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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Faruk Sükan'a, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Mete Tan'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi; 

Antalya Üyesi Reşat Oğuz'un, TBMM Kitaplık 
Karma Komisyonundan çekildiğine dair önergesi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üye

liğe, yapılan seçim sonucunda Yekta Güngör Özden; 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir yedek 

üyeliğe, yapılan seçim sonucunda Yılmaz Aliefendi-
oğlu; 

Seçildiler. 
Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit Dalo

kay ve arkadaşlarının, Türkiye'nin dış ilişkileri üze
rinde bir Genel Görüşme açılmasına dair önergeleri 
(8/9) üzerinde AP Grubu adına Kâmran İnan ko
nuştu; Dışişleri Bakanı A. Gündüz Okçün'ün yazılı 

talebi üzerine Samsun Üyesi Refet Rendeci'nin ko
nunun Dışişleri Bakanının bulunduğu bir birleşimde 
görüşülmesine dair önergesi kabul edildi, Genel Gö
rüşmenin müzakeresi ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının; 
'Mart, Nisan, Mayıs 1975 (S. Sayısı : 826), 
Haziran, Temmuz Ağustos 1975 (S. Sayısı : 827) 
Eylül, Ekim Kasım 1975 (S. Sayısı : 828), 
Aralık 1975, Ocak, Şubat 1976 (S. Sayısı : 829), 
Mart, Nisan, Mayıs 1976 (S. Sayısı ; 830), 
Haziran, Temmuz, Ağustos 1976 (S. Sayısı : 831), 
Eylül, Ekim, Kasım 1976 (S. Sayısı : 832), 
Aralık 1976, Ocak, Şubat 1977 (S. Sayısı : 833), 
Mart, Nisan, Mayıs 1977 (S. Sayısı : 834), 
Mart, Ağustos 1977 (S. Sayısı : 835), 
Mart, Kasım 1977 (S. Sayısı : 836), 
Mart 1977, Şubat 1978 (S. Sayısı : 837), 
Aylarına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se

natosu Hesapları İnceleme Komisyonu raporları ön
celikle görüşülerek kabul edildi. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının : 
1974 mali yılı (S. Sayısı : 840), 
1975 mali yıl (S. Sayısı : 838), 
1976 mali yılı (S. Sayısı : 839), 

Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları încelemo Komisyonu raporları öncelikle 
görüşülerek Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs

mail Kutluk'un, Çanakkale ili YSE Müdürüne dair 
yazılı sorusu. (7/1029) (Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Ayrım'ın, Kars ili YSE Müdürlüğünce 1978 yılı 
içinde işe alınan ve işten çıkarılan işçilere ve yaptı-

BAŞKAN — 26 ncı Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.' 
(Yoklama yapıldı.) 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Sivas Üyesi Muhittin Taylariın, anarşi ve 
terörizmle mücadelede Devlet kurum ve kuruluşları
nın durum, tutum ve partilerarası yaklaşımına dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Üç sayın üye gündem dışı söz is
temişlerdir, kısa konuşmaları şartıyla kendilerine söz 
vereceğim, 

16 . 1 . 1979 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat 18.20'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Osman SaMıoğlu Hüsamettin Çelebi 
iDivan Üyesi 

Konya 
Osman Nuri Canpolat 

nlan içme suyu, yol stabilizesi ve köprülerin keşif be
dellerine dair yazılı sorusu. (7/1030) (Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığına gönderilmiştir.) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, iki yıllık meslek yüksekokullarına dair ya
zılı sorusu. (7/1031) (Milli Eğitim Bakanlığına gön
derilmiştir.) 

I 

'BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 
başlıyoruz^ 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Sayın Muhittin 
Taylan, «Anarşi ve törörizmle mücadelede Devlet 
kurum ve kuruluşlarının durum ve tutum ve siyasal 
partilerarası yaklaşım» konularında gündem dışı söz 
talep etmişlerdir. Buyurun Sayın Taylan. 

MUHİTTİN TAYLAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

İL— GELEN KÂĞITLAR 

t>m<9m •*-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet ÜnaMı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Erdem (Bilecik), Mustafa Çelik (Afyonkarahisar) 

EH. — YOKLAMA 
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îçinde bulunduğumuz huzursuzluk ortamını be
lirlerken, kimimiz, «Anarşi» diyoruz; kimimiz, Dev
leti ele geçirmeyi amaçlayan şiddet eylemlerine 
«Terör» adını takıyoruz. Anarşinin sözlükteki anla
mı; yokluk, kargaşa ve başsızlıktır. Terör; ürkü, bü
yük korku, dehşet, şiddet* zorbalık ve korku salmak 
diye tanımlanmaktadır.- Bu anlatıma göre, ülkemizde 
hem anarşi vardır, hem de terör. Bunlara özellikle 
emskçilerin ve dar gelirli yurttaşların nefesini kesen 
ekonomik darboğazları da ekleyince, ülkemizin ne 
denli bunalımlarla karşı karşıya bulunduğu gün ışı
ğına çıkmaktadır. 

Hemen söylemek gerekirse; bu durum ne bugü
nün, ne bir yıl öncesinin ürürnüdür. îçinde bulundu
ğumuz bunalımlar dizisi, yılların birbiri üstüne yık
tığı sorunların bir yana itilmiş olmasının bir sonucu
dur, 

Önce anarşiden, daha doğrusu Devletin tüm ku
rum ve kuruluşlarını saran kopukluktan, dağınıklık
tan, başsızlıktan, başıbozukluktan başlayalım ve izin 
verirseniz başta yasama organını ele alalım. 

Özgürlükçü demokrasilerde yasama organları, 
devletin beyni demektir. Kimi ülkelerde olduğu gibi 
bizde de, yürütme organının kaynağı yasama organı
dır. Toplumun başta gelen sorunları burada ele alı
nır, tartışılır, çözüm yolları aranır. 

Yasa koyan, kalkınma planlarını onaylayan, dev
let bütçesini yapan, devlete süreklilik kazandıracak 
tüm önlemleri alan Yasama Meclisleridir. 

Bakanlar Kurulunu oluşturmak, denetlemek, ge
rektiğinde düşürmek yasama organının yetkisi içinde
dir. 

Anaçizgileriyle söylediklerime, Anayasamızda sa
yılıp dökülen daha nice görev ve yetkileri de ekleye
bilirsiniz. Bu görevleri biz yerine getireceğiz, bu yet
kileri biz kullanacağız. Buraya gelmemizin, seçilme
mizin temel koşulu budur. Tamsayı ile toplanmayı 
bir yana bırakıyorum. Toplanma yeter sayısı ile yani 
üye tamsayısının yandan bir fazlasıyla toplanmamız 
bile çoğu kez güçleşmektedir. 

Bir kez daha tekrarlamak gerekirse, parlamento 
üyesinin asıl görevi, yasama görevidir. Seçmen yurt
taşlarımızın kişisel sorunlarının çözülmesi, ya da ye
rel ihtiyaçların karşılanması bir yana itilsin demiyo
rum; ama bu sorunları yasama görevinin üstünde tu
tan bir anlayışın parlamento üyeliği ile bağdaşamaya
cağını söylemek istiyorum. 

Toplanabildiğimtiz birleşimlerde de düşün tartış
ması yerine, birbirimizi kötülemekten, birbirimize sa

taşmaktan vazgeçebiliyor muyuz?.. Yasa tasarıları
nın görüşülmesi sırasında birer, ikişer birleşimi terk 
ettiğimizi, yasa ve önerilerin birkaç parlamento üye
sinin oylarıyla yasalaştığını biz söylemesek bile, ka
muoyu bilmiyor mu?... 

Yasama görevini yerine getirmeyen parlamento 
üyelerinden kaçına Anayasa ve içtüzükteki yatırım
lar uygulandı?. Aylarca kendi başkanını, yıllar yılı 
Anayasa Mahkemesinin üyelerini seçmeyen Yasama 
Meclisleri görevlerini yapmış sayılır mı?.. 

Gündem dışı konuşma hakkını, parlamento gele
neklerine göre çok önemli konularda başvurulması 
gereken Gensoru, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması 
gibi kurum ve kuralları yerinde kullanıyor muyuz?.. 
Soruşturma komisyonlarını işlemez hale getiren biz 
değil miyiz?.. Demek ki, başsızlık, kopukluk, dağınık
lık, kurallara uymamazlık önce Yasama Meclislerin
den kaynaklanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Başımız derde girince, darda kalınca yargı organ

larının daha etkin, daha hızlı bir çalışma düzenine 
girmesini; işlenen suçların kamuoyundaki tepkileri 
silinmeden, suçluların cezalandırılmasını isteriz. Bun
da gerçek payı vardır kuşkusuz; ama yargı organla
rının sorunlarına, gereksinmelerine kulak verir, çare 
arar mıyız?. 

Davaların uzamadan sonuca bağlanması için her 
önlemden önce hâkimlerin ve savcıların çalışma ko
şullarının düzeltilmesi, can dokunulmazlığının güven
ceye bağlanması, yardımcı personelin başka kurum
lara transferini önlemek için ekonomik durumlarının 
düzeltilmesi, hâkimlerin üstüne, altından kalkamaya
cakları ölçüde iş ve dava yüklenmemesi gerekir. 

Usul yasalarının, davaların uzamasına yol açan 
kimi kurallarının savunma hakkının kutsallığını zede
lemeden; ama o hakkın kötüye kullanılmasına da izin 
vermeden değiştirilmesi zorunludur. 

Yargı konusuna son vermeden bir noktaya daha 
dikkatinizi çekmek isterim. Bağımsız yargı kavramı, 
bizde eksik olarak tanımlanır ya da yorumlanır. Yani 
belli yaştan önce emekliye ayrılmamak, iktidarın etki 
alanı dışında tutulmak ve kimseden, emir almamak. 

Oysa, bağımsız yargı kavramının içeriğinde çalış
ma güvenliği, can güvenliği vardır, ekonomik bağım
sızlık vardır. Bugün, yüksek yargı organları dahil hâ
kimler ve savcılar ikinci sınıf kamu görevlisi duru
mundadır. 

Bir yüksek mahkeme doktorunun, bu mahkeme
nin başkan ve üyelerinden daha çok aylık aldığı bir 
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ülke gösterilebilir mi?.. Hükümet, yargı organlarında 
aylık dengesini sağlamak için iki kez yasa tasarısı 
verdi. Birincisi geri alındı, ikincisi Millet Meclisinin 
gündemindedir. Çıkar mı, çıkmaz mı; çıkarsa nasıl 
çıkar, ne zaman çıkar; bilinmez. Bilinen şudur : 

Hâkimler ve savcılar bu durumdan üzgündür, 
kırgındır. Yetkililerin verdikleri bilgilere göre daha 
şimdiden, binin üstünde tecrübeli hâkim ve savcının 
emekliye ayrılmış olduğudur. 

Bunların yerleri kolay kolay doldurulamaz, Eğer 
önlemler zamanında alınamazsa yargı organlarında, 
belki de önlenmesi zor bunalımlar birbirini izleyecek
tir. Böylesine yüzüstü bırakılmış yargı organlarından 
daha fazlasını beklemeye hakkımız yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şiddet eylemleri dolayısıyla merkezi idare içinde 

sadece velilerle, kaymakamların ve emirleri altındaki 
güvenlik güçlerinin durumuna da kısaca değinmek is
tiyorum. 

Valiler ve kaymakamlar çevrelerinde her şeyden 
önce can, mal ve ırz güvenliğini sağlamakla yüküm
lüdür. Güvenlik güçleri bunların buyrukları altında
dır. Yasalarda güvenliğin sağlanması için başvurula
cak nice yetkiler ve kurallar vardır, içlerinde gerek
tiğinde bu yetkileri kullanma beceri ve cesaretini gös
teren yürekli yöneticiler bulunmakla beraber, bu yet
kileri kullanamayan, her önlemin Bakanlıkça alınma
sını bekleyen, şiddet eylemleri karşısında paniğe ka
pılan, önlemleri vaktinde alabilme becerisini göstere
meyen yöneticilerin de bulunduğu da bilinmektedir. 

Güvenlik örgütü içindeki dağınıklık, amir ve me
mur ilişkilerindeki kopukluk, disiplinsizlik daha ke
sin çizgilerle ortaya çıkmaktadır. Her kamu görevlisi 
gibi, güvenlik örgütlerinde çalışan kimselerin de si
yasal bir düşünce eğilimi olması doğaldır. Bir siya
sal kanısı var diye kimse suçlanamaz. Hangi düşün
ceyi benimsemiş olursa olsun, bir kamu görevlisi ya
saların egemenliği için çalışıyorsa, görevini yansız 
olarak yerine getiriyorsa o kamu görevlisine partizan 
denemez. Polis veya emniyet müdürü kendi düşün
cesi doğrultusunda diye suç işleyenleri himaye edi
yorsa, kısacası görevini kötüye kullanıyorsa; işte o 
amir ve memur partizandır. 

Güvenlik örgütlerinin hiç olmazsa bir kesiminin 
kamplara bölünmüş partizanlar elinde olduğu söylen
mekte ve bilinmektedir. Bunun dışında, emniyet ör
gütü bunca meşakkatle görevini araç - gereç yoksun
luğu, can güvensizliği ve geçim sıkıntısı içinde yü
rütme çabasındadır. Teröristler en modern otomatik 

J silahlarla saldırıya geçerken, bu örgüt mensupları ça
kar almaz silahlarla karşı koymak zorundadırlar. 
Böylesine dağılmış, böylesine yokluk ve yoksulluk 

I içinde kalmış bir örgüt daha fazlasını veremez. 
I Değerli arkadaşlarım; 

Aslında hiç bir kurum ve kuruluş toplum ko-
I şullarından soyutlanamaz; ortaöğretimde reform ge-
I reğine hepimiz inanmışızdır; ama ortada hâlâ bir 
I taslak dahi yok. Bir eğitim planı yapılmadığı için yüz-

binlerce lise mezunu işsiz, güçsüz sokaklara dökül-
I müştür. Anarşinin ve terörizmin bir kaynağı da sam-
I rım budur. Üniversitelerimizde, yükseköğretim ku-
I namlarımızda topluma, toplumsal sorunların çözü

müne dönük bir çalışma var mı?.. Zaten işgal, boykot 
I ve ara verme gibi nedenlerle öğretim süresinin yarısı 
I geçip gidiyor. Böyle bir öğretimin yararlı olduğu, 
I böylece yetişen gençlerin gerekli bilgilerle donatılmış 
I bulunduğu ileri sürülebilir mi?.. Kaç öğretim üyemiz 
I araştırıcılık işlevini yerine getiriyor?.. Uluslararası 
I üne kavuşmuş kaç Öğretim üyemiz var?.. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Tek parti döneminde, Devlet radyosu siyasal ik-
I tidarla bütünleşmiş olduğu, için, radyo konusunda 
i tartışma çıkmamıştır. Çok partili döneme geçtikten 
I sonradır ki, muhalefet bu durum ve tutumun karşı-
I sına çıkmıştır; çıkmıştır, ama radyo 1960 devrimine 
I kadar hep siyasal iktidarın sesini duyurmuştur. 1961 
I Anayasası ile Radyo Televizyon Kurumuna özerklik 
1 tanınması bir yandan Kurumun geçmişteki tutumuna 

yönelen tepkinin öte yandan da çok güçlü bir araç 
I olan Radyo - Televizyonun gerçekten yansız olması 
I özlemlerini vurgulayan çağdaş düşünceye uygunluğu

nun bir sonucudur. 

I Kanımca Radyo - Televizyon özerk olduğu süre-
I ce daha gerçekçi, daha yansız bir çalışma düzeni için

de kalabilmiştir. Sanılmıştır ki, ülkeyi saran huzur-
I suzlukların bir kaynağı da Radyo - Televizyondur. 

Zamanın iktidarından da şikâyetler yükselince, 1971 
sonrası ara yönetimi sırasında özerk Radyo - Tele-

I vizyon kavramı Anayasadan silinmiştir. 

Şimdi Radyo - Televizyon yayınlarından şikâyet 
I edenlerin, Yüksek Mahkeme kararlarının bile uygu-
I lanmadığt dönemleri anımsamaları gerekir. Kuşkusuz 

özerk kurum ve kuruluşlar Devlet içinde Devlet de
mek değildir. Devlet gözetimini sağlayacak önlemler 

I alınarak, kurullar kurularak bu gözetim sağlanabilir
di. Gerçekleşmesi zor; ama bu Kuruma özerklik ve
rilmedikçe, (iktidarlar dahil) Dadyo - Televizyon Ku-

j rumu kimseyi memnun edemeyecektir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Ben öteden beri şu düşünceyi paylaşırım : Sosyal 

olaylar, sosyal patlamalar temelde ekonomik denge
sizliklerden, ekonomik çelişkilerden kaynaklanır. 
Bizde de böyle olduğunu sanıyorum. Ülkemizde üre
tim potansiyeli, hiçbir zaman gerektiği, söylendiği, 
hatta planlandığı ölçülerde kullanılamamıştır. • İnsan-
gücü üretime yöneltilememiştir. Bizde sanayileşme 
özlemleri yeni değildir. Buna montajcılıkla başladık, 
hâlâ oradayız. Üretime dönük sanayileşme yerine, tez 
elden para getiren tüketim sanayiine yöneldik. 

Sanayileşmenin temel koşulu ağır sanayidir. «Kur
duk, kuruyoruz» laflarıyla, hele dış kaynaklardan pa
ra sağlanmadıkça sanayileşme hayaldir. Bırakınız sa
nayileşmeyi, günlük ihtiyaçlarımızı sağlayacak döviz 
rezervlerinden bile yoksun durumdayız. Borç para ile 
sanayileşen ülke var mıdır?.. Kendi öz, kaynaklarımızı 
harekete geçirmedikçe, bunalımdan kurtulmak için 
Ulusça özveride bulunmadıkça ne sanayiimizi kura
biliriz ne de enflasyondan kurtulabiliriz. 

Bugünlere bir senede gelmedik. Sayın Demirel'in 
kendi Grubunda «70 cente muhtacız.» demesi, eko
nomik bunalımın nereden, ne zaman kaynaklandığını 
vurgulamaktadır. 

LÜTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Gündem dışıyla 
alakalı mı bunlar Sayın Başkan?.. 

MUHİTTİN TAYLAN (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım; 

Ülkemzide terörizmi, anarşiyi körükleyen kaynak
lardan biri de dıştan gelen kışkırtmalardır. Kanımca 
sanayiini kurmuş, borçlardan arınmış, ekonomisini 
sağlıklı bir düzene bağlamış güçlü bir Türkiye, em
peryalist güçlerin korkulu rüyasıdır. Jeopolitik önemi 
de gözönünde tutulunca, Türkiye'yi bağımlı kılmak, 
güçsüz bırakmak için ırkçılık, mezhepçilik ve bölü
cülük akımlarını kimlerin kundakladığını kestirmek 
güç değildir, tşte anarşinin ve terörizmin kaynakları... 
Siz de bunlara kendi düşünceleriniz açısından başka
larını ekleyebilirsiniz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Terörizmden, anarşiden kurtulmanın yolu, çaresi 

yok mudur?.. Elbette vardır. Eğer biz çaresizliğe, 
umutsuzluğa düşmüşsek, burada bulunuşumuzun da 
gereği kalmaz. 

Ben düşündüklerimi, biraz önce söylediklerimle 
birleştirerek şöylece özetlemek istiyorum : 

Başta Yasama Meclisleri olmak üzere, tüm kamu 
kuruluşlarını dağınıklıktan, kopukluktan, disiplinsiz
likten kurtarmalı, işler hale getirmeliyiz. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Yük
sek Mahkemeleri de... 

MUHİTTİN TAYLAN (Devamla) — Devleti, 
Devlet kurum ve kuruluşlarını siyasal düşüncelerinin 
bir aracı gibi kullanan partizan kamu görevlilerin
den, hatta hiç işe yaramayan nemelazımcı, eyyamcı 
memurlardan arındırmalıyız. Yerlerine, Atatürkçü, 
yansız ve yürekli kimseler getirmeliyiz. Kurumları 
araç ve gereçlerle donatmalıyız. 

BAŞKAN — Sayın Taylan.... 

MUHİTTİN TAYLAN (Devamla) — Az kaldı 
zaten. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Tüzüğümüze göre, yazılı konuşmalar 20 dakika

dır. Ben rica ettim, 20 dakikayı da geçiyor; bu ba
kımdan sözlerinizi bağlamanızı, Tüzüğe riayet etmek 
bakımından rica ediyorum; lütfen efendim. 

MUHİTTİN TAYLAN (Devamla) — Az bir şey 
kaldı Sayın Başkan. 

Basınımızla, radyo - televizyonumuzla, din görev
lilerimizle şiddet eylemlerine karşı savaşım vermeli
yiz. Kışkırtmalardan kesinlikle vazgeçmeliyiz. 

Ülke, zor zamanlarda başvurulması gereken sıkı
yönetimle uzun süre yönetilemez. Terörizmin, sıkı
yönetim sırasında silinmiş olmasına rağmen, yine de 
hortlayabileceğini düşünerek onlara cesaret veren si
yasal gerginliği ortadan kaldırmalıyız. Siyasal parti
ler arasında, özellikle iki büyük parti arasında şimdi 
normal sayılmayacak ilişkilerin yeniden kurulması, 
demokrasi kurallarının işlemesi ve şiddet eylemleri
nin önlenmesi konularında yaklaşım sağlanması zo
runludur. Bu yaklaşım, ön yargılardan arınarak masa 
başına gelmekle gerçekleşebilir. Sayın Demirel'in 
tutumu ve olayları yorumlama biçimi bu yaklaşımı 
şimdilik engellemektedir. Oysa iki büyük partinin de 
tabanı Atatürkçü kuşaktandır. Aralarında çekişme ve 
kavga yoktur. Sanıyorum ki, partiler arası ilişkilerin 
kopukluğundan büyük çoğunluk da üzgündür, tedir
gindir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Liderler anlaşamıyor diye, Parlamento üyeleri 

olarak bizlere görev düşmüyor mu?.. Adalet Partisi 
Gruplarının sayın üyelerine sesleniyorum; geliniz tek 
tek ya da gruplar ve yöneticiler düzeyinde, milli bir
lik ve kontenjan grupları yöneticilerini de yanımıza 
alarak toplanalım. Konuşalım. Atatürkçü çizgide ve 
demokratik kurallar... 

BAŞKAN — Sayın Taylan, daha konuşmanız 
uzayacak mı efendim?... Tüzüğü ihlal etmenize mü-
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saade edemem. Çünkü, bana da Tüzük müsaade et
mez. Bu itibarla rica ediyorum, sözünüzü bağlayınız 
efendim. Çünkü, yazılı konuşmalar 20 dakikadır efen
dim, onu sınırlamış Tüzük. Rica ediyorum. 

MUHİTTİN TAYLAN (Sivas) — Değerü arka
daşlarım; 

Ben umutsuz değilim. Sağduyunun, iyi niyetin bir 
gün bunalımların çözülmesine egemen olacağına gü
veniyorum. Biz, görevimizi yapmasak bile, bundan 
daha ağır bunalımlardan kurtulmuş olan bu büyük 
Ulus, yine demokratik yollarla bunalımlardan kur
tulma çaresini bulacaktır; ama biz toplum önünde, 
tarih önünde sorumluluktan kurtulamayacağız. 

Bu konuşmayla düşündüklerimi nesnel ölçüler 
içinde kalmaya özen göstererek anlatmaya çalıştım. 
Yanıldığım, eksik bıraktığım yerler bulunabilir. Ku
surumu bağışlayacağınızı umarım. 

Saygılar sunarım efendim. (CHP sıralarından al
kışlar) 

2. — Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk'un, Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının Köy YSE - İş"e 
mensup işçilerinin usulsüz tayini ve Bakanın yapmış 
olduğu baskılara dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Sayın İsmail Kutluk, Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığının Köy YSE - Iş'e mensup işçileri 
usulsüz tayin etmiş olduğu ve Bakanın yapmış oldu
ğu baskılar hakkında gündem dışı söz talep etmişler
dir. Buyurun Sayın Kutluk. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakakle) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

Gazetelere konu olan ve YSE müdürlükleri iş
yerlerinde çalışan işçileri alakadar eden Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığının keyfi, kanunsuz, ta
mamen yasaları çiğneyen bir tutumunu dile getir
mek üzere huzurlarınızı işgal ediyorum. 

Sayın senatörler; 
Köy İşleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü iş

yerlerinde çalışan 30 bin işçi, müstakil Köy YSE-lş 
Sendikasına bağlı olarak bugüne kadar çalışıp gel
mişlerdir. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı YSE 
Genel Müdürlüğü işyerlerindeki işçilerin her türlü 
haklarını tespit için yıllardan beri Köy YSE - İş Sen
dikasıyla yaptığı iş sözleşmeleriyle düzenlemişlerdir. 

Bu son taraflar arasında imzalanan toplu iş söz
leşmesinin 1 . 3 . 1978 tarihinde yenilenmesi ve im
zalanması gerekirken, hâlâ bugüne kadar maalesef bu 
sözleşme imzalanmamıştır. 

Partizan Köy İşleri Bakam ve onun Genel Mü* 
dürü kanun dışı yollara başvurarak bu sözleşmeyi 
bir türlü yürürlüğe koymamışlardır. Cumhuriyet 
Halk Partisi ağırlıklı Hükümetin Koy İşleri ve Koo
peratifler Bakanı Sayın Ali Topuz, Köy YSE - İş 
Sendikasının çökertilmesi için birtakım tertip ve ha
zırlıklara girişmiştir. Nitekim, Sayın Bakan Köy 
YSE - İş Sendikasının 1 . 3 . 1978 tarihinden iti
baren başlayan sözleşmesini imzalamamakla kanun
suz davranışlarına başlamıştır. Bu sebeple 30 bin 
YSE işçisi bağımsız Köy YSE - İş Sendikasının ya
sal haklarını vermemiştir. İşçileri tedirgin etmiştir, 
bilerek, kasten yasaları çiğnemiştir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı bununla da 
kalmayarak 1 . 10 . 1978 tarihinde tamamen ken
disinin verdiği emirlerle kendisine % 100 bağlı 
YSE - İş adı altında yeni bir sarı sendika kurdur-
muştur. Köy YSE - İş Sendikasına bağlı işçileri yap
tığı türlü baskılarla ve vaat ettiği maddi menfaatler
le kurdurduğu kendisine bağlı YSE - İş sarı sendi
kasına geçmeye zorlamıştır. Yapılan baskılarla, ço
tuğunun çocuğunun rızkını temin etme korkusu ve 
işinden olma endişesiyle 29 bin Köy YSE - İş 
mensubu Bakanın sarı sendikası olan YSE - İş Sen
dikasına geçmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 1 . 10 . 1978 
tarihinde kurdurduğu YSE - İş sarı sendikasıyla Ba
kanlığa bağlı 84 işyerinde alelacele bir toplu iş söz
leşmesi hazırlatmış ve bu sözleşmeyi de sarı sendika
sının kurulmasından tam 10 gün sonra, yani 
11 . 10 . 1978 tarihinde imzalamıştır. Bu imza töre
ni gazetelere konu olmuş; ama TRT'de gösterilme
miştir. Çünkü, Sayın Bakan bu sözleşmeyi köylüyü 
uyutma programı ile yaptırdığı ve şu anda da çamur 
deryası haline gelmiş olan doğu illerimizdeki köy 
yollarını ve kendisinin müstesna bir buluşu olan KUP 
çalışmalarını teftişe giderken Esenboğa Hava Limanı 
salonlarında ancak imzalayabilmiştir. 

Sayın Senatörler; 
Dikkatinizi çekiyorum. Bakanlığın sarı sendikası 

ile işyerlerinde çalışan ve 29 bin işçiyi alâkadar eden 
bu sözleşme, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığın
da değil, ayak üstü Esenboğa Hava Limanında alela
cele imzalanmıştır. Bu kadar aceleye getirilen bir 
sözleşmenin sebebini elbette Sayın Bakan bu kürsü
den açıklayacaktır sanırım. Esenboğa Hava Limanın
da ayrılan bu sözleşmeyle YSE - İş sarı sendikasına 
mensup 29 bin işçiye hemen sözleşme primi altında 
40'ar bin lira defaten ödenilmiştir. 
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Sayın Senatörler; 
Yıllardan beri Bakanlığa bağlı YSE işyerlerinde 

çalışan işçilerin mensup olduğu Köy YSE - îş Sendi
kasının sözleşmesini imzalamayan Köy işleri ve Koo
peratifler Bakanlığının, YSE - îş sarı sendikasıyle 
yapmış olduğu 11 . 10 . 1978 tarihli toplu iş sözleş
mesinin imzalanması sebebiyle Köy YSE - îş Sendi
kası Genel Başkanlığı Köy îşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığıyla bu sözleşmeyi yapan YSE - îş sarı sen
dikasını mahkemeye vermiş ve sözleşmenin durdu
rulmasını istemiştir. 

Ankara Beşinci îş Mahkemesi bu davaya bakmış
tır. îş Mahkemesi, Köy îşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı ile YSE * îş sarı sendikasının yapmış ol
duğu 11 . 10 . 1978 tarihindeki toplu sözleşmeyi 
geçerli saymamış ve aynı zamanda Köy işleri ve Koo
peratifler Bakanlığı ile YSE - îş Sendikasının sözleş
mesini yürürlükten kaldırmıştır. 

