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I. — GEÇEN TU 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuza!, PTT zamları; | 
Gümüşhane Üyesi Ömer Naci Bozkurt, 17.1.1979 j 

tarihli gazetelerde yayınlanan Ankara cezaevindeki ı 
olaylar; i 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulun- i 
dular. j 

Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit Dalo- j 
kay ve arkadaşlarının, Türkiye'nin dış ilişkileri üze- j 
rinde bir Genel Görüşme açılmasına dair önergeleri 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

II. — GELEN 

Tezkere j 
1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/1594) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna) 

Raporlar 
2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Şeref 

Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı : 878) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet Ak-
soyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1441) (S. Sayısı : 
879) (Dağıtma tarihi : 19.1.1979) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Süley
man Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) ( S.Sayısı : 
880) (Dağıtma tarihi : 19. 1 . 1979) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1467) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi : 19.1.1979) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Beyti 
Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1468) (S. Sayısı : 876) 
(Dağıtma tarihi : 19. 1 . 1979) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A. Rem
zi Hatip'm yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 

ÇANAK ÖZETİ 

23.1.1979 Sah günü saat 15,00'te toplanmak üze
re Birleşime saat 19,00'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bilecik 

Mehmet Ünal di Mehmet Erdem 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

KÂĞITLAR 

Adalet Komisyonu raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 877) 
(Dağıtma tarihi : 19. 1 .1979) 

Sözlü Soru 
8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 

Daldal'ın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgili ha
berlere dair sözlü sorusu. (6/106) (Başbakanlığa gön
derilmiştir) 

Yazdı Sorular 
9. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 

Nalbantoğlu'nun, Manisa, Ankara ve Erzurum illeri
ne bağlı ilçelerin PTT müdürlüklerindeki personel ade
di ile posta gişe hizmetlerinin kaç dakika olduğuna 
dair yazılı sorusu. (7/1033) (Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir.) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talat 
Doğan'ın, Rize ili Çamlıhemşin ilçesinin geri kalmış 
yöreler kararnamesine alınmaması sebebine dair ya
zılı sorusu. (7 1034) (Devlet Bakanlığına gönderil
miştir.) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talat 
Doğan'ın, Rize ili ve bazı ilçelerinin öğrenim, eğitim 
ihtiyaçları ile tıp fakültelerindeki öğrenci ve öğretim 
üyelerine dair yazılı sorusu. (7/1035) (Milli Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talat 
Doğan'ın, Rize ili liman inşaatı ile bazı ilçelerin sa
hil tahkimatı, balıkçı barınağı yapım işlerine ve PTT 
hizmetlerine dair yazılı sorusu. (7/1036) (Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talat 
Doğan'ın. Rize iline bağlı bazı ilçelerin yol ve köprü 
sorunları ile Rize limanı inşaatına dair yazılı sorusu. 
(7/1037) (Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir.) 
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14. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talat 
Doğan'ın, Rize ili ile bazı ilçe ve bucakların harita 
alım işi, enerji şebekesi, içme suyu, kanalizasyon ve 
diğer bazı sorunlarına dair yazılı sorusu. (7/1038) (Ye
rel Yönetim Bakanlığına gönderilmiştir. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talat 
Doğan'ın, Rize ili YSE Makine Parkının takviyesi 
ile bazı ilçe ve mahallerin yol, köprü, cami ve sos
yal tesis yapımlarına dair yazılı sorusu. (7/1039) (Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına gönderilmiştir.) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talat 
Doğan'ın, Rize iline bağlı tkizdere, Çamlıhemşin, Çay
eli ilçelerinin bazı sorunlarına dair yazılı sorusu. 
(7/1040;) (Orman Bakanlığına gönderilmiştir.) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talat 
Doğan'ın, Rize ilinde 30 . 7 . 1977 günü meydana 
gelen sel afetinden zarar gören çiftçilere dair yazılı 
sorusu. (7/1041) (Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığına gönderilmiştir.) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talat 
Doğan'ın, Rize iline bağlı bazı ilçelerin konut yap
ma ve yaptırma işlerinin ne durumda olduğuna dair 
yazılı sorusu. (7/1042) (İmar ve îskân Bakanlığına 
gönderilmiştir.) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talat 
Doğan'ın, Rize ili ve ilçelerinin elektrik ve diğer bazı 
sorunlarına dair yazılı sorusu. (7/1043) (Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir.) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta
lat Doğan'ın, Rize ili ve bazı ilçelerinin spor faaliyet
leri ile spor tesislerine dair yazılı sorusu. (7/1044) 
(Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilmiştir.) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talat 
Doğan'ın, Doğu Karadeniz bölgesi turistik tesis ça
lışmalarının ne olduğuna dair yazılı sorusu. (7/1045) 
(Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir.) 

»>•<* 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiü Cengizhan Yorulmaz 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Af/orckarahisar), Emanuîlah Çelebi Tabii Üye) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 28 nci Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

III. — YOKLAMA 

j BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz vardır. 
i 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Sivas Üyesi Muhittin Taylanm, Ana
yasa Mahkemesinin yeni bir saldırıya uğraması ko
nusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri var; 
ancak işlerimizin çokluğu ve devam eden bir işimiz 
nedeni ile bir sayın üyeye gündem dışı kısa konuş
ması şartı ile söz vereceğim. 

Sayın Muhittin Tayları, «Anayasa Mahkemesine 
geçtiğimiz günlerde yapılan saldırı nedeni ile» gün
dem dışı konuşma istemişsiniz. 

Buyurunuz efendim. 

MUHİTTİN TAYLAN (Sivas) 
değerli, arkadaşlarım; 

Sayın Başkan, 

183 — 
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Anayasa Mahkemesi geride bıraktığımız hafta 
içinde yeni bir saldırının hedefi oldu. Binanın arka 
tarafına yerleştirilen bir dinamit parçasının patla
masıyla Mahkemede ve yakın apartmanlarda bazı 
hasarlar meydana geldi. 

Bu saldırının, Mahkemenin Sayın Başkan ve üye
lerine değil, o Yüce Mahkemenin manevi kişiliğinde, 
insan haklarına dayanan demokratik Cumhuriyete 
ve hukuk Devletine yöneltildiği; açıkçası saldırının 
temelinde Anayasa düzenini yıkarak, yerine toplumu 
bir karanlık rejime sürükleme amacının yattığı orta
dadır. 

Saldırının bir başka yanı da, bu saldırının Sıkı
yönetime geçişten sonra uygulanması ve bu yönetime 
karşı bir güç gösterisi niteliği taşımasıdır. 

Sıkıyönetim aşamasında birkaç teröristin yakalan
ması ve hüküm giymesi önemli değildir. Önemli olan 
şiddet eylemlerini planlayan ve gençleri saldırıya 

/. — 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 dah- önergeleri. (8/11) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Saym üyeler; 
Gündemin 1 ne i maddesinde «Sunuşlar» bölü

münde «Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Sayın 
Cahit Dalokay ve arkadaşlarının Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumunun tutum ve davranışlarıyla yö
netim ve işleyişi üzerinde bir genel görüşme açılma
sına dair önergeleri» mevcuttur. 

