" be! 
yıl önce elde ett"#"m deney"mlere dayanarak bunları s"zlerle payla!maktayım.

Saygıde#er konuklar,
Sözler"me son vermeden önce y"ne son derece hassas b"r d"#er konuya de-

#"nmek "st"yorum, bu da Kürt kökenl" vatanda!larınızla alakalı konu. Bu konu-
nun zor b"r konu oldu#unu b"l"yorum. Bu konuya de#"n"rken ülken"z"n geçt"#"m"z 
on yıllar "ç"nde ne denl" büyük acılar çekt"#"n"n b"l"nc"yle ve büyük b"r tevazuyla 
konu!tu#umu "fade etmek "ster"m k" buna yakın zamanda ya!anan sorunlar da 
dâh"l. B"zler de Avrupa B"rl"#"nde etn"k, d"lsel ve kültürel farklılıklar temel"nde 
büyük acılara tanıklık ett"k. Londra’da, Madr"d’de ve Avrupa’nın d"#er kentler"nde 
meydana gelen terör saldırıları sonsuza dek hafızamıza kazınmı! durumdadır. De-
mokras"lerde terörün ve s"lahlı mücadelen"n yer" yoktur. Avrupa B"rl"#" kat" suretle 
terörü kınamakta ve her zaman "ç"n teröre kar!ı hareket etmekted"r. Yan" genel algı 
ve kamuoyuna dönük bazı açıklamaların aks"ne, Avrupa B"rl"#" terörle mücadele 
alanında ülken"zle "! b"rl"#"n" öneml" ölçüde "lerletm"!t"r çünkü net"cede !"ddet"n 
durdurulması ortak menfaat"m"zed"r. Az önce de "fade ett"#"m g"b", b"z"m de geç-
m"!te ve hâlen zaman zaman benzer sorunlarımız Avrupa B"rl"#" "çer"s"nde oldu 
ve olmaya devam etmekte. Ancak, Kürt sorunu sadece b"r terör sorunu olmayıp 
aynı zamanda kültürel ve d"lsel çe!"tl"l"k alanında da der"nl"#" olan b"r konudur, 
b"r yandan "kt"sad" kalkınmayla alakalı, d"#er yandan "se "nsan haklarıyla alaka-
lıdır. Avrupa B"rl"#"ne üye devletler, farklı kültürel yapılara sah"p grupların hak 
ve özgünlükler" konusunu, federal yapıdan kend"n" yönetmeye, yetk" devr"nden 
yerelle!meye kadar uzanan farklı yöntemlerle düzenlemekted"rler ve bunun kolay 
b"r "! olmadı#ının da farkındayız ama bu konunun çözümleneb"lece#"ne "nanıyo-
ruz kend" deney"mler"m"z ı!ı#ında, "nsan hakları temel"nde ortak b"r yakla!ım ve 
müzakere ve d"yalog yoluyla.

Ben de kend"m, ülkemde b"r d"nî azınlı#a mensubum, kend" ülkemde. Ben 
b"r Protestan’ım k" sadece Polonya nüfusunun yüzde 0,2’s" Protestan yan" bu da 38 
m"lyonluk nüfusta, yakla!ık 40 m"lyonluk nüfusta sadece 80 b"n vatanda! anlamına 
gelmekte. 40 m"lyon "çer"s"nde 80 b"n vatanda!a denk gelmekte ama buna ra#men, 
Polonya Ba!bakanı olmamın önünde h"çb"r engel olmadı. Burada bulunmamın 
sebeb", kes"nl"kle ders vermek veya vaazda bulunmak de#"l, b"r çözüm de önere-
cek de#"l"m, hep"m"z sorunun kompleks yapısının farkındayız ama belk" de dene-
y"mler"m"z" payla!arak herkes "ç"n ad"l olacak b"r sonuca ula!ab"l"r"z. B"l"yorum k" 
hazırlamakta oldu#unuz yen" anayasanın b"rl"kte ya!amak adına yen" b"r çerçeve 
sa#layacak öneml" b"r !ans olma n"tel"#" var. Bu yıl, kom!umuz olan bölge ülke-
ler"nde meydana gelen olaylar b"zlere öneml" b"r ders verd". $nsanlar her zaman 
onurlarını -demokras" ve "fade özgürlü#ü de dâh"l olmak üzere- ve "nsan haklarını 
talep edeceklerd"r. Avrupa’nın ve dünyanın b"rle!"k, demokrat"k ve d"nam"k b"r 
Türk"ye’ye "ht"yacı var; tüm etn"k kökenlerden, "nançlardan ve d"llerden gelenler"n 



barı! "ç"nde ve b"r arada ya!adı#ı b"r Türk"ye, b"rey haklarının ve kültürel farklılık-
ların tanındı#ı ve tem"nat altına alındı#ı b"r Türk"ye. 

B"r kez daha tekrarlamak "ster"m çünkü çok öneml" b"r cümle ve kısaca özetle-
mek "ster"m: Avrupa B"rl"#"n"n Türk"ye’ye "ht"yacı var ve "nanıyorum k" Türk"ye’n"n 
de Avrupa B"rl"#"ne "ht"yacı var. Gel"n, kazan-kazan stratej"s"n" uygulayalım ve 
daha da "y" çalı!malar serg"leyel"m. 

Sevg"l" dostlar;
Üzer"nde ya!adı#ımız kıtanın geçm"!" fedakârlık ve cesaret "çeren kararlarla 

doludur ama bu aynı zamanda gelece#e dönük b"r umut ve "y"mserl"#"n de tar"h" 
ve öyküsüdür. 

Son b"r örnek payla!mak "ster"m: 123 sene boyunca, 18’"nc" yüzyılın sonun-
dan 20’nc" yüzyılın ba!ına kadar pad"!ahlarınız, sultanlarınız ben"m ülkem"n bü-
yükelç"s"n" her yıl b"r kere huzuruna ça#ırırdı. Bu 123 sene boyunca aslında ben"m 
ülkem var olmamaktaydı, Avrupa har"tası üzer"nde ben"m ülkem var de#"ld". Her 
zaman Osmanlı pad"!ahına Polonya büyükelç"s"n"n geç"c" b"r mazeret neden"yle 
huzura çıkamadı#ı söylen"rd" ama s"z ça#ırmaya devam ett"n"z ve b"zden asla üm"-
d"n"z" kesmed"n"z, ba#ımsız Polonya’ya "nancınızı h"çb"r zaman kaybetmed"n"z. 
(Alkı!lar)

Bugün Avrupa B"rl"#" ve Türk"ye’n"n de umut ve "y"mserl"k göstermeler" ge-
rekt"#"n" b"l"yorum. Y"ne b"l"yorum k" beraberce, b"rl"kte güvenl", güçlü ve dayanı!-
ma "ç"nde b"r gelecek yaratab"l"r"z, b"l"yorum k" b"rl"kte gelecek nes"ller "ç"n müref-
feh ve demokrat"k b"r gelecek ç"zeb"l"r"z. 

Çok te!ekkür ed"yorum. (Alkı!lar)





!k"nc" Yasama Yılı

49. B!rle"!m
10 Ocak 2012 Salı

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 15:00
Ba"kan: Ba"kan Vek!l! #ükran Güldal Mumcu
Kât!p Üyeler: Fat!h #ah!n (Ankara), Mustafa Hamarat (Ordu)

Avrupa Konsey! Parlamenter Mecl!s! Ba"kanı 
Mevlüt Çavu"o#lu

Sayın Ba!kan,
Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s"n"n çok de#erl" üyeler";
Üyes" bulundu#um ve bugün Avrupa Konsey" Parlamenter Mecl"s" Ba!kanı sı-

fatımla h"tap etme onurunu ya!adı#ım yüce Türk"ye Büyük M"llet Mecl"s"ne saygı-
larımı sunuyorum. Bu ves"leyle s"z de#erl" Ba!kan ve m"lletvek"l" arkada!larımızın 
yen" yılını en "çten d"lekler"mle kutluyorum. 

Bugün kar!ınızda, Türk"ye’n"n, kuruldu#u 1949 yılından bu yana üyes" bulun-
du#u, Avrupa Konsey"’n"n s"yas" platformu olan Parlamenter Mecl"s"n"n Ba!kanlı-
#ını yürüten "lk Türk m"lletvek"l" olarak bulunmaktan büyük b"r onur ve mutluluk 
duyuyorum. (AK PART! sıralarından alkı"lar)

25 Ocak 2010 tar"h"nde seç"lm"! oldu#um ve 23 Ocak 2012 tar"h"nde tamam-
layaca#ım Avrupa Konsey" Parlamenter Mecl"s" Ba!kanlı#ının son resmî z"yaretle-
r"nden b"r"s"n" ülkem Türk"ye’ye yapmaktan ayrıca mutluluk ve onur duyuyorum. 