Onunla ilgili karar bugün elimizdedir. Kararın 
tarihi 6 . 12 . 1978'dir, numarası 978/180'dir. Tem
yiz edilen 5 nci îş Mahkemesinin bu kararı, Yargı
tay 9 ncu Hukuk Dairesinde* esas 78/15978 ve 79/3 
karar numarasıyla 8 1 . 1978 tarihinde oybirliğiy
le tasdik edilerek kesinleşmiştir. O karar da mev
cuttur, 

Sayın Senatörler; 
«Yanlış hesap Bağdat'tan dönermiş.» Köy işleri 

ve Kooperatifler Bakanlığının, sarı sendikası YSE - iş 
ile yapmış olduğu 11' . 10 . 1978 tarihli ve Esenbo-
ğa Hava Limanında alelacele imzaladığı toplu sözleş
me böylece iptal edilmiştir. 

Sayın Senatörler; 
Bundan sonrası ne olacaktır?.. Geçmişte, iktidar

ların yasaları çiğnediklerini üstüne basa basa dile ge
tiren o zamanın muhalefeti ve şimdinin iktidarı Cum
huriyet Halk Partili Köy îşleri Bakanlığının tutumu 
bundan sonra ne olacaktır, bunu merakla beklemek
teyiz. 

Sayın Senatörler; 
29 000 işçiye sözleşme primi adı altında verilen 

40'ar bin liranın bu mahkeme kararıyla da geçersiz 
olacağı gerçeği meydandadır. Bu parayı sarı sendika
ya nasıl ödemişlerdir ve bütçenin hangi faslından ne 
şekilde ödemişlerdir?.. Tabii bunlar birer araştırma 
ve inceleme konusu olarak elbette huzurlarınıza ge
tirilecektir. 

Şimdi, biz kimin yakasına yapışacağız? Bu paralar 
Köy îşleri Bakanından mı, yoksa YSE işyerlerini alt
üst eden, işçilerini perişan duruma düşüren ve on

ları birbirine düşman ettiren YSE Genel Müdürü Se-
lahattin Seyis'ten mi tahsil olunacaktır, merakla bek
lemekteyiz. 

Halen Köy - YSE - îş Sendikasına bağlı bin ilâ 
binbeşyüz işçi bulunmaktadır. Bu işçilere, Köy işle
ri Bakanının kurduğu YSE - iş sarı sendikasına 
girmedikleri için, akla gelebilecek her türlü işkence
ler halen yapılmaktadır. Bu kışta kıyamette evlerin
den, ailelerinden, işyerlerinden alınarak uzak illerimi
ze sürülmektedirler. Bu işçilerin suçları, sadece Köy 
îşleri Bakanının ve O'nun seyisi olan YSE Genel 
Müdürü Selahattin Seyis gibi düşünmeyişleri ve sarı 
sendikaya girmeyişleridir. 

Hani, toplumumuzda düşünce ayrılıklarından in
sanlar zarar görmeyeceklerdi?.. Ayrıcalıklı muamele
ler görmeyeceklerdi?., insanlar arasında düşünce 
farklılığından dolayı ayrım yapılmayacaktı?.. Bu söy
lenen sözler, demokrasi için vatandaşa yapılan vaat
ler, Köy îşleri Bakanlığında ne kadar da çabuk unu
tuldu; ama vatandaş bu sözlerin manasını bilmekte 
ve söylenilenleri de asla unutmamaktadır. Elbette bir 
gün hesabını soracaktır. 

Sayın Senatörler; 
Köy îşleri Bakanlığının bu zulmüne, bu hışmına 

uğrayan Çanakkale YSE işyerlerinden tayinleri yapı
lan işçi kardeşlerimizin, son tayin edildikleri yerleri 
huzurlarınızda tekrarlamak istiyorum : 

Hüseyin Tırpan; Köy - YSE - îş Başkanıdır, 25 
yıllıktır. Kars iline; 

Hasan Sayılgan; 10 yıllık YSE işçisidir. Kars ili
ne; 

Necdet İldeniz; 11 yıllık işçidir. Mardin iline; 
Çelik önen; 3 yıllık işçidir. Mardin iline; 
Ahmet Selçuk; 16 yıllık işçidir. Muş iline; 
İbrahim Uzunoğlu; 15 yıllık işçidir. Tunceli iline; 
Mehmet Baştimur; 3 yıllık işçidir. Tunceli iline; 
Ali Özbek; 3 yıllık işçidir. Tunceli iline; 
Sadi Erişken; 3 yıllıktır. Tunceli iline; 
Mehmet Çalışır; 3 yıllık işçidir. Muş iline. Bun

lar, mevsimin karakış olmasına, gözlerinin yaşına, 
çocuklarının ağlamasına, ailelerinin feryatlarına ba
kılmadan sürülmüşlerdir. Suçları sadece Köy İşleri 
Bakanı gibi düşünmemiş olmaları, Adalet Partili ol
maları ve sarı sendikaya girmemiş olmalarıdır. Bu ta
yinler, bu işçilere zulüm ve işkence değildir de ne
dir?.. Peygamberimiz son Veda Hutbesinde «Ey in
sanlar zulüm ve işkence etmeyiniz; ama zulüm ve iş
kence edenlere de müsaade ve müsamaha etmeyiniz.» 
buyurmuşlardır. 
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Sayın Senatörler; 
Sarı sendikalar kurarak işçileri birbirine düşü

renleri, zulüm edenleri, işkence yapanları, eşleri bir
birinden bu kış kıyamet gününde ayıranları Yüce 
Senatomuza şikâyet ediyorum. Eğer bir şey yapılma
yacaksa Cenabı Allah onların cezalarını mutlaka ve
recektir. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (AP sıralarından al
kışlar) 

3. — Samsun Üyesi Şaban Demirdağ'ın, Vezirköp
rü'de cereyan eden anarşik olaylar hakkında gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üye
si Sayın Şaban Demirdağ Vezirköprü'de cereyan eden 
anarşik olaylar dolayısıyla gündem dışı söz talep et
mişlerdir. Buyurun Sayın Demirdağ. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

Huzurlarınıza üzüntülü olarak çıkmış bulunmak
tayım. Güzel Samsun'umuzun Vezirköprü ilçesinde 
6 Ocak 1979 günü meydana gelen anarşik olaylar ne-
ticasi Ali Kesen ve Muammer Diri ismindeki iki va
tandaşımız hayatlarını kaybetmiş bulunmaktadırlar. 
Muammer Diri'nin geriye en büyüğü ilkokul çağın
da, diğerleri daha küçük üç yavrusu ile dul bir eşi 
kalmıştır. Bu sebeple üzüntülüyüz. 

Vezirköprü'de bu olayların meydana geleceğini 
daha önceden tahmin etmiş bulunmaktaydık. Bun
dan bir ay önce, durumu, Samsun Valisine diğer iki 
Samsun Parlamenteri arkadaşımızla beraber intikal 
ettirdik. Acilen, süratle Vezirköprü'de tedbir alınma
sını istedik. Maalesef bugünkü Hükümetin ve ikti
darın tutumuna uyarak kendisinin Devletin valisi 
olduğunu unutarak, bu olayları çıkaranlar hakkında 
hiçbir tedbir almamış olan vali, Cumhuriyet Halk 
Partisi il başkanı gibi, Vezirköprü Kaymakamı 
Cumhuriyet Halk Partisi Vezirköprü ilçe başkanı 
gibi hareket ederek aşırı solcu militanları himayeleri 
altına almışlardır. Vezirköprü sokaklarında «Kahra
manmaraş'ın intikamını faşistlerden alacağız», «Bi
reysel öldürme yok, toplu faşist katliamı var», «Kur
tuluşa kadar savaş», «Tek yol devrim» kırmızı boya
larla kızıl boyalarla Vezirköprü'nün duvarları kirle
tilmiş bulunmaktadır. 

Endüstri Meslek Lisesi kapılarını okumak iste
yen gerçek öğrencilere kapamış, toplu halde sokak
larda kominist enternasyonel marşını söyleyen talebe
lere açmıştır. Okumak isteyen birçok çocuklar okul
dan göç etmiştir. İdareciler, aciz vaziyettedir. Kay

makam aciz vaziyettedir. Silah aramaları daha önce
den ilgililere haber verilmektedir. Kısaca Vezirköp
rü'de Hükümet ve Devlet temsilcisi gerçek memurlar 
yok; Vezirköprü'de idareyi TÖB - DER. Halkevi, 
Köy -. Koop, Pol - Der'li derneklerin yöneticileri ele 
almışlardır. Tabanca ile yakalanan eski bir ilçe baş
kanının oğlu karakola götürülmüş hakiki otomatik 
tabanca karakolda plastik oyuncak tabanca haline 
getirilmiştir. Faili hakkında hiçbir cezai kovuşturma 
yapılmamıştır. 

Samsun'da ilgisizlik, Devlet idarecilerine karşı gü
vensizlik ortamı yaratmıştır. Okullarda aşırı sol gö
rüşlü bedbaht bir kısım öğrenciler Samsun'un bir li
sesinde şanlı Bayrağımız, şanlı bir şekilde gönderde 
dalgalanırken, yeter artık bu faşist bayrak aşağı in
sin diyecek kadar ahlaksızca saldırıda bulunmuşlar
dır, 

Biz Adalet Partisi olarak, Bayrağımıza saygı mi
tingleri yaptık. Samsun'da yaptık, İstanbul'da yap
tık, İzmir'de yaptık, Adana'da yaptık, Erzurum'da 
yaptık; fakat yine bu bedbahtların akılları başlarına 
gelmedi, yeniden bayrak mitingi mi yapalım? İnsan 
bu Bayrak, rengini şehit kanlarından alan bu bay
rak; ama yerine hangi bayrak çekilecek'?.. Orak çe-
kiçli bayrak mı çekilsin, kızıl bayrak mı çekilsin?.. 
Sayın senatörler, bunlara elbirliği ile karşı çıkmamız 
lazımdır. Bizim, altına sığınacağımız başka bayrak 
yoktur. 

Vezirköprü sokaklarında, Sayın yeni İçişleri Baka
nımız duysun, eskisi yapamadığını anlayarak istifa et
ti; bir gün önce Sayın Milli Savunma Bakanımız gö
revini yapamadığını beyan ederek (gazetelerden oku
duğuma göre) istifa etti; ama bunların başı da göre
vini yapamıyor, o da istifa etsin, o da yapamıyor 
arkadaşlarım. 

MUKBİL ABAY (Konya) — Emret, emret. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Devamla) — Estağfurul
lah, 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Millet istiyor. 

ŞABAN DEMİRDAĞ (Devamla) — Vatandaş 
can güvenliği istiyor, mal güvenliği istiyor, bundan 
150 sene önce Tanzimat Fermanına kayıt konan 
mal güvenliği, can güvenliği bugün aranır hale gel
miştir. Vezirköprü sokaklarında kan var, Vezirköprü 
sokaklarında kızıl bayraklar var, Vezirköprü'de ka
panmış dükkânlar var; Vezirköprü'de can güvenliği, 
mal güvenliği isteyen vatandaşlar var; ama Vezirköp
rü'de bir şey yok. Vezirköprü'de Devlet yok arka
daşlarım, Vezirköprü'de Hükümet yok. Vezirköprü 
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halkının benden isteği arkadaşlarım, Vezirköprü'ye 
Devlet gelsin, Vezirköprü'ye Hükümet gelsin. 

Sayglıarımla. (AP sıralarından «Bravo», sesleri ve 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
4. — İçişleri Bakanlığına Cumhuriyet Senatosu 

Sakarya Üyesi Hasan Fehmi Güneş'in; Anayasanın 
102 ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmalarının 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1589) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Açık bulunan İçişleri Bakanlığına, Cumhuriyet 

Senatosu Sakarya Üyesi Hasan Fehmi Güneş'in atan
masının, Başbakanın teklifi üzerine, Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 102 ve 106 ncı maddeleri gereğin
ce, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

5. — Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın 
görevinden ayrılma isteğinin kabulü ile Milli Savun
ma Bakanlığına Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Neş'et Akmandor'un; Anayasanın 102 ve 106 ncı mad
deleri gereğince atanmalarının uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1590) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tezke
resini takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın göre

vinden ayrılma isteğinin kabulü ile Milli Savunma 
Bakanlığına, Bolu Senatörü Neş'et Akmandor'un atan
masının, Başbakanın teklifi üzerine, Anayasanın 102 
ve 106 ncı maddeleri gereğince, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay ve arkadaşlarının, Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumunun tutum ve davranışlarıyla yöne
tim ve işleyişi üzerinde bir Genel Görüşme açılma
sına dair önergeleri. (8/11) 

BAŞKAN — Bir Genel Görüşme önergesi var tak
dim ediyorum. Önerge uzun olduğu için Sayın Kâtip 
Üye arkadaşımızın oturarak okumasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gelişen teknoloji, bütün dünyada radyo ve tele

vizyonun kamuoyunun oluşumunda en büyük rolü 
oynayan yayın organları haline gelmesini sağladığı, 
memleketimizin genel şartlarının bu yayın organlarını 
daha da etkili kılmakta bulunduğu ve bu sebeple 
Devlet eliyle kurulan TRT'nin tam bir tarafsızlıkla 
ancak, Anayasamızın temel ilkelerine uygun ve bu il
keleri yayma, benimsetme ve güçlendirme istikame
tinde yayınlarla hizmetini yürütmesi icap ettiği biz
zat Anayasanın TRT ile ilgili 121 nci maddesine ait 
gerekçede belirtilmiş bulunmaktadır. 

Anayasamızın 121 nci maddesinde yer alan hü
kümlerle bu temel ilkeler; TRT'nin yönetim ve dene
timinde ve yönetim organlarının teşkilinde olduğu 
gibi, her türlü radyo ve televizyon yayınlarının ya
pılmasında da tarafsızlık esaslarına uyulması, haber 
ve programlarının seçilmesinde, işlenmesinde ve su
nulmasında, kültür ve eğitime yardımcılık görevinin 
yerine getirilmesinde Devletin ülkesi ve milletiyle bü
tünlüğünün, insan haklarına dayanan milli, demokra
tik, layik ve sosyal Cumhuriyetin, milli güvenliğin 
ve genel ahlakın gereklerine uyulması; haberlerin 
doğruluğunun sağlanması hususundaki anaprensipler 
olarak getirilmiştir. 

Parlamenter demokrasilerde gerçekten, kamuoyu
nun serbestçe ve objektif şekilde meydana gelmesin
de hür basın kadar tarafsız radyo - televizyon hiz
metlerinin de özel ve çok önemli bir yeri olduğu şüp
hesizdir. 

Ancak, geniş halk kitlelerinin düşünce ve kanaat
leri üzerinde büyük etki yapan TRT gibi önemli bir 
yayın organının - sınırsız hürriyet, anarşi doğuraca
ğı cihetle - toplumun huzur ve selametini, Devletin 
güvenliğini ve Anayasanın dayandığı temel ilkeleri ih
lal edecek mahiyetteki program ve yayınlardan mut
laka sakınması lazımdır. 

Aksi halde, her sorumsuz kuvvet gibi TRT de er 
geç soysuzlaşır ve toplum hayatını sarsan, milli gü
venliği tehlikeye koyan, vatandaşlar arasında kin ve 
düşmanlık duygulan yaratılmasına, milli şuurun, bir
lik ve beraberlik şuurunun devamlı şekilde ihlal ve 
tahribine yol açar. 

Nitekim, TRT'nin tarafsız yayın yapma esasını 
bir ilke olarak kabul eden 1961 Anayasamızın, bu ta
rafsızlığın bir güven vasıtası olarak kabul ettiği özerk
liğin, Devlet ve rejime zarar verecek mahiyette yayın 
yapmanın, sorumsuzluğun bir teminatı gibi kabul 
edildiğinin müşahede ve tespit edilmesi üzerinedir ki, 
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Yasama Organımız bu yolda gerekli mevzuat değişik
liği yapmak zorunluğunu duymuştur. 

12 Mart'tan sonra, Anayasada yapılan değişiklik
le TRT'nin bu özerkliği kaldırılmış, tarafsızlık ilkesi 
ise muhafaza olunmuştur. 

Ancak, TRT Kurumunun bu tarafsızlık ilkesinin 
hukuk devleti prensibi ile birlikte mütalaa edilmesi 
ve Kurumun hiç bir surette bu prensiple ters düşme
mesi gerekir. 

TRT; kişi, kurum ve kuruluşların fikir ve görüş
lerini yansıtırken tarafsız olmalıdır ama, gerek bu fi
kir ve görüşlere yer verirken, gerekse her türlü ha
ber yayın ve programlarını kamuoyuna sunarken 
Devlet, rejim ve topyekûn Anayasa düzeninden, va
tan ve milletin bölünmez bütünlüğünden, milli ve ma
nevi değerlerimizin korunmasından, memleketin her 
sahadaki yüce menfaatlerinden yana olmak zorunda
dır, 

Anayasamızda Türkiye Cumhuriyetinin nasıl bir 
Devlet olduğu, gerek başlangıç kısmında belirtilen, 
bu Anayasanın dayandırıldığı temel görüş ve ilkeler, 
gerekse madde metinlerinde yer alan anaprensipler 
halinde bütün açıklığıyla gösterilmiştir. 

Toplumun ve ferdin haklarını eşit tutan, karma 
ekonomiyi kabul eden, mirası, mukaddesatı, milliye
ti kutsal sayan ve Devletin temelim' bu ilkelere daya
yan Anayasa hükümleri bu devlet tarifi ile Türkiye 
Cumhuriyetini hür demokratik rejimi reddeden 
Marksist ve faşist rejim ilkelerinden ayırmış ve la
iklik prensibini de kabul ederek teokratik bir dev
let nizamını reddetmiş ve bu suretle kurduğu devle
tin sağ ve sol sınırlarını kesinlikle tespit etmiştir. 

Bu durumda Anayasanın getirdiği hak ve hürri
yetler, yine Anayasanın tayin ve tespit ettiği nizam 
içinde kullanılır ve fakat Anayasadan hak ve daya
nak alınarak bu nizam tahrip edilemez; tarafsızlık, 
devletten yana olmanın bahanesi asla olamaz. 

îşte, yukarıdan beri izahına çalıştığımız Anayasa
nın emrettiği bu anaprensip ve ilkelerde, sübjektif 
tarafsızlık bahis konusu olamayacağı cihetle TRT, 
Anayasanın özüne ve sözüne bağlı ve rejimin yanın
da, onun koruyucusu ve savunucusu olmak kayıt ve 
şartı ile tarafsızdır. Devlet radyo ve televizyonunun 
Devleti ve rejimi eleştirme ve tahrip istikametindeki 
telkinlere, ideolojilere vasıta olması asla düşünüle
mez. 

Devlet eliyle ve milletin parası ile kurulan ve bes
lenen Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun, 
uzun süreden beri olduğu gibi, bugün de hızla artan 
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bir tarzda, Anayasa ve TRT Kanunu hükümlerine 
göre takibi ve tatbiki zorunlu olan yayın ilkelerine 
ters düştüğü bir vakıa olup, TRT'nin bu tutum ve 
davranışı artık ciddi ve tehlikeli boyutlara ulaşmış 
bulunmaktadır. 

Bu haliyle TRT; bir çok çevrelerin, teşekküllerin, 
yetkili kişilerin ve geniş vatandaş topluluklarının ar
tan şikâyet, tepki ve protestolarına sebep olmakta ve 
toplumda büyük bir huzursuzluk doğurmaktadır. 

Daha evvel, bilhassa 12 Mart'a tekaddüm eden 
dönemde TRT'nin Türküye Cumhuriyetinin nitelikle-
ri ile ilgili bazı anaprensiplere aykırı ve bir Devlet 
Kuruluşu olmanın sorumluluğu ile asla bağdaştırı-
lamayacak menfi gidişatı ve kamuoyunda haklı ten
kit ve geniş tepkilere yol açan ters tutum ve davranış
ları unutulmamıştır. TRT'nin 12 Mart'a gelmesin
de de büyük rol oynayan bu menfi durumu, ıters tu
tum ve davranışları dolayısıyladır kii; yukarıda da 
işaret ettiğimiz üzere 12 Mart sonrası, Anayasada ve 
özel 'kanununda değişiklik yapılması lüzum ve zarureti 
hâsıl olmuştur. 

Ne var ki; 1974 yılında Ecevfit Hükümeti tarafın
dan, çeşitli kitap (12 Mart Kitabı gibi), gazete ve der
gilerde çıkan yazıklarında siyasi tercih ve temayüllerini 
açığa vuran ve hatta Marksist-Leninist bir görüşün 
sahibi Olup, bu görüşteki şahısların malum yıkıcı gö
rüşlerimi savunan ve ayrıca Ecevit'e yakınlığı ile ta
nındığı önceden bilinen ismail Cem'iin TRT Genel Mü
dürlüğüne «Cem Kararnamesi» diye anılan ve bilahara 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bütün sonuç
lan ile ret ve liptal olunan 11 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararname ile tayini suretiyle, hem uzun süre 
hulkuk ve siyaset alanında devam edip gelen bir TRT 
ve Cem Problemi Yaratılmış, hem de İsmail Cem 
yönetimindeki TRT tamamen Anayasa ve TRT 
Kanunundaki temel ilke ve yayın esaslarına ters 
düşen milli güvenliği ve kamu düzenini sarsı
cı, Türk örf ve âdetlerine aykırı aşırı sol pro-
pogandalara yer veren ve kamuoyunu bizzat 
Cem, kendi inanç ve felsefesi 'istikametinde oluşturu
lan sakim bir yola girmiştir, işte bu sebepledir ki, TRT 
Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak zamanın Hü
kümeti tarafından bir Kararname ile ismail Cem 
görevimden ahnmışır. 

Cemlrn görevden alınmasından sonra TRT; yö
netim ve yayınlarında, Anayasa çizgisine çekilmek 
ve Kanun çerçevesine girmek hususunda bir tatbikat 
ve bunun gayretini göstermişse de safahatı herkes
çe bilinen ve Oem'in görevden alınması hususudaki 
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haksız ve yersiz tartışmaların doğurduğu malum 
«Cem problemi» dolayısıyla TRT'nün Devlet yanın
da, milat ve memleket yararına bir tutum ve davra
nış içerisine girmekte okluğu yolunda kamuoyunda 
teşekkül eden ümitler maalesef arzu edildiği şekilde 
gerçekleşme imkânı bulamamıştır. 

Nitekim, son Ecevit Hükümeti işbaşına geldikten 
sonra, Cem hakkındaki Danıştay kararının tatbiki 
bahanesiyle İsmail Cem'in yine TRT'nin başına İsraren 
getirilmek istenmesiyle mahut Cem olayı yeniden alev
lenmiştir. Ancak, şayanı şükrandır ki Sayın Cumhur
başkanının bu tayine karşı çıkmasıyla Cem meselesi 
(kapanmış ise de; o günden bugün© TRT'nin Anayasa 
ve yasa dışı tutum ve davranışları, zararlı yayın ve 
programları durmamış, aksine giderek artan ve geniş
leyen ağır ve vahim bir mahiyet kazanmıştır. 

Hülasa; bu kurum, kurulduğu günden bu yana 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başına bir dert ve 
problem olmuştur. 

Aşağıda bu konuda en fazla önem taşıyan hu
suslara işaretle ve sadece bir veya bir kaç misalini 
vereceğimiz, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu
nun bu tehlikeli gidişatını şöyle sıralamak mümkün
dür : 

TRT meselesi, bugün bir rejim meselesi halini al
mıştır. 

TRT; Anayasayı, kanunları çiğneyerek Devletin 
üstüne çıkmış, tamamen tarafsızlıktan ayrılmış; bö
lücülüğe, bozgunculuğa alet olan bir müessese hali
ne gelmiştir. 

TRT'nin bu durumu; Anayasamızda tarafsızlığı 
hükme bağlanmış Millet Meclisi Başkanı Sayın 
Cahit Karakaş'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza gön
dermiş olduğu ve ezcümle, «Anayasamızda ve Kuru
luş Kanununda tarafsız bir kamu kuruluşu olduğu 
yazılı bulunan TRT, süre gelen tutum ve icraatıyla 
tarafsız bir Devlet Kuruluşu olmaktan çıkmış, özel
likle son zamanlarda parlamenter demokrasiye âde
ta düşman bir kuruluş haline gelmiştir...» denildik
ten sonra «...Tüm parti yöneticilerinin de haklı in
fialine sebep olan faaliyetini gittikçe ülkeyi huzur
suz kılmaya yönelten TRT'nin bu keyfi ve kasıtlı tu
tumunu kınar, keyfiyetini bilgilerinize arz ederim.» 
şeklinde bitirilen, 22.12.1978 tarihli TRT'yi kına
yan telgrafı ile de isabetle tespit ve tescil edilmiş bu
lunmaktadır. 

TRT; ancak totaliter rejimlerde görülen bir uy
gulama içersine girmiş, demokratik hukuk devletinin 
kendisine yüklediği sorumluluğu terketmiştir. 
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Haberlerin sıralanmasında, haber bültenlerinin 
tanziminde demokrasiyi, çok partili siyasi hayatı 
tahrip etmektedir. 

1 Kasım 1978 günü Meclislerin açılması ve yeni 
yasa döneminin başlamasının TRT tarafından, bir 
derneğe ait haberden sonra dördüncü haber olarak 
verilmesinin izahını bulmak mümkün değildir. 

Kontenjan Senatörü Sayın Metin Toker, TRT* 
nin Parlamentoya karşı bu saygısız ve sorumsuz tu
tumunu Cumhuriyet Senatosu kürsüsünden yaptığı 
isabetli konuşmasıyla ortaya koymuş bulunmaktadır. 

TRT'nin Parlamentoya karşı bu sakim tutumu 
karşısında; daha evvel gene Millet Meclisi Başkanı 
Sayın Karakaş'ın özetle TRT'nin haber ve yayınla
rının protokol kaidelerine riayet edilemeyerek sür
dürüldüğünü, Meclislerle ilgili haberlere layık olduğu 
değerin verilmediğini, bültenlerin en sonlarında ve 
alakasız şekilde ekranlara getirildiğini ifade eden ve 
en sonunda: Aynen «... TRT'nin Meclise karşı olan 
bu tutumunun nereden kaynaklandığını bulmak güçtür. 
Fakat, bu durumun sizin tarafınızdan izahını bekle
memiz hakkımız olsa gerektir. Bu hususta aydınla
tıcı bilgi vermenizi rica ederim.» diyen ve Genel 
Müdür Cengiz Taşer'e yazdığı ve 12 Temmuz 1978 
tarihli gazetelerde okuduğumuz mektup da son de
rece manidardır. 

TRT Genel Müdürünün verdiği veya varsa vere
bildiği cevabı hakikaten bilmek isterdik. 

TRT tarafından haber değerlendirilmesinde ve sı
ralanmasında takip edilen bu ters tutum ve keyfi uy
gulamanın sadece Meclisler için değil, Cumhurbaşkan
lığı yüce makamına karşı da sürdürüldüğü ve Dev
let Başkanlığı ile ilgili haberlerin de bir süreden beri 
önemsiz hale getirildiği müşahede edilmektedir. 

Nitekim, Ankara Gazeteciler Sendikası Başkanı 
Sayın Beyhan Cenkçi tarafından verilen, 2 Aralık 
1978 tarihinde basın da neşredilen ve habercilik an
layışında birinci haber olan Cumhur başkam ile ilgili 
haberlerin TV'de önemsiz haberler arasına sokuldu
ğuna işaretle Türk Devletinin çeşitli dış güçler tara
fından tahribine çalışıldığı bu devrede Devletimizin 
tek temsilcisi Devlet Başkanlığı müessesesini zedelet
memek Vatanını, Milletini seven her Türk'ün, her 
kuruluşun görevi olduğunu, Devlet Başkanı ile ilgili 
haberlerin her anlayışına göre değişen habercilik de
ğerlendirmesi içinde mütalaa olunmasının düşünülen 
meyeceği, Devlet organları tarafından yapılacak bu 
değerlendirmelerin Devletimizin Başkanına gösteri
len saygı ile eşdeğer olduğu ve Devletimizin simgesi 
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olan Cumhurbaşkanlığı müessesesinin hiçgir sübjek
tif değerlendirmeye tabi tutulamayacağı şeklindeki 
beyanatı da bizleri teyit etmekte olup, son derece 
calibi dikkattir. 

TRT, Anayasanın 121 nci maddesi yanında, 56 
ncı maddesinin ve başta Kuruluş Kanununun 2 nci 
maddesi olmak üzere birçok maddelerinin ihlali için
de, olup haber bültenlerinde çok partili siyasi hayatı 
tahrip etmektedir. 

Anayasanın 56 ncı maddesi, siyasi partileri ister 
iktidarda, ister muhalefette olsunlar, demokratik ha
yatın vezgeçilmez unsurları sayar. 

TRT bültenlerine bakınız; haberlerin sıralanma
sında muhalefetteki siyasi partilerin yeri nerededir, 
kimlerden sonradır? 

100 üyesi bulunmayan bir dernek, milyonlarca 
vatandaşın fikriyatına ve hissiyatına tercüman olan 
bir siyasi partinin önüne neden geçer. 

TRT; kamuoyunun oluşmasında partizanca ha
reket etmekte, bu Hükümete ve CHP'ye yaranmak 
için elinden geleni yapmaktadır. 

Keyfi idarenin çirkin örneklerini her gün Devle
tin radyo ve televizyonunda milletimiz görmektedir. 

CHP'nin bir yan kuruluşu ve bu iktidarın sesi 
haline gelen TRT; bu Hükümetin üyelerinin demeç
lerini uzun uzun vermekle yetinmiyor. Ayrıca, özel 
programlar tertipleyerek dakikalarca ekrana çıkarı
yor. Bu Hükümetin karşısında olan milyonları tem
sil eden fikirleri ise, tahrif ederek veya anlam ve 
amacım değiştirerek sunmaya çalışıyor. 