İçtüzüğün genel görüşmeyle ilgili 128 nci madde
sini kısaca bilgilerinize sunuyorum : 

«Genel görüşme, en az beş üyenin imzalayarak 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verecekleri bir 
önerge ile istenir. Bu önerge, verildiği günden sonra
ki ilk gündeme alınır.» 

Okundu, gündeme alındı. 

«... O gün. önergede imza sahibi olanlardan l?iri 
dinlendikten sonra, lehte, aleyhte birer üyeye söz 
verilir. 

Genel görüşme açılmasının kabul veya reddi işari 
oyla karara bağlanır.» 

İçtüzüğün Î28 nci maddesinin emredici hükmü 
budur. Bu önerge üç birleşim evvel verilmiş, ancak 
bugüne kadar bir işlem yapılmamış. Bu itibarla, as

ken güçlerin gerilerde ve karanlıklarda gizlenen re
jim düşmanlarının meydana çıkarılarak layık olduk
ları cezalara çarptırılmalarıdır. Odaklar bulunup ku-
rutulmadıkça, şiddet eylemlerinin sürüp gideceğinde 
kuşku yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yüce Mahkemeye yapılan saldırının kamuoyun

da, kurum ve kuruluşlarda sert tepkilere yol açması, 
toplumun anayasal düzene ve rejime bağlılığını bir 
kez daha vurgulamaktadır. Siyasal parti saym genel 
başkanlarının saldırıyı kınamada gösterdikleri görüş 
ve düşünce birliği, rejimin geleceği açısından umut 
verici bir olaydır. Aynı düşünce ve görüş birliğinin, 
aynı duyarlılığın şiddet eylemlerinin önlenmesinde 
alınacak önlemler konusunda da gerçekleşmesini yü
rekten diliyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
3AŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Taylan. 

k:da kalan bu önergeyi önce ikmal edip, lehte, aleyh
te birer üyeye söz verdikten sonra bitirip, bir birle
şim evvel görüşülmesine devam edilen dış ilişkilerle 
ilgili genel görüşmeye devam edeceğiz efendim. Baş
kanlık Divanının görüşü budur... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) Usu! hakkında 
söz istiyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza! daha önce istediler. 
Buyurun Saym Ucuza!. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz çok kısa olarak yerimden arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, hay hay. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Her ne kadar 
Tüzüğümüzün emri ise de, bundan önce müzakere
sine başlanmış bir genel görüşme önergesi var. Eğer 
Yüce Gene! Kurul münasip görürse onu bitirelim, 
ondan sonra gündemin başında bulunan TRT hak
kındaki gene! görüşmeyi görüşelim derim. 

Tüzük tanzim edilirken böyle üst üste genel gö
rüşme önergesi geleceğini her halde tahmin etmediği 
için hükmü öyle koydular. 

Takdir Yüce Heyetin veya Yüce Divanındır. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Sayın Ünaldı... 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hakkında, 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 184 — 
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BAŞKAN — Bir usul tartışması filhakika açma
dık. Eğer arzu ederseniz bunu oylarla da sonuçlan
dıralım Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Oylama olmaz 
efendim. 

BAŞKAN — Görüşünüzü dinleyelim, buyurun 
efendim. Olur, olmaza elbette Yüce Kurul gerekirse 
karar verir efendim. 

Sayın Ünaldı, usul hakkında buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Tüzüğümüzün 128 nci maddesi, Sayın Başkanın 

okuduğu şekildedir. Yani, «Okunduktan bir birleşim 
sonra gündeme alınır ve gündeme alındığı gün, (o 
gün) müzakereye başlanır.» Yani gündeme alınıp 
alınmaması müzakeresine başlanır. Tüzüğümüz sa
rih olarak bu hükmü koymuştur; ancak, tatbikat Tü
züğümüzün bir noksanlığını ortaya çıkarmış oluyor. 
O da şu : 

Başlanmış olan aynı şekilde bir genel görüşme 
var. Bu genel görüşme devam eder iken, o celse bit
miş ve görüşme yarıda kalmış. Ertesi celse bu gö
rüşmenin bırakıldığı yerden başlaması iktiza eder. 
Bu şu manaya gelir : «Yarıda kalmış olan bir mü
zakerenin devamı hakkında öncelik kararı alınmış 
gibi muamele görür.» Şayet, 128 nci maddeyi biz bu 
şekliyle, okuduğumuz şekliyle, sarih şekliyle tatbik et
meye kalkar isek, o zaman karşımıza bir müessesenin 
nasıl ihlal edileceği şekli ortaya çıkar. O da şu : 

Bir Genel Görüşme açılmış; şimdi yapılan müza
kere ise, bu görüşmenin açılıp açılmamasının müza
keresidir; ama ondan evvel bir Genel Görüşmenin 
açılmasına karar verilmiş ve Genel Görüşme açılmış, 
müzakereye başlanmış. Şimdi, bu bir Genel Görüşme, 
aktüel bir mevzu olur, üç - beş gün sonra bu aktüali
tesini kaybedebilir; böyle bir mevzu olabilir. Bu mev
zu görüşülür iken, Tüzüğümüz şayet Sayın Başkanın 
söylediği şekilde tatbik edilmeye kalkılır ise, o zaman 
arka arkaya verilen yeni Genel Görüşme talepleriyle 
o açılmış, müzakereye başlanmış olan Genel Görüş
me sabote edilebilir ve çok uzak tarihlere kadar bu 
vaziyet devam ettirilebilir. Bu itibarla açılmış olan 
ve yarıda kalmış bulunan Genel Görüşmenin devam 
etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu müessesenin 
müzakeresine bir sabotaj yolu açılmış olur. 

Bu hususu saygıyla arz eder, kararınızı ona göre 
vermenizi dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. Usul 
tartışması açtık, bir lehte bir aleyhte söz veriyorum 
efendim. 

— 185 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, biraz evvel... 

BAŞKAN — Karşıt görüşe mi sahipsiniz efen
dim?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tabii efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun öyle ise. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan. 
Sayın Ünaldı'mn söyledikleri bir varsayımdan iba

rettir. Senatonun görüşmelerine, yönetime mahsus 
kurallar İçtüzükte yer almıştır. Biraz evvel okuduğu
nuz maddede yazılı olduğu üzere her konunun za
manı geldiğinde gündemin sıralarını işgal etmesi zo
runludur. 