Bugün yüce Mecl"s"m"ze yapaca#ım h"tapla, Avrupa Konsey" Parlamenter 
Mecl"s" Ba!kanlı#ımızın sonuna yakla!ırken Ba!kanlık dönem"m"zde Avrupa’da ve 
kom!u bölgelerde meydana gelen de#"!"mler, ortaya çıkan sorunlar ve önümüze 
çıkan fırsatlar çerçeves"nde gerçekle!t"rd"#"m"z faal"yetler"m"z"n b"r de#erlend"r-
mes"n" s"zlerle payla!ma fırsatı bulaca#ım. 

$k"nc" Dünya Sava!ı’nın b"t"m"yle Avrupa’da yen" sava!ların vuku bulmaması 
"ç"n demokras", "nsan hakları ve hukukun üstünlü#ü ortak "lke ve de#erler" etra-
fında b"r araya gelen Avrupa ülkeler"n"n 1949 yılında kurdu#u Avrupa Konsey", 
bugün Belarus dı!ında 47 Avrupa ülkes"n"n ve Avrupa çapında 800 m"lyon vatan-
da!ın tems"l ed"ld"#" yegâne Pan Avrupa kurulu!udur. Türk"ye’de 9 A#ustos 1949 
yılında Avrupa Konsey"n"n kurucu üyeler" arasında yer alarak bu evrensel n"tel"k-
tek" "lkelere ba#lılı#ını ve "ler" v"zyonunu ortaya koymu! bulunmaktadır.



Türk!ye, bu 60 yılı a"kın süre !ç!nde Avrupa Konsey!n!n temel yapı ta"ını 
olu"turan de#erler! ve !lkeler! do#rultusunda çok öneml! a"amalar kaydett!, öyle 
k! 2004 yılında Avrupa Konsey! -o yıla kadar- Denet!m Kom!syonu tarafından de-
netlenen b!r ülke durumundayken özell!kle Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!n!n ve 
Hükûmet!m!z!n gerçekle"t!rd!#! reformlar ve  Avrupa Konsey! Parlamenter Mec-
l!s!nde o dönemde b!rl!kte görev yaptı#ımız arkada"larımızla beraber yaptı#ımız 
etk!l! çalı"malar sayes!nde bu denet!m sürec!nden çıkmayı ba"armı" ve bu aynı za-
manda ben!m de Avrupa Konsey! Parlamenter Mecl!s! Ba"kanlı#ına g!den süreçte 
önümü açan öneml! b!r gel!"me, âdeta b!r dönüm noktası olmu"tur. 

Ben, bu ves!leyle Sayın Mecl!s Ba"kanımızın "ahsında yüce Mecl!s!m!ze b!r 
kez daha "ükranlarımı arz ed!yorum. 

B!z de Avrupa konumundak! Ba"kanlı#ımızın katkılarımız ve ba"arılarımızla 
anılması ve ba"ında bulundu#umuz kurumun !t!bar ve güven!rl!#!n! artırmak !ç!n 
çaba göster!yoruz. B!r Türk olarak, tems!l ett!#!m!z zeng!n kültürümüz ve bu zen-
g!n kültürümüzün b!ze ö#rett!#! ho"görü ve uzla"ı anlayı"ıyla dönem!m!zde azam! 
katkılar yapma gayret! !ç!ndey!z. 

Sayın Ba"kan, çok de#erl! arkada"lar;
Avrupa Konsey! kuruldu#undan bu yana demokras!, !nsan hakları ve hukukun 

üstünlü#ü !lkeler!n!n Avrupa çapında ve ötes!nde gel!"t!r!lmes! ve !lerlet!lmes!nde 
öncü rol oynamı"tır. 1970’l! yıllarda Avrupa’da d!ktatörlükler yıkıldıktan sonra 
özell!kle güney Avrupa ülkeler!ne, Yunan!stan, $spanya ve Portek!z g!b! ülkelerde 
demokras!ler!n gel!"mes! !ç!n öneml! rol oynamı"tır. Aynı "ek!lde Berl!n duvarı yı-
kıldıktan sonra 1990’lı yıllarda da do#u ve orta Avrupa ülkeler!nde demokras!ler!n 
kurulması ve bunların güçlenmes! !ç!n çok öneml! rol üstlenm!"t!r ve bu destekler-
le de Avrupa s!yaset!nde çok büyük rol oynamı"tır. Bu sebepled!r k! Avrupa Kon-
sey! sık sık “demokras! okulu ya da Avrupa B!rl!"!ne geç!# odası” g!b! tab!rlerle anıl-
mı"tır. Halbuk! Avrupa Konsey! bu tür tanımlamaların çok ötes!nde ortak de#er 
ve !lkeler bütünlü#ünün kurulmasına katkı sa#layan b!r standart olu"turma merc!! 
olmu"tur.  Ve Avrupa Konsey!n!n bugüne kadar en büyük ba"arısı kurulu"undan 
b!r yıl sonra sözle"me olarak ortaya çıkan ve tüm ülkeler tarafından !mzalanan 
Avrupa $nsan Hakları Sözle"mes!’d!r ve de arkasında y!ne Strazburg merkezl! ku-
rulan Avrupa $nsan Hakları Mahkemes!d!r. Avrupa $nsan Hakları Mahkemes! de 
sözle"men!n ortaya koydu#u de#erlere özell!kle verd!#! kararlar ya da olu"turdu#u 
!çt!hatlarla çok büyük katkılar sa#lamı", bu de#erler!n çok daha !ler! noktalara gel-
mes!nde öneml! rol oynamı"tır. Ayrıca Avrupa Konsey!nde "!md!ye kadar Avrupa 
Konsey!n!n görev çerçeves! !ç!nde kalan alanların tamamında Avrupa çapında tek 
b!r hukuk alanı olu"turmak !ç!n !k! yüzden fazla sözle"me !mzalanmı"tır. Örne#!n 
Kadına Yönel!k %!ddet ve de Ev $ç! %!ddetle Mücadele ve Önlenmes! Sözle"mes! 
Türk!ye’n!n Avrupa Konsey! Bakanlar Kom!tes! Dönem Ba"kanlı#ında Türk!ye’n!n 
gayretler!yle kaleme alınmı"tır ve y!ne Türk!ye’n!n Dönem Ba"kanlı#ı sona ererken 
$stanbul’da !mzaya açılmı"tır. Burada büyük b!r memnun!yetle söylemek !ster!m k! 
bu  sözle"mey! !lk !mzalayan ülke Türk!ye olmu"tur. Y!ne bu sözle"mey! !lk onayla-
yan da b!z!m yüce Mecl!s!m!z olmu"tur. Avrupa Konsey! tarafından da bu öneml! 
adım büyük takd!rle kar"ılanmı"tır. Tab!! Avrupa Konsey!n!n sadece !nsan hakla-
rı koruması ve gel!"t!r!lmes! bakımından olu"turdu#u mekan!zma $nsan Hakları 



Sözle!mes" ya da Mahkeme de#"ld"r. Avrupa $nsan Hakları Mahkemes"n"n yanında 
özell"kle d"#er mekan"zmalarla, denet"m mekan"zmalarıyla, yardım mekan"zmala-
rıyla Avrupa’da demokras", "nsan hakları ve hukukun üstünlü#ünün gel"!t"r"lmes" 
"ç"n büyük katkılar sa#lamı!tır. Bu mekan"zmalardan b"r tanes" de Vened"k Ko-
m"syonudur. Vened"k Kom"syonu bugün sadece Avrupa Konsey" üye ülkeler"ne 
bu anlamda destek sa#lamamakta, d"#er tara%an Kırgız"stan g"b", &"l" g"b", Güney 
Afr"ka g"b", Meks"ka g"b", Japonya g"b" dünyanın her kıtasından ülkelere de büyük 
b"r destek vermekted"r ve bu ülkeler de bu destekten faydalanmaktadır. Y"ne $!ken-
cey" Önleme Kom"tes", Yolsuzlukla Mücadele Örgütü g"b", y"ne Ho!görüsüzlükle 
Mücadele Örgütü, GRECO g"b" b"rçok CPT kurumlarıyla da y"ne Avrupa’da "nsan 
haklarının korunması ve gel"!t"r"lmes"nde çok öneml" rol oynamı!tır. 