Karşı fikirlere yer vermeden, tek taraflı olarak 
kamuoyunu yanıltıyor. Programlar tanzim ediyor, 
petrol, enerji, toprak reformu gibi konuları ele alı
yor. Bu kadar tartışmalı konularda bir tarafın fikir
lerini yayarken, öbür tarafa söz hakkı tanımıyor. 
Programlar halinde ortaya koydukları bu yayınların 
hepsi siyasi propaganda mahiyetindedir; yalanlarla 
yanlışlarla doludur. 

Burada önemle kaydetmek lazımdır ki, TRT'nin 
bu suretle hazırlayıp kamuoyuna sunduğu program 
yayınlarıyla Devletin devamlılığı esasına aykırı bir 
yol tutularak, Türkiye Cumhuriyetinin bir dönemi 
(sırf o dönemde iktidarda bulunan bir partiyi gözden 
düşürmek için) gerçekleri tamamen tahrif ederek kö
tülemek; buna mukabil, sanki Devlet evvelce hiçbir 
müspet iş ve icraatta bulunmamış da şimdi her iyi 
şeyi yeni yapılıyormuş gibi göstererek, halen iktidar
da bulunan partiyi ve onun liderlerini methetmek 
için birçok sahalarda Devletin daha evvel milletine 

karşı görevlerini yerine getirmemesi olduğu intibaı 
uyandırılıp, Devletin millet nazarındaki itibarı sarsıl
maktadır. 

TRT'nin, 1 Nisan 1978-1 Aralık 1978 tarihleri 
arasında geçen 8 ay zarfındaki haber yayınları bir 
tahlile tabi tutulursa, yayınlarda zaman bakımından 
da ne kadar tarafgirlik yapıldığı ve muhalefetin en
gellendiği açıkça görülür. 

Bu süre içerisinde TRT l'den 19 250 dakika ha
ber yayınlaşmıştır. Bunun 7 874 dakikası siyasi ha
berdir. Siyasi haberlerin 6 297 dakikası; yani % 80'i 
iktidar haberleridir. 530 dakikası; yani % 6,7'si Ana-
muhakfet Partisi haberleridir. 

Bu süre içerisinde, dernek ve sendikalar ve diğer 
kuruluşların haberleri ise, 794 dakika tutmaktadır. 

Televizyonda ise, toplam haber yayınları 10 900 
dakika, siyasi haberler 5 559 dakika olmuştur. İkti
dara ait haberler 4 525 dakika; yani siyasi haberle
rin % 81,3'ünü, Anamuhalefet Partisine ait haberler 
ise 354 dakika; yani siyasi haberlerin i% 6,7'sini 
tutmaktadır. 

Dernek, sendika ve diğer kuruluşların haberleri 
ise, 709 dakika tutmaktadır. 

Görülüyor ki, radyo ve televizyon, haberlere ay
rılan zaman içinde büyük bir haksızlığı, adaletsizli
ği, tarafgirliği sürdürmektedir. 

Ayrıca TRT, muhalefetin düşüncelerini kamu
oyuna naklederken (iddia etti, tekrarladı, ileri sürdü) 
gibi kayıtlar koyarak ve kendine göre beyanlardaki 
ifade şeklini de değiştirerek bu fikir ve görüşleri kü
çültmeye ve etkisiz hale getirmeye çalışmaktadır. 

TRT Yönetim Kurulunun 3 Ağustos 1978 günü 
aldığı kararlara siyasi partilerin demeçlerini yayın
layabilmek için, kendisine göre o demeçlerin «haber 
değer^» taşıyıp taşımadığı, «olay niteliği» bulunup 
bulunmadığına bakılacağı şeklinde yeni bir uygulama 
usulü getirilmiştir. 

Bu karara göre demeçlerin haber değeri ve olay 
niteliği bulunup bulunmadığını; yani yayınlanması 
lüzumunu TRT takdir edecektir. Bu takdir hakkı
nın ise hiç bir objektif teminatı yoktur. 

Oysaki, Anayasanın 26 ncı maddesine göre siyasi 
partiler, basın dışı haberleşme ve yayın araçlarından 
faydalanma hakkına sahip olup, bu faydalanmanın 
şartları demokratik esaslara ve hakkaniyet ölçülerine 
uygun olarak düzenlenecektir. 

Görülüyor ki, bu kararla yaplımak istenen şey, 
muhalefetin Anayasa ile teminat altına alınan si
yası faaliyetlerine dair haklarını birtakım bahane ve 
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sebepler icat ederek kısıtlamak, kısaca muhalefetin 
sesini kısmaktır. 

TRT, kamu düzenini tahrip etmekte; genel ahlakı 
ve dini duygulan rencide etmekte, örf ve âdetlerimizi 
âdeta hiçe saymaktadır. 

Bütün bu hususların, TRT'nin hazırladığı ve ya
yınladığı pek çok program, film ve diğer çeşitli ya
yınlarında Milletçe müşahede olunduğu ve haklı 
infiale sebebiyet'verdiği bir gerçektir. 

TRT, asırlar boyu konuşulan güzel Türkçeyi 
«Özetleştiriyoruz;» diye uydurmacılığa kaçarak dili
mizi de değiştirmektedir. 

Dilimizin zenginliğin, kudretini ve ifade kabiliyeti
ni tahrip eden bu sözde özleştirmecilik, geçmiş 
nesillerle olan bağı koparmakta ve yakın kuşakları 
dahi âdeta birbirlerini anlayanız hale sokmaktadır. 

TRT'nin bölücülüğe, bozgunculuğa ve rejim düş
manlarına alet olduğu yaptığı müteaddit yayınlar, 
verdiği haberler ve hazırladığı programlarla gözden 
kaçmamaktadır. 

Bir yandan; ustalıkla sahneye koyduğu bazı ha
ber programlarında, ülkemizin bir bölgesinde yaşa
yan vatandaşları Devlete karşı şikâyetçi duruma 
sokmakta ve bu vatandaşlarımızın sanki Devletçe üvey 
evlat gibi karşılandığını zihinlere yerleştirmeye çalış
makta; diğer yandan bazı Marksist kuruluş, dernek 
ve kişilerin, bir kısım vatandaşlarımızı «Sağcy> ve
ya «Faşist» diye nitelendiren ve onlara diğer bir 
kısmının husumetini çeken bölücü, yıkıcı ve kıştırtıcı 
beyan ve bildirilerini her gün bıkmadan, usanmadan 
kamuoyuna intikal ettirmektedir. 

Sıkıyönetinmin ilânından sonra dahi Kahraman
maraş olaylarıyla ilgili olarak; bu son derece elim 
ve vahim olayların açmış olduğu yaraların dikkat 
ve itina ile ve süratle sarılması gerektiği kritik bir 
ortamda bulunulurken, sözde «demokratik kuru
luş» adı altında faaliyet gösteren bu kabil kuruluş
ların bölücü ve kışkırtıcı beyan ve bildirilerini TRT, 
çekinmeden kamuoyuna aksettirebilmiştir. 

TRT ayrıca, Anayasamızın 132 nci maddesinin 
de açık ihlali içerisindedir. 

Sadece mahkeme kararlarıyla meydana çıkarıla
bilecek olan suçluların, TRT tarafından, sanki or
tada böyle bir karar varmış gibi haber bültenlerinde 
önceden ilân edilmesine sık sık şahit olunduğu bir 
vakıadır. 

Bu suretle; Devletin radyo ve televizyonlarından, 
hem bağımsız mahkemeler üzerinde telkin ve tesir
lerde bulunulmakta ve hem de kişiler peşinen suçla

narak kamuoyu önünde haksız yere teşhir olunmak
tadır. 

Yukarıda en önemli noktalarına değinerek arz ve 
izahına çalıştığımız üzere; Türkiye Radyo - Televiz
yon Kurumu, düzenlediği programlar ve yaptığı ya
yınlarla Anayasa ilkelerine ve 359 sayılı Kanunda 
belirtilen yayın esaslarına ters düştüğü, çok partili 
demokratik rejimi zedelediği, milli ve manevi değer
lerimize aykırı ve sosyal bünyemizde tahripkâr tesir
ler yaratan tutum ve davranışlarda bulunduğu, yıkıcı 
ve bölücü akımlar ve yabancı ideolojilere alet ol
duğu, keyfi ve partizan bir icraat içersine girmiş 
bulunduğu cihetle; Devletin bu son derece önemli 
kuruluşunun bütün bu tutum ve davranışlarıyla yö
netim ve işleyişi üzerinde sayın üyelerin değerli fikir 
ve görüşlerini söylemeleri ve konunun tartışılarak 
kamuoyunun da aydınlatılmasını teminen, İçtüzüğün 
127 nci maddesi gereğince Cumhuriyet Senatosunda 
genel görüşme açılmasında fayda ve zaruret görmek
teyiz. 

İşbu talebimiz konusunda gereğinin yapılmasını 
arz ederiz. 

Cahit Dalokay 
Cumhuriyet Senatosu 

AP Grup Başkanvekili 
Elazığ Senatörü 

Orhan Çalış 
Cumhuriyet Senatosu 

AP Grup Başkanvekili 
Bolu Senatörü 

Barlas Küntay 
Bursa Senatörü 

Macit Zer en 
Amasya Senatörü 

Ömer Naci Bozkurt 
Gümüşhane Senatörü 

Ahmet Özmumcu 
Kütahya Senatörü 

Ömer Ucuzal 
Cumhuriyet Senatosu 

AP Grup Başkanı 
Eskişehir Senatörü 

İsmail Kutluk 
Çanakkale Senatörü 

Hikmet Aslanoğlu 
Balıkesir Senatörü 

Ahmet Karayiğit 
Afyonkarahisar Senatörü 

Muzaffer Demirtaş 
Konya Senatörü 

Ahmet Demir Yüce 
Zonguldak Senatörü 

BAŞKAN — Usulüne uygun olarak verilmiş olan 
önerge, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 128 nci 
maddesi uyarınca işleme tabi tutulacaktır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum, 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin 3 ncü maddesinde yazılı «Araştırma 

Önergemi» geri aldığımı saygılarımla arz ederim. 
Balıkesir Senatörü 

Nejat Sarlıcalı 
BAŞKAN — önerge geri verilmiştir. 
8. — İzmir Üyesi Nurhan Artemiz'in, Kamu İk

tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonundan çekildi
ğine dair önergesi. (4/463) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifaya mütedair 
iki önerge var, sırasıyla takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum KİT Komisyonundan istifa 

ettiğimi bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
İzmir Senatörü 

Nurhan Artemiz 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

9. — Bolu Üyesi Neş'et Akmandor'un, Bütçe ve 
Plan Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/464) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bakanlar Kurulunda görev aldığım için Bütçe 

Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bolu Üyesi 
Neş'et Akmandor 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
10. — Bütçe ve Plan Komisyonunda açık bulu

nan üyeliğe seçim. 
BAŞKAN — İstifa suretiyle açılmış bulunan ko

misyon üyeliklerine adaylar gösterilmiştir. Neticeye 
tesir etmemesi bakımından işari oyla seçim yapıla
caktır. Sırasıyla arz ediyorum. 

V. — GÖRÜ! 

/ . — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay ve arkadaşlarının, Türkiye'nin dış ilişkileri 
üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair önerge
leri (8/9) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi 
Sayın Cahit Dalokay ve arkadaşlarının, Türkiye'nin 
dış ilişkileri üzerinde bir genel görüşme açılmasına 
mütedair önergelerinin müzakeresine devam ediyo
ruz. 

Daha evvelki Birleşimde Sayın Kâmran İnan ko
nuşmuşlar, şimdi sıra Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyeler Grubu adına Sayın Metin Toker'indir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bolu Senatörü Neş'et Akmandor'un Bütçe ve 

Plan Karma Komisyonundan istifasıyla boşalan yere 
İzmir Senatörü Nurhan Artemez'in aday gösteril
mesi Grubumuzca kararlaştırılmıştır. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Cumhuriyet Senatosu 
Grubu Başkanvekili 

Yerine 
Fahri Dayı 

BAŞKAN — Sayın Nurhan Artemiz'in Bütçe 
Karma Komisyonuna üye seçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonunda açık bulunan üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonun
dan Nurhan Artemiz'in istifasıyla boşalan yere Gazi
antep Senatörü Selâhattın Çolakoğlu'nun aday gös
terilmesi Grubumuzca kararlaştırılmıştır. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Cumhuriyet Senatosu 
Grubu Başkanvekili 

Yerine 
Fahri Dayı 

BAŞKAN — Açık bulunan Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonu Üyeliğine Sayın Selâ-
hattin Çolakoğlu'nun seçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ÜLEN İŞLER 

Geçen Birleşimde Sayın Dışişleri Bakanının bu
lunmasına talik edilen müzakereler şimdi Sayın 
Dışişleri Bakanının iştirakiyle devam etmektedir. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına 
Sayın Toker buyurunuz. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA METİN TOKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 

Senatomuzda açılması kararlaştırılmış Genel Gö
rüşme çerçevesinde, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
ler Grubunun Türkiye'nin dış ilişkileri konusundaki 
görüşlerini sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 
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Grubumuz, Genel Görüşme önergesini vermiş bu
lunan AP Grubuna da, bu önergeyi oylarıyla destek
lemiş diğer gruplara ve senatörlere de önce şükranla
rını sunmak ister. 

Bir defa görüşme, dış konjoktür açısından tam 
zamanında yapılmaktadır. Amerika'nın Çin Halk 
Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kurması, dünya
daki dengeye yeni boyutlar getirirken; doğumuzda, 
güneyimizde ve batımızda önemli, bizim için hayati 
gelişmeler olmaktadır. İranda fiilen gerçekleşmiş ik
tidar boşluğu, kuvvetle endişe edildiği gibi hukuki 
boşluğa dönüşürse; yani devletsizlik olursa, bu nasıl 
doldurulacaktır ve türlü alternatiflerin her biri Tür
kiye'yi nasıl etkileyecektir? 

Güneyimizde israil - Mısır anlaşması Camp Da-
vid'de bir tarih, 17 Aralık tarihi üzerinde mutabık 
kalındığı halde, Başkan Carter'in bütün çabalarına 
rağmen sağlanamamıştır. 

Birkaç günden beri güneyimizde başka bir ge
lişme var. Suriye ve Irak tek bir devlet, halinde 
birleşme çalışmalarına başlamışlardır. Birtakım so
mut kararlar alınmıştır. İki Devletin Başkanı bu 
konuyu ileri götürmek üzere yakında bir araya gele
ceklerdir. * 

Şimdi haritayı gözönüne getirelim arkadaşlar. 
Trakya'dan Hopa'ya kadar, Hopa'dan Iran hududuna 
kadar Bulgaristan - Sovyet sınırı, büyük bir çizgi 
kuzeyimizde. Aşağımızda, güneyimizde Hatay'dan 
gene Iran hududuna kadar geniş, Sovyetlerle ilişki
leri çok yakın ve kuvvetli bir Birleşik Suriye - Irak 
hududu. Hatay bugün bahis konusu değil, yarın ne 
olacak bilmiyoruz. Kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki 
bu iki çizginin doğusunda istikbali meçhul bir Iran, 
batısında hali malum bir Yunanistan. 

Yunanistan Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam 
üye olarak kabul edilmesi hususunda Topluluk or
taklarıyla 21 Aralık günü Brüksel'de mutabakata 
varmıştır. Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın R a His 
aynı gün verdiği demeçte, «Avrupa Ekonomik Top
luluğuna katılmak üzere olmalarının Yunanlılar için 
sadece ekonomik değil, politik bakımdan da tarihi 
bir an teşkil ettiğini...» belirlemiştir. Belki bütün 
bunların da üstünde bir olay, Batının 4 büyüğünün 
dünya meselelerini görüşmek üzere, geçenlerde 
Guadaoupe'da bir araya gelmiş olmalarıdır. Bu, 
Fransa'nın uzun süredir istediği bir Batının devamlı 
üst yönetim organı mı olacaktır, yoksa Amerika, 
İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri bir defalık 
konuşup ayrılmışlar mıdır? Her iki halde de bu, 
Türkiye'yi yakından ilgilendirmektedir. 

Kaldı ki, İran olayları ülkemizi bir sıcak bölge.-
nin parçası yapmıştır ve Türkiye üzerinde Antil 
Adaları Toplantısında bu vesileyle durulduğu muhak
kaktır. Gerçi bir süredir Türkiye her toplantıya, 
«Acaba bize bir ekonomik yarar sağlayacak mı?» di
ye bakmaktadır ve Guadaloupe buluşması hakkın
da bizim Basınımızda da ilgi o yönden olmuştur. En 
ihtiyatlısı, «Türkiye'nin ekonomik sorunları ele alın
dı,» tarzında haberler yayınlanmıştır; ama dört bü
yükler sanırız, Türkiye'nin sadece ekonomik sorun
larım değil, topyekûn Türkiye'yi görüşmüşlerdir. 
Toplantının çapı ekonomik sorunların ilerisinde idi. 
En genel anlamında politikdi. 

Hükümet, bu hususta her halde bu genel görüş
mede kendisindeki bilgileri verecektir. 

Geçenlerde ülkemizi ziyaret eden Amerika Dışiş
leri Bakan Yardımcısı Christopher ile yapılan görüş
meler hakkında da ümit ederiz ki, Hükümet Basın 
haberlerinin ötesinde, Senatodan daha geniş ve et
raflı bilgiyi esirgemeyecektir. 

Arkadaşlarım; 
Avrupanın ekonomik devi olan Batı Almanya'nın 

bir süper devlet statüsüne, politik açıdan da bir 
süper devlet statüsüne kavuşturulması Guadaloupe'de 
tescil olunmuştur ve sanıyorum, öteki büyük Batılı
lar hiç olmazsa Türkiye ile ilgilenme işini Hans 
Amca'ya havale etmişlerdir. Nitekim, Şansölye 
Schmith Bonn'daki son basın toplantısında bunun 
işaretini vermiştir. 

Genel Görüşme, dış konjonktürün dışında, dış 
ilişkilerin ve onların yönlendirilmesi olan dış politi
kanın tabiatı gereği bu politikanın denetlemesini yap
makla görevli teşrii meclisler için kesin bir ihtiyaçtır. 
Çünkü, başka bazı şeylerin aksine, dış politika üze
rinde konuşmak, hatta düşünmek, olaylar hakkında 
somut bilgiyi gerektirir. Dış ilişkilerde, dış politi
kada somut bilgi ise, Hükümettedir. Bundan dola
yıdır ki, birçok demokraside önemli bilgilerin gizli
liği de bulunsa, hükümet tarafından muhalefetin 
başına verilmesi âdeti vardır. Daha az önemli, do
layısıyla daha az gizli bilgilerin de parlamentoların 
kapalı oturumlarında kanun yapıcılarına ulaştırıl
dığı bilinmektedir. Her halde teşrii meclisler ve ka
muoyu genel görüşmeler veya hükümetin kendiliğin
den gazete haberlerinin kapsamını aşan bilgi vermesi 
suretiyle olaylardan ne kadar büyük ölçüde haberdar 
olurlarsa, dış ilişkiler, dış politika üzerinde o de
rece sağlıklı düşünmek imkânım elde ederler. Şu an
da bu, Senatomuz için zaruri bir ihtiyaçtır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Ecevit Hükümeti, bir yıl önce hemen hemen bu

günlerde iktidara geldi. Bugün gibi o gün de Tür
kiye'nin belli başlı üç sorunu vardı: Anarşi, ekono
mi ve dış ilişkiler. 

Dış ilişkilerde bir tıkanıklık mevcuttu. Kıbrıs'tan 
doğan ambargo ipoteği eski Hükümetin hareket kabi
liyetini ortadan kaldırmıştı, önce bunu çözmek lâ
zımdı. Dışta ve içte çok çevre, tıpkı asayiş ve eko
nomi için olduğu gibi, bunda da bunu yapacak kim
se olarak Sayın Ecevit'i görüyordu. Gerçi Hükümeti
nin Parlamentodaki marjı küçüktü; fakat Başbakanın 
dışarıda ve içeride prestiji büyüktü. Kamuoyu ve Ba
sın arkasında bulunuyordu. Dış ilişkiler sorunu üze
rine cesaretle ve gerçekçilikle gittiği takdirde sonuç 
alabileceğine inanılıyordu. 

Daha Hükümet, Mecliste güvenoyu almadan 
Başkent'te yoğun bir dış politika faaliyetinin başlatıl
dığı hatırlardadır. Hükümet güvenoyunu 17 Ocakta 
aldı. 7 Ocakta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve 
Kıbrıs işinde toplumlararası görüşmelerin düzenle
yicisi Sayın Valdheim Ankara'daydı ve Sayın Ecevit 
ile görüşüyordu. 9 Ocakta Sayın Ecevit, «Kıbrıs'ta 
toprak ve Anayasa sorunlarında inisiyatifin Türk 
tarafınca alınması gerekir.» diyordu. 11 Ocakta Ame
rika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün söylediği şuydu: 
«Ecevit'in Başbakan olmasıyla Türk - Amerikan so
runlarının çözüm olanağı ortaya çıktı.» 15 Ocakta 
Sayın Waldheim Lefkoşe'de Sayın Denktaş ile Sayın 
Kipriyanu'yu bir araya getiriyordu. 

Hükümetin güvenoyu almasından bir gün sonra 
Sayın Denktaş, üç gün sonra Amerika Dışişleri Ba
kanı Saym Van.ce, Ankara'nın misafiriydiler. Ertesi 
gün Sayın Ecevit, «Türkiye'nin NATO'dan çıkmak 
gibi bir şantaja başvurmayacağını» söylüyordu. 
22 Ocakta ise, «Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı gü
veni yeniden kurmaya ve sorunlarımıza, her iki ta
raf için de tatmin edici çözümler bulmak yolunu aç
maya yardımcı olacak bir diyalog kurmak üzere» Yu
nan Başbakanı Sayın Karamanlis'i ilk fırsatta buluş
maya davet ediyordu. 

Bunlar hızlı, dinamik; fakat en önemlisi, olumlu 
gelişmelerdi. Nitekim bundan dolayıdır ki, 1978 yılı 
Dışişleri Bütçesinin Senato Genel Kurulunda görü
şülmesi sırasında Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grubumuz adına yapılan konuşma şöyle başlıyordu. : 

«Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi, Türk 
dış politikasının uzun yıllardan beri ilk defa sağlıklı 
bir canlılık kazandığı günlere raslamış bulunuyor. 
Bunu memnunlukla karşılıyoruz.» 

| Konuşma biraz ilerde devam ediyordu : 
İ «Şimdi tekrar, dış politikada Türkiye'nin bir hare-
j ket başlattığı, buzdolabının kapağının açıldığı, sorun

ların üzerine gidildiği görülmektedir. Dünya basını 
\ bunun aynasıdır. Dünya basınında Türkiye'nin görün-
| tüsü hemen değişmiştir. Türkiye yeniden, kendisin-
I den bahsedilir, onun ötesinde, ne yapacağı merak edi-
i lir ve kendisinden bir şeyler beklenen ülke haline gel-
S mistir. Bu bekleyiş halen umutlu bir haldedir. Umu-
| dun başarıya dönüşmesi temennimizdir ve inancımız 
i buna yardımın herkes için bir görev olduğudur.» 

Başlatılan dinamiğin olumluluğu neredeydi? 
I Amerika Türkiye'ye karşı, Kongre kararıyla silah 
| ambargosu koymuştu. Bunun sebebi; Türkiye'nin, 
i Amerika'nın verdiği silahları Kıbrıs'ta kullanmış ol-
j maşıydı. Yönetim, teşrii meclisin bu tasarrufuna kar

şı çıkmıştı; fakat uygulamayı durdurmak için yetkisi 
| yoktu. Kongre, Başkanının kendisine, her iki ayda bir 

Kıbrıs'taki durumla ilgili rapor sunmasını kararlaş
tırmıştı. Açıktı ki, ambargoyu kımıldatabilecek kal-

I dıraç buydu. Amerika Başkanı Kongereye, Kıbrıs'ta 
i gelişme olduğunu, Türk tarafınm uzlaşma yolunda 
| bir tutum aldığını, ambargonun kaldırılması gerekti-
| ğini raporunda bildirirse, ambargoyu kaldırmaya 

Kongre belki yanaşırdı, belki yanaşmazdı; ama böyle 
b:r rapor Kongreye gitmeden ambargonun kalkması 

j kesinlikle imkânsızdı. Bu kaldıracı kendisine sağlan-
j masını Balkan Carter, o zamanın Başbakanı Sayın 
ı Demirci'den Londra zirvesinde âdeta rica etti. Sa-
i 

j ym Demire' bu ricanın anlamını belki anlamadı, bel-
I ki de Sayın Erbakan varken Hükümetinin böyle bir 

dalı uzatamayacağını biliyordu. Çünkü, Sayın Erba-
kan'm açıkladığı tutumu şuydu : «Ada'nm yüzde 60'ını 
onlara bıraktık ya.. Daha ne istiyorlar?» 

Türkiye'yi yalmz Amerika'nın değil, tüm dünya
nın gözünde katı, uyuşmaz, uzlaşmaz, kaptığının üs
tüne oturma amacında görüntüye sokan buydu. Sayın 

j f:?,evit bu görüntüyü değiştirebileceği doğru teşhisini 
I koydu. Somut önerilerin Türkiye'den gelmesi fikri bu 
i teşhisinin sonucu oldu. 
j 

Değerli senatörler; 
i Bir noktayı vurgulamak isterim. O aşamada; yani 

ambargonun kaldırılması aşamasında Türkiye'den 
istenilen, Kıbrıs'ta çözümü sağlaması değildi. Yani, 
Amerika Başkanı, Kongre üzerinde harekete geçmesi-

* nin. karşılığı olarak Kıbrıs'ta fiili bir durum değişmesi 
i 
i isıemiyordu. Türkiye katı, uzlaşmaz görüntüsünü de-
I ğiştirsindi. Arkadaşlarım, bu görüntü zaten Türkiye'-
j 
I nin Kıbrıs'taki gerçek ve nihai amacına uyan bir go-
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rüntü değildi. Biz Kıbrıs müdahalesini Ada'mn 
% 40'ını hep elimizde tutmak için mi yapmıştık?. 
Evet, Türkiye katı, uzlaşmaz görüntüsünü değiştır-
sindi, o, Amerika Başkanına yetecekti. 

Sayın Ecevit soruna yaklaşımını, Başbakanlar dü
zeyinde ikili görüşme için Sayın Karamanlis üzerin
deki baskısını artırarak destekledi. Bu da doğru b'ir 
taktikti. Yunan Başbakanı şahsen Türkiye ile ilişki
lerin düzeltilmesinin yararına inansa da böyle bir bu
luşmanın yaratacağı havanın ambargo işini Türkiye 
bakımından olumlu, Yunanistan bakımından olumsuz 
etkileyeceğini şüphesiz biliyordu. Kendi muhalefeti 
ondan, buna fırsat vermemesini istiyordu. Fakat, 
dünya kamuoyu önünde yeni ve ismi bilinen bir Türk 
Başbakanından gelen böyle bir teklifi reddetmesi son 
derece güçtü. Cevabında, görüşme bir hazırlığı ge
rektirdiğinden bunun ilkbaharda olabileceğini bildir
di. Yunan basını da, ilkbahardan Nisan veya Mayıs 
aylarının anlaşılması gerektiğini bildirdi. Halbuki he
men hemen o sıralarda VVashington'da NATO'nun 
zirve toplantısı vardı ve hem Ecevit, hem Karaman
lis orada bulunacaklardı, ilk karşılaşmanın orada ol
ması, bir baş başadan Sayın Ecevit'in beklediği spek-
taküler havayı silecekti. Başbakan, «Uzun hazırlık 
dönemine lüzum yok. tik toplantıda somut sonuçlar 
alacak değiliz. Teknisyenlere genel bir yön ve siyasi 
talimat verilecek» diyerek buluşmanın öne alınmasın' 
istedi. Yunan Başbakanı Mart'ı kabul etmek mecbu
riyetinde kaldı. 

Bu sırada Ankara'daki siyasi trafik devam ediyor
du. Türk ve Yunan Başbakanları 10 Mart'ta isviçre'
nin Montreux şehrinde bir araya geldiler. 

Buluşma elbette ki, Sayın Ecevit'in sürdürdüğü 
politikanın bir başarısıydı. Söylediği gibi, ortaya so
mut bir sonuç çıkmadı. Aslında çıkabilirdi de... Me
selâ, iki ülke vatandaşları arasına konmuş anlamsız 
vize mecburiyeti kaldırılabilirdi; olmadı. Buna karşı
lık hava yumuşadı. Bu, bizim lehimizde bir gelişim
di; fakat Monteux'de birdenbire acayip bir olay cere
yan etti. Başbakan Ecevit aniden Amerika'ya karşı 
parladı. Amerika'yı şiddetle suçluyordu. Hatırlaya
caksınız, Montreux dönüşü Sayın Başbakan Senato
muza da geldi ve izahat verdi. «Eğer, Türkiye Ame
rika Birleşik Devletleri kurulmadan, hatta Amerika 
Kıtası bulunmadan yüzyıllar önce de var olan ve ba
ğımsız olan bir Devletin...»ı diye başlayan heyecanlı 
cümleleri, hamasi cümleleri hâlâ kulaklarımızdadır. 