Şimdi, gündemimizin ilk sırasında, yine Sayın 
Adalet Partisi Grubu tarafından verilmiş ve Radyo -
Televizyon Kurumu üzerinde bir Genel Görüşme ta
lebine havi bir istek var. Bu isteğin, İçtüzükteki bu 
hükümlere göre ve gündemdeki yerinde görüşülmesi 
karara bağlanması lazımdır. Yoksa, dedikleri gibi 
bu muamele, Tüzükte yazılı olan bir muamele hukuki 
bir usul, bir yöntem, bir başka kişiyi sabotaj vası
tası değildir Sayın Başkan, sabotaj tatbik edilir; ha
zırlanmaz. İçtüzükler her halde doğru hazırlanarak 
ona göre yapılırlar. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın üyeler; 
Gündemin sunuşlar kısmındaki ve birinci sırada 

yer alan ve yine Sayın Adalet Partisi Grubuna men
sup bir kısım arkadaşlar tarafından verilen TRT ile 
ilgili Genel Görüşme açılmasına dair olan önergede 
ancak iki üyeye söz vereceğiz ve o gündeme alın
ması kabul edilmişse yerini alacak. Tartışmanın uza
ması söz konusu değildir. Reddedilirse bitecek. An
cak Tüzük hükümlerine uyma imkânı doğmuş ola
cak. 

Bu itibarla, açmış olduğumuz usul tartışmasında 
lehte ve aleyhte iki sayın üyeyi dinlediniz. Şimdi, işa
rı oylarınızla konuyu çözeceğim efendim. 

Kısaca arz ettiğim, gündemin sunuşlar kısmında 
ve birinci sırasında yer alan Cumhuriyet Senatosu 
Elazığ Üyesi Sayın Cahit Dalokay ve arkadaşlarının 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun tutum ve 
davranışları ile yönetim ve işleyişlerinde bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair olan... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, izin verir misiniz?.. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi te

vessül ettiğiniz işlem nevama bir İçtüzük tadili ma
hiyetinde olur Sayın Başkanım. Bu, oyla değil, İç
tüzüğün sarahatiyle ve sizin vereceğiniz hükümle hal
ledilir. Resen halledin, lütfen Tüzüğü değiştirici bir 
oylama yapmayalım. 

BAŞKAN — Efendim teşekkür ederim. 
Sayın Ucuzal, teklifiniz üzere de bunu artık de

vam ettiriyoruz efendim. Yani evvela sunuşlar kıs
mındaki size ait olan ve birinci sıradaki TRT ile il
gili konuyu görüşmeye başlıyoruz efendim. 

Teşekkür ederim. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — «Oylayaca
ğım» dediniz, oradan söz verilince hemen dönüyor
sunuz. 

BAŞKAN — Efendim, haklı olarak bir uyarıda 
bulundular ve bendeniz de ona uydum. Oylamaya lü
zum görmüyorum ve birinci maddeyle başlıyorum 
efendim. 

Önerge sahiplerinden değerli Dalokay arkadaşı
mız, açıklama lüzumunu hissediyor musunuz?.. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Önerge geçen birleşim okunmuştu onun için yeni

den okutmuyorum efendim. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu üzerinde 
Yüce Senatoda Genel Görüşme açılmasını talep eden 
önergemizde, mümkün olduğu nispette etraflı bir şe
kilde genel görüşmeye mesnet teşkil eden fikir ve gö
rüşlerimizi arz etmiş bulunmaktayız. 

Bununla beraber, son derece önemli bir kurumun 
yönetimi ve işleyişi üzerinde önergemizi teyit ve te
kit sadedinde bazı noktalara temas ederek huzurla
rınızı kısa bir süre işgal edeceğim. 

Yüksek malumları olduğu üzere, radyo ve tele
vizyon bugünkü modern cemiyet hayatında toplumun 
ve onu teşkil eden fertlerin yaşayışını, düşünce ve 
inançlarını tesir altında bırakan ve bunları belli bir 
yönde oluşturan pek önemli bir fonksiyona sahiptir. 

Hür demokratik rejimlerde kamuoyunun serbestçe 
ve objektif bir şekilde meydana gelmesinde basının 
olduğu kadar, tarafsız radyo ve televizyon hizmetle
rinin de rolü ve katkısı büyüktür ve belki daha da 
fazladır. 

Ülkenin jeopolitik yeri ve coğrafyası, siyasi, sos
yal ve ekonomik durumu, toplumun tarihten gelen 
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hars ve kültürü, Devletimizin bünyesi ve milli ka
rakteri, hulusa memleketimizin genel şartlan bu ya
yın organlarının tesir gücünü ve önemini bir kat da
ha artırmaktadır. 

Bütün bu sebeplerle Devlet eliyle kurulan TRT'nin 
tam bir tarafsızlıkla yayın yapması, ancak Anayasa
mızın temel ikelerine uygun ve bu ilkeleri yayma, 
benimsetme ve güçlendirme istikametindeki yayınlar
la hizmetini yürütmesi, haber programların seçilme
sinde, işlenmesinde ve sunulmasında kültür ve eğiti
me yardımcılık görevinin yerine getirilmesi icap et
tiği bizzat Anayasamızın TRT ile ilgili 121 nci mad
desine ait gerekçede belirtilmiş bulunmaktadır. 

1961 Anayasamız, TRT'nin tarafsız yayın yapma 
esasını bir ilke olarak kabul edip, bu tarafsızlığın te
minatı olarak da Kurumun özerkliğini getirmiş bu
lunmaktadır. 

Oysa ki, TRT Kurumu tarafından bu özerklik 
Devlet ve rejime zarar verecek mahiyette yayın ya
pabilmenin âdeta bir teminatı şeklinde ele alınıp, za
manla sorumsuz bir tutum ve davranış içine girilmiş 
olması üzerinedir ki, 12 Mart sonrası Anayasa ve 
TRT Kanununda gerekli değişiklik yapılması mecbu
riyetinde kalınmıştır. Yapılan değişiklikle TRT'nin 
özerkliği kaldırılmış, tarafsızlık ilkesi ise muhafaza 
olunmuştur. 

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. 

Anayasanın getirdiği hak ve hürriyetler, yine Ana
yasanın tayin ve tespit ettiği nizam içinde kullanıhr 
ve fakat Anayasadan hak ve dayanak alınarak bu ni
zam tahrip edilemez. Tarafsızlık Devletten yana ol
mamanın asla bahanesi yapılamaz. 

Toplum hayatı ve fertler üzerinde son derece bü
yük bir telkin ve tesir gücü bulunan TRT Kurumu
nun, Devlet ve milletimiz için arz ettiği önem dere
cesinde bir sorumluluk şuuru ile hareket etmesi şart
tır. TRT'nin bir kitle haberleşme vasıtası ve yayın 
organı olarak, her çeşit faaliyetlerinde Anayasanın 
özüne ve sözüne bütünüyle bağlı olması, Anayasa 
ve yasalarda gösterilen ilke ve esaslara, yayınladında 
doğruluk ve tarafsızlık metotlarına uyması, topyekûn 
Anayasa düzeninden ve memleketin yüce menfaat
lerinden yana olması zorunludur. 