Ba!kanlı#ını yaptı#ımız Avrupa Konsey" Parlamenter Mecl"s", özell"kle De-
net"m Kom"syonuyla beraber bu üye ülkeler"n bu anlamdak" yükümlülükler"n" 
yer"ne get"r"p get"rmed"kler"n" denetlemekted"r, kontrol etmekted"r ve de te!v"k 
etmekted"r ama Avrupa Konsey" Parlamenter Mecl"s"n"n tek görev" denet"m görev" 
de#"ld"r. Avrupa Konsey" Parlamenter Mecl"s" tüm Avrupa’da 800 m"lyon "nsanı 
tems"len her türlü farklı "deoloj"ler, farklı d"ller, farklı d"nler ve farklı kültürler-
den gelen arkada!larımızın olu!turdu#u b"r yasama organıdır ve de üye ülkelere 
yönel"k kararlar ve de Bakanlar Kom"tes"ne yönel"k de tavs"ye kararları alır. Aynı 
zamanda Avrupa Konsey" Parlamenter Mecl"s", $nsan Hakları Mahkemes"ne tüm 
üye ülkeler"n yargıçlarını seçer. Bunu da burada özell"kle vurgulamak "sted"m.

Tab"", Avrupa Konsey"n"n 2004 yılında Türk"ye’y" denet"mden çıkardı#ını 
b"raz önce vurguladım. Bunun da b"z"m Ba!kanlı#ımızın önünü açan öneml" b"r 
dönüm noktası oldu#unun da altını ç"zd"m. Tab"" k" Avrupa Konsey" Parlamenter 
Mecl"s"n"n denet"m"nden çıkmak b"r üye ülke "ç"n çok öneml" b"r ba!arıdır ancak 
her ba!arıda oldu#u g"b" öneml" sorumlulukları da b"rl"kte get"rmekted"r. 

Avrupa Konsey" Parlamenter Mecl"s" b"r ülkey" denet"mden çıkarırken elbette 
o ülken"n bazı yükümlülükler" yer"ne get"rd"#"n" tesc"l eder fakat bundan sonrak" 
süreçte o ülken"n yer"ne get"rmes" gereken sorumlulukları ve yükümlülükler" de 
hatırlatır. N"tek"m, 2004 yılında Türk"ye’yle "lg"l" aldı#ı 1380 sayılı Kararında da 
böyle olmu!tur. Avrupa Konsey" b"r tara%an Türk"ye’n"n büyük reformlar kaydet-
t"#"n", gerçekle!t"rd"#"n" tesc"l etm"!t"r ama d"#er tara%an Türk"ye’n"n bundan son-
rak" süreçte yapması gereken yükümlülükler"yle "lg"l" de on "k" maddel"k b"r me-
t"n ortaya koymu!tur. Elbette bu süreçten sonra Türk"ye de bu yükümlülükler"n" 
yer"ne get"rmek "ç"n öneml" adımlar atmı!tır fakat, de#erl" arkada!larım, özell"kle 
bu adımların yanında bugün yen" adımların atılması da zarurett"r, bunun da altını 
ç"zmem"z gerek"yor. 

Elbette son "k" yılda, özell"kle 12 Eylül’de referanduma g"den Anayasa de#"-
!"kl"#" bundan sonra atılacak adımlar "ç"n b"r temel olu!turmu!tur, anayasal zem"n 
olu!turmu!tur. Fakat bugün özell"kle Türk"ye’n"n çok c"dd" b"r yargı reformuna "h-
t"yacı oldu#u hep"m"z tarafından b"l"nmekted"r. Bunu da, maalesef !u anda yargının 
"ç"nde bulundu#u durumu, Avrupa $nsan Hakları Mahkemes"nde Türk"ye aleyh"ne 
olan dosya sayısında ve de Türk"ye aleyh"ne ver"len kararlarda göreb"lmektey"z. 
Bugün maalesef Türk"ye, kabul etmel"y"z k", de#erl" arkada!lar, b"r tara%an Ba!-
kanlı#ını yapmaktan mutluluk duyuyoruz ama d"#er tara%an Rusya ve Polonya’nın 



arkasından aleyh!nde en çok dosya bulunan ülked!r. Daha önce Rusya’dan sonra 
!k!nc!yd!, "!md! dosya sayılarında görecel! olarak azalma var ama bunun da hâlâ 
yeterl! oldu#unu söyleyemey!z ama özell!kle son b!r yıl !ç!nde Türk!ye aleyh!ne ve-
r!len kararlara baktı#ımız zaman -174 tane karar- bu konuda da maalesef Türk!ye 
b!r!nc! sıradadır, bu da övünülecek b!r durum de#!ld!r.

SIRRI SAKIK (Mu") – Ama Sayın Ba"bakan öyle dem!yor Sayın Çavu"o#lu.
AVRUPA KONSEY$ PARLAMENTER MECL$S$ BA%KANI MEVLÜT ÇA-

VU%O&LU (Devamla) – Dolayısıyla, Türk!ye’n!n bu yargı reformunun dı"ında 
kapsamlı b!r anayasa reformuna da !ht!yacı var. O bakımdan bugün Türk!ye Büyük 
M!llet Mecl!s! çatısı altında, Sayın Ba"kanımızın öncülü#ünde tüm part!ler!m!z!n 
olu"turdu#u Kom!syonu önems!yoruz. Umut ed!yoruz k! buradan olumlu sonuçlar 
çıkar, her "eyden önce Türk halkının hak ett!#! !ler! ve s!v!l demokras!ye bu yüce 
Mecl!s kavu"ur yen! b!r anayasayla ve bu yen! b!r s!v!l ve demokrat!k anayasayla 
Türk!ye’n!n ba"ta Avrupa Konsey! olmak üzere, d!#er tara'an d!#er uluslararası 
örgütlerde de gücü artar, etk!s! artar d!yorum.

Bu süreçte y!ne Avrupa Konsey! Parlamenter Mecl!s! olarak ve y!ne Vened!k 
Kom!syonu olarak Türk!ye’ye her türlü deste#! vermeye hazır oldu#umuzu vurgu-
lamak !ster!m ve de Türk!ye’n!n bu süreçte Vened!k Kom!syonuyla !" b!rl!#! yapma-
sının önem!n!n de altını özell!kle ç!zmek !st!yorum.

Sayın Ba"kan, çok de#erl! arkada"lar;
Avrupa Konsey! Parlamenter Mecl!s! Ba"kanlı#ını yürüttü#ümüz bu !k! yıl 

!ç!nde hem Avrupa’da hem de tüm dünyada yo#un gel!"meler!n ya"andı#ını hep!-
m!z gözlemled!k. Hep!m!z!n çok yakından tak!p ett!#! g!b!, 2011 yılı, Arap dünya-
sında demokras!ye geç!" mücadeleler!n!n ver!ld!#!, çarpıcı gel!"meler!n ya"andı#ı 
tar!hî gel!"melere tanıklık etm!"t!r. 

Avrupa’nın kom"u co#rafyasındak! ülkelerde öneml! gel!"meler meydana 
geld!. Özgürlük, reform ve sosyal adalet talepler!yle sokaklara dökülen halkların 
gösterd!#! !rade “Arap baharı” olarak b!lenen sürec! ba"lattı. Elbette bu süreçte 
buradak! gel!"meler!n sadece Avrupa’yı etk!leme kaygısından de#!l, bu bölgedek! 
ülkelerle tar!hî, sosyal ve kültürel ba#larımızdan dolayı Avrupa Konsey! ve Avrupa 
Konsey!n!n Parlamenter Mecl!s! bu sürec! çok yakından tak!p ett! ve bu süreçte, 
bu ülkelere de çok öneml! destekler verd!. Keza bu süreçte Türk!ye’n!n bölge halk-
larının me"ru talepler!n!n destekç!s! olan !lkesel tutumu ve halkları kapsayıcı ve 
kucaklayıcı yakla"ımı Avrupa Konsey! çevreler!nde de takd!rle !zlend!. 

Avrupa Konsey!, nasıl, b!raz önce söyled!m g!b!, 70’l! yıllarda Güney Avrupa 
ülkeler!ne yardımcı olduysa, nasıl 90’lı yıllarda Do#u ve Orta Avrupa ülkeler!ne 
yardımcı olduysa b!z!m dönem!m!zde de özell!kle Arap baharı çerçeves!nde bölge 
ülkeler!ne demokras! yolundak! çalı"malarında destek olmaya çalı"mı"tır. Esasen 
Avrupa Konsey! Parlamenter Mecl!s! Ba"kanı olarak daha Arap baharı ba"lamadan 
b!r yıl önce ortaya b!r v!zyon koyduk. Bu ülkelerde demokras!ler! güçlend!rmek 
!ç!n, bu ülkeler!n Avrupa Konsey!ne ve Avrupa’nın de#erler!ne entegre olab!lmes! 
!ç!n yen! b!r üyel!k statüsü gel!"t!rd!k. Bunun adını da “Demokras! !ç!n ortaklık sta-
tüsü.” koyduk. Tab!! k! bu Arap baharındak! gel!"meler! görünce Avrupa Konsey! 
Parlamenter Mecl!s!n!n daha bu bahar ba"lamadan b!r yıl önce ba"lattı#ı bu !n!-



s!yat!f!n aslında ne kadar v!zyoner b!r g!r!"!m oldu#u da herkes tarafından takd!r 
ed!ld!.