Olay neydi? 
Amerika'da, Senato Ödenekler Komisyonuna bağ

lı Dış Operasyonlar Altkomitesi bir toplantı yapmış

tı. Üyelerden Senatör Schweiker Dışişleri Bakanına 
bir soru yöneltmişti. Demişti ki : 

«Ortada doşan bir habere göre yönetim, 1 milyar 
dolarlık askeri malzeme satışıyla ilgili Türkiye - ABD 
Savunma Anlaşmasını Kongreye göndermeye hazır
lanmaktadır. Bu, sorumluluğumuzun gereği olarak 
komiteyi ilgilendirmektedir. Bu konudaki durum ne
dir?» 

Dışişleri Bakanı Vance şöyle cevap vermişti : 
«İki Savunma işbirliği Anlaşması; yani hem Tür

kiye, hem Yunanistan'la olan anlaşmalar konusunda
ki tutumumuz eskisinin aynıdır. Türkiye ile Savunma 
işbirliği Anlaşmasını prensip olarak destekledik. Bu
na bağlı olarak da Doğu Akdeniz'de olup bitenlerin 
etkisi bulunacağını belirttik, iki Hükümet Başkanı
nın yakında yapacağı görüşmelerde Kıbrıs konusun
da ayrıntılı olarak neler ortaya çıkacağını bekliyoruz. 
Bunu da ne yapacağımız konusundaki genel kararı
mızla ilgili olarak incelemek istiyoruz. Bu konuyu 
Kongre ile Nisan ayında yapacağı oturumlar sırasın
da görüşeceğiz. Tutumumuz o zaman belirlenecek
ti;.» 

Bunda kızacak, şiddet edecek ne vardı? Kıbrıs'ta 
Türkiye'nin barışçı, uzlaştırıcı, makul ve kalıcı bir 
çözümü görüşmeye, kabul etmeye hazır bulunduğu
nu dünyaya biz ilan etmiştik. Biz Yunanistan Başba
kanını Türkiye Başbakanıyla görüşmek üzere ve 
Türk - Yunan ilişkilerinde yeni bir dönemin açılışını 
belli eder tarzda Montreux'ya getirtmiştik. Bunlar 
Amerika Başkanına, Kongreye ambargonun kaldırıl
masını isteyen bir mektubu yazabilme olanağım vere
cekti. Amerikan yönetimi bu müspet olayları elbette 
değerlendirecekti. 

Başbakanın Senatomuza seslendiği oturumda Gru
bumuz adına yapılan konuşmada bu çıkışın, Sayın 
Ecevit'in çıkışının hatalı olduğu belirtiliyor ve şöyle 
deniliyordu: 

«Şimdi, eğer Amerika Başkanı hâlâ, bu gelişme
lerden sonra da Amerikan Kongresine bu raporu ver
mez, silah ambargosunun lüzumsuzluğunu bildirip bu
nun kaldırılmasını istemezse, işte o zaman, ambargo
lun Kıbrıs'la aşikâr ilişkilerinin dışında, başka ka
sıtlar taşıdığının delilini bize vermiş olur. işte, biz 
i zaman Türkiye Başbakanının Montreux'de yaptığı 

çıkışı yapmasını haklı bulurduk, hatta burada verdik
leri hamasi nutku o zaman söylemelerinde daha faz
la yarar görürdük.» 

Sayın Başbakanın hiddeti Amerika'nın, Vance'ın 
sözleriyle ambargoyu ve Kıbrıs işini birbirine birleş
tirmesinden geliyordu. Halbuki bunun birleşik ol-
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duğunu kendisi görüp anlamıştı ve gereğini yapıyor
du. Nitekim, Amerika'ya gezisinde Sayın Ecevit biz
zat hem Senatoya, hem Temsilciler Meclisine gitti, 
oradaki komisyonlara Kıbrıs önerilerimizi anlattı, 
ambargonun kalkması gerektiğini söyledi. Hatta New 
York'taki otelinde Yunan lobisinin belli başlı üç 
parlamenteriyle saatlerce bu konuyu konuştu. Ambar
go da böyle kalktı. Buna, Denktaş'm Maraş'ın Rum
lara açılacağı vaadi eklenerek kalktı. 

Montreux çıkışının Sayın Ecevit'in kişiliği ve 
Türkiye'nin yeni yaklaşımları üzerinde Batı'nın ilk te
reddütlerine yol açtığı iyi bilinmelidir. Bu çıkış iç 
tüketim için miydi? O tarihlerde, Sayın Başbakanı 
tutan bir büyük gazetenin birinci sayfasında renkli 
olarak yayınlanan bir karikatür düşündürücüdür. Bi
rinci karede, üzerinde USA yazılı bir para makinesi. 
Ecevit, para atmış, makinenin kolunu çekiyor. İkin
ci karede bekliyor. Bir şey çıkmıyor. Üçüncü karede 
kızıyor. Makineye bir tekme indiriyor. Dördüncü ka
rede makinenin içindeki bütün paralar şarr diye Ece
vit'in ayağının dibine yığılıyor. 

Eğer bu, geçerli bir yöntem olsaydı her şey çok 
kolaylaşırdı. Vururdunuz tekmeyi makineye yahut 
Amerika'ya, atardınız dolarları cebe. Bir tekme Al-
man'a, marklar cebe. Bir tekme de Rus'lara, ruble
ler cebe. Ne yazık ki yöntemin bir geçerliliği yoktur. 

Buna ağmen bilhassa Batıyla görüşmelerimizde 
hele temsilcimiz Sayın Dışişleri Bakanımızsa, böyle 
bir hevesten karşı taraf şüphe etmiştir. Kimseler var
dır, sanırlar ki, kendilerinden öncekiler başaramamış-
larsa bunun sebebi onların masaya yumruklarını ge
reği gibi, şiddetle vurmamış olmalarıdır. Sanırlar ki, 
yumruk ne kadar hızh vurulursa sonuç o kadar ça
buk alınır. Vururlar yumruklarını. Çok zaman, sa
dece ellerinin acımasıyla kalırlar. Bu denemeler Ame
rika Dışişleri Bakanı Vance veya Belçika Dışişleri Ba
kanı Simonet gibi bazı kimseleri Ankara'yı terk edip 
gitmenin eşiğine getirmiştir ve bunlar büyükelçileri 
tarafından durdurulmuşlardır. Bunlar Türkiye'ye ya
rar vermemiştir. 

Sayın Ecevit'in Montreux çıkışı ve Washington 
zirvesinde Başkan Carter ile ambargonun kaldırılma
sı hususunda anlaşmaya varması arasındaki dönem, 
dinamik dış politikanın, çok yönlü dış politikanın bir, 
ne yapılacağının bilinememesi devrine dönüşümdür. 
Biz bunda, Ecevit iktidarının ekonomik bakımdan 
çok sıkışık bir Türkiye devralmış bulunmasının etki
lerini görüyoruz. Türkiye'nin süratle paraya ihtiyacı 
vardı ve bu para bir türlü gelmiyordu; fakat her tara-
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J fa birden saldırmak, hele dış politikayı dış yardım 
sağlamanın aracı sanmak büyük bir yanılgıydı. 

Değerli Senatör arkadaşlarım; 
I Müttefikler arasında karşılıklı yardım, ittifakları 

oluşturan ruhtur. Ne var ki, diplomasinin kuralları ile 
ekonominin kuralları farklıdır. Örgütlerin de, aynı 
üyelerden bile oluşsalar, fonksiyonları siyasal olanla-

I n vardır, fonksiyonları ekonomik olanları vardır. Biz 
o dönemde bunların hepsini birbirine karıştırdık. Hal-

I buki daha 23 Şubat 1978'de müzakereler için Türki-
I ye'ye gelmiş Amerikan Heyeti, o günden bugüne ka-
I dar geçerliliğini hep koruyan bir basit, fakat kesin 
I öneride .bulunmuştu : «Dış finansman için İMF ile 
I anlaşmanız şart.»; Sanırım birkaç gün önce Christop-
I her Ankara'dan ayrılırken aynı öğütü verdi; öğüt ge-
I çerliliğini sürdürüyordu. 
I Bu sözün ciddiyetine ve kesinliğine Ecevit ikti-
I darı hiç inanmadı. İMF'i atlatabiliriz sanıldı. Halbu-
I ki Türkiye ÎMF'e verdiği «niyet mektubu» nun 5 nci 
I maddesinde şu hususu kabul ve taahhüt ediyordu : 
I «Madde 5 : Türkiye niyet mektubunda kabul ettiği 
I bu hususlara aykırı uygulamalara girerse, IMF'den 
I alacağı ilik kredi dül'imini aşan yeni bir tafrepte bulun-
I -uyacaktır. 
I Siz taahhütlerinizi tutmasanız bile, taahhüt verdi-
I '̂ımiz 'kimselerim bunu hatırlamaları, hatırlatmaları 
I ve gereğini yapmaları doğaldır. 
I IMF'nin kapısını daha MC hükümeti sırasında 
I çalmıştık. O Hükümet, Maliye Bakanı Cihat Bilge-
I han'ı VVasington'a göndermişti. Koalisyon içi engel-
I 1er bir yandan, CHP muhalefetinim korkusu öte yan-
I dan, MC iktidarı değiştirildıiğinde bir sonuç alınama-
I mıştı. Ecevit Hükümeti ilk günlerin olumlu dinamiz-
I mi içinde o konuya da cesaretle yaklaştı. Ankara'da 
I Görüşmeler hemen başlatıldı. Türk Hükümetli komp-
I 1eksiz bir davranış içindeydi. Mart'ın sonunda Sayın 
I Müezzinoğlu Washington'a gitti. 450 milyon dolar-
I 'k anlaşmanın imzalandığı bildirildi. Ertesi gün Tür-
I 'tiye Maliye Bakanı Amerikan'ın başkentiinden ülke-
I ı:ne haber veriyordu : «Yeşil ışık yandı.» Sayın Mü-
I "zzinoğlu döndüğünde yeni müjdeler söyledi. «Tür-
I kiye uluslararası mali alanda eski itibarım kazanma-
I va başladı.» diyordu. «Transferler kısa sürede açıla-
I ^ak.» diyordu. «Ekonomik güçlüklerin geride bıra-
I kıldığı, önümüzdeki aylarda açıkça görülecektir.*dıi-
I yordu. 

I 29 Mart'ta Christopher, Nimitz ve West'ten olu-
I an üst düzeyde bir heyet Ecevit'e Carter'in öneri-
I terini getiriyordu. Carter, ambargonun kaldırılması 
I için Kongre üzerinde çalışmayı kabul ediyordu. 
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Sayın Ecevit 31 Mart'ta şöyle dedi : «ABD ile 
bozulan ilişkilerimiz düzelebilecek yolda.» 8 Nisan'da 
ilave etti : «Ambargo kalkarsa ABD üsleri yeniden 
açılabilir.» 13 Nisan'da da «somut» denilen ve am
bargonun kaldırılcı niteliğindeki Kıbrıs üzerinde Türk 
önerileri, Viyana'da Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterine verildi. 

Arkadaşlarım; 
Bu sırada Ecevit Hükümeti sosyalist ülkelere açı

lışını başlattı. Bu, iddia olduğu gibi Türkiye'nin bu 
ülkelere ilk açılışı değildi. Sayın Demirel Başbakan 
sıfatiyle sosyalist ülkelerden bir çoğuna, hatta Sov
yetler Birliğine gitmişti; fakat Ecevit Hükümetinin 
olayları kamuoyuna duyuruş biçimi farklıydı. Olayla
rın önemini büyütüyordu. Bunun dış politikada fazla 
bir zararı yoktur iç politikaya yarar veriyorsa. An
cak Ecevit Hükümeti olaylardan yanlış izlenimler 
ediniyor, kamuoyuna bu yanlış izlenimleri yansıtı
yordu. İşte, dış politikada zararı olan budur. 

Nisan'in ortasında Başbakan Yugoslavya'ya git
ti. Mareşal Tito kendisini kabul etti. Bir buçuk saat 
görüşüldü. Şu haber bildirildi : «Yugoslavya, Kıbrıs 
için Türk önerilerini benimsedi.» 

Bu, şaşırtıcı bir haberdi. Yugoslavya, Kıbrıs için 
Türk önerilerini benimsesin. 

Haziran'ın ikinci yarısında sayın Başbakan Sov
yetler Birliğindedir. Sayın Brejnev kendisini kabul et
ti. Şu haber bildirildi : «Brejnev Sovyetler Birliğinin 
Kıbrıs konusunda Türk tezini destekliyeceğini söy
ledi.» 

Bu da şaşırtıcı bir haberdi. Sovyetler Birliği, Kıb
rıs konusunda Türk tezini desteklesin. 

Temmuz'un ortasında Sayın Dışişleri Bakanımız 
Hindistan'a gitti. Yurda döndüğünde bir demeç ver
di : «Kıbrıs tezimizi Hindistan benimsedi. Hindis
tan'ın Türk tezini kabul etmesi önemli bir gelişimdir.» 

Bu, hepsinden şaşırtıcı haberdi. Hindistan, Kıbrıs 
tezimizi benimsesin. 

On gün sonra Bağlantısızlar Konferansı Belgrat'ta 
açıldı. Siyasi Komisyon Rum yanlısı bir karar aldı. 
Tasarıyı hazırlayanlar : Yugoslavya, Hindistan. Rum 
yanlısı kararı Genel Kurul aynen benimsedi. Yugos
lavya ve Hindistan bu operasyonun şampiyonları idi
ler. Rum Hükümeti Sözcüsü «Belgrat'ta istediğimizi 
elde ettik» diyordu. 

Doğruydu. Elde etmişlerdi. Kararda Rum Hü
kümeti destekleniyordu. Kararda Birleşmiş Milletler 
kararlarının derhal uygulanması isteniyordu. Karar

da Türk askerlerinin kayıtsız şartsız adadan, çekilme
leri, göçmenlerin evlerine dönmeleri öngörülüyordu. 
Kararda Türkiye'ye karşı müeyyidie uygulanmasına 
ilişkin Güvenlik Konseyi kararına atıfta bulunulu
yordu. 

Hani Yugoslavya ve Hindistan Türk tezini benim
semişlerdi. Türk tezini destekleyeceklerdi? 

Sayın senatörler, 
Hayır, Yugoslavya ve Hindistan öyle konuşup 

sonra bizi aldatmamışlardı. Sovyetler Birliği de böy
le bir şey yapmamıştı. Nitekim Sayın Ecevit'in ziyare
ti bittikten birkaç gün sonra Sovyetler bu iddiayı ya
lanladılar. Ecevit Hükümeti, hayallerini gerçek san
mıştı. İstediğini, var zannetmişti. Bu, hayalciliğin öte
sinde bir davranıştı. Yugoslavya, Hindistan, hele 
Sovyetler Birliği gibi dünya politikası yapan devlet
ler bir günden ötekine, Sayın Ecevit ile konuştular 
veya Sayın Ökçün ile tanıştılar diye dış poltikaları-
nın temel unsurlarından birini değiştirirler miydi?. 
Değiştirebilirler miydi?.. Buna nasıl inanılabilirdi?.. 

Hayal kuvveti her yerde geçerli de olsa, hiç ol
mazsa bir alanda tamamiyle geçersiz, hatta son de
rece tehlikelidir dış politikada. Nitekim «Ecevit Hü
kümetinin saygın dış politikasının meyvalarının alın
maya başlandığı» yolunda Dışişleri Bakanımız de
meçler verirken kasım ayının sonunda Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi de Tür
kiye aleyhtarı karar suretlerini pek büyük çoğunluk-
larıyla kabul ediyorlardı. Genel Sekreter Güvenlik 
Konseyine 30 Mayıs'a kadar rapor verecekti. Kon
sey, Haziran 1979'da durumu yeniden gözden geçire
cekti ve o tarihe kadar sorun ile ilgili kalacaktı. 

Böyle bir karar ilk defa alınıyordu. 
Denilebilir ki, «Birleşmiş Milletler kararlarının 

etkinliği nedir ki? İşte İsrail, bütün kararlara rağ
men A.rap topraklarında.» O zaman, Sayın Ökçün' 
ün Dışişleri Bakanlığında oluşturduğu ekibinin «Bağ
lantısızlar»^ düşkünlüğü nedir? O konuya geldiği
mizde değineceğim. Gayet ilginç bir raporda düşkün
lüğün bir sebebi olarak bu grubun Birleşmiş Millet-
deki siyasal varlığı gösterilmektedir. 

Sayın arkadaşlar, 
Hükümet başarısız kaldığı alanlarda, başarısız 

kaldığı zamanlarda birtakım umacıları suçluyor. Batı 
bize istediğimiz finansman yardımını yapmıyor. Di
yor ki: «İşte, Kıbrıs konusunda bize baskı yapmak, 
bize isteklerini kabul ettirmek için bu yolu tutuyor
lar. Bekliyorlar ki biz dize gelelim ve arzularını yeri
ne getirelim». 
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Ama, işte Birleşmiş Milletler, çoğunluk, Batıda 
değil. Ya, Bağlantısızlar Konferansı, hiçbiri, bizim 
kastettiğimiz Batılı değil. Hepsi, mütemadiyen bizim 
aleyhimizde karar alıyorlar. Bunu Ecevit Hüküme
tinin nasıl değerlendirdiğini, bu görüşme çerçevesin
de vereceği 'izahatın içinde, ürnilt ederiz ki, öğrene-
bdeceğlizr 

Dış politikanın bir ülkenin ekonomik sorunlarını 
çözümlemek için kullanılamayacağını belirttim. Bu, 
Nasrettin Hoca örneği, karanlık ahırda kaybedilmiş 
anahtarın sokak feneri altında aranması gibi bir 
şeydir. Mütemadiyen yanlış adreslere mektuplar pos
talıyoruz. Zannediyoruz ki, her batılı milletlerarası 
•örgüt finansman imkânına, hem de hudutsuz finans
man imkânına sahiptir. 

Değildir, AET'den beş yılda 8,1 milyar dolar is
tiyoruz. Belki «800 milyon dolar verebiliriz» diyor
lar. Daha fazlasını veremez. Fakat ilave ediyor: 
«Türkiye yabancı sermaye politikasını kolaylaştır-
mah ve açıklamalı». NATO'ya «Bize finansman im
kânı bul» diyoruz. NATO bizi OECD'ye gönderi
yor. Çünkü NATO'da bir finansman fonu yok, bir 
finansman mekanizması yok, bir finansman perso
neli yok. Böyle de âdetleri yok. OECD durumumuzu 
anbyor. Zaten biliyor da... O da finansman örgütü 
değil. Onun da imkânları kısıtlı. Üyelerine söylüyor, 
üyesi devletlere... Üyesi devletlerin de tek dertleri 
Türkiye değil. Verebilecekleri çok az bir şey. OECD 
tavsiye ediyor: «Türkiye borcunu ödeyen bir ülke 
şöhretini tekrar kazanmalıdır ̂ » 

Ecevit Hükümeti, kurulduğu günden beri başka 
bir hayalin peşindedir. Arap, parasını; batılı (Şimdi 
«iskandinav» deniliyor) tekniğini ve know-howını 
verecek; bunlar Türkiye'de Türk işgücüyle değerlen
dirilecek. Petrol üreticisi ülkeler, petrol zenginleri 
paralarını bizzat kullanmıyorlar ki. Bunlar bankala
ra, çok uluslu şirketlere yatırılmıştır, onlar eliyle iş
letilmektedir. 

İşte dostumuz Libya, bize siyaset alanında rahat
lıkla «NATO'dan çıkın» diyebilen bu ülke, iş eko
nomiye geçince «IMF'den geçin» tavsiyesini yap
maktadır. Devlet paraları bile bugün geniş ölçüde 
özel yabancı sermaye halindedir. 

Şimdi, «Türkiye'ye acil yardım fonu» diye dev
letten devlete işleyecek, bütün mekanizmaların dı
şına çıkacak bir fona bel bağlamış bulunuyoruz. Bü
yükler aralarında para toplayacaklar, bize verecek
ler «Al, nasıl istersen kullan» diyecekler. Böyle bir 
para verme usulü dünyada yok. Devletten devlete 
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para almak yolunu tuttuğunuz zaman, bu size nor
mal finansmandan para bulduğunuz halde vereceği 
zararların bin misli fazlasını verir; çünkü parayı ve
ren devlet, kendi vergi mükellefine bu parayı Türki
ye'ye neyin karşılığında verdiğini anlatmak mecbu
riyetindedir. Parayı istediğimiz ülkelerin hepsinin 
demokratik kongrelerine yahut parlamentolarına kar
şı sorumlu devletler olduğunu unutmayalım. 

Geçenlerde bir Alman gazetesi Die Welt haber 
veriyordu. «Ankara, askeri alanda da silah yardımı 
yerine para yardımını tercih etmektedir. Türk Ordu
su uluslararası silah piyasasından kendisi için gerek
li silahları olmak olanağına böylece kavuşacaktır^ 
Ankara'da böyle bir hevesin belirdiği doğrudur; ama 
nasıl bu kadar çocukça düşünülebilir?.. Amerika pa
ra verecek, sen istersen Mirage, istersen Mig alacak
sın. 

Bugün gerçek finansman imkânı bir tek yerde, 
özel sektörde. Yabancı sermaye olarak bankalarda, 
çok uluslu şirketlerde, onların da ölçüleri değişik. 

Halbuki on yıldır kavramları bırakıp sloganlar 
üzerinde düşünmek için şerbetlendirilmiş Türkiye'de 
Ecevit Hükümeti maalesef ambargo ve üsler konu
sunda gösterdiği medeni cesareti ekonomik sorun
larınızda ve yabancı sermaye anlayışında göstereme
miştir. Bu yüzden, nasıl ambargo MC hükümetleri
nin ipoteği olmuşsa, ekonomik sorunlar da Ecevit 
Hükümetinin dış politikasını ipotek altına almış ve 
Başbakanımızır bazen pişmanlık duyduğu çıkışlara 
itmiştir. Bunun dış ilişkilerde çok olumsuz etki 
yapmış bir örneği Sayın Ecevit'in CHP Olağanüstü 
Kurultayındaki sözleridir. O gün Başbakan, çok 
hiddetli bir şekilde şunları söylemiştir : 

« — Kimse bu durumumuzdan yararlanmak su
retiyle Türkiye'yi bu, Hükümet işbaşındayken davara 
sıkıştıramayacaktır. Çünkü, bizi sıkıştırdıkları, sır
tımızı dayadıklarını sandıkları duvarda bütün dünyaya 
kapılar açmıştır bu Hükümet. Eğer biz buna rağ
men bu duvarın ötelerine geçmiyorsak arkamızda 
bir duvar olduğu için değil, kendi sorumluluk duy 
gumuz onu gerektirdiği için, kendi takdirimiz öyle 
olduğu için geçmiyoruz. Ve Türkiye'nin atacağı 
bir dikkatsiz adımın bütün dünya dengesini altüst 
edebileceğini biliriz. Kimse bizi fazla zorlamaya 
kalkışmasın. Eğer sabrımız, tahammülümüz tüke
nip kendi yararımızı dünyanın yararından bir adım 
fazla düşünmeye karar verecek olursak, bundan çok 
pişmanlık duyanlar çıkacaktır, dünyada». (CHP sı
ralarından «Çok güzel söylemiş)» sesleri) 
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Sözlerin dünyada ne kadar ciddiyetle karşılandı
ğını, «Eyvah, ya yaparsa)» diye bir endişenin yürek
leri gerçekten kaplayıp kaplamadığını, yoksa baş
ların mı sallanmasıyla yetinildiğini bilmiyorum. 
Konu da bu değil. Dünyanın sarsılacağı kanısıyla 
bu sözleri sarf eden Türkiye Başbakanı iki gün son
ra, tam iki gün sonra, bir gazete aracılığıyla şu 
tevili yapmaya kendini mecbur hissediyordu : 

« — Kurultaydaki sözlerimi ekonomik sorunlarla 
ilgili olarak söyledim. Türkiye'nin uluslararası eko
nomik ilişkileri bakımından fazla seçeneği bulun
madığını sananlar varsa, bunlar yanılıyorlar. Tür
kiye'nin dış ekonomik Viskilerinde sağladığımız yeni 
unsurları daha ileri ölçüde değerlendirebiliriz. Buydu, 
söylediğim <» 

Bu muydu «Dünya dengesini altüst edecek, çok 
kimsede çok pişmanlık uyandıracak^ duvar atla
ması? 

Hayır arkadaşlar, başarılı bir dış politikanın belli 
başlı şartlarından bir tanesi de sözlerin dikkatli seçi
lerek söylenmcsidir. Aksi halde hem bir etkiniz 
olmaz, hem boşuboşuna şüpheler doğurursunuz, 
hem de, sonda inandırıcılığı olmayan tevillere sapar
sınız. Ecevit Hükümeti dış politikanın, bir belli ve 
bizim ihtiyaçlarımızın çok altında kısmı hariç, dış 
finansman sağlama aracı olmadığını anlamadığı sü
rece bu finansmanı kolay bulamayacak, sinirliliği, hu
zursuzluğu devam edecek, bu tarz hataları sürdüre
cektir. 

Bakınız, sol eğilimli bir gazetede, tanınmış bir 
şairimiz Hükümeti nasıl bir teşhisle uyarıyordu : 
«Kahramanmaraş olaylarıyla Dünya Bankasının bu 
sıra Türkiye'ye karşı takındığı davranış birbirinden 
ayrı iki olaylar dizisi değiîdir>>. 

Hükümeti asıl biz, böyle çocukça uyarılar kar
şısında uyarmak ihtiyacını duyuyoruz. Nasıl bir 
dünyada yaşadığımızı belirtmek ve ekonominin ku
rallarını hatırlatmak için şu haberi okumama izninizi 
rica ederim. 

«Çin yabancı kuruluşlarla ortak şirket kuruyor : 
Hong - Kong Çin'in yabancı şirketlerle karma ser

mayeli ortaklıklar kurmak üzere olduğu açıklanmış
tır.» 

«South Ciıina Morning Post» adlı gazete bu ko
nuda verdiği haberini çeşitli yabancı şirketlerin Çin'
deki temsilciliğini yapmakta olan Liu Yiu Chu'nun 
açıklamalarına dayandınnış ve yapılacak yatırımların 
milyarlarca dolar tutarında olacağını yazmıştır. 

Liu, Çin'de kurulacak çok uluslu şirketlerin serma
yelerinin yüzde 50'den fazlasının yabancılara ait ola

bileceğini, ancak şirketlerin yönetimini Çin'iilerin el
lerinde bulunduracaklarını söylemiştir. Bununla bir
likte, sözkonusu şirketlerin yönetim kurullarında ya
bancılara da görev verilebileceği bildirilmektedir. Liu, 
Çin'de yatırım yapmak isteyen yabancı şirketlerin ad
ların; şimdilik açıklamayı uygun bulmadığını ifade et
miştir. (AFP) 

Değerli Senatörler; 
Daha bu haberlerin yayınlandığı sırada ve Ame

rika 1 Ocak'ta Çin ile ilgisini başlattığında, Coca-Cola 
şişelerini Çince hazırlatmıştı ve 1 Ocak günü meşhur 
U.S.Steel Corporation dünyanın en büyük çelik şir
ketlerinden birinin başkanı Pekin'de idi ve Çin ile 
1 miiyar dolarlık tesis genişlemesi mukavelesi imza
latıyordu. Yaşadığımız dünya bu, bu dünyada ekono
minin finansmanın ehemmiyeti, önemi bu. 

Ecevit Hükümetinin dış politikada gerçekçi ve ce
saretli olduğu zaman başarılı olabildiğini, en ziyade 
iç politika nedenleriyle bu gerçekçiliği ve cesareti gös
termediğinde başarısız kaldığını bir genel izlenim ola
rak belirtmek isteriz. Amerikan silah ambargosunun 
kalkmamış bulunduğuna, hatta şartlı kaldırılmış oldu
ğuna dair görüşlere Grubumuz kesinlikle katılma
maktadır ve Amerikan üslerinin bunun karşılığında 
yen'den faaliyete geçmesini doğal karşılamaktadır. 
MC Hükümeti bunları ambargodan dolayı kapatma
mış mıydı? O halde, ambargo kalktığında açılmaları 
AP tarafından neden tenkit olunur? 

Amerikan silah ambargosu Sayın Ecevit'in NATO 
z'rvesi dolayısıyla yaptığı Washington gezisi sırasında 
fiilen kalkmıştı. Geriye kalan hukuki formaliteydi. 
Çünkü Başbakan kendi Hükümetinin Türkiye'yi Ba
tıdan çıkarmak gibi bir niyet taşımadığı, NATO için
de de güçlük yaratan bir müttefik olmayacağı konu
sunda Başkan Carter'i ikna etmişti. Bu, NATO'nun 
yararıydı. Ambargo kalkınca, ortak savunma için lü
zumlu Türkiye'deki Amerikan üslerinin yeniden faali
yetine izin verilecekti. Bu, ABD'nin yararıydı. Kıbrıs 
sorunundaki somut Türk önerilerine eklenen, Sayın 
Denktaş'ın, toplumlararası görüşmelerin başlamasıyla 
birlikte Maraş'ın Rumlara açılacağı önerisi Kıbrıs'ta 
Türklerin uzlaşıcı bir tutum içinde olduklarının kanı
tıydı. Bu da Kıbrıs sorununda ilerlemeydi. 