Değerli arkadaşlarım; 
İster özerklik bakımından isterse şimdiki gibi ta

rafsızlık ilkesinin takibi yönünden TRT meselesi Yü-



C. Senatosu B : 28 23 . 1 . 1979 O : l 

rütme Organında düğümlenir ve çözümlenir. Başta 
Genel Müdür olmak üzere Kurumun yönetimini ve 
şevki idaresini elinde bulunduranlar, Anayasanın özü
ne ve sözüne bağlı olmak şartıyla tarafsız ise, her 
şey tarafsızlık ilkesine uygun olarak yürür. Bu kim
seler, Anayasa ve rejim taraflısı olmama bahtsızlığı 
içinde bulunurlarsa ciddi sıkıntıların doğacağı şüp
hesizdir. Dün olduğu gibi bugün de bu sıkıntıyı duy
maktayız. 

1974'te Ecevit Hükümeti tarafından Kurumun ba
şına İsmail Cem'in getirilmesiyle TRT hususunda 
son derece karmaşık bir dönem başlatılmış ve T R T 
meselesi nasıl düğümlenmişse, bugün de TRT'yi Cum
huriyet Halk Partisinin bir yan kuruluşu haline ge
tiren partizan tutumuyla, kendi meddahı ve İktidarın 
sesi haline sokarak, TRT meselesini kördüğüm eden 
ve artık meseleden de öteye bir TRT buhranı ya
ratan bu Hükümettir. 

Sayın senatörler; 
Devlet eliyle ve milletin parasıyla kurulan ve bes

lenen Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun, Ana
yasa ve TRT Kanunu hükümlerine göre takibi ve 
tatbiki zorunlu olan yayın ilkelerine ters düştüğü bir 
vakıa olup, bu durum ciddi ve tehlikeli boyutlara 
ulaşmıştır. TRT'nin bir Devlet kuruluşu olmanın cid
diyet ve sorumluluğuyla asla bağdaştırılamayacak bu 
menfi gidişatı birçok çevrelerin, teşekküllerin, yetkili 
kişilerin ve geniş vatandaş topluluklarının artan şikâ
yet, tepki, protestolarına sebep olmakta ve toplumda 
büyük bir huzursuzluk doğurmaktadır. 

Radyo ve televizyon Türkiye'de yalnız bir tane
dir. Nüfusumuzun yüzde yüzü radyoyu dinlemekte 
ve yüzde 85'i de televizyonu seyretmektedir. Bugün 
televizyon, artan hayat pahalılığı ve sokaktaki anar
şi dolayısıyla sinemaya dahi gidemeyen ve akşamları 
dışarı çıkamayan vatandaşın tek eğlencesi ve boş 
saatlerinin meşgalesi olmuştur. Bir zamanlar Anado-
luda konaklanacak tek yer olan mecburiyet otelleri 
vardı. Yazar Merhum Yalçın Uraz'ın pek yerinde 
benzetme yaptığı gibi, bizim televizyonumuz da bir 
mecburiyet televizyonu olmuştur. Şimdi Kurum yö
neticileri, vatandaşın bu mecburiyetini gayet iyi de
ğerlendirerek, toplumumuzun sosyal, kültürel duru
munu ve ahlâk telakkilerini hiç gözetmeksizin, tele
vizyonda «Seyirciye rağmen seyirci için» prensibini 
takip ederek programlar düzenlemektedirler. İşte bu 
ssitem içinde TRT, tertiplediği ilmi, ekonomik ve 
kültürel programlarda, örf ve âdetlerimize, milli ve 
manevi değerlerimize, genel ahlâk ve törelerimize, 

' hülâsa Türk toplumunun esas yapısı ve karakterine 
ters düşen tahripkâr bir tutum ve yöntem içinde, top
luma yabancı düşünce ve ideolojileri telkin etmekte
dir. Radyo ve televizyonunun bu tutum ve davranış
larına karşı toplumda duyulan nefret ve uyanan in
fial dolayısıyladır ki, vatandaşlar arasında radyosunu 
dinlemekten, özellikle televizyonunu seyretmekten 
vazgeçerek, onları mühürletmek yolunda beliren ar
zu ve istekler maalesef yaygın bir hale gelmiştir. 

Değerli üyeler; 
TRT meselesi bugün bir rejim meselesi halini al

mıştır. TRT Anayasayı, kanunları çiğneyerek demok
ratik hukuk devletinin kendisine yüklediği sorumlu
luğu terkedip, Parlamentonun ve Devletin üstüne 
çıkma cüret ve cesaretini göstermektedir. 

Miiiet Meclisi Başkanı Sayın Karakaş'ın üzerinde. 
parlamenter demokrasiye âdeta düşman bir kuruluş 
haline geldiği yolunda çok ağır bir ifade kullanma 
mecburiyetini duyduğu TRT'nin keyfi ve kasıtlı tutu
munu kınayan ve Sayın Cumhurbaşkanına çektiği 
telgrafı, bu kurumun tuttuğu yolun vehametini değil 
de acaba neyi ifade ediyor?.. 

Dikkat buyurunuz, 1 Kasım 1978 günü Meclislerin 
açılması ve yeni yasama döneminin başlaması TRT 
tarafından acaba ne maksatla üçüncü haber olarak 
veriliyor?.. 

Basından gelmiş, habercilik ve yayın hakkında 
geniş bilgi ve tecrübesi olan Kontenjan Senatörü 
Sayın Metin Toker, TRT'nin Parlamentoya karşı bu 
saygısız ve sorumsuz tutumunu bu kürsüden yaptığı 
isabetli konuşmasıyla dile getirmiş bulunmaktadır. Sa
yın Toker'in de veciz ve açık bir şekilde ifade ettiği 
üzere TRT'nin bu davranışını habercilik anlayışındaki 
takdir hatasından da ötede, tahripkâr zihniyetinden 
başka bir şekilde izah etmek mümkün değildir. 

TRT'nin takip ettiği bu keyfi ve menfi uygulama
nın sadece Meclisler için değil, Cumhurbaşkanlığı 
Yüce Makamına ait haberlerde de sürdürülmekte 
olduğu müşahade edilmektedir. 

Önerge metninde geniş olarak yer verdiğimiz için 
burada kısaca değineceğim üzere Ankara Gazeteci
ler Cemiyeti Başkanı Sayın Beyhan Cenkçi'nin, Dev
letimizin tek temsilcisi Cumhurbaşkanlığı müessese
sini zedeleyici TRT'nin bu sorumsuz tutumuna has
sasiyetle parmak basan beyanatı da TRT'nin işi ne
relere kadar getirmiş olduğunu açıkça ifade etmekte
dir. 

TRT çok partili siyasi hayatı tahrip etmektedir. 
Hür demokratik parlamenter rejim, çok partili sis-
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temdir. Rejimin yaşaması, muhalefetin mevcudiyeti 
ve onun murakabesiyle mümkündür. Onun içindir ki, 
Anayasanın 56 ncı maddesi; «İster muhalefette, ister 
iktidarda olsunlar siyasi partileri demokratik hayatın 
vazgeçilmez unsurları sayar.» 