HALUK AHMET GÜMÜ$ (Balıkes!r) - Müdahaleye destek de var mıydı?
AVRUPA KONSEY% PARLAMENTER MECL%S% BA$KANI MEVLÜT ÇA-

VU$O&LU (Devamla) - Tab!! k! Avrupa Konsey!nde b!z!m dönem!m!zde tar!hî 
kararlar da aldık ve !lk defa Avrupa Konsey! tar!h!nde üye olmayan kom"u böl-
gelerdek! b!r ülkey!, Fas’ı Haz!ran ayında Avrupa Konsey! Parlamenter Mecl!s!ne 
üye yaptık. Hemen arkasından !lk Genel Kurulda Ek!m ayında da F!l!st!n Ulusal 
Mecl!s!n!, F!l!st!nl! karde"ler!m!z! de Avrupa Konsey! Parlamenter Mecl!s!ne üye 
yaptık. Ocak ayından !t!baren F!l!st!nl! m!lletvek!l! arkada"larımız da b!z!mle aynı 
çatı altında orada Avrupa !ç!n veya F!l!st!n hakları !ç!n mücadele edeceklerd!r. 

Dolayısıyla bu süreçte sadece üyel!#!m!z, daha do#rusu ülkeler!n üyel!#! sa-
dece F!l!st!n’le ve y!ne Fas’la sınırlı de#!ld!r. O bölgedek! d!#er ülkelerle de temas-
larımız devam ed!yor. Tunus’ta demokrat!k seç!mler !ç!n Tunus’a destek olduk. 
$!md!, aynı taleb!n Tunus’tan da gelmes!n! bekl!yoruz. Cezay!r’e g!tt!k, Cezay!r’! 
de te"v!k ett!k. Sadece Orta Do#u veya Kuzey Afr!ka ülkeler!n! te"v!k etmed!k. 
Orta Asya’ya g!tt!k çünkü “kom"u bölgeler” derken Orta Asya da bunun !ç!nde-
d!r. Y!ne Kazak!stan’ı te"v!k ett!k, Kırgız!stan’ı te"v!k ett!k, bunun da sonuçlarını 
aldık. $!md!, üçüncü ülke olarak Kırgız!stan’dan da resmî taleb! aldık ve bu taleb! 
!"leme koyduk. %n"allah en kısa zamanda Haz!ran ayında ya da en geç Ek!m ayın-
da Kırgız!stan’ı da Kırgız!stan Mecl!s!n! de Avrupa Konsey! Parlamenter Mecl!s!ne 
(bu konuda !n"allah) üye yapaca#ız, her türlü gereken deste#! de verece#!z.

D!#er, Sur!ye’dek!, L!bya’dak!, Mısır’dak! gel!"meler! yakından tak!p ed!yoruz. 
Bu ülkelerdek! gel!"melerle !lg!l! arkada"larımızın da g!r!"!m!yle bell! sayıda karar 
ve tavs!ye kararlarımız var, âdeta rehber olab!lecek raporlarımız var. %n"allah bu 
ülkelerle de !ler!de temaslarımız daha !y! noktaya gelecekt!r d!yoruz. 

Tab!!, Avrupa Konsey!nde, sadece, Avrupa Konsey!n!n !lg!lend!#! alan kom"u 
bölgeler de#!ld!r. Kom"u bölgeler!n dı"ında Avrupa’nın kend! !ç!nde de çok büyük 
de#!"!kl!kler oldu, fırsatlar ortaya çıktı ve de sorunlar ortaya çıktı. Bu sorunlar ve 
fırsatlar çerçeves!nde kısa kısa Avrupa Konsey! Parlamenter Mecl!s! olarak ve Ba"-
kan olarak neler yaptı#ımızı da s!zlerle payla"mak !st!yoruz. 

AKPM’n!n Ba"kanlı#ına 25 Ocak 2010 tar!h!nde seç!ld!#!m!z günden bu yana 
Avrupa Konsey!n!n gerek 47 ülkeden 8 m!lyon Avrupa vatanda"ının yüz yüze bu-
lundu#u sorunlara s!yaset olu"turmak, y!ne çözümler üretmek gerekse ba"ında 
bulundu#umuz kurumun !t!bar ve güven!l!rl!#!n! artırmak !ç!n yo#un çalı"malar 
sürdürmektey!z. Tab!! k!, bu süreçte Avrupa !ç!nde de kurumsal sorunlar ya"ayan, 
s!yas! tıkanmı"lıklar ya"ayan ülkeler var. 

Özell!kle bu ülkelere yardımcı olab!lmek !ç!n, y!ne Avrupa Konsey!yle ara-
sında sorunları olan ülkelerle sorunları çözmek ya da güven bunalımını a"mak 
!ç!n ya da kend! arasında sorunlar ya"ayan üye ülkeler!n bu sorunlarının çözümü 
!ç!n veya güven artırıcı adımların atılması !ç!n arkada"larımızla beraber çok büyük 
gayretler sarf ett!k. 

Arnavutluk’a g!tt!k, oradak! boykotun sona ermes! !ç!n müzakereler!n ba"la-
masına ves!le olduk ve de bu konuda ba"arılı olduk. 



Y!ne, Moldova’da Cumhurba"kanlı#ı seç!m!nden ya da seç!lmemes!nden or-
taya çıkan c!dd! b!r s!yas! tıkanmı"lık var, ama en azından "!md! tara$ar arasında 
c!dd! müzakereler!n ba"lamasına ves!le olduk. 

En çok önem verd!#!m!z ülkelerden b!r tanes! Bosna-Hersek olmu"tur, çünkü 
b!r tara%an yakla"ık 15 aydır hükûmet! kuramayan b!r Bosna, d!#er tara%an anaya-
sal de#!"!kl!kler! yapamayarak Avrupa Konsey!ne kar"ı yükümlülü#ünü yer!ne ge-
t!remeyen b!r ülke. Her !k! sorunun çözülmes! !ç!n de katkı sa#ladık, 3 defa Bosna-
Hersek’e özell!kle z!yarette bulundum ve en son z!yaret!m!zden sonra hükûmet 
kurulması konusunda de#!"!k s!yas! part!ler!n anla"maya varması konusunda da 
çok öneml! katkılarımız oldu. 

Balkanlarda d!#er ülkelere de g!tt!k, Sırb!stan’ı da z!yaret ett!k, Bulgar!stan’ı 
da, Romanya’yı da, tüm Balkan ülkeler!n! z!yaret ett!k. 

Bu arada Kosova’yı da çok yakından tak!p ett!k. Y!ne, Avrupa Konsey! Parla-
menter Mecl!s! olarak Kosova’yla !lg!l! b!r konu tartı"ıldı#ı zaman, Kosovalı m!llet-
vek!l! arkada"larımızın davet ed!lmes! yönünde b!r karar aldık ve o arkada"larımı-
zın da en azından Kosova’yla !lg!l! konularda sözünün oldu#unu Avrupa Konsey! 
olarak da kabul ett!k. 

Ülkeler arasında sorunlar ded!k, Avrupa Konsey!yle kend! arasında sorunları 
olan ülkeler ded!k, bunların ba"ında Rusya gel!yor. Rusya çok öneml! b!r üyem!z, 
ama Avrupa Konsey!yle !l!"k!ler!nde güven bunalımı var. B!z!m dönem!m!zde bu 
güven bunalımının a"ılması !ç!n büyük gayretler sarf ett!k, !l!"k!ler!n normalle"-
mes!ne çok büyük katkılar sa#ladık. 