Kongre, ambargonun kalkması için bu üç hususu 
Carter'in kendisine yazılı olarak bildirmesi şartını 
koştu; Türkiye'ye değil, Başkan Carter'e... 15 Ağus-
tos'ta AP Genel Başkanı Sayın Demirel şu yanlış de
ğerlendirmeyi yapıyordu : 

« — Son karar Amerikan silah ambargosunun kal
dırılmasını ön şartlara bağlamaktadır. Bu şartların 
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eksiksiz yerine getirilmesi Türkiye'den istenmektedir. 
Şartların yerine gelmemesi veya istenildiği biçimde 
getirilmemesi halinde ambargonun devam edeceği an
laşılmıştır. Bu durum ambargonun kalkması değil, 
devamı demektir.» 

Arkadaşlar, 
Dış politikada gerçeklerden kaçmak iktidarlar 

gibi muhalefetleri de yanlış sonuçlara götürür. Nite
kim Ecevit'in Amerika'dan dönüşünde, o geziden alı
nan sonuçlar dolayısıyla Sayın Demirel gene böyle 
tenkitler yönelttiğinde Sayın Kâmran inan liderini 
şöyle tenkit ediyordu : «Hükümet bizi Batı'da tut
mak isterken Sayın Demirel'in kopmadan söz etmesi 
isabetsizdir.» Kongrenin kararı son derece açıktır. 
Kongre gayet açık şekilde yasaklamaların, - yani 
ambargonun - kaldırılmasını Başkanın evet, Başkanın: 

«Türkiye ile tam askeri işbirliğinin yeniden baş
latılmasının; 

a) ABD ulusal yararlarına, 
b) NATO yararlarına olduğunu, 
c) Türkiye Hükümetinin Kıbrıs sorununa hakça 

ve barışçıl bir çözüm sağlanması için iyi niyetle ha
reket ettiğini Kongreye yazılı olarak bildirmesi şar
tıyla kabul etmektedir.» 

Görülüyor ki Türkiye'ye koşulmuş bir şart yok. 
Türkiye'den istenilen yeni bir şey de yok. Biz, am
bargo kalkınca Amerikan üslerinin açılacağını Baş
bakan Ecevit'in ağzından 8 Nisan'da söylemiştik. 
Sayın Ecevit Kıbrıs'ta toprak ve anayasa sorunlarında 
insiyatifin Türk tarafınca alınması gereğini ilan et
mişti, somut öneriler Waldheim'e verilmişti. Tür
kiye Başbakan'ı NATO konusundaki teminatını da 
Haziran başında Washington'da, uzun vadeli savun
ma planına rezerv koydurtma niyetinden vazgeçerek 
belirlemişti. Türkiye yapacağını yapıruş. Artık ona 
koşulacak bir şart yok ki; bundan sonrası Başkan 
Carter ile Kongre arasında. Nitekim, Başkan Carter 
kendisinden istenilen mektubu 26 Eylül'de imzalad-
ve ambargo da hukuken kalktı. Ecevit Hükümeti de 
4 Ekim'de dört Amerikan üssünü açtı. Bunlar faali
yetlerine yeniden başladılar. Dışişleri Bakanı Sayın 
Ökçün şöyle diyordu : 

«— Üslerin açılması Sovyetler Birliğiyle ilişkileri 
zedelemez.» 

Sayın senatörler; 
Tıpkı bizim NATO üyeliğimiz gibi Türkiye'dek: 

Amerikan üsleri de dış eleştiri, sosyalist bloktan ge
len eleştiri konusu olmaktan fazla içeride, bir iç tü
ketim metaldir. Sovyetler Birliğinin bizim NATO 

üyesi olmamızdan veya topraklarımızda Amerikan 
askeri üsleri bulunmasından memnun olduğunu şüp
hesiz hiç kimse söyleyemez. Böyle bir şey düşünül
mez bile; ama Sovyetler Birliği ve sosyalist blok 
bunları kabul etmiştir. Sovyetler Birliğiyle ve sos
yalist blokta dostluğumuzun bu konularda tek şartı 
ülkemizdeki Amerikan askeri üslerinin tecavüz de
ğil, savunma maksadıyla kullanılmasından ibarettir. 
Bu husus, daha 1963 - 1964lerde Dışişleri Bakanı 
Sayın Feridun Cemal Erkin'in Moskova'yı ziyaretiyle 
başlatılan Türkiye - Sovyetler Birliği dostluğunda, 
aksine, bizim tarafımızdan bir şart diye Sovyetler 
Birliğine kabul ettirilmiştir. 

Biz NATO üyesiyiz, istersek topraklarımızda 
Amerikan üssü bulundururuz. Bu şartı kabul edecek
sin, buna karşılık biz, bu üslerin sadece savunma 
maksadıyla kullanılacağını sana temin edeceğiz. Bu 
kabul edilmiş, geçerliliğini el'an muhafaza eden bir 
anlaşmadır, bir durumdur. Hükümeti dört üssü açar
ken bunların savunma amacıyla kullanılacağını, bir 
açıdan «detentq» a yardımcı olacağını belirtmekten 
geri kalmamıştır. Bu suretle bir demogoji konusu 
yapılan üs sorununu gerçek yerine, cesaretli bir şe
kilde oturtmuştur. 

Arkadaşlarım, 
Türkiye'nin yüzölçümünün 780 milyar 576 milyon 

metrekare olduğunu hiç duydunuz mu? Duymadı
nız tabii, ama öyledir. Ne var ki, ülkelerin yüzöl
çümleri metre kareyle söylenmez. Buna karşılık yıl
lardır Türkiye'nin 35 milyon metrekaresinin Ame
rikan işgali altında bulunduğunu dinler dururuz. Bir 
defa üs, hele bugünkü statüler içinde, işgal ile uzak
tan yakından ilgisi bulunmayan bir tesistir. Asıl, 
35 milyon metrekare 35 kilometrekare demektir. 

Üsleri böyle göstermek yanlıştır da 1950'lerde ol
duğu gibi kokteyllerde, iki kadeh tokuşturması ara
sında, hiç bir yazılı vesikaya dayanmayan üs yeri 
dağıtımı doğru mudur? Şüphesiz hayır. Bu iki aşı
rılık arasında Ecevit Hükümeti, sanırız ölçüyü bul
muştur. NATO'nun yeni Avvacs projesinde bir ha-
'ekât üssünün, vaktiyle birçok defa yapıldığı gibi 
Yunanistan'a kaptırılmayıp Anadolu'ya alınması da, 
kanımızca doğru bir teşhistir. 

Yeri gelmişken, Hükümetin değil, CHP'nin bir 
iç işi olmakla beraber, dış ilişkilerimizi ilgilendirdi
ğinden, hatta etkilediğinden bu partinin Sosyalist 
Enternasyonale girmesinde bir sakınca görmediğimizi 
belirtmek isteriz. Bazı çevrelerin göstermek istedi
ğinin aksine Sosyalist Enternasyonel Batı Dünyasının 
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en anti - komünist örgütlerinden biridir. Bizim bir 
siyasal partimizin bu örgüt içinde bulunması Türki
ye'ye sadece yarar sağlar. 

Değerli senatör arkadaşlarım; 
Şimdi, Ecevit Hükümetinin «Bağlantısızlar» ve

ya «Bloksuzları» denilen ülkeler ve onların ekonomik 
uzantısı olan «77'ler Grubu» ile ilişiklerini, onlara 
yaklaşımını, değişik heves ve politikasını gözden ge
çirelim. Bu ilişkilerin, yaklaşımın, değişik heves 
ve politikanın ne kadarını Hükümetin malı, ne kada
rının Sayın Ökçün tarafından Dışişleri Bakanlığında 
oluşturulmuş bir ekibin malı olduğunu Hükümetin 
izahatı sırasında öğrenmek bizi memnun edecek
tir. 

Ecevit Hükümetinin, Programında bu ülkelerle 
ilişkilerini genişletmek niyeti belirtilmiştir. Basılı 
Hükümet Programının 43 ncü sayfasında şöyle denil
mektedir : 

«Hükümetimiz, Türkiye'nin dostluk ilişkilerini, 
üye olduğu ittifak ve topiuluklardaki ilişkileri dışın
da da, iç düzen bakımından ayırım gözetmeksizin ge
nişletecektir. Özellikle bölge ülkeleriyle ve gelişme 
sürecindeki ülkelerle yakın ilişkiler, işbirliği ve da
yanışma kuracaktır». 

Çok iyi. Doğru da.. Ama bu elbette «Üye olduğu 
ittifak ve topluluklarda kalarak» ötekilerle de işbir
liği ve dayanışma kuracaktır anlammadır. Yoksa, 
Türkiye onlardan çıkıp Bağlantısızlara katılacak de
mek değildir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Şu anda Türkiye'de NATOdan çıkıp, AET'ye 

ginneyip Bağlantısızlara katılmamızı, ekonomik çı
karlarımızı 77'ler grubu içinde kovalamamızı öngö
ren çevreler vardır. Türkiye bir demokrasidir, çeşitli 
görüşleı savunabilir. Biz bu görüşe katılmıyoruz. 
Hükümet de katılmıyorsa, (vercekleri izahatta göre
ceğiz), bunun tartışmasını yapmaya gerek kalmaz. 
Yok, Hükümet katılıyorsa, biz de niçin katılmıyo
ruz, sebeplerimizi söyleriz. 

Ancak, değerli senatörler; Dışişleri Bakanlığında, 
Genel Sekreterlikçe bir komisyon oluşturuluyor. Bu 
komisyon bir rapor hazırlıyor. Rapor, 31 Temmuz 
1973 tarihli bir İstanbul gazetesinde yayınlanıyor. 
Konu, bir yazılı soru aracılığıyla Senatomuza geti
rilmiştir. Sayın Dışişleri Bakanımızın cevabı 12.12.1978 
tarihli 17 nci Birleşim Tutanak Dergisinde yayın
lanmış olacaktır. Sayın Bakana göre «Bakanlık bi
rimleri arasında ve birimler içinde çeşitli düzeylerde 
teknik nitelikte çalışma belgeleri hazırlanmaktadır». 

| Sayın Bakanın deyimleriyle «Dünyamızda cereyan 
I eden olayların anlaşılıp, algılanması ve gerçek-
ı lerin tanımlanması bilinçili entellektüel çaba sarfedil-
| mesi, konuların incelenip irdelenmesi ile» mümkün 

olmaktadır. Bahis konusu komisyon da görevli Şube 
Müdürü düzeyindeki bazı memurlardan bu çerçeve 
içinde oluşturulmuştur. Sayın Bakana göre - aynen 
okuyorum - : 

«Raporda, gelişme sürecindeki ülkelerle gelişmiş 
sanayi ülkeleri arasında ekonomik ilişkiler, 1960'lar-
dan bu yana oluşan yeni ekonomik düzen kavramı 
incelenmekte ve tamamıyla ekonomik niteliği olan 
77'ler Grubu ile benzer sosyo - ekonomik yapısı bu-

| lunan Türkiye'nin işbirliği olanak ve yöntemleri in-
| celenmektedir. Bu bakımdan raporda siyasal bir grup 
s niteliğindeki Bağlantısızlarla ilişki ve işbirliğinden 

söz edilmemektedir^» 

Ya, yazılı soru ile yazılı cevap başka başka ra
porlardan söz etmektedir. Ya, Sayın Bakandan ya
zılı sorudaki rapor saklanmaktadır. Ya da, gazete 
tamamıyla hayali bir rapor yayınlamıştır. Çünkü, 
31 Temmuz 1978 tarihli o İstanbul gazetesinde (Cum
huriyet) yayınlanan Dışişleri raporunda 77'lerden de
ğil, kesinlikle ve tamamıyla Bağlantısızlardan bahse
dilmektedir. Raporda «Türkiye'nin, çıkarları Bağlan
tısızlar Grubunda yer almasındadır» denilmektedir. 
Raporda «Türkiye'nin, aynı çıkar doğrultusunda bile 
olsa, Bağlantısızlar Grubuna dahil olmadan bu Gru
bun kararlarını etkilemesi söz konusu olamaz» de
nilmektedir. Raporda «Batı Grubunun üyesi kaldığı 

İ sürece Bağlantısızlarla birlikte hareket etmesi Tür-
t 

kiye'ye herhangi bir avantaj, destek veya siyasal ya
kınlaşma sağlamayacaktır» denilmektedir. Raporda 
«Türkiye'nin tüm yaşamsal dış ekonomik alanlar
daki çıkarları Bağlantısızlar Grubunca savunulan 
görüşler doğrultusundadır» denilmektedir. 

Rapor, görüldüğü gibi, Bakanın da teslim ettiği 
«Siyasal bir grup nitelindeki» Bağlantısızlara, Tür
kiye'nin katılmasını öngörmektedir. Hem bir ittifak 
üyesi olmak, hem Bağlantısız etiketini taşımak müm
kün olamayacağına göre siyasi tercih değil, uygula
ma görevlisi Dışişleri Bakanlığı acaba çizmeyi aşma
mış mıdır? 

Kaldı ki, bizzat Sayın Dışişleri Bakanının Bağlantı-
j sızlar konusuna yaklaşımı son derece talihsiz olmuş 
| ve Türkiye'nin dış ilişkileri üzerinde bir yeni şüphe 

bulutunun daha doğmasına yol açmıştır. Sayın Ök-
I çün Hindistan'dayken, Belgrat'ta yapılacak Bağlan-
\ tısızlar Konferansına Türkiye'nin «gözlemci» olarak 
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katılması talebini yapmıştır. Sonra, talebin «göz
lemci» değil, «konuk» diye yapıldığı bildirilmiştir. 
Sayın Ökçün «Fakat bunun gerçekleşmesi için bir 
veya iki yıl zamana ihtiyaç vardır» demiştir. Türki
ye'ye dönmüş, Bağlantısızların Ankara'daki büyükel
çi temsilcilerini bir çalışma yemeğine davet etmiştir. 
Orada kendisine anlatılmıştır ki «konuk», davet edi
len kimsedir ve talep konuktan değil, davet edenden 
gelir, böyle bir davet için de Bağlantısızlarda bir 
heves yoktur. Türkiye başvuruda bile bulunsa bunun 
müspet karşılanması pek muhtemel değildir. 

Bu talihsiz teşebbüs ne zaman yapılıyor? Kong
reden Ambargo kararının kaldırılması için Washing-
ton'da tüm gayretler sarfedilirken... Sayın Ökçün 
Yeni Delhi'de başka ne yapıyor? İşte haber: «Ök
çün, NATO'nun etkinliği konusundaki kuşkularını 
da ifade etti». Nerede? Yeni Delhi'de. Aynı günün 
başka haberi: «Türkiye'nin Bağlantısızlarla ilgili gi
rişimi NATO'da hoşnutsuzluk yarattı». 

Niçin? 
Arkadaşlar, bağımsız ve hürriyetçi demokratik 

ülkeler arasındaki ittifaklarda hiç bir üye, müttefi
kine «Senin dış ilişkilerin şöyle olacak veya böyle 
olacak» diye karışmak hakkına sahip değildir. An
cak bu, tek tek ilişkilerde geçerlidir. Nitekim, Sayın 
Başbakanın Amerika dönüşünden hemen sonra yap
tığı ve yurt dışında o kadar spekülasyona, yurt için
de o kadar demagojiye yol açan Sovyetler Birliği ge
zisi, ABD tarafından 27 Haziranda şöyle yorumlan
mıştır: «Türkiye'nin Rus'larla imzaladığı belgeyi 
Fransa ve Norveç de imzaladı». Ama, bir ittifakın 
bir üyesi, bir ülkeyle değil, bir blokla - adı bloksuz
lar dahi olsa - flört ettiği izlenimini uyandırırsa, onun 
hakkında, o ittifak içinde şüphe ve tereddütlerin 
uyanmasını, bazı ihtimallerin ve mukabil ihtimallerin 
düşünülmeye başlanmasını yadırgamak kabil midir? 

Sayın Başkan, değerli senatörler, 
Bir yıllık Ecevit Hükümetinin bir yıllık dış poli

tikası hakkındaki görüşlerimizi hulûs ile, içtenlikle 
açıklamış bulunuyoruz. Sanırım görülmüştür ki bizi 
ilgilendiren: Olaylar, tutum ve davranışlardır. Bun
ların sahiplerinin şu veya bu olması bizim diğer 
hükümlerimizi etkileyen bir unsur değildir. Bu ge
nel görüşme yararlı bir teşebbüstür. Hükümetin ve
receği izahat birçok noktayı aydınlığa, daha çok 
daha çok aydınlığa kavuşturacaktır. Aklımızdaki ba
zı soru işaretlerini konuşmamızda belirttik. Ayrıca 
biz, Amerika'nın Çin Halk Cumhuriyetini tanıma
sıyla dünya dengesindeki vâki değişikliği Hükümetin 
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nasıl değerlendirdiğini öğrenmekle memnun olacağız. 
Biz, bu çaptaki olaylar ortasında Türkiye'nin kamp 
değiştirmesi ihtimalinin, (Ki, bugünkü şartlar içinde 
bunun bir gereği olduğuna ve de gerek yokken buna 
herhangi bir kimsenin muktedir olabileceğine inan
mıyoruz) gerçekten dünyayı sarsabileceğini Hüküme
tin sanıp sanmadığını öğrenmekle memnun olacağız. 

Biz, Yunanistan'ın, sanki hiç bir şey olmamış gibi 
NATO'nun askeri entegrasyonuyla ilişkilerini yeni
den düzenlemesini Türkiye'nin, NATO'nun Ege'deki 
komuta sorumlulukları yeni bir düzene sokulmadık
ça kabul edip etmeyeceğini, aksi halde vetomuzu 
kullanıp kullanmayacağımızı öğrenmekle memnun 
olacağız. 

Biz, Yunanistan'ın AET'ye tam üye olarak kabu
lünün arefesinde Türkiye'nin bu topluluk karşısın
daki durumunu ve niyetlerini öğrenmekten memnun 
olacağız. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bu açıklamalardan sonra, bu konularda da daha 

doğrusu dış politikanın uygulama ötesindeki genel 
çizgileri üzerindeki somut önerilerimizi de bildirebil-
mek fırsatını bulabileceğimiz ümidiyle Grupumuz ve 
şahsım adına saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Selâhattin Özgür. Milli Birlik 
Grubu adına. 

MB GRUBU ADINA SELÂHATTİN ÖZGÜR 
(Tabii Üye) — Sayın Başkan, Sayın Üyeler, Sayın 
Dışişleri Bakanı ve Bakanlığın değerli mensupları. 

Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grubu tara
fından, kamuoyunun aydınlatılması. Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin, Hükümet tarafından yürütülen dış 
politika hakkında görüşlerini bildirmelerine olanak 
sağlamak amacı ile isteriip Cumhuriyett Senatosu Ge
nel Kurulu tarafından kabul edilen Genel Görüşme 
nedeni ile Milli Birlik Grubu adına görüşlerimizi bil
dirmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Çok önem verdiğimiz bu konuda görüşme olanağı 
yaratan değerli arkadaşlarımıza Grubumuz teşekkür
lerini sunar. 

Sayın Senatörler, 
Genel Görüşmeden Ulus için yararlı bir sonuç 

alabilmek maksadı ile konuşmalarımızı kişisel tutum 
ve davranışlardan daha çok olaylar üzerinde yoğun
laştırmak istiyoruz, dış politikanın milli ve devamlı 
olduğuna inanıyoruz. 

Dış politikadaki kazanç ve zararların Ulusa ait 
olduğunun şuur ve inancı içindeyiz. Konşmaların içe 
dönük eleştirilerin yanında dış etkenlerin de iyi bir 
değerlendirmeden geçeceği ümidini taşıyoruz. 



C. Senatosu B : 26 16 . 1 . 1979 O : 1 

Bu nedenle Adalet Partisi Grubu bazı sayın üye
lerinin Genel Görüşme isteği önergesinde ortaya koy
duğu sorunlara ait görüşlerin, bir çekişme değil de iyi 
bir diyalog zemini kurulmasına yardımcı olmasını 
dileriz. 

Sayın Senatörler, 
Daha evvel belirttiğimiz gibi bir bütünlük ve de

vamlılık gösteren dış politikada bugünü değerlendire
bilmemiz için geçmişi bilmemiz veya hatırlamamız 
gerekir. Bu nedenle her önemli konu başında «Hükü
met işbaşına geldiği zaman dış ilişkilerimizin duru
mu ne idi?» sorusunu kendimize göre cevaplayarak 
konuşmamızı 5'apacağız. 

Yakın geçmişteki Kıbrıs - Yunan ilişkilerimize 
baktığımızda durumu şöyle görüyoruz. 

Amerika tarafından Türkiye'ye Kıbrıs sorununda 
siyasi baskı yapmak amacı ile silah ambargosu ko
nulmuş, 

İkili görüşmelerin başlaması için ortam yaratıla
mamış, 

Ege Denizi kıta sahanlığında önleyici tedbirler 
alınması için Yunanistan tek taraflı olarak Lahey 
Adalet Divanına gitmiş ve Türkiye aleyhine avantaj 
sağlamak ve istediğini elde etmek için başta Amerika 
olmak üzere etkili olduğunu düşündüğü bütün ulus
lararası kuruluşlarda kendi lehine Türkiye aleyhine 
kullanılabileceği kararlan çıkarma gayretine girmiş
tir. 

Vaktiyle Türk - Amerikan ilişkilerinde, Amerika'-
daki Yunan azınlığının ağırlığını kazandıracak bir 
hatanın yapılmasını Yunanlılar itiyat haline getirerek 
Amerika vasıtasıyla Türkiye'den tavizler koparmak 
niyetlerine devam etmişlerdir. 

Ege hava sahası ile ilgili sorunlar teknik düzeyde 
eksik kalmış bazı tavizkâr atılımların ötesine gideme
miştir. 

Bunlara karşı Türk tarafı üslerin faaliyetini dur
durmuş, 

Ambargo ile Kıbrıs'ın ilişkisi olduğunu reddede
rek iki sorunun birbirinden ayrı olarak düşünülmesi 
gerektiğini açıklamış ve sorunun toplumlar arasında
ki görüşmeler ile sonuçlanacağını belirtmiştir. 

Özetle, Yunanistan ile çeşitli seviyelerde yapılan 
görüşmeleri sonuç almaya gidişten ziyade kendisi için 
bir zaman kazanma taktiği olarak kullanmış. Buna 
karşın Türkiye çeşitli nedenlerle hareketsiz kalarak, 
suyun akışına kendini bırakmış denilebilir. 

! Sayın Senatörler; 
Bu süre içinde iki ülke arasında özellikle 1974'ten 

bu yana kuvvetlenmiş olan güvensizlik ortamı da gi
derilememiştir. 

Ancak mevcut güvensizlik ortamı Yunan hükü
metleri tarafından kendi politikalarının anateması 
olarak, bilerek ve isteyerek devam ettirilmiştir. Veya 
daha başka bir deyimle Yunanistan uluslararası ilişki 

I ve kuruluşlarda Türkiye aleyhine kendi görüşlerini 
kabul ettirebilecek ve durumu lehine çevirecek zama
nı bulabilmek için ortamı gergin tutmayı ve durumu 
istismar etmeyi kendi dış politikasının anaunsuru ola
rak kullanmıştır. 

Türk - Yunan - Kıbrıs ilişkilerinin bu durumunda 
iktidara gelen yeni Hükümet sorunlara çözüm getire-

I bilmek için bazı ilkeler çerçevesinde derhal harekete 
geçerek atalet ve çıkmazdan kurtulmanın yolları üze
rinde aktif bir biçimde faaliyete geçmiştir. 

Şöyleki, Hükümet Kıbrıs konusunda teşebbüsü ele 
geçirmek için karşı taraftan öneri bekleme yerine so
runun bütün yönlerini içerecek bir biçimde Türk öne
rilerinin hazırlanması için KTFD'i teşvik etmiş ve 
bunun sonucu olarak KTFD tarafından hazırlanmış 
Kıbrıs önerileri paketi Nisan 1978'de Viyana'da BM 
Genel Sekreterine verilmiştir. 

Buna paralel olarak Yunan Başbakanı ile Mayıs 
ayında Montre zirvesinin yapılması sağlanmıştır. 

Zirvede esas itibariyle iki ülke arasındaki güven 
j ortamının yeniden kurulması yolunda somut adımlar 

atılmış ve iki ülke arasındaki sorunlar üzerinde öze 
inecek teknik düzeyde görüşmelerin başlatılması karar
laştırılmıştır. 

Bu alınan kararlar sonucu; 
Temmuz 1978 Ankara'da, Eylül 1978 Atina'da 

Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları Genel Sekreterleri 
toplantısı yapılarak, genel olarak ikili sorunlar üze
rindeki konuların çözümü için gerekli yolların araş
tırılması yapılmış ve görüşmelerin açık tutulduğu bil
dirilmiştir. 

Hava sahası konusunda İKİ görüşme yapıldığı sı
nırlı da olsa bir ilerleme kayıt edildiği bildirilmiştir. 

Kıta sahanlığı konusunda Paris'te Aralık ayı 
1978 başında yapılan görüşmelerde ise, bu soruna cid
diyetle eğilindiği anlaşılmaktadır. Ayrıca Lahey Ada
let Divanı kararında ise sorunun ikili görüşmeler
le çözülmesine yardımcı olacak nitelikte olduğu sanıl
maktadır. 

I Sayın Üyeler; 
Şunu üzüntü ile belirtmek isteriz ki, KTFD'nin 

I hazırladığı Kıbrıs öneri paketine karşı Kıbrıs Rumla-
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rı önyargılı olarak ta başından itibaren olumsuz bir 
tutum içine girerek önerileri tümü ile ret etmeleri ve 
çareyi uluslararası forumlarda aramaları ve diğer 
yandan sorunun çözümü için devamlı ilgi gösteren 
batılı müttefiklerimizin, Kıbrıslı Rumların müzakere 
masasına gelmesine yardımcı olamamaları bizi haklı 
olarak endişelere sevk etmiştir. 

Sayın Senatörler; 
Kıbrıs ile ilgili Birleşmiş Milletler ve Güvenlik 

Konseyi kararları eskiden beri Cumhuriyet Senato
sunda en ilginç tartışmalara konu olmuş bir husus
tur. 

Şimdiye kadar, BM'den kanımıza göre Kıbrıs so
rununun çözümüne katkısı olacak bir kararın çıktı
ğına tanık olmadık. 

Moral değerinden başka bir anlamı olmayan bu 
kararlar, kulislerde becerikli olan tarafın daha uzlaş
maz bir tavır içine girmesine neden olmaktadır. 

Son Birleşmiş Milletler kararı geçen seneki fikri
yatın ve niyetin bir devamıdır. Bu hareket geçen se
ne başlamıştır. Şöyleki geçen yılki Genel Kurulun 
Kıbrıs ile ilgili kararın 5 nci işlem paragrafı ile bu 
yıl Genel Kurulun almış olduğu ilgili kararın 8 nci iş
lem paragrafı bu bakımdan benzerlik ve devamlılık 
arz etmektedir. 

Ancak Hükümet tarafından meselenin daha açık 
bir ifadesine zorunluluk vardır. 

Basından öğrendiğimiz kadar, Kıbrıs sorununun 
çözümü ile ilgili Amerikan planına karşı alâkalı ta
raflar açık bir tavır henüz göstermemişlerdir. Ancak, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin bazı şartlarla görüş
melere razı olduğu hakkında söylentiler vardır. An
cak, BM Genel Sekreterinin önümüzdeki günlerde iki
li görüşmelere, Denktaş - Makarios görüşmelerinde 
alınan kararla, Birleşmiş Milletler kararlan ile Ame
rikan Planındaki esaslar içerisinde başlatılmak isten
diği bilinmektedir. 

Birleşmiş Milletler dahil herkesin parmağını sok
tuğu Kıbrıs sorununun ikili görüşmeler ile çözümle
nebileceğine inanmak için vaktin herhalde henüz er
ken olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. Tabii 
emrivakiler, bazı zorlamalar hariç, ancak meselenin 
bu hale gelmesinin başlıca sebebi kimdir?.. Hiç şüp
hesiz başta Yunanistan ve Batılı dostlarımız olmak 
üzere birçokları. 

Sayın Senatörler; 
Kıbrıs ve Yunanistan ile olan ilişkilerimizi burada 

noktalayarak AET ile olan ilişkilerimize değinmek is
teriz. 
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i Şimdiye kadar kamuoyunda AET ile ortaklığın 
topluma ne vereceği, toplum yaşamını nasıl etkileye-

\ ceği tartışılıp, görüşülüp anlaşılmış değildir. Daha 
doğrusu toplumun dışında ekonomi ve siyasetle uğ
raşanların da gereğince değer vermedikleri bir konu 
olmuştur. Her idare devrinde soruna bakış açısı özel
likle Siyasal ve ekonomik konjonktüre göre değişmiş, 
günü kurtarmaya bakılmıştır. Devletin konu ile ilgili 
kuruluşları ve kişileri birbirine tam zıt fikirler içinde 
sorunları çıkmaza ve atalete sevk etmişlerdir. 

Hazırlık dönemini iyi kullanamayan Türkiye Kat
ma Protokol ile geçiş dönemine girdi. Bu dönem, 
Türk ekonomisini güçlendirmeye devam ederek, ted
rici olarak belli sürelerde gümrük tarifelerini azalta
rak, sonuçta gümrük duvarlarını kaldırarak AET ile 
bir gümrük birliğini hedef alıyordu. 