TRT bültenlerine bakınız. Haber sıralanmasında 
bir dernek, milyonlarca vatandaşın hissiyatına, fikri
yatına tercüman olan bir siyasi partinin önüne neden 
geçer?.. Siyasi partilere ait haberlerin 100 üyesi bulun
mayan bir dernekten sonra yer almasının mantığı 
nedir?.. Anlamak mümkün değildir. Olsa olsa bu, 
demokrasi düşmanlığıyla izah edilebilir. 

Değerli senatörler; 
Devletin radyo ve televizyonu, kamuoyunun ay

dınlatılmasında veya yanıltılmasında önemli bir rol 
oynamaktadır. TRT'nin görevi, aydınlatmadır; ama 
TRT bunu yanıltmaya, şartlandırmaya çevirmektedir. 

TRT'nin, iktidarın bir organı haline gelmesinin 
doğuracağı sakıncalar birçok kere tartışılmış ve çok 
zaman da önemli siyasi mesele haline gelmiştir. Ta
rafsız olması Anayasa emri olan devletin radyo ve 
televizyonu, bugün açıkça taraf tutmaktadır. Cumhu
riyet Halk Partisinin âdeta bir yayın organı haline 
getirilmiştir. Bu husus, geçen yılki TRT Danışma Ku
rulunda konuşan hatipler tarafından da açıkça ifade 
edilmiştir. Mesela, Ankara Gazeteciler Cemiyeti tem
silcisi bu toplantıda «Hiç kimse kalkıp da TRT ile 
CHP arasında bir ilişki bulunmadığını savunmaya kal
kışmasın. Kamuya ait kitle haberleşme kuruluşlarının 
başına veya yönetim kurullarına hangi seçkin partiden 
arkadaşlarımızın, hangi yollardan oturtulduğunu 
bilebilecek kadar mekanizmayı ve bünyeyi tanıyan 
tarafsız bir meslek kuruluşuyuz» demek suretiyle bu 
hususu dile getiriyordu. 

Aynı şekilde istanbul Gazeteciler Cemiyeti tem
silcisi de «11 üyeli bir Yönetim Kurulunda 6 kişi Hü
kümetin adamı olursa, böyle bir TRT'den tarafsız 
davranmasını beklemek mümkün değildir» diyerek 
aynı teşhiste birleşiyordu. Esasen TRT'yi yönetenler 
de«Bizi getiren kuvvet böyle istiyor» demek sure
tiyle Hükümetin aleti olup keyfi idarenin oyuncağı 
haline gelmiş olduklarını itirafta bir beis görmemiş
lerdir. 

Hükümet, beceriksizliğini, ehliyetsizliğini ve ki
fayetsizliğini bir ölçüde olsun örtebilmek için devle
tin tarafsız olması gereken radyo ve televizyonuna 
cankurtaran simiti gibi sarılmıştır. TRT de elhak, 
bu Hükümete yaranmak için elinden geleni yapmak
ta:, Anayasa ve kanunları pervasızca ihlal etmekte-
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dir. Siyasi yayın programlarının en önemli kısmım 
Hükümete ayırmakta bu yetmiyormuş gibi, özel 
programlar düzenleyerek Hükümetin bozuk icraatını 
güzel göstermeye çalışmaktadır. 

TRT'nin Petrol Programı, Enerji Programı, Gül 
Programı, KUP programıyla ortaya koyduğu yayın
ların hepsi siyasi propaganda mahiyetindedir, yalan 
ve yanlışlarla doludur. Tertiplediği düzmece mizan
senlerle gülünç olmakta ve ekseri suçüstü yakalan
makta ve yalanları da ortaya çıkmaktadır. 

Yine TRT Danışma Kurulunda, Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârlar Konfederasyonu temsilcisinin, TRT' 
nin bir milli piyango satıcısı, Vergi Kanun tasa
rısının tasvibi yolunda önceden belletip; yani öğretip, 
şoför diye direksiyon başına oturtarak konuşturduğu 
ve bunu da gayet güzel bir program halinde tele
vizyonda sunduğu hususundaki sözleri son derece 
enteresan ve aynı zamanda eğlenceli ve güldürücü
dür. 

Ecevit'in meşhur Hakkâri seferinin yapıldığı gün 
TRT de boş durmuyor. Bu seferle ilgili olarak o 
günün akşamı yaptığı haber yayınında, ekranlara bir 
de röportaj getiriyordu. Şemdinli yolu üzerinde yapı
lan bu röportajda, bir vatandaşı yolsuzluktan şikâyet
çi duruma sokmak çabası da gözden kaçmıyordu. 
Röportajın yapıldığı yerde yol yokluğu imajını ya
ratmaya çalışan TRT muhabirine sorulmaz mı ki, 
«Sırtındaki o ağır kamerayla bir günde oraya nasıl 
gittin ve bu görüntüleri aynıt akşam haber yayınına 
nasıl yetiştirdin?..» Ayrıca, «Röportaj esnasında geri 
fondan duyulan klakson sesi hangi otomobilin, ara
banın sesiydi acaba, oraya o araba nasıl gelmişti?..» 

KUP; yani «Köye Ulaşım Programı» adını ver
dikleri programda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu' 
ya Cumhuriyet kurulduğundan beri devletin gitme
diğini ve bu bölgelere bugünkü Hükümet ile birlik
te, (TRT tabiriyle) «Güneş doğduğunu» ileri sür
müşlerdir. Böylece, Cumhuriyetin Atatürk devri da
hil, bu bölgelere hizmet götüren bütün devirlerini 
partizanlık uğruna inkâr etmişlerdir. TRT bu tutu
muyla siyasi partiler arasındaki tarafsızlığı ihlal et
mekle kalmamış, devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğünü zedeleyen, ayrıca millet nazarında 
devletin itibarını sarsan bir neşriyat yapmıştır. 

TRT ekranlara getirdiği petrol gibi, enerji gibi, 
kömür gibi bu kadar tartışmalı ve önemli konularda 
bir tarafın; yani Hükümet üyelerinin görüş ve iddia
larını yayınlarken, karşı tarafa söz hakkı tanıma
maktadır. 
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TRT tertiplediği haber programlarla tarafgirlik 
yapmakta ve kamuoyunu yanıltmaya devam etmek
tedir. TRT'nin bir petrol, enerji, maden, ulaştırma 
politikası olamaz; ama TRT sanki siysi bir teşekkül-
müş gibi hareket ederek bu konularda daha çok 
siyasi bir görüşün iddialarını yaymakta ve bu iddia
ların sahibi olmaktadır. 

3 Temmuz 1978 günü akşamı, «Sorunlardan bi
ri Enerji» adı altında hatalarla dolu, kamuoyuna 
yanıltıcı bir program yayınlanmıştır. Bu programda 
yıllardan beri iktidar muhalefet olarak, Adalet Par
tisiyle Cumhuriyet Halk Partisi arasında fevkalade 
önem taşıyan bir konuda, tek yönlü bir kamuoyu 
oluşturması amaç alınmıştır. 