Aynı "ek!lde Avrupa Konsey! !le Azerbaycan arasında aynı, benzer sorunlar 
vardı, Ukrayna’yla Avrupa Konsey! arasında, Ermen!stan’la Avrupa Konsey! ara-
sında c!dd! sorunlar vardı, bu sorunların a"ılmasında objekt!f tutumumuzla, !k!l! 
standart !ç!nde olmadan yaptı#ımız çalı"malarla çok büyük katkılar sa#ladı#ımızı 
burada vurgulamak !ster!z. Ama özell!kle Rusya-Gürc!stan sava"ının ortaya çıkar-
dı#ı sonuçlar, !nsan hakları !hlal!, y!ne, Türk!ye’y!, hem Ermen!stan’la olan !l!"k!ler! 
bakımından yakından !lg!lend!ren ama daha çok da karde" Azerbaycan’la ba#ımız-
dan dolayı b!z! yakından !lg!lend!ren Karaba# problem!n!n çözümü !ç!n de Avrupa 
Konsey! Parlamenter Mecl!s! çatısı altında b!r kom!syon kurduk ve burada, özel-
l!kle !nsan hakları !hlal!, kaçkınların, göçkünler!n haklarının savunulması !ç!n ve 
de güven artırıcı adımların atılması !ç!n bu kom!syonları akt!f b!r "ek!lde "u anda 
yürütmektey!z. 

Y!ne Kıbrıs’ta !k! tara%a genç s!yasetç!ler!n arasında d!yalogu sa#layab!lmek 
!ç!n Kıbrıs Platformu’nu olu"turduk ve 50’den fazla genç s!yasetç! arkada"ımızı b!r 
araya get!rd!k, hem Kıbrıs’ta, ara bölgede hem de onları &stanbul’a davet ederek o 
gençler arasında güven artırıcı adımların artması !ç!n de b!r tara%an Kıbrıs’ta çö-
züm !ç!n büyük gayretler sarf ederken uluslararası örgütler olarak, d!#er tara%an, 
burada, bu !ler!yle yönel!k adımların atılmasına da çok büyük katkı sa#ladık. 

Burada, b!r konuyu da huzurunuza get!rmek !ster!m: Avrupa kurumlarının 
!ç!nde bugün !k! tane Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!’nden m!lletvek!l! arkada"ı-
mızı kend! bünyes!nde bulunduran tek uluslararası örgüt Avrupa Konsey! Parla-
menter Mecl!s!d!r. 



Y!ne de"erl! arkada#larım, tab!! k!, sorunlar ülkelerle ya da ülkeler arasında-
k! sorunlarla sınırlı de"!ld!r. Bugün Avrupa’nın tamamını, Avrupa’da ya#ayan tüm 
halkları !lg!lend!ren çok c!dd! sorunlar vardır. Bugün, Avrupa’nın nasıl b!r c!dd! 
ekonom!k kr!zden geçt!"!n! hep!m!z görüyoruz ama b!z! esas !lg!lend!ren bu eko-
nom!k kr!zler!n !nsanların günlük hayatını nasıl olumsuz etk!led!"!d!r, !nsan hak-
larını temelden nasıl etk!led!"!d!r ve de demokrat!k kurumları kökten nasıl sars-
tı"ıdır. Dolayısıyla, bu konuda da rehberl!k n!tel!"!nde kararlarımızın ve tavs!ye 
kararlarımızın oldu"unu vurgulamak !ster!m, her ne kadar ekonom!k b!r kurulu# 
olmasak da bu !nsan hakları boyutuna önem vermem!z gerek!yor. Özell!kle “Dev-
letler!n a"ırı borç yükünün demokras! ve !nsan hakları üzer!ndek! etk!ler!”, “Ekono-
m!k kr!z!n göçmenler ve kadınlar üzer!ndek! etk!ler!” konulu raporlarımızı Avrupa 
Konsey!nde kabul ett!k. Y!ne en son Ed!nburg’ta Da!mî Kom!syon toplantısında 
da “Kr!z!n gençler üzer!ndek! etk!ler!” konulu b!r oturumu arkada#larımızla beraber 
düzenled!k. 

Tab!!, Avrupa’nın ekonom!k kr!zlerden geçt!"! böyle b!r ortamda, dünyanın 
en büyük ekonom!ler!n!n yer aldı"ı G20 üyes! olan, dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın 
6’ncı büyük ekonom!s! konumundak! Türk!ye, d!nam!k ve !st!krarlı ekonom!s!yle 
Avrupa’da âdeta güven!l!r b!r l!man olarak sapasa"lam yer!nde duruyor. 

D!"er tara$an de"erl! m!lletvek!ller!, tab!!, ekonom!k kr!zler geç!c!d!r ama 
bugün Avrupa’yı tehd!t eden en büyük sorun, Avrupa’da artan ırkçılık, yabancı 
dü#manlı"ı, ho#görüsüzlük, ant!sem!t!zm ve %slamafob!’d!r. Maalesef bugün bu 
tehl!kel! artı#ın negat!f sonuçlarını, somut sonuçlarını da Avrupa ülkeler!nde gör-
meye ba#ladık. 

Bugün sadece ırkçı part!ler!n sandalye sayısı artmıyor, bugün ılımlı part!ler!n 
b!le ırkçı part!lere kaybett!"! deste"! ger! alab!lmek !ç!n, ırkçı part!ler!n kullandı"ı 
söylem ve eylem !ç!nde oldu"unu görmekten çok büyük end!#e duymaktayız.

Bugün geçen sene Romanların bazı ülkeler tarafından sınır dı#ı ed!lmes!, 
kamplarının kapatılması, y!ne o ülkelerde !nsanların !nançlarıyla !lg!l! kısıtlamalar 
get!r!lmes! kılık kıyafetle !lg!l!, y!ne %sv!çre’de b!r kantonda m!nare yasa"ının refe-
randuma götürülmes! g!b! son derece olumsuz sonuçlarını görüyoruz.

Aynı #ek!lde Norveç’tek! olaya baktı"ımız zaman, Belç!ka’dak! olaya baktı"ı-
mız zaman, Almanya’da 9 tane Türk’ün Neonaz!ler tarafından öldürüldü"ünü gör-
dü"ümüz zaman, %talya’da b!r %talya’nın Afr!ka kökenl! vatanda#ları öldürüp, !nt!-
har ett!"!n! gördü"ümüz zaman, artık, bu !#!n hang! boyuta vardı"ını görüyoruz ve 
bu, b!z! daha da end!#elend!r!yor. 

Elbette Avrupa Konsey! Parlamenter Mecl!s! olarak bu süreçte sess!z kalma-
dık, tepk!ler!m!z! de gösterd!k. Kararlar ve tavs!ye kararları da aldık. Rehber n!te-
l!"!nde raporlar da kabul ett!k. Aynı #ek!lde Strasburg’da üst düzeyl! konferanslar 
düzenled!k, deklarasyonlar yayınladık. Tüm ülkeler bunu kabul ett!. Ama öyle gö-
rünüyor k!, bu kararlar, bu tavs!ye kararları ve de deklarasyonlar üye ülkeler ta-
rafından uygulanmadı"ı sürece ya da z!hn!yet de"!#!m! sa"lanmadı"ı sürece b!r 
noktaya kadar etk!l! olab!l!yor. 

O nedenle, b!ze göre artan ırkçılık, yabancı dü#manlı"ı, %slamafob!, ant!se-
m!t!zm g!b! akımlarla, de"erler!m!z! tehd!t eden akımlarla mücadele etmen!n en 



etk!l! yolunun kültürler arası d!yalo"un d!nî boyutuyla beraber artırılması ve pe-
k!#t!r!lmes! oldu"unu dü#ünüyoruz. 

O sebeple, g!tt!"!m!z ülkelerde -Bugüne kadar 90’dan fazla resmî ya da çalı#-
ma z!yaret! yaptık- bu sorunu sadece cumhurba#kanlarıyla, ba#bakanlarla, mecl!s 
ba#kanlarıyla payla#madık. Bu sorunun hang! noktaya vardı"ını, y!ne, ün!vers!te-
lerde gençlerle payla#tık. Ulusal mecl!slere h!tap ederek m!lletvek!ll! arkada#ları-
mızın gündem!ne get!rd!k. Y!ne, d!yalog konusunda çaba sarf eden s!v!l toplum 
örgütler!yle b!r araya geld!k ve de d!nî l!derlerle bulu#arak onların da deste"!n! 
!sted!k. Vat!kan’a g!tt!k, Papa’yla da görü#tük. G!tt!k, Hr!st!yanların, Ortodoksla-
rın, Katol!kler!n, Protestanların tems!lc!ler!yle de görü#tük. Müslüman toplumla-
rın ya#adı"ı bölgelerde mü$üler!m!zle de görü#erek onların deste"!n! !sted!k ve de 
bunun sonucunda, !lk defa, Avrupa Konsey! Parlamenter Mecl!s! tar!h!nde N!san 
oturumunda be# farklı !nancın l!der!n! -tüm Avrupa’dak! Müslümanlar adına da 
D!yanet %#ler! Ba#kanımız katılmı#tır- b!r araya get!rd!k ve de ortak b!r oturum 
düzenled!k, kend!ler!n!n de bu süreçte b!ze çok büyük destekler! oldu. Y!ne, N!san 
oturumunda, d!nî l!derlerden b!r gün sonra, Sayın Ba#bakanımız, Meden!yetler 
arası !tt!fakın e# ba#kanı olarak Strasbourg’a geld!, davet!m!z! kırmadı; y!ne, Avru-
pa Konsey! Parlamenter Mecl!s!ne de h!tap ett!. Bu sebeple Sayın Ba#bakanımıza 
b!r kere daha #ükranlarımızı sunuyoruz.