Katma Protokolün vecibeleri 1973'te başladı. An-
| cak, tarım ürünlerine verilen tavizler yıpranmış Üçün

cü Dünya Ülkelerine verilenlerin gerisinde kalmış, 
tekstil ürünlerimize karşı sınırlamalar konmuş, sos
yal haklar ile ilgili anlaşmalar bir süre için rafa kal
dırılmış, AET ile yapılan ticaretimizde ithalâtımız ar
tarken ihracatımız önemli düşme göstererek dış tica-

I ret açığımız gittikçe büyümüş ve son yıllarda gittik
çe artan bir şekilde Türkiye ekonom'ik güçlüklerin 
içine girmiştir. Ekonomik kriz haline gelen sorun
larımız, işsizlik - döviz ve dış ticaret açığı, ödemeler 
dengesindeki açık - enflasyon ve neticede azalan ya
tırımlarımız, ve gayri safi milli hâsıladaki ve gelişme 
hızımızdaki önemli düşüşler ve enerji sıkıntısı, vade
si gelmiş borçlarımız, taze kredi sıkıntısı olarak orta
dadır. 

Bugünkü Hükümetin veya bundan evvelki hükü
metin bilerek ve isteyerek ekonominin bu duruma 
çelmesine müsaade edeceklerini sanmak akıl ve 
mantığın kabul edeceği bir şey olamaz. 

I Türkiye'nin içine girdiği ekonomik güçlükler ya
pısal olduğu kadar, bağlı olduğu siyasi ve ekonomik, 
sosyal sistemlerin ona kattığı ilâve yüklerden ve de
vamlı fiyat artışı gösteren akaryakıttan geldiği kadar, 

I ekonominin gelişmesinde en önemli faktörlerden biri 
I olan siyasal huzurun sağlanamamış olmasıdır. 
I Bugünkü durumda, siyasal ve ekonomik yapıyı 

muhafaza edebilmek, onu iyileştirip geliştirebilmek 
I için öncelikle çarenin ekonomik, siyasal ve askeri 

bağlantılar içinde bulunduğumuz Batı içersinde ara-
I mamız kadar doğal bir şey olamaz. Ancak, bu de-
I mek değildir ki, iyi ilişkilerimiz sadece Batı ile 
I olacak. Yumuşama sürecine giren dünya ülkelerinin 
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ilişkilerinde, bizim de özellikle komşularımız ve İs
lam ülkeleri ve diğerleri ile karşılıklı ve dengeli her 
sahadaki işbirliğimizi geliştirmeye çalışmamız da 
çok önemle üzerinde durulan bir konu olmalıdır. 

Sayın Senatörler, 
Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu genel şart

ların, AET ile olan ilişkilerimizin anlaşılmasında yar
dımı olan özet bir tablosunu çizdikten sonra konu
muza kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. 

Hazırlık döneminde AET ortaklığının verdiği eko
nomik ve mali imkânlardan gerekli yapısal değişik
liğe fazla bür şey ikaitmadan ıtücaretilmizlde biraz genliş-
leme ve bazı projelerimizin tahakkukunda yarar sağ
lamıştık. Katma Protokolün kabulünden sonra, ha
zırlık dönemindeki yetersizliğimizin neden olduğu 
sorunlar ve bize verilen tavizlerin yıpranması sonucu 
AET ülkeleri ile yaptığımız ticarette oldukça önemli 
açıklar vermeye başladık ve Katma Protokolün ve
cibelerini yerine getirmekte güçlüklerle karşılaştık. 
Keza, Ortak Pazar üyeleri de enerji sıkıntısı ve 
enflasyon nedeni ile bize karşı olan sosyal haklarla 
ilgili vecibelerini askıya aldılar. Bu şekilde ortaklık 
anlaşması fiilen işlemez hale geldi. 

Avrupa'da rekabetleri kaldırıp siyasi ihtirasları 
azaltarak Avrupa içi bir harbi önlemek için kurulan 
bu topluluk, önceleri gümrük birliğini hedeflemişken, 
hedefine ulaştıktan sonra ekonomik ve siyasi birliği 
kurmayı, siyasi ve ekonomik konularda müşterek 
politikayı kabul edip, hareket etmeye başlamış; müş
terek ekonomik ve siyasi politikasını Avrupa'nın dı
şına, Afrika'ya, Güney Amerika'ya ve Asya'ya ka
dar yönelterek Amerika ve Rusya'dan sonra dünya 
politikasında bir denge unsuru olma gayreti içine 
girmiştir. 

Yunanistan'ın tam üyeliğe müracaatı da prensip 
olarak 1981 yılında gerçekleşmek üzere kabul edil
miştir. Yunanistan tam üyelik için bazı düşüncelerin 
etküsi 'ile istediği tavizlerden vazgeçerek Portekiz ve 
İspanya'dan ayrı düşünülmesi yolunu seçmiştir. 

Yunanistan'ın Ortak Pazar'da Türkiye için bir 
sorun olmaması yolundaki girişimlerin ısrarla üze
rinde durulması yerinde olacaktır. 

Sayın Senatörler; 
Yukarıda izahına çalıştığım AET ile ilişkilerin 

çıkmaza girmesi üzerine hükümetler ne gibi tedbirler 
aldılar; onlar üzerinde kısaca durmak isterim. 

1975 yılında buna bir çare arandı ve Katma Pro
tokolün daha yumuşak tatbiki istendi. 

Bunun üzerine, Türk ve AET'den oluşan bir 
Uzmanlar Kumlu toplanarak bir rapor hazırladı. 

Bu rapor özetle şunları içeriyordu : 
1. İhracatı geliştirip artırmak, 
2. Katma Protokolün bazı hükümlerinin yumu

şak tatbikatı, 
3. Ekonomik işbirliğini geliştirmek. 
AET bu rapor üzerine Türkiye'den önerilerini is

tedi. Ancak, 1976'dan beri bu öneriler gönderile-
medi. 

1976 Aralık ayında Ortaklık Konseyinde alman 
karar gereğince 310 milyon hesap birimlik 3 ncü Mali 
Protokol işler hale getirilmiş, Ortak Parlamento 
Komisyonu dahi toplanamamış ve böylece 1978 yı
lının başına gelinmiştir. Katma Protokolün vecibe
lerinin başladığı 1973 yılından 1978 yılının başına 
kadar olan süreyi iyi kullandığımızı ve değerlendir
diğimizi idda etmenin pek mümkün olacağını zannet
miyorum. Aksine bu süre içinde daha evvelce be
lirttiğimiz gibi zirai ürünlerde tavizler yıpranmış, sos
yal haklar kullanılamamış, tekstil ürünleri ihracaatı-
mıza kısıtlamallar Ikonmuş, tioaröt açığı büyümüştür. 

AET ile ffişlkilerimizim dıüzene sokulması için vakit 
çoktan gelip de geçmiştir. Anladığımız kadar yeni 
Hükümetin AET ile ilişkileri iyi bir düzene sok
mak niyet ve teşebbüsü vardır. 

Bu niyet, ortak amaç gözönünde tutularak hu
kuki düzenlemelere gidilmeden pratik tedbirler ol
mak şeklinde görüldü. 

Türkiye'nin ekonomik - siyasal ve sosyal sıkıntı
ları anlatılarak AET'nin yetkili organlarından anla
yış, ekonomik kalkınma ve finansman açığı için kat
kıda bulunmaları istendi. 

1976'dan beri AET tarafından beklenen öneriler, 
ilgili kuruluşların katkıları ile 9 . 11 . 1978 tarihinde 
Bürülksel'de Komisyona verildi. 

AET ile yapılan görüşmelerde, basından öğrene
bildiğimiz kadarı ile sorunlarımıza karşı bir tepki 
veya olumsuz bir davranış göremedik. Aksine, so
runlarımızı anladıklarını, ortak üyelere ve Konseye 
götüreceklerini, yetki sınırlarını aşan işlerde ise, bu 
işle bağlantısı bulunan kurum ve ülkeleri belirtiklerini 
gördük. 

Brüksel'de Komisyona verdiğimiz öneri paketini, 
öğrenebildiğimiz kadar şöyle özetleyebiliriz. 

5 yıllık bağışıklık dönemi : Yani vecibelerin 5 yıl 
süre ile ertelenmesi. Bunlar özetle, vergi indirimle
rinin yapılması, kontenjanların artırılması, liberasyo
nun genişletilmesi gibi şeyler. 

— Tarımla ilgili öneriler ise; 
AET'nin uyguladığı tavizlerin genişletilmesi; bu 

en az üçüncü ülkelere tanıdığı tavizin üstünde bir 



C. Senatosu B : 26 

marjla kabul edilmeli ve tarife dışı engeilerin elimine 
edilmesi, kalite kontrolleri, asgari fiyat, iç vergiler 
gibi. 

— Sanayi ürünlerinde; eskisi gibi tam serbesti, 
1 - 2 madde de kısmen gümrük indirimi. 

— Tekstilde; gayri resmi kontenjan uygulanma
sının kaldırılması. 

Sosyal alanda; 
— Serbest dolaşım, sosyal hak primlerinin Tür

kiye'ye transferi, işveren primlerinin Türkiye'ye in
tikali, senede 50 000 kişiye iş imkânı yaratmak için 
bir fon kurulması. 

Ekonomik ve mali işbirliği; 
— Mali protokolün dışında kalkınma planının 

finansmanına katkıda bulunulması. 
Ve bu önerilerin bir paket halinde ele alınması 

önerilmiştir. 

Öğrenebildiğimiz kadar 5 yıllık planın dış finans
man ihtiyacı olan 8 milyar doların AET'den temin 
güçlüğü vardır, 3 ncü Mali Protokolü hemen işlet
mek ve 4 ncü Mali Protokolü 1981'de uygulamak için 
girişimleri çabuklaştırmaya AET kararlı görünmekte
dir. Tabii bu işlerin zamanında olması için Hükü
metin gayretlerinin de noksansız olması lâzımdır. 

Bugünkü şartlarda taze para için acil yardım fonu 
ve planın dış finansmanı için gereken kredi AET üye
lerinin de bulunduğu başka kuruluşlardan sağlanabi
lir. 

Burada Grubumuzun üzerinde önemli durduğu 
nokta şudur: Geniş kaynaklara sahip olan Batı için 
Türkiye'nin istekleri önemsiz sayılacak derecededir. 
Türkiye, bugünkü gelişmişliği ve potansiyeli ile bu 
borçlan kaldıracak durumdadır ve Batının bunu 
bilmediğine inanmak da çok zordur. 

Bize öyle geliyor ki, ekonomik sorunların altın
da bir şeyler yatıyor. 

Bu vesile ile şunu söylemeyi de görev biliriz : 

1. Batı, Türkiye ile ilişkilerinde ucuz maliyet 
hesabından henüz kurtulamamıştır. 

2. Türkiye'nin sorunlarına genellikle yanlış mü
dahalelerde bulunmak itiyadından vazgeçmemiştir. 

Eğer Batı, geri kalmış ülkeleri kendi zenginliğinin 
sebebi, hammadde depoları ve pazarları gibi görme-
seydi, dünyaya huzur çoktan gelmiş olurdu. 

Bu tutum devam ederse, Orta Doğu'ya, Afrika'ya, 
Asya'ya, Güney Amerika'ya huzur ve barışın gelmesi 
güçleşecektir. 

Eğer, Batılılar dünyayı değiştirmeye zorlayan ko
şullara uymayı bilmezler veya beceremezlerse, zor 
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| günlerin onlar için de var olacağını söylemek keha-
| net sayılmaz. 

Sayın Senatörler, 
Bağımlı, kararsız, durgun bir dış politikadan kur-

j tularak, Atatürkçü bir dış politikanın uygulanmasını 
sağlamak için bazı temel görüşlerin oluştuğunu gör
mekten memnunluk duymaktayız. 

Böyle bir politikanın oluşmasında, dış etken ola
rak Helsinki nihai belgesinde ulusal görünümünü 
veren (detant) uluslar arasında yumuşama politikası 
ile iç etken olarak da kendi milli sorunlarımızı gö
rüyoruz. 

Bağımlı bir politikadan kurtulabilmek için, çok 
taraflı karşılıklı bir dengenin kurulması, ilişkilerde 
nükleer gücün bir yumuşama aracı olarak kullanıl
ması yerine, istikrarlı bir güven ortamının yaratıl
ması suretiyle yumuşamayı sağlama bugün için en 
geçerli ve akılcı bir politika olarak görünmektedir. 

Bu politikanın gereği, yakın komşularımızdan baş
lamak üzere; yani merkezden çevreye doğru yayılan 
bir dış politikanın uygulanmasına tanık oluyoruz. 

Yakın kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile 
1964'lerde gelişmeye başlayan iktisadi işbirliği anlaş
malarımız mevcuttur. . 

En son olarak Sayın Başbakan Ecevit tarafından 
imzalann Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği arasında iyi komşuluk ve 
dostça işbirliği ilkeleri siyasal belgesinin oluşturul
masına 1975 yılında başlanmıştır. 

îyi ilişkiler bildirisi ne bir anlaşma ve ne de bir 
andlaşmadır. 

İyi ilişkiler bildirisi Helsinki nihai anlaşmasına 
uygun maddeler ile ökonomülk işbirliğinin tekrarından 
ibarettir ve üzerinde yapılacak herhangi bir spekülas
yona müsait değildir. 

Sovyet Rusya ile en son imzalanan 3 yıl süreli ti
caret anlaşması her iki ülke için de karşılıklı yarar 

i siağl'ayan bir anlaşmadır. Bu anılaşmanın hacminden 
I ve çeşitli projelerin uygulanması isteklerinden dosttuk 

ilişkilerinin karşılıklı geliştiğini görüyoruz. 

Edindiğimiz izlenimlere göre, Türk dış politikası, 
iddia edildiği gibi bir yön arayış yerine, çok taraflı, 

| karşılıklı dengeli bir tutum ve tatbikat ile Atatürk'ün 
bağımsız dış politikasının uygulanmasına özen gös
termektedir; çok taraflı ve dengeli ilişkiler Türkiye'yi 
bağımlı bir politikadan 'kurtaracaktır. 

Batı, kolay ve ucuza mal olacak bir işbirliği aradı
ğı sürece, Türkiye ile ilişkilerinde gelişmenin sağlan-

] ması çok güçleşecektir. 

135 — 
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Kaldı ki, bu gün dünya ilişkilerinde karşılıklı çok 
taraflı işbirliği önemli bir unsur olarak uygulanmak
tadır. 

iskandinav ülkeleri ile olan yakınlaşma ve 'işbirliği
ni olumlu bir davranış olarak görüyoruz. Kendi fiziki 
ve coğrafi 'küçüklüklerine rağmen siyasi, sosyal ve 
ekonomik sahadaki üstünlük ve saygınlıkları 'ihmal 
edilemeyecek kadar büyük olan ileri demokrasilerin 
uyguladığı bu ülkelerin dostluğunu kazanmak ve eko
nomik siyasal alanlarda işbirliğinin sağlanmasını önem
li ve yararlı buluyoruz. 

Sınır komşumuz ve defin dostluk bağlarımız olan 
iran'da kü olaylardan üzüntü duyuyoruz. Iran Milleti 
ile tarihi ve kültürel yakınlığımız bize, onlar 'İçin her 
/aman iyi hisler taşımamıza neden olmuştur. Dost 
ve kardeş milistin en kısa zamanda tekrar huzur ve 
refaha kavuşmasını dileriz. Dost eC'imiz her zaman için 
onlara açıktır. Diğer ülkelerle olduğu gibi, iran'ın da 
iç işlerine karışmayı düşünmediğimiz gibi, karışanlar 
olursa da kınıyoruz. 

Sınır komşumuz Suriye ve Irak'la olan ilişkileri
mizin karşılıklı, dengeli ve güven verici bir ortamda 
devam ettiğini görmekten memnun olduğumuzu be
lirtmek isteriz. 

Balkan komşularımız Bulgaristan, Romanya ve 
Yugoslavya ile olan ilişkilerimizde, keza karşılıklı 
dengeli ve güven verici bir ortamda devam ettiğini 
görmekten memnuniyet duymaktayız, işbirliğinin da
ha da geliştiri'mesini karşılıklı çıkarlar bakımından 
yararlı görüyoruz. 

Sayın Senatörler, 
Ulusal savunmamız ve NATO ile olan ilişkilerimi

ze önemle değinmek isteriz. 
NATO, bizini savunmamızın önemli bir kısmuıı 

kapsamakla beraber, tek başına ulusal savunma ihti
yaçlarımıza istenilen ölçüde cevap vermemiştir. 

Son zamanlara kadar kendi çıkarlarımıza özen ve 
önem vermeden ittifakın genel çıkarları doğrultusun
da hareket ettiğimizi söylemekte kendimizi haklı bu
luyoruz. 

Bir ittifaktan aranan şey'n kendi ulusal savunma
mıza ne derecede faydalı olmakta olduğu veya onun 
kendi ulusal savunmamızın ne kadarını kapsadığını 
tespit ve bu hususta milli yararların düşünülmesidir, 

Bu maksatla; 
— Ülkemizin güvenliğini tamamen NATO'ya bı

rakmayan s 
— İttifaklardan ülkenin güvenliği ve ekonomik 

çıkarlarım öncelikle gözeten, 
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— ittifaklar içinde en az yüklendiği vecibeler ka
dar hak sahibi olduğunu herkese kabul ettiren, 

— Ulusal güvenliğimizin kereksinimi olan silah 
ve teçhizatın tedarikinde en tehlikeli seçeneklerden 
biri olan tek kaynaktan kurtulmayı öngören, 

— Ekonomik bünye ile askeri güç arasında ma
kul bir dengeyi esas sayan, 

— Ulusal güvenlik için gerekli silah ve malzeme
nin, mümkün olan azami ölçüde yurt içinden kendi 
olanaklarımızla sağlanmasını amaçlayan ve bu mak
satla genel sanayi içinde savunma sanayisine gerekli 
yer ve önceliği taşıyan, 

— Ve nihayet, sudan sebeplerle çevre ülkelerin 
en tabii haklarımızı tek taraflı ve uluslararası hukuka 
aykırı olarak olup bitlilerle ihlal etmelerine müsa
maha etmeyen bir sorumluluk anlayışını kabul ve uy
gulamaya başlayan Hükümeti destekler, takdir eder 
ve başarılar dilemekle beraber, Hükümetin işbaşına 
gelmesini izleyen günlerde, üzerinde yoğun bir çalış
maya girilen ulusal savunma stratejisinin oluşumu 
hakkındaki çalışmaları son durumunun nerede oldu
ğunu b;Ime-kten memnun kalacağımızı ifade etmek is
teriz. 

Bugün siyasal ilişkiler ve ittifakların içerisinde 
ekonomik koşullar önemli bir yer tutmaya başlamış
tır. Karşılıklı ve dengeli bir şekilde uluslar, birbirleri 
ile ekonomik yardımlaşmada bulunmaktadır. İttifak 
üyeleri projelere iştirak edebilmek için, kendi ülke
lerinin bu projelerden ekonomik bakımdan ne öl
çüde yararlandıkları hesabını yapmakta ve katılma 
şartları olarak da ekonomik çıkarlarını pazarlık ko
nusu yapmaktadırlar. 

Birçok uluslar ise, silah alımında, alacakları o si
lahların bazı kısımlarının yapımına iştiraki şart ola
rak ileri sürmektedirler. 

Bugün Türkiye dışsatım gücünü çoğaltmak ve is
tihdam yaratmak için bu şekilde hareket etme zo
runluluğuna girmiştir. Bu iş için, kamu ve özel kesi
min gereken temas ve hazırlıklarını gecikmeden yap
ması lazımdır. 

Kıbrıs ve Amerika'nın silah ambargosu nedeni 
ile NATO içindeki huzursuzluğu ve Güneydoğu ka
nadının savunma gereksinmeleri ve bir ölçüde Türk 
ekonomisine NATO üyelerinin katkısını sağlamak 
için iyi niyetli gayretlerin içine girmiş bulunan Sayın 
NATO Genel Sekreteri Luns'un bazı gerçekleri gör
düğüne inanmak isteriz. 
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Yunanistan'ın NATO'nun tekrar askeri kanadına 
dönmesi, bizim istediğimiz şartlar sağlanmadıkça 
mürnlkün olmamalıdır. YunanıLStan'ın, «Hele biz gi
relim, ondan sonra aramızdaki sorunları hallederiz.» 
demesi, kabul edilemez. 

Bir bakıma, Amerikan silah ambargosu, Kıbrıs 
ve Yunan sorunu Türkiye'ye bazı gerçekleri göster
mek ve derlenip toparlanmak için fırsat tanımıştır; 
bunu iyi değerlendirmemiz lazım gelmektedir. 

Son NATO toplantısında Hükümetin, Türkiye sa
vunmasını güçlendirmek için ekonomik kalkınması
na 'katkıda bulunmak ve özeffi'kle savunma sanayiin
de ortak yatırımlar ve teknik yardım yoluyla bazı 
savunma ihtiyaçlarımızın yurt içinden yapılmasını, 
bunlardan bir kısmının ise başka ülkelere pazarlana-
rak, bundan elde edilecek gelirle Türkiye'nin öbür 
savunma gereksinmelerini karşılamasını sağlayacak 
bir yöntem geliştirilmesini talep etmesi çok olumlu
dur, 

Sözlerimizi bitirmeden evvel şunu da belirtmek 
isteriz ki; Çin Halk Cumhuriyetinin barış için bir 
denge unsuru olarak kabul edilmesi, uluslararası 
politikada olumlu bir başlangıç olarak görülmekte
dir. Ancak, dünyadaki yumuşamaya olumsuz etkile
rinden kuşkuluyuz. 

Sayın Senatörler; 

Genel görüşmenin, bazı zorunluluklar nedeniyle 
tespit edilen zamanda yapılamayışından sonra, dünya
da ve Türkiye'de önemli gelişmelerin varlığına tanık 
olduk. Bunların en önemlisi, dört Batılı liderin özel 
zirve toplantısında gündeme aldıkları, dünya sorunla
rı ve Türkiye'ye yardım ile ilgili görüşmeleridir. Al
manya'nın önderlik ettiği, Türkiye'ye ekonomik ve 
sair yardımların sağlanması için girişimlere başlan
mış bulunmaktadır. Bu da, Türkiye'nin sorunlarına 
Batı'nın ilgi göstermeye başladığının bir işareti sayı
labilir. Bu konudaki gelişmeleri yakinen izliyoruz. 
Viyana'da teknik seviyede, Ege Kıta Sahalığı görüş
meleri programlanan şekilde yapıldı. İleri tarihte 
genel sekreterlerin seviyesinde görüşmelere devam edi
leceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu hususta Hükü
metin, haklarımızdan ödün vermeyeceğine inanıyo
ruz. 

Türk dış politikasını yönetenler, sorunları çözmek 
için oldukça yoğun girişimlerin henüz başlangıcında 
bulunuyorlar. Henüz açıklanmamış veya açıklanması
nın yönetime zararı olacak davranışların doğru ve î 
yanlışlarını buradan idare etmek, diğer bir tabirle iş- J 
leri eksik ve yanlış bilgilerle güdümlemek temayül- i 

leri ile esaslar yerine şekilperestlikle uğraşmak, her 
halde Türk dış politikasına sağlıklı bir yön kazan-
dıramaz. 

Sayın Senatörler; 
Özetle diyebiliriz ki; bir yıllık dış politika bilan

çomuzun zararla kapanmadığı kanısındayız. Özellikle 
Kıbrıs, Yunan sorunlarının halli için daha çok me
safe almamızın lazım geldiği ortadadır. Çok taraflı 
ve dengeli dış politikamız, çok geçerli ve tutarlı ol
maktadır. 

Batı ile ilişkilerimizde, ekonomik yardımları çok 
geniş şekilde politik baskı aracı olarak kullanma te
mayülü ortaya çıkmıştır. Batı'nın, sorunlarımızı an
lar görünüp, çarelerine yeterince cevap vermediği or
taya çıkmıştır. 

Koşullarımız ile ilişkilerimizin daha iyi geliştiği 
tespit edilmiştir. 

Bütün bunların neticesi olarak, sözümüzü bitirir
ken diyoruz ki; Türkiye, kendi potansiyelini, jeopoli
tik durumunu da değerlendirerek, sağlayabileceği yar
dımları da seferber ederek, bugünkü ekonomik, sosyal 
ve siyasal sıkıntılardan kurtulabilir. 

Sözlerimi bitirirken, beni dinlediğiniz için Grubum 
adına hepirfize çok teşekkürler ederim. Saygılarımla. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Ziya Gökalp Mülayim, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına. 

CHP GRUBU ADINA ZİYA GÖKALP MÜLA
YİM (Samsun) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Bazı AP'li senatörlerin vermiş oldukları dış poli
tikaya ilişkin Genel Görüşme önergesinde, Ecevit 
Hükümetinin dış politikası eleştirilmektedir. Bu ko
nuda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüş
lerimizi belirtmek üzere yüksek huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyoruz. 

Önce şunu belirtelim ki, sadece bir yıldır İktidar
da bulunan Ecevit Hükümetinin, MC Hükümetinden 
devraldığı bir sürü sorun arasında en başarılı bir 
şekilde yürüttüğü bir konu varsa, o da dış politika
dır. 

Bu bakımdan Adalet Partisinin muhalefete gay
retkeşliği içinde Hükümetin bu sağlam yönüne ne 
maksatla dil uzatmaya kalktığı pek anlaşılamamak
tadır. 

Şüphesiz, dış politikayı Hükümet başarılı bir şe
kilde yürütürken henüz ötesinden gelemediği bazı 
sorunlarla karşılaşmaktadır. Bunların mteîiğinİ iyice 
anlayabilmek için Ecevit Hükümetinin, Cephe Hükü-
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metinden devraldığı dış politikanın görüntüsünü bura- s 
da kısaca hatırlatmakta yarar vardır. 

Sayın senatörler; j 
Bilhassa tkinci Cephe Hükümeti döneminde Koa- ) 

lisyon ortaklarının birbiri ile uyumsuz ve gayri ciddi 
tutum ve davranışları sonucu, ülkenin artan iç so
runlarının etkisiyle Hükümet, dış itibarını tamamen 
yüıtiirmiş durumda idi. Bunun basit bir-iki misalini ver
miş olrnaik için, devrin değişmez Dışişleri Balkanı 
Sayın Çağlayangil, Mısır'a bir resmi ziyarette bulun
duğu sırada Hükümetim Koalisyon ontağı Başbakan 
Yardımcısının bu ziyareti nasıl yerdiği ve bu dış po
litikada atılımını nasıl sonuçsuz bıraktığı hatırlana
caktır. 

Aynı şekilde, bir Başbakan Yardımcısı, İtalya'ya 
resmi mi veya kişisel mi olduğu anlaşılmayan bir 
ziyarette bulunup, milyar dolarlık anlaşma yaptığını 
beyan ettikten sonra, şimdi böyle bir anlaşmanın iz
lerine dahi rastlanamamaktachr. 

Bunun gibi, İran'la 1 milyar 200 milyon dolarlık 
bir kredi anlaşması yapıp, arkasından yine Koalisyon 
ortağı diğer bir bakanın tutarsız karan ile bu anlaş
manın iptal edilmesine neden olunması, o devirdeki 
hükümetin ne derece tutarsız ve uyumsuz bir dış po
litika izlediğini bizlere hatırlatmaya yeter sanırım. 

Bundan başka, o devrin hükümeti, ülke sorunla
rına çare getirmenin aczi içinde, dış politikada çö
züm bekleyen Kıbrıs, Ege, AET sorunları karşısında 
pasif bir tutum izlemiş, Kıbrıs ve Ege sorunlarının 
çözümü için amaçsız bir bekleyiş içine girmiştir. 

Sayın üyeler; 
Bir ülkenin diplomatik ilişkileri büyükelçiler ara

cılığı ile yürütülür. Normal ilişkiler içinde bulundu
ğunuz bir ülkeden büyükelçinizi çeker ve yerine he
men başka birini atamazsanız; diplomaside o ülke ile 
ilişkilerinizi normal seviyede yürütmek istemediğiniz 
anlamına gelir. 

Bugünkü Hükümetin çelişkili, kararsız ve zikzak
lı bir dış politika izlediğini iddia eden Adalet Parti
sinin başında bulunduğu MC Hükümeti, Mısır. İrak, 
Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi çok önemli ülkeler 
dahil, 15 kadar dış temsilciliğimize senelerce büyük
elçi bile atayamamış ve sonunda kaybedilen, muhak
kak ki Devletimizin itibarı olmuştur. 

Bir ülkenin iç durumu ile dış politikası sıkı sıkıya 
bağlantılıdır. Ülkenin ekonomik sorunlarını, içeride 
para basmak ve dışarıda da ödeme gücünüzün çok 
üstünde ve çok ağır şartlarla borçlanmak suretiyle 

çözmeye kalkarsanız, ülke kısa zamanda bir enkaza 
dönüşür. Nitekim Türkiye'de MC döneminde bu ol
muştur. 

Sayın senatörler; 
Ecevit Hükümeti, İktidara gelir gelmez, dış poli

tikaya gerekli atılımı ve dinamizmi getirmiş, Türki
ye, devletlerarasında layık olduğu yeri ve itibarı tek
rar kazanmıştır. 

Ecevit Hükümeti, ülkenin üzerinde «Demokles 
kılıcı» gibi duran Amerikan silah ambargosunu, iz
lediği açık ve güvence veren tutumu ile kaldırmayı 
başarmış ve kısa zamanda boş büyükelçiliklere ge
rekli atamaları yaparak bu Devletle ilişkileri tekrar 
normal düzeye dönüşttürrnüştür. 

Bu arada Ecevit Hükümeti, diğer devletlerle üst 
düzeyde temaslara bir canlılık getirmiştir. MC döne
minde yapılan amacı belirsiz seyahatler yerine, Baş
bakan Ecevit ve Dışişleri Bakanı Ökçün, ülkemizin 
çıkarlarını önplana alarak, yakın komşularımızla, 
dost ve müttefiklerimizle ve bağlantısız devlet ileri ge
lenleriyle karşılıklı diyaloglar kurmaya başlamışlar
dır. 