4 Ekim 1978 akşamı televizyondaki «Kömür Ka
rası Değil, Yüzkarası» adlı programda, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığının madenlerle ilgili icraatı 
destekleniyor, linyit yataklarının yağmalandığı fik
ri zihinlere yerleştirilmeye çalışılıyor ve hür teşeb
büs fikrine karşı düşmanlık tohumları serpmek için 
ne mümkünse yapılıyordu. Tahripkâr bir tutumla 
geçmişin kötülenmeye ve karalanmaya çalışıldığı bu 
program, gerçekten de TRT için bir yüzkarasıydı. 

Peşpeşe vuku bulan tren kazalarının hemen aka
binde, 11 Ocak 1979 günü televizyonda yayınlanan, 
birtakım şahısların bilgiden yoksun, yanlış ve tutar
sız beyanlarıyla dolu Ulaştırma Bakanlığının prog
ramının hakiki maksat ve gayesi de geçmişi kötüle
menin yanında, bugünkü idareyi sorumluluktan kur
tarmak için sözde gerekçe arama gayretkeşliğinden 
başka bir şey değildir. 

TRT haberlere ayrılan zaman bakımından da bü
yük bir haksızlık ve adaletsizliği ve tarafgirliği sür
dürmektedir. TRT'nin haber yayınlan üzerindeki 
zamanlama bakımından tahlillerimizi önergemizde 
tafsilatıyla arz etmiştik. 

TRT Yönetim Kurulunun 3 Ağustos 1978 tari
hinde aldığı kararla, siyasi partiler demeçlerini ya
yınlayabilmek için, kendilerine göre o demeçlerin 
haber değeri taşıyıp taşımadığı, olay niteliği bulu
nup bulunmadığına bakılacağı şeklinde yeni bir uy
gulama usulü getirilmiştir. TRT'nin bu takdir hakkı
nın hiç bir objektif teminatı yoktur. Oysa ki, Anaya
sanın 26 ncı Maddesine göre, «Siyasi partiler, basın 
dışı haberleşme ve yayın araçlarından faydalanma 
hakkına sahip olup, bu faydalanmanın şartlan de
mokratik esaslara ve hakkaniyet ölçülerine uygun 
olarak düzenlenecektir.» 
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TRT'nin bu tutumu, muhalefetin sesini kısmak, 
millete duyurmak ve muhalefetsiz bir rejim oluştur
mak gayretinden başka bir şey değildir. Muhalefet 
rejimin önemli bir müessesesidir. îktidar her rejimde 
mevcuttur; muhalefet ise sadece hürriyetçi demokra
side vardır. Muhalefetten rahatsız olmak, güdümlü 
demokrasi istemek demektir. 

Değerli senatörler; 
TRT kamu düzenini tahrip etmekte, genel ahla

kı ve dini duygulan rencide etmekte, örf ve adet
lerimizi adeta hiçe saymaktadır. 

Bütün bu hususların TRT'nin hazırladığı ve yayın
ladığı pekçok program, flim ve diğer çeşitli yayın
larında milletçe müşahade olunduğu ve haklı infiale 
sebebiyet verdiği bir gerçektir. 

TRT - H'nin yapılan haber yayınlarının yazılı 
metinlerinin bulunmadığı ve bir korsan radyo gibi 
faaliyetini sürdürdüğü yolunda yaygın iddia ve şi
kâyetler mevcuttur. Kamuoyunu fevkalade tedirgin 
eden bu husus açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Değerli senatörler; 
TRT, kendine göre lisanımızı da değiştiriyor. Tür

kiye'de lisan siyasi bir tartışmanın konusudur. Asır
lar boyu konuşulan güzel Türkçemizi özleştiriyoruz 
diye uydurmacılığa kaçmak suretiyle lisanımız TRT 
tarafından değiştirilmektedir. Konuştuğumuz dilin, 
yeni uydurulmuş kelimeleri kanunla tespit edilmi
yor. Uydurmacıların icatlarını kullanmak mecburiye
tinde de değiliz ve kullanmayacağız. 

TRT, hiç kullanmadığımız kelimeleri kullanmış 
g'bi. söylüyor, adeta beyanların bu suretle dilini 
değiştiriyor, kasten değiştiriyor. Çok kere yaptığı 
özetlemelerle, beyanlarda da anlam bırakmıyor. TRT 
bu hakkı nereden alıyor? TRT mademki bir Anayasa 
kuruluşudur, Anayasa ve kanunlardaki kelimeleri 
kullanmak mecburiyetindedir. 

Sayın senatörler; 
TRT'nin bölücülüğe, bozgunculuğa ve rejim düş

manlarına alet olduğu, yaptığı müteaddit yayınlar, 
verdiği haberler ve hazırladığı programlarla gözden 
kaçmamaktadır. Bazı haber programlarında, ülkemi
zin bir bölgesinde yaşayan ve vatandaşları Devlete 
karşı şikâyetçi duruma sokmakta ve bu vatandaşla
rımızın zihinlerine, sanki Devletçe üvey evlat gibi 
karşılandığı yerleştirilmeye çalışılmaktadır. 

Sıkıyönetimin ilânından sonra Kahramanmaraş 
olaylarıyla ilgili olarak, bu son derece elim ve vahim 
olayların açmış olduğu yaraların dikkat ve itina ile 
ve süratle sarılması gerektiği kritik bir ortamda bu-

189 — 



C. Senatosu B : 28 23 . 1 . 1979 O : 1 

lunurken, sözde demokratik kuruluş adı altında faa 
liyet gösteren kuruluşların bölücü ve kışkırtıcı beyan 
ve bildirilerini TRT çekinmeden kamuoyuna akset-
tirebilmiştir. 

Kahramanmaraş olayları dolayısıyla TRT'den 
olayların çarpıtılarak ve kendine göre yorumlanarak 
yayınlanmasına ilk tepki, TRT Kahramanmaraş Mu
habiri Mustafa Zülkadiroğîu'dan geliyordu. Zülka-
diroğlu, Vilayet binasında gazetecilere ayrılan oda
dan, TRT Adana Bürosuna haberlerini geçtikten 
sonra, odayı dolduran gazetecilerin gözleri önünde 
telefonla şunları söylüyordu : «Ayıptır. Siz ne yapı
yorsunuz kardeşim? Ben size böyle bir haber geçtim 
mi? Yalanlarınıza beni neden alet ediyorsunuz? 
Erkekse bunu yazanlar gelip burada çalışsınlar. Kah
ramanmaraş'ta TRT beni tanır. Ankara'daki müdür
lerinize bunu böyle söyleyin.» diyordu. 

Gerçekten de TRT'nin olayları bu şekilde tahrif 
ederek yansıtması Kahramanmarş'ta büyük tepkile
re yol açıyor ve kitlelerin kızgınlıklarını daha da ar
tırıp, olayların büyümesi sonucunu doğuruyordu. 