Tab!!, Avrupa’da artan ırkçılı"a kar#ı mücadele sadece b!z!m tarafımızdan yü-
rütülmüyor, Bakanlar Kom!tes! tarafından da yürütülüyor. Özell!kle Türk!ye’n!n, 
Sayın Davuto"lu’nun yürüttü"ü Bakanlar Kom!tes!n!n Dönem Ba#kanlı"ında, Sa-
yın Davuto"lu’nun tekl!f! ve Genel Sekreter!m!z Jagland !n!s!yat!f!yle Avrupa Kon-
sey!nde b!r Ak!l Adamlar Grubu olu#turuldu. Bu Ak!l Adamlar Grubu da “21’!nc! 
Yüzyılda Avrupa’da B!rl!kte Ya"amak” adlı b!r raporu kabul ett!ler. B!z de Avrupa 
Konsey! Parlamenter Mecl!s! olarak bu rapora tam destek ver!c! oturumumuzu dü-
zenled!k, kararımızı aldık. Bu sebeple Sayın Davuto"lu’na da bu etk!l! çalı#maların-
dan veya bu sürece verd!"! desteklerden dolayı kend!s!ne çok te#ekkür ed!yoruz. 

Tab!!, bu süreçte, artan ırkçılıkla mücadele !ç!n ulusal parlamentolara da gö-
rev dü#üyor. O yüzden, s!z de"erl! m!lletvek!l! arkada#larımızın da bu süreçte des-
te"!ne çok büyük !ht!yacımız var. 

Tab!!, Avrupa’da sadece problemler yok de"erl! arkada#lar. Avrupa’da, ortaya 
çıkan fırsatlar da var. Bu fırsatlardan b!r tanes! de Avrupa B!rl!"!n!n Avrupa %n-
san Hakları Sözle#mes!’ne ve de Avrupa %nsan Hakları Mahkemes!ne üyel!"!d!r. 
Bugün, Avrupa çapında !nsan haklarını koruma altına almak !st!yorsak bu bütün-
le#mey! sa"lamamız gerek!yor ve b!z Avrupa Konsey! ve Avrupa B!rl!"! olarak bu 
sürec! tamamlamak üzerey!z. B!z, ayrıca Avrupa Konsey! Parlamenter Mecl!s! ve 
Avrupa Parlamentosu olarak da kend! aramızda b!r anla#maya vardık ve bu sü-
reç tamamlandıktan sonra Avrupa Parlamentosu, Ba#kanlı"ını yaptı"ımız Avrupa 
Konsey! Parlamenterler Mecl!s!nde 18 k!#!l!k b!r m!lletvek!l!yle tems!l ed!lecek-
ler. Y!ne Avrupa %nsan Hakları Mahkemes!ne üye olan Avrupa B!rl!"!n!n de kend! 
yargıcı olacak ve bu yargıç seç!mler! dâh!l oradak! bu sürece Avrupa Parlamen-
tosundan arkada#larımız da katılmı# olacak. Dolayısıyla bu da b!z!m çok öneml! 
b!r öncel!"!m!zd!, bunu da ba#armı# olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Tab!!, 
b!raz önce -konu#mamın ba#ından ber!- Avrupa ve bölges!ndek! sorunları, or-



taya çıkan problemler! ve önümüzdek! fırsatları s!zlerle payla"maya çalı"tık. Bu 
sorunlarla mücadele edeb!lmek !ç!n y!ne bu fırsatları !y! de#erlend!reb!lmes! !ç!n 
Ba"kanlı#ını yaptı#ımız kurumun çok daha güçlü olması gerek!yordu. O yüzden, 
Avrupa Konsey! Parlamenter Mecl!s!ne yapısal anlamda çok büyük destekler ver-
d!k ve Avrupa Konsey!n!n ve Avrupa Konsey! Parlamenter Mecl!s!n!n, Genel Sek-
reter!m!z Jack Lange’la da beraber, reform sürec!n! ba"lattık. Ayrıca, $nsan Hakları 
Mahkemes!n!n de reformu !ç!n tüm destekler!m!z devam etmekted!r. Dolayısıyla 
bu önümüzdek! oturuma, Avrupa Konsey! Parlamenter Mecl!s!, Haz!ran ayında 
kabul ett!#!m!z raporla y!ne Ek!m ayında kabul ett!#!m!z $ç Tüzük’le !lg!l! –darısı 
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!ne- $ç Tüzük de#!"!kl!#!m!z de 2012 yılına, oturumu-
na çok farklı b!r mecl!s olarak ba"layacaktır. Daha d!nam!k, s!yas! konulara daha 
çok odaklanmı", parlamenter arkada"larımızın katılımına açık, aynı "ek!lde ulusal 
parlamentolarla ba#ı güçlend!ren b!r reform sürec!n! tamamlamaktan veya Ba"-
kanlı#ımızın da böyles!ne b!r ba"arıyla sona ermes!nden ayrıca mutluluk duydu-
#umu da burada s!zlere anlatmak !ster!m, s!zlerle payla"mak !ster!m. Tab!!, Avrupa 
Konsey! Parlamenter Mecl!s!n!n reform çalı"malarının Ba"kanlı#ımız tarafından 
özell!kle c!dd! b!r "ek!lde tak!p ed!ld!#! ve bu sürece arkada"larımızla beraber c!dd! 
katkı sa#ladı#ımızı da vurgulamak !ster!m.

Sayın Ba"kan, çok de#erl! m!lletvek!l! arkada"larım;
AKPM Ba"kanlı#ımızdak! faal!yetler!m!z ve gerçekle"t!rd!#!m!z projeler!m!-

z!n satır ba"ları böyle. Çalı"malarımızı, AKPM Ba"kanlı#ını tamamlayaca#ımız 23 
Ocak 2012 tar!h!ne kadar yo#un b!r "ek!lde devam ett!rece#!z. Son !k! z!yaret!m!z! 
Andorra’ya ve Kanada’ya yapaca#ız. Andorra, b!z!m en küçük üyeler!m!zden b!r 
tanes!. Özell!kle küçük ve büyük ülke ayrımı yapmadı#ımızı göstermek !ç!n b!rkaç 
gün sonra, resmî z!yaret!m!zden sonra buradan Andora’ya g!d!p onları da z!yaret 
edece#!z. 

Sayın Ba"kan, de#erl! arkada"lar;
Bugünün Avrupa’sının dünyanın en !st!krarlı ve demokrat!k ve ekonom!k 

bakımdan en kalkınmı" bölge olmasında uluslararası kurumların, Ba"kanlı#ını 
yaptı#ımız Mecl!s!n de çok öneml! katkısı olmu"tur. Bu kapsamda, Avrupa Kon-
sey! gel!"t!rd!#! Avrupa $nsan Hakları Sözle"mes!’yle Atlant!k’ten Pas!f!k’e, Baltık 
Den!z!’nden Akden!z’e kadar ortak de#erler etrafında b!rle"!k b!r Avrupa kurul-
masına büyük katkı sa#lamı"tır. Fakat "u ana kadar h!çb!r uluslararası kurulu"un 
ekonom!k kr!zler, sosyal güvenl!k mekan!zmalarının a"ınması, ho"görüsüzlük ve 
"!ddet!n artması g!b! sorunlara kar"ı toplumları tam olarak koruyamadıklarını da 
kabul etmem!z gerek!yor.

Uluslararası kurulu"lar !kl!m de#!"!kl!#!n!n önlenmes!ne, uluslararası terö-
r!zm ve organ!ze suçlara tam manasıyla kar"ı koyamamı"tır, maalesef. Bu bakım-
dan, bugünün de#!"en dünyasında uluslararası !" b!rl!#!ne ve entegrasyona her 
zamank!nden daha fazla !ht!yaç duyulmaktadır. De#!"!m ve düzen arayı"larının g!-
derek hızlandı#ı mevcut uluslararası ortamda hukukun üstünlü#ü, temel !nsan hak 
ve özgürlükler!, e"!tl!k, adalet ve farklılıklara saygı g!b! de#erlere g!derek daha fazla 
önem vermektey!z. Ekonom!den güvenl!#e kadar, uluslararası !l!"k!ler!n her boyu-
tunda küresel !l!"k!ler! düzenleyen kural, kurum ve davranı"ların bu evrensel de-
#erler! yansıtması toplumların güvenl!k, refah ve !st!krarı !ç!n önem ta"ıyor. Ulusal 



ve uluslararası parlamentolar ve parlamenterler de özell!kle halkı tems!l eden b!z 
m!lletvek!ller! de bu süreçte çok öneml! roller oynamalıdır, üstlenmel!d!r. 

