
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurul Tutanağı 
27. Dönem 3. Yasama Yılı 
40. Birleşim 21 Aralık 2019 Cumartesi

uygunluğunu tasdik etti ve bunu sizin huzurunuza getirdi. Biraz evvel Sayın Çeviköz
buna değindi, maalesef oraya dönmek durumundayım.

Bu anlaşmanın içine bakarsanız şöyle bir ifade yazıyor: "Güvenlik kuruluşları
mensubu sivil şahıslar." Ben şimdi soruyorum, bunu tasdik edenler bana lütfen
bunun karşılığını, "güvenlik kuruluşları mensubu sivil şahıslar" ifadesini anlaşmanın
Arapça ve İngilizcesinde göstersinler. Yok. Yani, şunu mu bekleyeceğiz şimdi biz?
Sayın Cumhurbaşkanının önüne gidecek, Sayın Cumhurbaşkanı bunu size geri
gönderecek; bunu mu bekleyeceğiz? Niye diyecek bunu Sayın Cumhurbaşkanı? "Bu
anlaşmalar birbirini tutmuyor kardeşim, bunu nasıl onayladınız Mecliste de bana
gönderdiniz?" demeyecek mi Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanı diyecek herhâlde.
Peki, siz onaylayacak mısınız bunu, aynı "KOC" örneğinde olduğu gibi? Niye
Türkçesinde var da öbürlerinde yok? Bunu kim yazdı, birisi kaçamak olarak mı
ekledi bu cümleyi buraya? Biraz evvel "SADAT" denildi, "SADAT" değil sakat.
Üstelik şöyle bir şey var: "Bu üç metin de eşit şekilde geçerlidir." yazıyor
anlaşmanın sonunda. Başka bir şey daha yazıyor, "Uyuşmazlık hâlinde İngilizcesi
geçerlidir." diyor. İngilizcesi ne bu ifadenin? Yok. Yine mi yeni bir şey öğrendiniz
ben söyleyince? Eğer biliyorsanız bunu, niye buraya sevk ettiniz? Komisyondan
nasıl geçti bu? Alın götürün Komisyona geri.

Hukuki açıdan -söylediğim bu teknik meseleydi- Libya Ulusal Mutabakat
Hükûmetinin bir anlaşma yapması için mutlaka Meclisin onayı gerekir. Meclis yok,
Meclis var ama orada değil, Hafter'in kontrolünde Meclis, Tobruk'ta. Dolayısıyla
bunu geçiremiyorsunuz. Çakma bir onay sürecinden geçti bu anlaşma, Libya
tarafında, çakma. Bunu orada Hükûmet onayladı, Hükûmetin onaylaması buna bir
hukuki değer kazandırmıyor. Ulusal siyaset anlaşmasına uygun değil bu. Dolayısıyla
sizin karşınızda her ne kadar meşru olduğu bilinen bir Hükûmet olsa da süreçler
hatalı.

Askerî açıdan, metinde Libya'ya gönderileceği ifade olunan yeterli sayıdaki personel
sayısını bana birisi söylesin. Nedir yeterli sayı? Meçhul. Başka bir ifade daha var,
Türk Silahlı Kuvvetlerinden kimlerin ve hangi sayıda katılacağı meçhul olan
tatbikatlardan bahsediyoruz. Yani Libya'yla müşterek tatbikatlar yapacağız. Buraya
50 kişi mi gidecek 1.500 kişi mi gidecek? Buna kim karar verecek? Biraz evvel
arkadaşlarımız değindiler "Bu acaba bir dolaylı tezkere midir?" diye. "Tatbikat
yapıyoruz." diye çarşamba günü 1.500'ü yollarsanız sizin alnınız ak, "İş birliği
protokolü çerçevesinde -veyahut- mutabakat muhtırası içerisinde bunu yapıyoruz."
diyeceksiniz ama Mehmetçik arka kapıdan Libya'ya gitmiş olacak.

Siyasi açıdan, bir defa, bu anlaşmanın Mavi Vatan'la uzaktan yakından hiçbir alakası



yoktur. Dolayısıyla, bunu savunanların, o dosyayı açmalarını biz yadırgıyoruz. Bu
mutabakat muhtırası bizce akıbeti tehlikeye girmiş ve iç savaşın taraflarından biri
olan Libya'daki Müslüman kardeşler rejimine verilmek istenen ideolojik ve askerî
desteğin kılıfından başka bir şey değildir. Aklımıza gelen bir soru da var: Türkiye
Cumhuriyeti kendi siyasi pozisyonunu güçlendiren deniz yetki alanlarına ilişkin bir
mutabakat muhtırasına imza atmış olsa da neden Libya'nın iç siyasi dengelerini
doğrudan etkileyecek bir iş birliği anlaşmasına girmemiştir? Bu iki anlaşma arasında
acaba bir ilintili koşullandırma var mıdır? Yani Libyalılar "Deniz yetki alanları için
mutabakatı imzalarız ama siz de askerî iş birliği anlaşmasını imzalayıvereceksiniz."
demişler midir? Üstelik bu anlaşmayla belki de -sözünü ettiğim, biraz evvel
değindiğim- o ilintiden ötürü bir koşullandırma olduğu kanaatindeyim.

Buradaki en üzücü ve acı taraf şudur: Bize bu anlaşmalar millî bir politikanın ifadesi
olarak getiriliyor. Hâlbuki bizim anladığımız millî politikalar, anlaşmaların
onaylanması arasında gösterilmesi gereken bir dayanışma değildir. Bu anlaşmalar, bu
tür anlaşmalar eğer millî nitelikliyse biz de tabii destekleriz ama bunun millîlik
sıfatını edinebilmesi için, bunun oluşması açısından sizin muhalefetle görüşmüş
olmanız lazım. Siz muhalefetle görüşmüyorsunuz, kendi bildiğinizi okuyorsunuz,
ondan sonra buraya getirip masamızın üstüne koyduktan sonra "Bunun altını lütfen
noter gibi tasdik edin." diyorsunuz. Bu bina noterlik değildir, biz de noter kâtibi
değiliz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (İYİ PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili Sayın İsmail
Özdemir.

Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

MHP GRUBU ADINA İSMAİL ÖZDEMİR (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat
Hükûmeti Arasında Güvenlik ve Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırasının
Onaylanmasına Dair Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerine Milliyetçi Hareket
Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi saygılarımla
selamlıyorum.

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili olan, 2 boğazıyla dünyanın en önemli su
yollarına sahip Asya ve Avrupa Kıtalarını birbirine bağlayan, küresel sistem
açısından tarihin her döneminde önemini koruyan, Balkanlar, Orta Doğu ve
Kafkasya coğrafyasını kontrol edebilen bir alana sahiptir. Sahip olduğumuz bu eşsiz
jeopolitik konum yüzlerce yıldır küresel hesapların tümünün merkezinde yer
aldığımız gerçeğini karşımıza çıkarmaktadır. Hiç kuşku yok ki stratejik hesapların
çakıştığı bu süreçte bizim açımızdan öne çıkan bölge, güney
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