Ecevit Hükümetine kadar pasif ve dondurulmuş 
dış ilişkilerimiz yeni bir enerji ve dinamizm kazan
mıştır. 

Sayın Senatörler; 
Son bir yılda, bildiğiniz gibi, dünyada mevcut 

dengeyi değiştirecek nitelikte önemli olaylar geliş
mektedir. Bu gelişmelerle paralel olarak, ülkemizin 
uluslararası ilişkilerin önemi de artmış bulunmakta
dır. Gerek ülkemizin içinde bulunduğu bölgedeki 
dengeyi etkileyecek olaylar, gerekse iki süper güç 
yanında bir üçüncüsünün dünya sahnesine çıkma ha
zırlıklarında bulunması, dünyada yeni bir dengenin 
kurulmakta olduğunu göstermekte ve bu bakımdan 
Hükümetimizin ulusal çıkarlarımızı göz önünde tu
tarak, savunma gereksinmelerimize öncelik veren çok 
yönlü ve aktif bir dış politika izlemesini gerektirmek
tedir. 

Diyebiliriz ki, Ecevit Hükümeti, bu gelişmeleri 
i zamanında görmüş, tespit etmiş ve gereken dış poii-
| tikayı başarıyla izlemeye koyulmuştur. Bu yaklaşım 
i doğrultusunda hareket eden Ecevit Hükümeti, Yu

nanistan ile uzun yıllardan beri süregelen uyuşmaz-
lıkların, iki ülkenin yaşamsal çıkarlarını göz önünde 

j tutan hakça bir ilişkiler şekline dönüştürülmesi için 
elinden gelen her türlü çabayı sarf etmiştir. Bu uyuş
mazlıkların çözümlenmesi için en büyük engel, Yu
nanistan'ın, arkasına yakın dostu saydığı birtakım 
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ülkeleri alarak bu uyuşmazlıkları çözmek istemesi ol
muştur. Yunanistan'ın diplomasi geleneği içinde yer 
alan bu tutumunun, uyuşmazlıkların çözümünü ge
rektiren en önemli etken olduğu bir gerçektir. Öyle 
ümit ediyoruz ki, Yunanistan'ın sürdürmek istediği 
bu geleneğin, Türkiye ile olan uyuşmazlıklarını çö
zümlemek şöyle dursun, daha da güçleştirdiğini, bu
gün başta Yunanistan ve Yunanistan'a destek olan 
ülkeler anlamış olsunlar. 

Yukarıdaki gerçeği gözden kaçırmadan, Yunan
istan ile kopuk olan ikili diyalogun kurulması için 
Ecevit Hükümetinin sarf ettiği çabaları burada mem
nuniyetle kaydetmek isteriz. 

Baştaki isteksizliğe rağmen, biraz da uluslararası 
kamuoyunun baskısıyla Yunanistan Başbakanının Sa
yın Ecevit ile ilk kez Montreux'de daha sonra 
Washington'da görüşmelerini kabul etmesi, buna pa
ralel olarak, iki ülke Dışişleri Bakanlarının ortaya çı
kan her olanaktan yararlanarak görüşmelerini sür
dürmeleri ve bu arada iki ülke Dışişleri Genel Sek
reterlerinin buluşmalarının kurumsallaşması, Hükü
metin olumlu çabalarının ortaya koyduğu somut so
nuçlardır. 

Bu vesileyle, Hükümetin sürdürdüğü yaklaşıma 
uluslararası düzeyde haklılık kazandıran Uluslararası 
Adalet Divanının 19 Aralık tarihli Kararına da de
ğinmek isteriz. 

Ege kıta sahanlığı uyuşmazlığının halli için Yu
nanistan'ın tek taraflı olarak açmış olduğu davaya 
bakmaya yetkisi olmadığını kararlaştırmakla, saygı
değer yargıçlardan kurulu bu Yüce Divanın, hakkın 
ve hukukun gerektirdiğini bizim düşündüğümüz yol
da gerçekleştirmiş olmasından memnuniyet duyduğu
muzu belirtmek isteriz. Bu kararın da etkisiyle, siyasi 
yönü ağır basan uyuşmazlıklarımızın halli için Yu
nanistan'ın sürdüregeldiği oyalama politikasını bir 
yana bırakarak, anlamlı müzakereler yapmak üzere, 
ciddi biçimde Türkiye ile bir masaya oturacağını iç
tenlikle ümit ediyoruz. 

Sayın Senatörler; 
Ecevit Hükümetinin Türk dış politikasını Kıbrıs 

ipoteğinden kurtarma yolunda sarf ettiği olumlu ça
balara da değinmek isteriz. Rum ve Yunan tarafla
rının Kıbrıs sorununu uluslararası forumlarda Türki
ye aleyhine propaganda aracı olarak kullanmak iste
meleri, çözümü çeşitli dış baskılardan yararlanarak 
aramaları ve Denktaş - Makarios anlaşmasında yer 
alan ilkeler dışına çıkarma çabaları nedeniyle, Tür
kiye ve Kıbrıs Türk Federe Devletinin içtenlikle iste

melerine rağmen, Ada'da toplumlararası görüşmeleri 
başlatmak şimdiye kadar mümkün olamamıştır. Kıb
rıs Türk tarafının Nisan 1978'de ortaya koyduğu 
somut ve özlü önerilere ve yapıcı çağrılara rağmen 
Rum tarafı olumsuz tutumunu değiştirmemiştir. Rum 
tarafının, Birleşmiş Milletler dahil, her türlü ulus
lararası forumdan yararlanarak Türkiye aleyhine olum
suz bir tutum içine girmesi, toplumlararası görüşme
ler sürecini baltalamaktan başka bir sonuç verme
mektedir. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bu yıl kabul 
edilen karar, Kıbrıs konusunda Belgrat Bağlantısızlar 
konferanslarda alınan 'kararın tekrarından başka bir 
şey değildir. Daha doğru bir deyimle, Bağlantısızlar 
Toplantısının aldığı bir karar, Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulunda âdeta tescil etttirilrniştfır. Bu kararı, Kıb
rıs Türk Federe Devletinin geçtiğimiz yıl içindeki es
nek ve uzlaştırıcı tutumuna rağmen, kabul edilmiş hak
sız ve dengesiz bir karar olarak nitelendirmek gerekir. 

Geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 
9 Kasım 1977 tarihinde kabul edilen Kararla, bu yıl 
kabul edilen Kararın aynı amaca yönelik ifadeler içer
diği görülmektedir. Öte yandan, Kıbrıs Rum Yöneti
minin, Genel Kurulda alınan kararlardan cesaretlene
rek özel toplantıya çağırdığı Güvenlik Konseyine yap
tırımlarla ilgili bir karar aldıramadığı görülmüştür. 

Güvenlik Konseyinin çalışmalarında, Kıbrıs'a 
ilişkin olarak, Kıbrıs'taki bir etnik grup temsilcisini 
ve Kıbrıs Rum Yönetimi temsilcisi yanında, bir de 
Rum toplumu adına bir diğer temsilciye söz aldırma 
çabası sonuçsuz bırakılmıştır. Rumların bu son giri
şimleri, almaçlarına ulaşmak için uluslararası ilişkiler
de herkes için geçerli olması gereken, her türlü ne
zaket kurallarından yoksun oldukları bir kere daha 
kanıtlanmış bulunmaktadır. 

Sayın Senatörler; 
Genel görüşme önerisinde söz konusu edilen Kıb

rıs'la ilgili Amerikan planına gelince : 

Amerikan Hükümetinin Kıbrıs hakkında bir plan 
sunduğu gazetelerden öğrenilmiştir. Anlaşıldığına gö
re. Amerikan Hükümeti Kıbrıs sorununu halletmek 
işgüzarlığı ve Türk - Yunan ilişkilerini düzeltmek 
amacıyla böyle bir girişimde bulunmuşsa da, bunun 
resmi ve gerçek niteliği henüz açıklanmamıştır. Yapı
lan eleştirilerden, bu planın Birleşmiş Milletlerin Kıb-, 
rıs konusunda aldığı kararlarla, Denktaş - Makari
os anlaşması ilkelerinden esinlenmekte olduğu an
laşılmaktadır. Kıbrıs'ın 1974'den evvelki statüsüne 
dönüştürülmesine yol açıp, Ada'daki soydaşlarımı-
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zın güvencesini tekrar tehlikeye sokacak bu çeşit 
önerilerin, tabiatıyla tarafımızdan kabulü düşünü
lemez. Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs'la ilgili 
bir plan hazırladı diye Ecevit Hükümetini ağır bir 
dille itham etmeye de Muhalefetin hakkı olmasa 
gerekir. Zira her ülke Kıbrıs'la ilgili bir plan hazır
layabilir Nitekim, son olarak Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Waltheim da, Kıbrıs'la ilgili bazı 
öneriler hazırlamış ve Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum 
Devletleri buna göre masaya oturacaklarını bildir
mişlerdir ki, bu önemli bir gelişmedir. 

Sayın Senatörler; 
Adalet Partililerin verdikleri önergede, Ecevit 

Hükümetinin Türkiye'nin bağlı bulunduğu anlaşma
lara sanki uymayacakmış gibi bir eda sezilmekte
dir. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, halka ver
diğimiz sözü tuttuğumuz kadar, devletlere verdiği
miz sözü de tutarız. Bu bakımdan Türkiye'nin bağ
lı bulunduğu NATO içinde, taahhütlerini ve vecibe
lerini yerine getirmesine de dikkat etmekteyiz. Bu
nunla beraber ahde vefayı Adalet Partisinin anladı
ğı şekilde, körükörüne bir sadakat olarak yorumla
mak istemiyoruz. Anlaşmaların her üyeye sağladığı 
esnekliği içinde, Türkiye'nin yüksek çıkarları doğrul
tusunda gerekli gördüğümüz diplomatik faaliyetleri 
yürütmekteyiz. 

NATO açısından, Türkiye için Hükümetin üze
rinde durduğu ve takdirle karşıladığımız bir konu 
da, Anlaşmanın ikinci maddesinin işletilmesi suretiy
le NATO üyelerinden ekonomik destek sağlama ça
basıdır. Ecevit Hükümetinin girişimlerinin, NATO 
Genel Sekreteri Luns ve Başkomutan General Haig 
tarafından olumlu karşılandığı bilinmektedir. NATO 
üye devletlerinin de bu konu üzerine eğildikleri gö
rülmektedir. 

Son günlerde güncellik kazanmış bulunan, Yu
nanistan'ın tekrar NATO'ya dönmesine gelince : 

Biz, Yunanistan'ın NATO askeri kanadına geri 
dönmesine karşı değiliz. Dış politikamız gerçekçi ve 
yapıcı ilkelere dayandığından, Yunanistan'ın askeri 
entegrasyona yeniden katılmasıyla, NATO Güney ka
nadının sağlamlaşacağı bile düşünülebilir. Tabiatıyla, 
Yunanistan'ın müracatının, askeri kanada geri dönme
si sağlanırken, Türkiye'nin durumunun ve çıkarla
rının zayıflamamasına da dikkat edilmelidir. 

Türkiye, bu dönüş dolayısıyla özellikle Ege'deki 
haklan konusunda Yunanistan'a hiç bir taviz verme
meye kararlıdır ve bu görüşünü bütün ilgililere du
yurmuş bulunmaktadır 

Sayın senatörler; 
Genel görüşme önergesinde Ecevit Hükümetinin 

Avrupa Ekonomik Topluğuyla ilişkileri askıya al
dığından söz edilmektedir. Halbuki, Cephe Hükü
metinin tutarsız dış politikası o devirde AET ile olan 
ilişkilerimizde de görülmüştü. AET'ye tam üyelik 
için geçiş dönemi ilerledikçe görülmektedir ki, Türki
ye ile Avrupa Ekonomik Topluluğunun verdikleri 
karşılıklı ödünler arasındaki farklar, ikili ilişkileri den
gesizliğe itmiştir. Türkiye'nin verdiği ödünler açık 
ve kesindir. AET'nin ise, kollektiftir ve otomatik 
olarak yürürlüğe girmedikleri için, uygulamada ak
saklıklar olmaktadır. 

Nitekim, Katma Protokolde öngörülen serbest 
dolaşım, dokuma ve tarım ürünleriyle ve bazı sanayi 
ürünlerimizin sürümüyle ilgili kolaylıklar şimdiye ka
dar düzenli bir şekilde Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu tarafından uygulanmamıştır. 

Sorunu nihai şekilde çözüme bağlamak için, ka
nımızca anlaşmaların tümüyle yeniden ele alınması, 
karşılıklı ekonomik çıkarların dengeli olarak yeniden 
kurulması ve bunu yaparken konunun, gerek Avrupa 
Ekonomik Topluluğu, gerek Türkiye için taşıdığı si-
5'asi önemin gözden kaçırılmaması gerekmektedir. 

Sayın senatörler; 

Avrupa Ekonomik Topluluğuyla ilgili olarak 
üzerinde önemle durulması gereken bir konu da, Yu
nanistan'ın Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye
liği konusudur. Türkiye'nin de ileri de AET'ye tam 
üye olması Hükümetimizce benimsendiğine ve bu 
yolda çaba harcandığına göre, zamanı geldiğinde 
Topluluğa tam üyelik için müracaat ettiğimizde, o za
man üyelerden birisi olacak olan Yunanistan'ın ve
tosuyla karşılaşmamız ihtimalini şimdiden düşünmek 
ve şimdiden bunun önlemlerini almamız gerekmek
tedir. Nitekim, önümüzde Avrupa Ekonomik Top
luluğuna olan yüklenimlerimizin 5 sene için ertelen
mesi görüşmeleri, daha sonra Katma Protokolün 
tadili müzakereleri vardır. Bu görüşmeler sırasında 
Türkiye için hayati bir sorun olan bu konunun açı
ğa vurulması ve AET'ye tam üye olacağımız zaman 
duygusal politika yüzünden veya siyasi ödün sağla
mak amacıyla gerek Yunanistan tarafından doğrudan 
doğruya veya endirekt bir şekilde veto ile karşılaş
mamızı önlemek için şimdiden bazı girişimlerde bu
lunulması doğrul olacaktır. 

Bunun gibi, aynı ürünleri üreten Yunanistan'ın 
AET'ye tam üyeliğinden sonra, ihraç ürünlerimizin 
zarar görmemesi için de önlemler alınmasına Hü-
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kümetimizce çaba sarf edileceğine kuşkumuz yok
tur. 

Sayın senatörler; 
Ecevit Hükümeti döneminde, gerek Amerika Bir

leşik Devletleri, gerekse Sovyetler Birliği ile son 
yıllarda bozulan ilişkilerimizin düzelmesi için de 
adımlar atılmıştır. Ambargo kaldırıldıktan sonra 
Amerika ile ilişkilerimizin normal düzeye dönüştü
rülmesi için karşılıklı girişimlerde bulunulmaktadır. 
Ecevit Hükümetinin bu konuda izlediği gerçekçi ve 
ülkenin ulusal çıkarlarını her şeyin üstünde tutan 
girişimlerini takdir etmemiz gerekir. 

Diğer taraftan, ideolojik ve rejim farklarının iyi 
komşuluk ilişkilerini etkilemeyeceği görüşünden ha
reket eden ve bu ilişkileri karşılıklı saygı ve içişlerine 
müdahale etmemek ilkesine dayandıran Türk ve Sov
yet Hükümetleri iktisadi ve kültürel konularda ilişki
lerini geliştirmektedirler. 

«Detantj» ilkesinin bir görüntüsü de Sovyetlerle 
ve Doğu Bloku ülkeleriyle geliştirilen bu ilişkilerde 
fark edilmektedir. Ülkemizin çıkarlarına olan bu 
çeşit gelişmeler de memnunlu'ki'a fkarşılanmalktadır, 

Gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek Sovyet
ler Birliği ve gerekse dünyanın bütün diğer ülkeleriyle 
ekonomik ve siyasal ilişkilerin geliştirilmeye çalışıl
ması, önergede iddia edildiği gibi, yer ve kamp ara
ma değil, Ulusal Kurtuluş Savaşını 1920'lerde yap
mış olan Atatürk Türkiye'sinin dünyadaki gerçek 
onurlu yerini alma hareketidir. 

Sayın senatörler; 
Son olarak da, ekonomik sorunların dış politika 

ile ilişkisi üzerinde durmak istiyoruz. Zamanımızda 
ülkelerin iktisadi durumları, bunların izledikleri dış 
politika ile çok sıkı bağlantılıdır. Bir ülke iktisaden 
kuvvetliyse, dünya sahnesinde sözü daha çok duyu
lur ve dinlenir. 

Türkiye, hepimizin bildiği gibi, Cephe Hükümeti 
döneminde izlenen savurgan ve plansız, amaçsız, dış 
borçlanmaya dayanan iktisadi politika sonucu bir 
yıkıntı haline gelmiştir. Dolayısıyla Cephe Hükü
metinin dış politikada itibarı yitirmesinin başlıca ne
deni de, ülkenin içine düşürüldüğü bu kötü ekonomik 
koşullar olmuştur. 

Şimdi, Ecevit Hükümetinin bütün çabası, ülke
nin bu kötü iktisadi durumunu düzeltmektir. Alın
mış olan ve alınacak önlemler sayesinde ülke ekono
misi rayına oturtulacak ve bunun sonucu halkımızın 
özlediği gerçek kalkınma hamleleri düzenli bir şekil
de yürütülecektir. Fakat bu gerçekleşinceye kadar 

I iktisadi durumumuzu yakinen bilen devletlerle dış 
politikamızı arzulanan seviyede ağırlığımızı koyarak 
yürütmenin güçlüğünü takdirinize sunuyoruz. 

Bütün bu icraata esas olan iyi niyettir. Ecevit 
Hükümeti iyi niyetle ülkenin iç ve dış sorunlarına 

I sarılmıştır ve bunların üstesinden gelmek için azami 
çaba harcadığını insaf sahibi hiç kimse inkâr edemez. 

I Bunun bilinci içinde olan halkımız da, tutumuyla ve 
oylarıyla işte bunun için Cumhuriyet Halk Partisini 
desteklemektedir. 

Burada konuşmamı bitirir, Cumhuriyet Halk Par-
J tisi Grubu adına Yüce Senatonun değerli üyelerine 

saygılar sunarım. (CHP ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grubu sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Söz sırası Sayın İlhan'dadır. Bu-
I yurun Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; 

Adalet Partisi Grup Başkanvekili Sayın Dalokay 
ve arkadaşları tarafından, Türkiye'nin dış politikası 

I konusunda Genel Görüşmenin açılmasına ilişkin öner
genin Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda oy-

I birliği ile kabul edilmiş olmasını büyük bir memnu-
I niyetle karşıladım. 
I Nitekim, Cumhuriyet Senatosunda 27.7.1978 gü

nü yapmış olduğum gündem dışı konuşmamda Tür
kiye'nin jeopolitik durumu ve dünyanın değişen şart-

I lan açısından izlenmesi gereken dış politikanın tes-
I piti için Cumhuriyet Senatosunda bir genel görüşme-
I nin açılmasının yararlı olacağını belirtmiştim. Herhan-
I gi bir parti ve hükümeti hedef almadan, küçük po

litik hesaplardan uzak, Türkiye'nin genel dış politika -
I sı konusunda açılacak böyle bir genel görüşme so-
I nucunda, uzun vadeye dayalı, detant anlayışına uy-
I gun, dünya barışını hedef alan ve ülkemize, ulus-
I lararası alanda tarihi, coğrafi ve stratejik durumumu

zun hakkı olan saygınlığı sağlayacak bir politikanın 
I saptanmasını istemiştim. Aradan altı aylık bir zaman 
I geçmiş olsa da, böyle bir genel görüşmenin açılma-
I sının ülkemizin yararına olacağına inanıyorum. 
I İnşallah bu görüşmeler Türkiye'nin uzun vadeli 
I bir dış politika izlemesine yardımcı olur ve genel gö-
I rüşme amacına ulaşır. 
I Sözlerime başlamadan evvel, genel görüşme açıl-
I masını isteyen ve bunun için önerge vermiş olan üye 
I arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkürlerimi sunmak is-
I terim. 

Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümetinin 
görev başında bulunduğu 1978 yılının gerek Türkiye' 

I de cereyan eden olaylar ve gerek şu uluslararası iliş-
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kiler açısından çok hareketli geçmiş olduğu hepini
zin malumlarıdır. Öyle sanıyorum ki, bunda, 27 yıl
dan beri muhalefette bulunan Cumhuriyet Halk Par
tisinin hükümet kurmuş olmasının ve bunun neticesi 
olarak yıllardan beri tasarladığı ve bir türlü uygula
maya koyma fırsatını bulamadığı düşünce ve strateji
lerin rolü büyük olmuştur. 

1979 yılının ilk ayının birinci yarısında bulunuyo
ruz. Daha şimdiden, 1979 yılının da 1978 yılı gibi, en 
azından uluslararası ilişkiler bakımından hareketli ge
çeceğini gösteren belirtiler mevcuttur. 

9 Ocakta Viyana'da Yunanistan ile kıta sahanlığı 
konusunda görüşmelere tekrar başlanmıştır. Amerika 
Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı 10 ve 
11 Ocak günlerinde dışişleri ile ilgili bazı temaslarda 
bulunmak üzere Ankara'ya gelmişlerdir. 

16 Ocak tarihinde yine Ankara'da Amerika Birle
şik Devletleri ile ortak tesisler konusu veya savunma 
işbirliği üzerinde görüşmeler başlamıştır. 

Üçüncü Ecevit Hükümeti işbaşına geldiği zaman 
Türkiye'nin ekonomik durumu çok kötü idi. Aynı şe
kilde, koalisyonu oluşturan partilerin Kıbrıs hakkın
daki görüşleri de birbirinden ayrı idi. 

Bu sebeple Kıbrıs konusunda MC Hükümetleri 
insiyatifi ellerine alamamışlar ve statükoyu devam et
tirmeye çaba göstermişlerdir. Bunun için büyük vaat 
ve ümitlerle göreve gelen Ecevit Hükümetinden, özel
likle Kıbrıs ve anarşi konusunda çok şeyler bekleni
yordu. 

Üzülerek belirtmek isterim ki, bugüne kadar Kıb
rıs konusunda hiç bir ilerleme olmamış ve hatta bazı 
hususlarda mevcut durum dahi korunamamıştır. 

Mart ayında Montreux'de Yunanistan Başbakanı 
Karamanlis ile görüşen Sayın Ecevit'in, «Yunanistan 
ile gerçek bir çıkar çatışmamız yoktur.» şeklindeki be
yanatlarına, Ecevit'in bu iyi niyetine, Yunanistan, Baş
bakanı Karamanlis'in de katılmasını ve Kıbrıs soru
nu, Ege kıta sahanlığı ve Ege hava sahası konuların
da Türkiye'nin haklı taleplerine kulak vermesini çok 
isterdik. 

Aradan geçen bir yıllık zamandan sonra Yunan
istan ile Türkiye arasında çok önemli çıkar çatışma
larının bulunduğunu artık Sayın Başbakan Ecevit de 
kabul etmek zorunda kalmışlardır. 

Kıta sahanlığı konusunda Yunanistan'ın Ağustos 
1976'da Uluslararası Lahey Adalet Divanına yapmış 
olduğu müracaat, «Yetkisizlik» kararıyla sonuç
lanmıştır. Halbuki Yunanistan, özellikle müracaat 
ettiği sırada, sözü edilen Adalet Divanından kendi 
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lehine bir karar çıkacağına inanmıştı. Türkiye ise 
daha ilk günde, «Bu konuda Uluslararası Adalet 
Divanının yetkisiz olduğunu)» söylemiş ve bu sebeple 
sözü edilen Yüksek Mahkemeye, görüşünü savunmak 
için avukat dahi göndermeye lüzum hissetmemiştir. 

19 Aralık 1978 tarihli Divan kararı görüşümüz 
paralelinde olmuş ve Yunanistan'ın isteği bu suretle 
reddedilmiştir. 

Biraz önce belirttiğim gibi, 9 Ocakta Viyana'da 
Türkiye ve Yunanistan temsilcileri arasında bu hu
sustaki görüşmelere tekrar başlanmıştır. 

Hava sahası konusunda 1978 yılının Temmuz ve 
Ağustos aylarında İstanbul ve Atina'da yapılan tek
nik görüşmelerden hiç bir sonuç alınamamıştır. Türk 
Hükümetinin, tekrar NATO'ya dönmek isteyen Yu
nanistan'a karşı, hava sahası sorununu bir koz ola-

i rak kullanmış olması ve bunda ısrar etmek niyetinde 
i bulunmasını çok yerinde bir hareket olarak kabul 

ediyorum. Arzumuz, bu konudaki ikili görüşmelerin, 
her iki ülkenin yararını gözönünde bulunduracak şe
kilde; fakat en kısa zamanda sona ermesidir. 

Ege hava sahasının kontrolünü ne zamana kadar 
Yunanlılar tek taraflı olarak sürdüreceklerdir? Ve 
bu insanlık dışı haksız tutumlarına Türkiye ve diğer 
Avrupa ülkeleri ne zamana kadar göz yumacaklar
dır? 

Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletlerde 1978'de 
alınan kararlar, bundan evvel aynı konuda alınan 
kararlardan daha ağır hükümleri getirmiştir. Bu su
retle, geçen bir yıllık süre içinde, biraz önce söyle
diğim gibi, Ecevit Hükümeti süresince, Sayın Baş
bakanın olağanüstü çabalarına rağmen Kıbrıs ko
nusunun çözümünde, Kıbrıs'lı Türklerin lehinde her
hangi bir gelişme olmamıştır. 

Ayrıca, Adadan gelen haberlere göre, Kıbrıs'ın 
Türk kesiminde siyasi partiler, Türkiye'de olduğu 
gibi birbirlerine girmişlerdir. Adada yıllardan beri 
çözümlenmeyen iktisadi sorunlara şimdi de iç siyasi 
sorunun eklenmiş olması çok ciddi ve düşündürücü 
bir durum yaratmıştır. 

1978 Bütçe görüşmelerinde yaptığım konuşmada, 
«Sorunun çözümünde uzun vadeye dayanan kesin ve 
kararlı bir politikanın ortaya konulması gereğini» 
vurgulamış ve «Daha henüz Kıbrıs siyasetimizi, 
haklı davamızı dünya kamuoyuna tanıtamadığımızı 
belirmiştim.» 

Şimdi Sayın Dışişleri Bakanına soruyorum : 
Yunanistan'ın yayınladığı yüzlerce broşür, kitap 

ve uydurma filmler karşısında Dışişleri Bakanlığı
mız Sayın Başbakanın kişiseli gayretleri dışında dün-
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ya ülkelerine Kıbrıs soranumuzdaki haklı davamızı 
anlatmak için ne yapmıştır ve ne yapmayı düşünmek
tedir?.. 

Buna karşı Yunanistan'ın propoganda yolu ile 
davalarını tanıtmak için nasıl çalıştığını ve nelere 
başvurduğunu belirtmek için somut bir örnek vermek 
istiyorum : 

Sayın Başbakanın 1978'de Brüksel'deki NATO 
üyeleri toplantısına gitmesi ve Karamanlis ile tekrar 

. görüşmesinden iki gün önce Yunanistan'ın Brüksel 
elçiliğinden Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ad
resime Yunanlıların Kıbrıs konusunda haklı olduk
larını bildiren ve Türkiye'yi yeren iki adet broşür 
göndermiştir. Bunlardan bir tanesini alır almaz o 
sıralarda Brüksel'e gitme hazırlığı içinde olan Sayın 
Dışişleri Bakanı Profesör Dr. Gündüz Ökçün'e ile
tilmek üzere ilgililere verdim, ikinci broşürde şu 
anda yanımdadır, arzu ederlerse bunu da Sayın 
Bakana verebilirim. 

Almanca, Fransızca, ingilizce ve Rumca olarak 
bastırılmış bulunan broşürden Türkçeye çevirdiğim 
bir şiiri Yüce Senato üyelerinin takdirlerine sunarken; 
Yunanistan'ın hangi yalan ve iftiralarla dünya kamu
oyunu oluşturmaya çalıştığını göstermek istiyorum. 
Bu şiiri (Broşürden anladığıma göre) Türk hükü
metleri 20 Temmuz Kıbrıs Barış Bayramında halka 
zorla söylettiriyormuş. Fransızcadan tercüme etti
ğim kısım : 

«intikamım damarlarımın içinde aktıkça» 
Kalbim Türkiye için çarptıkça, 
Yunan kelimesi lügatlarda kaldıkça. 
Allah adına kinim beni terk etmeyecektir. 
Bin Yunan başı bu kinimi dindiremeyecek, 
Bir taş ile onlardan 10 bin tanesini öldüreceğim, 
Onlardan 20 bin tanesinin dişlerini sökeceğim, 
Onlardan 30 bin tanesini denize dökeceğim, 
Allah adına kinim beni terk etmeyecektir.» 
Olduğu gibi tercüme ettiğim için kafiye eksikliği 

oldu. Broşürde, Kıbrıs'ta bulunan iki cemaat ara
sında mevcut iyi ilişkilerin Türk hükümetlerinin tah
rikleriyle bozulduğu belirtilmektedir. 