Türk!ye’n!n, Avrupa Konsey!n!n olu"turdu#u ortak de#erler s!stem!ne sa#-
ladı#ı de#erl! katkıların yüce Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!m!z!n öncülü#ünde 
önümüzdek! dönemde de artarak devam edece#!ne !nancımız tamdır. Demokras!, 
!nsan hakları ve hukukun üstünlü#ü alanlarındak! reformların devamı, Türk!ye’y! 
bölges!nde b!r caz!be merkez! kılmaya devam edecekt!r.

Sözler!me son ver!rken, s!zlerle bugün bu yüce Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s! 
çatısı altında b!r arada olmaktan, b!r ufuk turu gerçekle"t!rm!" olmaktan duydu-
#um memnun!yet! ve onuru b!r kere daha !fade etmek !st!yorum.

Sayın Ba"kan ve s!z çok de#erl! m!lletvek!l! arkada"larımıza en der!n sevg! ve 
saygılarımı sunarım. (AK PART! ve MHP sıralarından alkı"lar)



!k"nc" Yasama Yılı

51. B!rle"!m
12 Ocak 2012 Per"embe

B!r!nc! Oturum
Açılma Saat!: 13:04
Ba"kan: Ba"kan Vek!l! #ükran Güldal Mumcu
Kât!p Üyeler: Fat!h #ah!n (Ankara), Muhammet B!lal Mac!t ($stanbul)

Kırgız!stan Cumhurba"kanı Almazbek Atambayev

Sayın m!lletvek!ller!,
Sayın Mecl!s Ba"kanı,
Sayın Ba"bakan Yardımcısı,
Kıymetl! dostlarım;
Türk!ye Büyük M!llet Mecl!s!nde s!zlere h!tap etmek ben!m !ç!n büyük b!r 

gururdur. (AK PART!, CHP ve MHP sıralarından alkı"lar) Çok heyecanlıyım, a#e-
ders!n!z. (AK PART!, CHP ve MHP sıralarından alkı"lar) N!ye? Türk!ye’y! sev!yo-
rum, tar!h!n! de b!l!yorum. Ocak 1920 yılında $stanbul’da Osmanlı Mecl!s! Mebu-
sanı tarafından M!sak-ı M!llî b!ld!r!s!n!n !lan ed!ld!%!n! de b!l!yorum. Daha sonra 
Mecl!s! Mebusan da%ıtılmı"tı. B!rçok s!yaset adamı tutuklanmı" ama tutuklanmı" 
olmasına ra%men, yen! M!llet Mecl!s! 23 N!san 1920 yılında bu sefer Ankara’da top-
lanmı" ve kend!s!n! ülkedek! tek me"ru yönet!m olarak !lan ett!rm!"t!. $"te o zaman 
Mecl!s kend! Ba"kanını, Mustafa Kemal Atatürk’ü seçm!"t!. (AK PART!, CHP ve 
MHP sıralarından alkı"lar) 

Hürmetl! dostlar, Kırım’dak! Kubaba Kabr!stanı’nda b!rb!rler!ne sırtlarını 
dayanan ve dü"manlarına yay !le ok atmakta olan 2 Türk asker!n!n ta"ın üzer!ne 
ç!z!lm!" resm! bulunmu"tu. $"te, buna arkada"ların dayanması den!r. Esk! Türkler 
her zaman b!rb!rler!n!n sırtlarını korumu"lardır, bu nedenle sadece !k!s! kalsalar 
b!le tesl!m olmadılar. “Arkada"” sözünün tar!h! böyled!r. (AK PART!, CHP ve MHP 
sıralarından alkı"lar)

$"te, bu anlayı" !le ulu Türk ka%anlı%ı kurulmu" ve 552 !le 743 yılları arasın-
da 200 yüz sene ayakta kalmayı ba"armı"tı. Karde" karde"!, Türk Türk’ü sırtından 
vurmaya ba"ladı%ında o devlet yıkılmı"tı. Söz konusu ka%anlı%ın sınırları Ç!n 
Sedd!’nden Karaden!z’e kadar uzanıyordu o zaman. Ç!n Sedd!’nden Karaden!z’e 
kadar… Ka%anlı%ın !ç!nde tüm Türk halkları vardı. $"te bu Türk ka%anlı%ı döne-
m!nde Türkler Orta Asya bölges!n! fethetm!"lerd! ve o tar!hten bugüne kadar Orta 
Asya bölges!nde kaldılar ve korudular. 



Bu atasözümüz: Geçm!"e tabancayla ate" edersen gelecek sana top !le ate" 
eder. (AK PART!, CHP ve MHP sıralarından alkı"lar) Geçm!"!m!z! unutmamalı ve 
korumalıyız, !"te o zaman gelece#!m!z de parlak olacak.

De#erl! dostlar, arkada"lar;
Esk! zamanlarda halklarımız her zaman b!rb!rler!n!n yardımına ko"mu"lar-

dır. Ulu Osman Gaz! Osmanlı Devlet!’n! kurdu#unda Anadolu’dak! B!zans bölge-
s!nde ba"lıca üç "eh!r vardı: Bursa, Akçakoca ve bu bölgen!n ba"kent! olan N!keya, 
"u andak! $zn!k "ehr!. B!ld!#!n!z g!b!, Kırgız askerler!nden olu"an b!r b!rl!k Türk 
ordusuna yardıma gelmes!ne kadar ku"atma sırasında $zn!k’!n dem!rlerle kaplı ka-
pılarını h!ç k!mse açamamı"tı. O gün Kırgızlar ordunun !lk sıralarında hücuma 
ba"lamı"lar ve hücum sırasında tüm Kırgızlar "eh!t dü"mü"lerd!. (AK PART!, CHP 
ve MHP sıralarından alkı"lar) Ama sonuçta kale kapıları açılmı"tı, $zn!k fethed!l-
m!", B!zans $mparatorlu#u’nun ordusu yen!lm!"t!. $zn!k ku"atması sırasında Orhan 
Gaz!’n!n on b!nlerce asker! "eh!t dü"mü"tü ancak Orhan Gaz!, sadece Kırgız asker-
ler! !ç!n türbe !n"a ett!rm!"t!. Bu türbe, "u anda $zn!k’tek! Kırgızlar Türbes!d!r. (AK 
PART!, CHP ve MHP sıralarından alkı"lar) 

1919 yılında dü"man !tt!fak orduları, Türk!ye’n!n "u andak! 81 v!layet!n!n ye-
r!ne sadece 6 v!layet bırakmaya karar aldılar, b!l!yorsunuz, sadece 6 v!layet bırakma 
kararı aldılar. Dü"man orduları tarafından $zm!r ve Türk!ye’n!n d!#er toprakları !"-
gal ed!ld!#!nde Kırgızlar da dâh!l, ba"ka Orta Asya Türk halkları karde"ler!n!n yar-
dımına ko"mu"lardı. Türk ordusuna yardım olarak Orta Asya Türkler!, 10 m!lyon 
altın toplamı" ve Sovyet Hükûmet! aracılı#ıyla gönderm!"t! o zaman. (AK PART!, 
CHP ve MHP sıralarından alkı"lar) Bu altın, bugünün parasıyla m!lyarlarca dolar 
olurdu. Sonuçta b!rl!kte Türk!ye’y! koruyab!ld!k. Dostlu#u ve sevg!y! parayla ölç-
mek olmaz, mümkün de#!ld!r.

Kırgızlar !ç !n Türk!ye gecen!n gökyüzünde uzakta parlayan b!r yıldızdır. 
Gökyüzü bulutlarla kaplı olsa b!le bulutların arkasında b!r yıldızın parladı#ını b!-
l!yoruz. Bu yıldız karde"!m!z, arkada"ımız Türk!ye’d!r. (AK PART!, CHP ve MHP 
sıralarından alkı"lar) 

Sevg!l! dostlar, arkada"lar;
Söyled!#!m g!b! Türk Ka#anlı#ı, Türkler kend! aralarında sava"maya, Türk 

Türk’ü karde" karde"! öldürmeye ba"layınca yıkılmı"tır. %!md!k! dünyada Türk 
halklarına kötülük yapmak !steyen çok güçler vardır. 