Her vesileyle, Anayasa ile Kuruluş Kanununu 
çiğneyen TRT, Türkiye'de oynaman ideolojik oyunlar
da da başrolü oynamakta, hür demokratik rejimi yık
mak isteyenlere alet ve destek olmaktadır. 

Şu üzücü olaya dikkat buyurunuz; 3 Ekim 1978 
günü İstanbul'da insanlık dışı bir olay daha cereyan 
etmiştir. Gözü dönmüş caniler bir belediye otobü
sünden üç genci kaçırmış ve hunharca kurşunlamış
lardır. Ertesi gün bu feci olayın kurbanlarının cena
zeleri kaldırılacaktır. Gazeteler bu olayın haberleri 
ve resimleriyle doludur. Bütün bunlar olurken 
4 Ekim 1978 gecesi Türk Milleti televizyonundan 
«Oyunun kuralları isimli bir oyun seyretme mecbu
riyetinde kalmıştır. Bu oyun Sığmundlent'in eserlerin
den adapte edilmiştir; ama öyle bir adaptasyon 
ki, aslı ile ilişiği dahi kalmamış, bazı ideolojik 
zihinlerin Türkiye'deki sahneledikleri oyun duru
muna sokulmuştur. Anarşi alabildiğine methedilmiş, 
anarşi kahraman ilan edilmiş, halk mahkemeleri 
kurulmuş ve düzenlenmiştir. Bu oyunda verilen me
saj tüyler ürperticidir. 

Değerli senatörler; 
TRT âdeta millet sesine kapanan, Cumhuriyetin 

rejimin düşmanlarına açılan bir teşekkül haline gel
miştir. Komünizme alet olmaktadır. Bugün ülkemiz
de dış düşmanlar vatan sathında içten bölücü, içten 
yıkıcı metotlarını uygulamak suretiyle Devleti sars
mak ve elegeçirmek yolunda bir psikolojik savaş 

j faaliyeti sürdürmektedirler. Psikolojik savaş propo-
gandasmda özellikle kitle haberleşme vasıtaları ve 

I bu arada radyo ve televizyonun önemi son derece 
büyüktür. Bu psikolojik savaşa karşı yapılacak psi
kolojik savunmada, Devletçe ve Milletçe başarı elde 
edilmesi Radyo ve Televizyonun da bir savunma 
şuuru içerisinde bulunması ile mümkündür. Radyo 
ve Televizyon kendi iç bünyesinde psikolojik savun
ma hassasiyetine sahip değilse, kamuoyuna yöne
len yayınlarında dinleyicilere ve seyircilere psikolo
jik savunma hizmetinde bulunması da mümkün ol-

I mamaktadır. TRT'nin bu şuur ve hassasiyetin içe
risinde bulunması bir tarafa, bizzat kendisi bu psi
kolojik savaşın ve onu Türkiye'de sürdürmek iste
yen komünizmin aleti haline geldiği esefle müşahede 
edilmektedir. TRT tarafından özel bir dikkat ve 
gayretle komünist ülkeler ve Marksist rejime eğilim
li ülkelerin iştiraki ile Küba'da tertiplenen ve gü
dümlü bir ideolojik organizasyon olması ile tanınan 
«Gençlik Festivali»nin ekranlara getirilmesi ve ka
panış merasimlinde Eidel Castro'nun komünist gençlere 
muhatap olan konuşmasını yaparken Türk seyircile
rinin karşısına çıkarılmasının manası nedir, ne dü
şünülmüştür burada?.. Yılbaşı gecesinin eğlence sah
nesinde altı çizgili, yıldızlı (Her neyse o) çizgiler bir 
tarafa ışıklar, bir tarafa saat 24.00'den sonra Bulgar 
Televizyonunun Türk Milletinin evinde ve televiz
yon ekranına misafir olmasının manası anlamı ne
dir?.. Bu ne cürettir?.. 

Sayın üyeler: 
TRT aynca Anayasamızın 132'nci maddesinin 

de açık ihlali içerisindedir. Sadece mahkeme karar
larıyla meydana çıkarılabilecek olan suçların TRT 
tarafından sanki ortada böyle bir karar varmış gibi 
haber bültenlerinde önceden ilan edilmesine sık sık 
şahit olunmaktadır. Devletin Radyo ve Televizyo
nundan • gerek bağımsız mahkemeler üzerinde telkin 
ve tesirde bulunulmasına, gerekse kişilerin peşinen 
suçlanıp kamuoyu önünde teşhir olunmasına TRT' 
nin hakkı yoktur. 

Ayrıca, TRT hergün şiddet olaylarının faillerini 
I sol görüşlü, sağ görüşlü, sağ görüşü benimseyen gibi 

birtakım indi ve mücerret ifadelerle ve onların si
yasi fikir ve temayüllerini kendine göre tavsif ve 
kamuoyuna takdim ederek vatandaşlar arasında 
kamplaşmayı körüklemektedir. TRT'nin bu şekilde 
suç işleyen, bu suçtan yakalanan veya böyle bir su
çun kurbanı olan kişilerin siyasi eğilimlerini hangi 

I kıstas ile tespit ettiği suali ve bu tespitin sıhhatinin 
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münakaşası bir yana böyle bir tespitin habercilikle 
ilgisi ve bunun haber niteliği nedir?.. Bundan ne gibi 
fayda umulmaktadır?.. Bu davranışı ile TRT hangi 
maksata ve zihniyete hizmet etmektedir?.. Bunu da 
bilmek istiyoruz. 

Değerli senatörler; 
Anayasanın istinat ettiği milli dayanışma, fert ve 

toplum huzuru gibi ilkeler; aynı toplumun fertleri 
olan vatandaşlar arasında karşılıklı anlayış ve saygı 
duygularının ve toplum şuurunun kuvvetlenmesiyle 
doğar ve yerleşir. Bu duyguları yok etmeyi, vatan
daşlar arasında ikilik yaratmayı ve kamu düzenini 
sarsmayı hedef alan her hareketin Anayasanın met
nine ve ruhuna ters düştüğü şüphesizdir. Bu yoldaki 
bir tehlike bir ihtimal olarak dahi düşünüldüğü an
da, toplum düzenini ve milli güvenliği korumakta 
olan kanun koyucusu, yani Meclisler gerekli tedbir
ler almak zorunluğundadır. 