Asırlardan beri beraber ve komşu olarak yaşamış 
olduğumuz Yunanlıların mücadele yöntemlerini ve 
karekterlerini herkesten evvel biz Türklerin ve özel
likle Türkiye Dışişleri Bakanlığının çok iyi bilmiş 
olması gerekir. Hıristiyan dünyasının bu şımarık 
çocuğu yerine göre diğer ülkelerin acındırma duygu
larına hitap ederek, yerine göre de albaylar cunta
sından sonra Yunanistan'da uygulanmaya başlanan 
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demokratik rejimin davamını sağlamak için başkala
rının ve özellikle Türkiye'nin taviz vermesi gerekti
ğini elündelkd 'kuvvetli propaganda imkânlarıyla anla
tarak adım adım hedeflerine varma çabasındadırlar. 
Hıristiyan dünyası kamuoyu Yunanistan'ın görüşü
nün haklı olduğu kanaatindedir. Daha doğrusu bu 
konuda bir önyargı oluşmuş durumdadır. Kıbrıslı 
Rumlar ve Yunanistan bu görüntüyü verebilmek ve 
sürdürebilmek için her türlü imkân ve yola başvur
muşlardır. 

Sayın Senatörler; 
Bakınız bu hususta Claude Renglet isminde bir 

Frasızın « Quarante Millions de Turcs» (40 milyon 
Türk) adlı kitabın 25 - 26'ncı sayfalarında neler 
söylemektedir : 

«Batı dünyası Türkleri tarih boyunca Yunanlıların 
gözü ile görmüştür. Bu suretle Yunanlıların bütün 
düşmanları Avrupalılara barbar olarak tanıtılmıştır; 
Persler gibi Türkler gibi. Böylelikle eski Yunanlı
ların bütün faziletlerini biz otomatik olarak ve bilinç
siz bir şekilde şimdiki Yunanlılara mal etmişiz. Nite
kim, Türkiye'ye ömrü boyu ayağını basmamış olan 
Victor Hugo (Türkler geçtikleri her yeri yıkıp, yas 
içinde bırakmışlardır) diyecek kadar Yunan etkisi 
altında kalmıştır.» 

Değerli senatörler; 
Gördüğünüz gibi gerçekleri anlattığımız zaman 

bizi anlayacak onlar da vardır.' Yeter ki, biz bu 
konuda kendimize düşeni yapalım; fakat kendimize 
düşeni yapıyor muyuz, yoksa tam tersini mi yapıyo
ruz? Şimdi de bu konuda somut bir örnek vererek 
hükmü takdirlerinize bırakıyorum : 

Arjantin'de yerleşmiş bir Türk dostumdan aldı
ğım bir mektuba göre, Buenos Aires'te diplomatik 
muhabir ve televizyon yapımcısı olarak ün yapan ve 
Türklere olan sevgisinden dolayı bütün programları
na Türk müziği ile başlayan bayan Elsa Etchegaray 
büyük bir Türk dostu idi. Ancak, bundan altı ay ön
ce televizyondaki programında Türkiye'ye ait bir fil
mi oynatmak ve Türkiye'ye gelip ülkerriiz hakkında 
filim çevirmek üzere Buenos Aires Büyükelçiliğimize 
başvuran bayan Elsa, bizzat Büyükelçimiz tarafından 
çeşitli hakaretlere maruz kalmış ve ikinci sınıf insan 
olarak nitelendirilmiştir. Büyükelçimiz kendisine 
ikinci sınıf insanlarla görüşmek istemediğini söyle
miş ve kendisine kapıyı göstermiştir. 

Sayın senatörler; 
Tahmin edeceğiniz gibi o günden bu yana bu ba

yan bir numaralı Türk düşmanı kesilmiş ve prog
ramlarını ona göre hazırlamıştır. Sayın Bakana ola-
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yi incelemeleri için bayanın adresini veriyorum. 
(Elsa Etchegaray, Grecia - 4720 1 er Etage App. 10 
Buenos Aires - Arjentina) Buenos Aires Büyükelçi
mizin bayan Elsa'ya karşı takındığı tutum ve dav
ranışını huzurunuzda kınamam gayet tabiidir. Bu ör
nek ülkemizin tanıtılması hususunda bazı Dışişleri 
mensuplarının ne kadar çağın gerisinde kalmış oldu
ğunu açıkça göstermektedir. 

Sayın senatörler; 
4 Aralık 1978 Basın Yayın bildirisine göre, Ame

rikan Film Enstitüsünde «Attila 74» Yunan propa
ganda filmi gösterilmiştir. Michael Cocoyannıs'ın 
eseri olan film, 1974 Kıbrıs olayında Türkiye'yi sal
dırgan bir Devlet olarak göstermekte ve Türkiye'nin 
adada işkence ve katliamlarda bulunduğunu belirt
mektedir. 

Sayın senatörler; 
Türk kamuoyunu uzun süre meşgul eden ve bü

tün dünyada Türkleri barbar ve vahşi olarak gös
termeye çalışan «Gece Yarısı Ekspresi» filminde rol 
alan ve Türkçe konuşan aktörlerin Kıbrıslı Rum ve 
Ermeni oldukları ve bu filmin de Yunan sermayesi 
ile çevrilmiş olduğunu biliyoruz. Bütün bu Yunan 
propagandası karşısında biz ne yapıyoruz? Karşı pro
pagandanın ne kadar etkili olduğunu belirtmek için 
yine «Gece Yarısı Ekspresi» filminin 10 . 10 . 1978 
günü Maryland Üniversitesinin College Park Cam-
pus'unda (150 kadar öğrenci huzurunda - esrar ka
çakçısı Billy Hayes ile yapılan tartışmalar sırasında 
iki Amerikalının Türkiye'de bulundukları için bu ül
keyi ve toplumunu yakından tanıdıklarından dolayı 
Billy Hayes'in söylediklerinin ve filmde gösterilenle
rin gerçekle ilgisi bulunmadığını söylemeleri ve so
rularıyla Hayes'i sıkıştırmaları karşısında, Hayes ve 
yanındakiler Üniversiteden acele ayrılmak zorunda 
kalmışlardır. 

Geçen yılki bütçe görüşmeleri sırasında Sayın Ba
kan tanıtma ve propagandaya önem vereceklerini 
söylemişlerdi. Bu konuda yapılan çalışmalar hakkın
da Sayın Bakanın Yüce Senatoya bilgi vermelerini 
istiyorum. 

Türkiye ise çok haklı olduğu Kıbrıs davasını, 
Ege kıta sahanlığı ve FIR hattı sorunlarını Hıristi
yan dünyasına, Yunan propagandalarından çok da
ha kuvvetli ve bilinçli bir şekilde duyurması şart
tır. Görevimizin Yunan propagandası karşısında çok 
zor olduğunu peşinen kabul etmemiz gerekir; ama 
sistemli bir çalışma ile bunun başarılabileceğine, geç 
de olsa haklı davamızın şu anda karşısımızda bulu-

nanlarca da kabul edileceğine inanıyorum. Ancak, 
bunun için içte ve dışta birlik ve beraberlik içinde 
olduğumuzu bütün dünyanın bilmesi ve inanması 
şarttır. Türkiye'de kardeş kardeşi öldürmeye devam 
ettiği, her gün bir Sivas, Malatya, Elâzığ, Maraş 
olayları tezgâhlandığı sürece hiçbir konuda başarılı 
olamayız. Ülkemizde iç harbin başlamış olduğuna 
veya yakın bir tarihte başlayacağına inanan hangi 
devlet bizimle anlaşma ve antlaşmalara girmek is
ter? Ayrıca, içte birlik ve beraberlik içinde olmayan 
bir Türkiye bu ikili görüşmelerden hangi olumlu ne: 

ticeyi alabilir?... 
Bu sebeple uluslararası ilişkilerde başarılı olma

mızın ilk şartı; içte anarşiye son vermek, iç barışı ve 
ve huzuru sağlamak, birlik ve_J?eraberlik içinde ol
duğumuzu dost ve düşmana inandırmaktır. 

Sayın senatörler; 
Sayın Başbakan Bülent Ecevit aktif bir dış politi

ka izlemiştir. 1978 yılının ilk yarısında Avrupa, Ame
rika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliğine yaptık
ları seri ziyaretler sonucunda, belli bir denge siyaseti 
uygulamak istenmiş ve bu dönem için bu siyaset ge
çerli olmuştur. Nitekim, şartlı da olsa, Amerikan si
lah ambargosu kaldırılmıştır. 

Ancak Sayın Başbakan, bir yandan batılı ülke
lerle iktisadi, siyasi ve kültürel konularda temaslara 
geçerken, bir yandan da sosyalist ülkelerle, özellikle 
Sovyetler Birliği ile flört ediyordu. Diğer yandan, Dış
işleri Bakanı Sayın Profesör Gündüz Ökçün, üçün
cü dünya; yani Bağlantısız Ülkelerle temas imkânla
rını arıyordu. 

Bu nedenle Bağlantısız ülkeler, özellikle Hindistan, 
Yugoslavya ve Cezayir ile yapılan temaslar sonucun
da, bu ülkelerin Kıbrıs konusunda Türk tezini des
tekledikleri bildirilmişti. Ancak, daha sonra Bel-
grad'da yapılan Bağlantısız Ülkeler Konferansında ve 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda aleyhimize alı
nan karar tasarısı maalesef bu ülkeler tarafından ha
zırlanmıştır. Hindistan ve... 

BAŞKAN — Sayın İlhan, yazılı konuşmaların 20 
dakika ile hudutlandırılmış olduğunu size hatırlatayım; 
beş dakikanız var. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, bu 
yazılı konuşma değil, Genel Görüşmedir. Genel Gö
rüşme konusunda konuşuyoruz. 

'BAŞKAN — Öyle bir şart yok efendim Tüzüğü
müzde. Lütfen devam buyurun. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Öyleyse Sayın 
Başkanım, bana daha evvel söyleseydiniz kaç dakika 
konuşacağımı... 
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BAŞKAN — Sayın İlhan, lütfen efendim. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Peki Sayın Başka

nım, bir iki sayfam kaldı, müsaadenizle bitireyim efen
dim. 

Ancak, daha sonra Belgrad'da yapılan Bağlantısız 
Ülkeler Konferansında ve Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda aleyhimize alınan karar tasarısı maalseef 
bu ülkeler tarafından hazırlanmıştır. 

Hindistan ve Yugoslavya'nın Kıbrıs konusunda 
Türk tezini destekleyeceklerini Dışişleri Bakanlığınca 
kamuoyuna önceden bildirilmiş olması ve neticenin 
tam aksine çıkmış bulunması, Ecevit Hükümetinin dış 
politikasına duyulan güvenin sarsılması nedenlerinden 
biri olmuş ve bu güvensizlik kısmen de olsa hâlâ de
vam etmektedir. 

İç ve dış basın Türkiye'nin Sosyalist Bloka ve 
Üçüncü Dünya Ülkelerine yaklaşması için ortam ha
zırlanmakta olduğunu belirtmeye çalışıyor ve bu ko
nuda Sayın Başbakanın ve Dışişleri Bakanının be
yanatlarını gerekçe olarak gösteriyordu. Cumhuriyet 
Gazetesi fıkra yazarı Ali Sirmen bu konuda 3 Ocak 
1979 günü şöyle yazıyordu: 

«1978'de Türkiye yeni bir dış politikanın adım
larını da yeterli kararlılıkla atabilmiş değil. Bir yan
dan yapılan girişimler, öte yandan ters yönlü hareket
lerle dengeledi ve ortada elle tutulacak bir sonuç kal
madı.» 

Dışişleri Bakanı Sayın Gündüz Ökçün, yaptıkları 
bir açıklama ile Türkiye'nin Bloksuzlara katılmak is
tediğini ve bu konuda Hindistan'dan yardım bekle
diklerini bildirmiştir. Kendilerine «Türkiye'nin NA
TO üyesi olduğu» hatırlatılınca da, «Türkiye'nin Blok
suzlara sadece gözlemci olarak katılmak istediğini» 
söylemişlerdir. 

Türkiye'nin bağlantısızlara yaklaşma çabaları Belg
rat Bağlantısız Ülkeler Konferansında ve Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda neticeleri bilinen oylama
lara kadar devam etmiştir. 

Profesör Doktor Ahmet Şükrü Esmer, Milliyet 
Gazetesinin 1 Ocak 1979 tarihinde çıkan «Gelişen 
Dünya ve Yerini Arayan Türkiye» başlıklı yazıda Sa
yın Ecevit'in dış politikası hakkında şunları söylüyor: 

«Başbakan, bir çok gezilere gitmiş ve buzlar çözül
müş ise de, Türkiye dış ilişkilerinde henüz yerini bu
lamamıştır.» 

Aynı konuda, Fransa'da yayınlanan «L'Economist 
du tiers Monte» adlı derginin Aralık ayı sayısında, 
«Bunalımdan Umuda» başlıklı yazıda Schofreld Cor-
yell şunları yazmaktadır: 

| «Sosyal - Demokrat Başbakan Bülent Ecevit'in 
geçen Ocak ayında iktidara geçişinden bu yana Ba-

I tıya karşı tavrı pek belirsiz olmuştur.» Bunun gibi 
Sayın Ecevit'in 4 Kasım 1978'de Ankara'da topla
nan Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayın-
daki konuşmasından, zaman bakımından tasarruf ol
sun diye her hangi bir parça okumayacağım, ancak 
Sayın Başkan izin verirseniz bunun yorumunu yap
mak istiyorum. 

Sayın Ecevit'in bu sözlerinin bir nevi tehdit ve 
şantaj olduğunu kim inkâr edebilir? Halbuki hiçbir 
ülke dış politikasını tenkit ve şantaj neticesinde elde 
edilmiş olan ekonomik ve politik yararlar üzerine 
inşa edemez. Aynı şekilde uluslararası ilişkilerin de 

I karşılıklı menfatlere dayandığını da hiç kimse in
kâr edemez. 

I Diğer yandan, hiçbir ülke Türkiye'den çıkarlarını, 
uluslararası çıkarlara feda etmesini de istemeyiz. Iş-

I başında bulunan her Hükümet uluslararası iliş
kilerinde kendi ulusunun çıkarlarını kollamakta-

I dır. Türk hükümetlerinin de aynı tutum ve dav-
I ranış içinde olmaları kadar tabi ne olabilir? Ama 

şu veya bu nedenle Türk Hükümetine kredi ve 
taze para vermek istemeyen ülkeleri tehdit ve şan-

I taj ile buna zorlayacaklarını düşünmek çok yanlış 
bir görüştür. 

27 . 6 . 1978 günü Cumhuriyet Senatosunda yap-
I mış olduğum gündem dışı konuşmada bu konuda şu 

sözleri söylemiştim : 

I İzlediğimiz tutarsız dış politikanın bugünkü so-
j nuçlarına bakarak kimseyi suçlamaya ve kimseye gü

cenmeye hakkımız yoktur. Zira ektiğimizi biçiyoruz. 
I Türkiye'yi uzun süre yönetenler, uluslararası ilişkile-
I rin kısa zaman içinde bu denli hızla değişik gelişe-
I ceğini, emperyalizme karşı bağımsızlık savaşı veren 

ülkelerden 200 dle 500 bin nüfuslu olanlarının bile 
I Birleşmiş Milletlerde büyük devletlerle eşit haklara 

sahip olacaklarını ve dengenin bir gün bunların le
hine değişeceğini daha evvel görmediklerinden bu bi
çim bir yalnızlığa düşmüş bulunuyoruz. Ancak, bun-

I dan böyle geçmişten ders olabilirsek o da bizim için 
I bir kazanç sayılır. 

I Devlet idaresi ve dış politika uzun vadeli hesap 
I ve ihtimallere göre tayin edilmelidir. 
I Kıbrıs konusunda Johnson'un mektubuna, De 
I Gualle'ün menfi tutumuna kızıp, dünyadaki yerimizi 

yeniden tayin etmeye kalkmak da isabetli bir çözüm 
I değildir. Zira dış politikada ve Devlet İdaresinde her 
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türlü ihtimal önceden hesaplanmalıdır. Hiç bir ülke 
yıllardan beri izlediği politikayı büyük rizikoları gö
ze almadan 24 saat içinde değiştiremez. 

NATO, CENTO gibi Türkiye'nin üyesi bulun
duğu uluslararası güvenlik kuruluşlarında Türkiye 
menfaati elverdiği sürece kalmalıdır. Başka ülkelerin 
hatırı ve menfaati için değil. Bu kuruluşlarda üyeli
ğin sürdürülmesi, bunların menfati için söz konusu 

. olamaz ve böyle bir fedakârlığı da Türkiye'den kim
se talep edemez. Ancak bu konuda vurgulamak iste
diğim husus, Türkiye'nin jeopolitik durumu da göz 
önünde bulundurularak uzun vadeli yararlarının çok 
iyi ve akıllıca değerlendirilmesidir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, günlük, aylık ve hat
ta yıllık kararlar alınarak bir ülkenin dış politikası 
belirlenemez. Dış politika mutlak surette uzun vade
ye dayanan, ulusal çıkarlara göre saptanmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in dış ülkeleri zi

yareti sırasında vermiş oldukları beyanatlarında tu
tarsızlıklar ve çelişkiler görülmüştür. Sayın Ecevit, 
«Sovyetlerden tehlike gelmez» diye beyanat verdik
ten ve Ecevit'in Sovyetleri Haziran ayında ziyaret 
edecekleri belli olduktan sonra, Kıta Çin Heyeti Tür
kiye'ye gelmiştir. Basına intikal eden haberlere göre 
Çin Heyeti, Sovyetlerin, komşuları ve bütün dünya 
için çok büyük tehlike teşkil etmiş olduğunu ilgililere 
münasip bir şekilde söylemiştir. «Sovyetlerden tehli
ke gelmez» diyen Sayın Ecevit, 3 0 - 3 1 Mayıs gün
lerinde VVashington'da NATO Zirve Toplantısından 
sonra yayınlanan bildiriyi imzalamak suretiyle bu 
tehlikenin var olduğunu ve giderek arttığını resmen 
kabul etmiş oldular. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hik
met Savas'ın, Gökçekaya Baraj sahasında kalan or
man envalinin DSİ tarafından kimlere, ne zaman ne 
miktar ve kaç liraya ihale edildiğine dair soru öner
gesi ve Orman Bakanı Vecdi İlhan'ın yazılı cevabı. 
(7/1008) 

Aynı şekilde Başbakan, NATO için gerekli gö
rülen erken uyarı (Awacs) sistemine Türkiye'de üs 
vermeyi kabul etmekle gerçekten Sovyetlerden teh
likenin geldiğini kabul etmiş oluyorlar. 

Sayın Başkan, 
Sözlerimi bitiriyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği zaman 

karşılaştığı en önemli sorunların anarşi, hayat pa
halılığı, işsizlik, dış borçlar, döviz sıkıntısı, Kıbrıs 
ve ambargo olduğunu hepimiz biliyoruz. Aradan 
bir yıl geçtiği halde, dış borçların ertelenmesi ve 
ambargonun şartlı olarak kaldırılmasından başka 
diğer sorunlara bir çözüm getirmemiştir. 

Şu anda dünyanın birçok ülkelerinde siyasi re
jimler tehlikeye düşmüş bulunmaktadır. Türk Hükü
metinin olaylara çok ciddi ve gerçekçi bir yaklaşım
la eğilmesi gerektiği kanısındayım. Afganistan'da bir 
askeri darbe ile Davut Han devrilerek Sovyet yanlısı 
bir rejim işbaşına getirilmiştir. Pakistan, uzun süre 
devam eden iç savaşlardan sonra parçalanmış, ikiye 
bölünmüş ve bugün hâlâ karışıklıklar sona ermemiş
tir. İç ve dış düşmanları Pakistin'ı iç harbe ve kardeş 
kavgasına sürüklemek için çalışmaktadır. Arzum odur 
ki, şu anda itirazı Pakistan Askeri Mahkemesi tara
fından incelenmekte olan Zülfikâr Ali Butto affedi
lir ve hayatı bağışlanır. Ancak bu suretle ben şahsen, 
Pakistan'ın bir huzura kavuşacağı kanaatindeyim. 

Diğer konulara eğilemiyorum, hepinize saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çalışma süremiz dolmuştur. 
18 . 1 . 1979 Perşembe günü saat 15,00'te toplan

mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Orman Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı say
gıyla rica ederim. 

Eskişehir Senatörü 
Hikmet Savaş 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Soru : 
L Gökçekaya barajı sahasında kalan orman en

vali. 

a) Kimlere, 
b) Ne zaman, 
c) Ne miktarda, 
d) Kaç liraya ihale edilmiştir?. 
2i İhale tarihinden bu tarihe kadar; yıllar itiba

riyle, 

a) Kaç m" tomruk, 
b) Kaç ton odun teslim edilmiştir? 
3i Müteahhitlerin ilişiği kesilmiş midir? 
4. İlişkileri kesilmediyse ne için kesilmemiştir? 

TC 
Orman Bakanlığı 

Orman Genel Müdürlüğü 12.1.1979 
Üretim ve Pazarlama Dairesi 

Başkanlığı 
Şubesi : PÜ-1 

H. No. İNİ-0/13-6Ö 

Konu : Gökçekaya Barajı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : a) 30.11.1978 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 16870-6911-7/1008 sayılı yazınız. 

b) 15.12.1978 gün ve PÜ-1 İNİ-0/13/1896 sayılı 
yazımız. 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Hikmet Sa-
vaş'ın Gökçekaya baraj sahasında kalan orman emva
li ile ilgili Bakanlığımıza yönelttiği yazılı sorusundaki 
hususlar; Gökçekaya baraj sahası içerisinde orman
ları kalıp irtifak hakkı tesis edilen Beypazarı, Nallı
han, Eskişehir ve Çatacık Orman İşletmelerinde ma
hallen incelettirilmiş olup; 

1. Beypazarı İşletmesi Nallıhan bölgesinde ba
raj sahasında kalan alanın üretim işlerinin Nallıhan 
Bölge Şefliğince yapılarak 7293 adet karşılığı 839,321 
m3 tomruk ve direk 27421 ster'de odun elde edildiği, 
üretilen bu tomruk, direk ve odunların tutar bedel
leri tahsil edilerek yine orman idaremizce köylü zati 
ihtiyacına, artırma ile serbest piyasaya, mahalli ma
den ocaklarına, TKİ ve SEKA'ya satıldığı, 

2. Eskişehir İşletmesinin Taycılar ve Sorgun Böl
gelerinde, baraj sahasında kalan alanın üretim işleri
nin Orman İdaresince yapılarak 10545 ster ardıç odu
nu elde edildiği, üretilen 10545 ster odunun 9045 ste

rinin 24.1.1973 tarihinde, 1500 sterininde 26.2.1973 
tarihinde aynı tarihli teslim tesellüm zabıtları ile Or
man İdaremizce, DSİ-15 nci Bölge Müdürlüğü Tek
nik HSP Mehmet Çavdar'a teslim edildiği, 

3. Çatacık İşletmesinin Otluk ve Kızıltepe Böl
gelerinde baraj sahasında kalan üretim işlerinin yine 
Orman İdaremizce yapılacak 688.130 m3 tomruk, 
213.309 m3 maden direği ve 663 sterde odun elde 
edildiği, üretilen 688.130 m3 tomrukun 253.777 m3 'nün 
25.8.1972 tarihinde, 407.535 m3 'nün 26.1.1973 tarihin
de ve 26.818 m3 'nün de 27.2.1973 tarihinde, 213.309 
m3 maden direğin 129.680 m3 'nün 25.8.1972 tarihinde, 
77.646 m3 'nün 26.1.1973 tarihinde ve 5.983 m3 'nün 
de 27.2.1973 tarihinde, 6663 ster odunun 1240 sterinin 
25.8.1972 tarihinde, 2310 sterinin 26.1.1973 tarihinde 
3113 sterinin de 27.2.1973 tarihinde DSİ. 15 nci Bölge 
Müdürlüğünün 14.12.1972 gün ve 7902 sayılı yazısı 
ile yetki verdiği tesellüm memuru Mehmet Çavdar'a 
baraj sahasındaki üretilen yerde teslim edildiği ve tu
tar bedellerinin DSİ'den Orman İdaresince tahsil edil
diği. 

4. DSİ'ne teslim edilen yukarda miktarları belir
tilen tomruk, maden direk ve odunların teslim ta
rihinden itibaren DSİ'nin sorumluluğuna girdiği ve 
ondan sonra yapılan işlemlerin DSİ teşkilatından so
rulması gerektiği anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vecdi İlhan 

Orman Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu lAdana Üyesi Nuri 
Âdemoğlu'nun, dış memleketlerdeki Elçilik ve Kon
solosluklarda bulunan Milli Savunma Bakanlığına bağ
lı memur ve müstahdem adedi ile kendilerine ödenen 
döviz miktarına dair soru önergesi ve Milli Savunma 
Bakanı Neş'et Akmandor'un yazılı cevabı. (7/1017) 

7.12.1978 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaadele
rinize arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi 

Nuri Âdemoğlu 

1. Dış memleketlerdeki Elçilik ve Konsolokluk-: 
larda bulunan Bakanlığınıza bağlı memur ve müstah
demlere ödenen döviz miktarı ayda ne kadardır? 

2, Elçilik ve konsolosluklarda çalışan memur ve 
müstahdem adedi kaçtır? 

— 147 — 



C. Senatosu B : 26 16 . 1 . 1979 O : 1 

TC 
Milli Savunma Bakanlığı 

Ankara 
Kanun : 1978/846/SA 

16.1.1979 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : C.S. Başkanlığının 13.12.1978 tarihli ve Ka. 

Md : 16979.7/1017 sayılı yazısı. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri Âdem-

oğlu'nun, dış memleketlerdeki elçilik ve konsolosluk
larda görevli bulunan ve Bakanlığıma bağlı memur ve 

müstahdem adedi ile kendilerine ödenen döviz miktarı
na ilişkin yazılı soru önergesi aşağıdaki şekilde cevap
landırılmıştır. 

Dış memleketlerdeki elçilik ve konsolosluklarda 
243 subay-astsubay, 11 sivil memur, 15 sözleşmeli 
personel görevli olarak bulunmakta ve ayda kendileri
ne transfer edilen Türk parası karşılığı olarak 
529 398 dolar ödenmektedir. 

Arz ederim. 
Dr. Neş'et Akmandor 
Milli Savunma Bakanı 
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GÜNDEMİ 

26 NCI BİRLEŞİM 

16 . 1 s 1979 Salı 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Oımlhıuriiyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay ve arkadaşlarının, Türkiye'nin dış ilişkileri 
üzeninde bir Genel Görüşme açılmasına dair önerge
leri. (8/9) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, Kore'ye gidecek heyete dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/105) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9 , 8 . 1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18 . 10 . 19T7) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet
tin Demirayak'ın, Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki 
bir çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi : 
25 . 10 . 1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Bk&n 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» baş
lıklı yazıya dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) (Gündeme giriş tarihi : 8 . 11 . 1977) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
KaramuUaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
deme giriş tarifai : 20.12 .1977) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, Mardinli vatandaşların Alman F«-< 
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi: 28 . 2 , 1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Metin Toker'in, boş büyükelçiliklerin dol
durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Balkanından söz
lü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30 . 5 . 1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi
riş tarihi: 30.5,1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayık Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi: 6.6.1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etibank'ın Doğu Anadolu'daki işçi ve personelin» 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/100) (Gündeme giriş tarihi : 26 . 9 . 1978) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
KaramuUaoğlu'nun, ABD-kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
kiye olmak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde kişi 
ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahkemeye 
verildiği hakkında basınımızda çıkan habere dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş 
tarihi : 21.11.1978) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları 
gezideki masraflarına dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28.11.1978) 
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17. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ca
hit Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün kapa
tılması olayına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu : 6/103) (Gündeme giriş tarihi : 12.12,1978) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Anka»a Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, istanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana iline bağiı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18.4.1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta
rihinde istanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/67) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (lQ/70) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlannın tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/71) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

10. — Ankara imar Limitet Şirketinin Arısoy 
KoUektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 

keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 17.5.1978) 

11. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma 
tarihi : 31.5.1978) 

12. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1978) 

13. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mesken, 
ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 
26 . 6 . 1978) 

14. — Kamu iktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de
netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru. (10/77) (S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 
29 . 8.1978) 

15. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

16. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/54) 
(S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (10j/79) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşının, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

20. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Senato
su Araştırma Komisyonu raporu. (10/12 - 10/15 -
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1978) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 L1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 



— 3 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 , 9 , 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (lQ/37) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 >, 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 1Q . 1978 tarihli tezkere
si. (10/26, 52) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DİSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihM tezkeresi. 
(10/61) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesîi Ömer 
Ucuza! ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakam tara
fımdan yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 , 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa almanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sanibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi İçinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan Öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

35.; — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

37. — Cumhuriyet Senatosu İçel Eski Üyesi Lüt-
fi Bilgen'in, Tarsus işletmecilik Yüksek Okulunun 
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Adana'ya nakledilmesi bıkkında Senato Araştırması 
isteyen Önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 taribü toakere&i. (10/64) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKİ Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçları hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırıBamadığma dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni 
yazi Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so' 
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

42. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesfi Meh
met Fsyyat'ım, Van - Muradiye - Çaldıran ve ErdBş 
yöreferaade husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yaaıdımiara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen soi&knalere dair Senato Araş-
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tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
kammun süresi içinde sonuçlandinlamadığma dair, 
28 . 12 . 1978 tarhla tekerest (10/78) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, eğitim politikamızın ve düzeninin yur
dun gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun 
olup olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli ted
birler hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/83) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

48. •— Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naoi Bozkurt'un, Yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) 
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12,1978) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKtNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

* * 

(C. Senatosu 26 ncı Birleşim) 