Geçen ay Özbek!stan Cumhurba"kanı Sayın $slam Ker!mov !le 2010’uncu yı-
lında Kırgız!stan’ın yüre#!nde meydana gelen ve !k! karde" halkının çatı"tı#ı, Kır-
gız ve Özbekler!n b!rb!r!n! öldürdükler!, Türk’ün Türk’ü vurdu#u, karde"!n karde"! 
vurdu#u, Müslüman’ın Müslüman’ın kanını döktü#ü trajed!k olayları konu"tuk. Ve 
Sayın $slam Ker!mov bana "öyle dem!"t!: Almazbek, dü"manlarımızın amacı Kır-
gızlar !le Özbekler de#!l Kırgız!stan ve Özbek!stanlıyı b!rb!rler!ne dü"ürmekt!. Bu 
sava"ın sonucunda her !k! cumhur!yet!m!z!n yıkılması ve yok olmasını !stem!"ler-
d!r, !k! Türk yen! Cumhur!yet! yok olsun !stem!"t!r. Bu do#rudur, acı b!r gerçekt!r 
ve bu g!b! kötü n!yetl! denemeler devam edecekt!r. 

Özbek!stan’ın parçalanması, Kırgız!stan’ın dünya har!tasından yok olmasını 
!steyen kötü n!yetl! güçler!n var oldu#u gerçekt!r ve bunun !ç!n "u an da tam b!r 



uygun dönemd!r. Kırgız!stan 20 yıl önce ba"ımsızlı"ını !lan etm!#t!r ancak bu tam 
b!r ba"ımsızlık de"!ld!r. $u anda ekonom!k ve tekn!k yönden güçlü ülkelere ba-
"ımlıyız. Ba"ımlıyız. Bu gerçek. Acı gerçek. Petrol yataklarımız var, ancak !#letecek 
k!mse yok. Her sene büyük zorluklarla ba#ka ülkelerden akaryakıt !thal ed!yoruz. 
Do"al kaynaklarımız ülkem!zden bedava çıkartılıyordu. Sadece Kumtor altın ma-
den!m!zden son on yıl !çer!s!nde 10 m!lyar Amer!kan dolarından fazla tutardak! 
altın ülkeden çıkarılmı# ve bunun sadece yüzde 3’ü Kırgız!stan’ın haz!nes!ne g!re-
b!lm!#t!r. Kırgız!stan’ı kred! ve madd! destek kar#ılı"ında d!züstü çökertmek !st!-
yorlar. D!züstü çökertmek !st!yorlar, ancak b!z Türk’üz. B!z esk! Türk’üz. (AK PAR-
T!, CHP, MHP sıralarından alkı"lar) Ve h!çb!r zaman köle olmayız, çünkü her b!r 
Türk !ç!n d!k ba#lı ölmek, d!z çöken kölel!k ya#amından daha !y!d!r. Daha !y!d!r. 
(AK PART!, CHP, MHP sıralarından alkı"lar) 

De"erl! dostlarım, arkada#larım,
B!z parlamenter demokras! yolunu seçt!k ve tüm dünya anlamalı. Tüm dünya 

anlamalı, !kt!darın gücü sadece halkların güven!ne ba"lıdır. Sadece halkların güve-
n!ne ba"lıdır. E"er güven yoksa ve halk adalets!z ve hırsız yönet!m !stem!yor !se, ne 
tüfek ne tabanca ne top ne tanklar !kt!darı kurtaramaz. (Alkı"lar)

%#te, bunu, yakın geçm!#te Arap ülkeler!nde meydana gelen gel!#meler açıkça 
gösterm!#t!r. Rusya l!der! Vlad!m!r Put!n’!n ded!"! g!b!, Arap baharı, Arap bahar ha-
reketler! aslında 2010 yılının N!san ayında Kırgız!stan’da ba#lamı#tı. Kırgız!stan’da 
ba#lamı#tı. Bu arada, Vlad!m!r Put!n’!n Türk!ye’n!n yaptı"ı g!b! Kırgız!stan’ı sürekl! 
destekled!"!n! bel!rtmek !st!yorum. 

Ça"da# Kırgız!stan ba"ımsızlı"ına kavu#tuktan sonra b!zler Ba"ımsız Devlet-
ler Toplulu"u’na üye olduk. Burada, Rusya hâlen öneml! rol oynamaktadır. 

Rusya, yarım m!lyondan fazla Kırgız’ın ya#adı"ı ve çalı#tı"ı ülke. Rusya, stra-
tej!k ortaklarımızdandır. Son dönemde, sürekl! gel!#en Türk!ye ve Rusya arasındak! 
ortaklık !l!#k!ler! b!ze de güvence vermekted!r. Kırgız!stan-Rusya ve Türk!ye-Rusya 
!l!#k!ler!ndek! gel!#melerden tüm halklarımız kazançlı çıkacaktır. 

Hürmetl! dostlarım, arkada#larım,
Demokrat!k ve güçlü b!r devlet!n kurulmasında Türk!ye Cumhur!yet! b!ze ör-

nek te#k!l etmekted!r. Türk!ye, bugün, Türk halkları !ç!n Kutup Yıldızı g!b!d!r, Ku-
tup Yıldızı. (AK PART!, CHP ve MHP sıralarından alkı"lar) Demokrat!k ve ekono-
m!k yönden güçlü b!r Türk!ye halklarımızın parlak gelece"!ne üm!t vermekted!r.

Ulu Türk ka"anlı"ının halkları kend!ler!ne “el” d!yorlardı “el.” $u anda, bu söz 
sadece Kırgızlarda kaldı, Kırgız El!. Türk ka"anlı"ının halkları Cennete “Bey"”, 
Cehenneme “Tozok” derlerd!. Tozok, Türkçede tuzaktır. Kölel!k ölümden beterd!r, 
Türk !ç!n Cehennemd!r ve bu sözler! sadece b!zler, Kırgızlar hatırlıyoruz. Kırgızlar 
Türk halklarının en esk!s!d!r. Esk! Türküz b!z, b!zler en esk! sözler!, örf ve âdetler!, 
gelenekler! ve Türkler!n özünü muhafaza ett!k. 

Tab!! k!, Türk!ye anavatandır. B!z!m anavatan Türk!ye. (AK PART!, CHP ve 
MHP sıralarından alkı"lar) Ancak dostlarım, #unları b!lel!m: Anadolu’ya gelmek 
üzere atalarımızın yola çıktıkları b!r yer var. Atalarımız nereden geld!? O da ata 
vatan yan! ata mekândır. (AK PART!, CHP ve MHP sıralarından alkı"lar) Kırgı-



z!stan, bugünkü Türk!ye !ç!n bu topraklarda "eh!t olan atalarımızı unutmayınız, 
unutmayınız, b!z!m atalarımızdı. 

Sayın Cumhurba"kanı Abdullah Gül’ün ve Sayın Ba"bakan Recep Tayy!p 
Erdo#an’ın Kırgız!stan’a ne kadar yardımcı olmak !sted!kler!n! b!l!yorum. Bu ne-
denle, sayın m!lletvek!ller!, s!zlere ve tüm Türk halkına h!tap ed!yorum. Tar!h b!ze 
b!r fırsat daha tanıdı. Ulu Türk ka#anlı#ı kuramasak b!le, en azından, Türk devlet-
ler!n!n karde"l!#!n! pek!"t!rmel!y!z, pek!"t!rmel!y!z. (AK PART!, CHP ve MHP sı-
ralarından alkı"lar) $n"allah, kuvvetl! b!r Türk b!rl!#!n! de yapmalıyız. (AK PART!, 
CHP ve MHP sıralarından alkı"lar) Ancak, bunun !ç!n, sadece Türk!ye de#!l, d!#er 
Türk cumhur!yetler! de sa#lam, ayakta durmalı, ekonom!k yönden gel!"m!", güçlü 
devletler olmalıdır; Kırgız!stan da, Özbek!stan da, Türkmen!stan da, heps!. Sadece 
e#er b!r Türk cumhur!yet! olursa Türk!ye, zor olur, zor olur. (AK PART!, CHP ve 
MHP sıralarından alkı"lar)

De#erl! dostlar, arkada"lar,
Büyük Türk!ye’n!n temel!n! atan ve burada b!rl!kte "eh!t dü"en atalarımızın 

ruhları b!ze yardımcı olsun. Allah hep!m!ze yardımcı olsun. Karde" Türk m!llet!ne 
mutluluklar ve esenl!kler d!ler!m. Allah saklasın, korusun, !y!l!k vers!n. Te"ekkür-
ler. (AK PART!, CHP ve MHP sıralarından ayakta alkı"lar)
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