Tabii ki, demoratik hukuk devletinde ve parla
menter rejimde iktidarın temel unsurlarından biri 
olan yürütme dahil, bütün anayasa kuruluş ve ku
rumlan esas itibariyle yasamanın gösterdiği yolda 
hareket eden, devlete bağlı bir organdır. İşte 1971'de 
olduğu gibi bugün de ülkenin yüce menfaatleri açı
sından çok ciddi ve endişe verici bir durum arz eden 
bu TRT olayının hakiki veçhesiyle ve bütün tefer
ruatıyla ele alınarak ve artık yeter denilerek TRT' 
nin Anayasa ve yasalar çerçevesi içine sokulup ra
yına oturtulması kaçınılmaz bir zaruret halini almış 
olup, bu konuda Yasama Organına büyük görev 
düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yukarıdan beri arz ve izahına çalıştığım sebep

lerle Devletin bu son derece önemli kuruluşunun 
bütün bu tutum ve davranışlarıyla yönetim ve işleyi
şi üzerinde sayın üyelerin değerli fikir ve görüşlerini 
söylemeleri ve konunun tartışılarak açıklığa kavuş
turulmasını ve kamuoyunun da aydınlatılmasını te-
minen önergemize iltifat buyurup Genel Görüşme 
açılmasını kıymetli oylarınızla destekleyeceğiniz ümi
diyle sözlerimi bitirir, hepinize sonsuz saygılarımı 
sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dalokay. 
Sayın Nuri Âdemoğlu, lehte. Buyurun. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sayın Baş

kan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Devletin, gerek kulağa ve gerekse göze hitap eden 

son derece önemli ve tesirli bir müessesesi olan 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu faaliyeti üze

rinde bir Genel Görüşme açılmasını isteyen Adalet 
Partisi Grubu üyeleri arkadaşlarıma, şahsen duydu
ğum saygı ve minnetlerimi sözlerime başlarken ifade 
etmek istiyorum. 

Dünyanın hemen pekçok memleketinde de ikti
dar partisine hoş görünmek ve yaranmak isteyen 
radyo ve televizyon yayınlarından şikâyetler olmuş 
ve olmaktadır. Fakat bizde olduğu gibi, yalan, yan
lış taraflı haberlerden, tek taraflı yayından, Milletin 
büyük ekseriyetinin şikâyetçi olduğu, hatta pekçok 
kimselerin televizyonlarını mühürletmek, radyolarını 
kırmak istedikleri ne görülmüş, ne de duyulmuştur 
dersem, lütfen beni mübalağacılıkla itham buyurma
yınız. 

TRT için, gerek Anayasa, gerekse kendi Kanu
nuna bakarsanız, her şeyden evvel bu müessesenin 
tarafsızlığını, çalışmalarında bu ilkeye son derece 
dikkat göstermesini istediğini fark edersiniz. Anaya
sa yapıcıları 1961'de bu müessesenin tarafsızlığını 
teminat altına almak için kendine özerklik de vermiş
lerdi; fakat TRT'nin 1961 'den sonraki yayınları, 
Meclislerin sonradan Anayasada değişiklik yaparak 
özerkliğin kaldırılmasına sebep olmuştur. 

Meseleyi huzurunuzda iyice teşrih etmek için 
TRT Kanununun yayınla ilgili önemli kısımlarını 
tekrarlamak istiyorum : 

TRT Kanununda yayın esası olarak her çeşit ya
yın faaliyetlerinde Anayasanın özüne ve sözüne bü
tünü ile bağlı kalınmasını, Türk Devletini, ülkesi ve 
Milletiyle bütünlüğüne bağlılığını güçlendirmesini, 
haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında 
tarafsızlık, doğruluk ilkelerine bağlı kalınmasını, açık 
oturumlarda karşıt görüşlere de imkân ve yer veril
mesini şart koşmaktadır. 

Kanun böyle söyler ve böyle isterken, TRT'nin 
taraf tutarak yayın yaptığını, yanlış ve yalan haber 
verdiğini, kendi arzusu istikametinde haber uydura
rak bunları sahnelediğini, öğretim ve eğitimde Türk 
Milletinin, devletine olan inancını sarsarak ve her 
şeyin yanlış yapıldığı kanısını vererek halkı eski 
hükümetlerden soğutacak yayınlar yaptığını, bölücü
lük yaptığını, Türk Milletini kendi anadilini anlamaz 
duruma soktuğunu konuşmalarımızın ileri bölümle
rinde misal ve delillerle ispat edeceğiz. 

Biz şuna inanıyoruz ki, Kanunun kendisinden 
istediği bu kadar sarih hükümlere rağmen, TRT bu 
yaptıklarını bilmeden yapmamaktadır. Bunları bile
rek bir gaye uğruna ve bir hedefi gözeterek yapmak
tadır. 
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Şu hususu hemen ifade etmek isterim ki, TRT 
bir taraftan bugünkü iktidarın propagandasını ya
parken, öbür taraftan da daha ileriye gidip, bugün 
Türkiye'de en büyük sorun olan komünistlerin arzu
lan istikametinde yayın yapmak ve kamuoyunda 
demokratik parlamenter rejime ters gelecek ve onun 
aleyhine olacak bir vasat yaratmak çabası gütmekte
dir. 

Bugün TRT'de, Devletin mikrofonunu eline geçi
ren pek çok ileri solcu spikerler, bugünkü rejimi kö
tü gösteren öğretilmiş kimselerin beyanlarını, özel 
eğittikleri kişilerin düşüncelerini, arzuladıkları ide
olojideki insanların konuşmalarını radyodan dinlet
mekte, televizyon ekranlarından millete göstermekte
dirler. Bu memlekette komünizmin arzuladığı vasatı 
yaratmak için o derece gayret sarf etmektedirler ki, 
bu müessesenin demokratik bir ülke müessesesi ol
duğundan şüphe etmek yerinde olur. Mesela; anar
şinin nasıl çıkarıldığını; nasıl adam öldürüldüğünü, 
hırsızlığın nasıl yapıldığını gösteren filmler özel bir 
itina ile seçilip, bunlarla gençler eğitilmek istenmek
tedir. Bu hali ile TRT, Anayasayı, kendi kanunları
nı çiğneyerek, tamamen tarafsızlıktan ayrılmış, bölü
cülüğe, bozgunculuğa alet olan bir müessese haline 
gelmiştir. 

TRT, bugünkü yayınları ile ancak demokratik 
hukuk devletinin kendisine yüklediği sorumluluğu 
terketmiş, totaliter rejimlerde görülen bir uygulama 
içerisine girmiştir. İşte, açık oturumlarda kanunla
rının kendilerinden istediği şartı dinlememekte, tek 
yönlü düşünenleri, kendi görüşlerine paralel düşü
nenleri çağırmakta, karşıt görüşten kimseyi bu otu
rumlara davet etmemektedirler. Mesela; madenlerin 
devletleştirilmesi mevzuunda bir açık oturum yaptık
ları zaman, yalnız bu fikri savunanlar ekrana getiril
mekte, karşı fikri taşıyan hiç kimseye yer verilme
mekte; ancak arzuladıkları fikir halk üzerinde tesiri
ni yapıp, arzularını yerleştirdikten sonra (Mesela, 
bir ay sonra) karşıt fikirli bir kimseye konuşma im
kânı vermektedirler. 

Amerikan üslerinin tekrar açılması hususunda 
Anamuhalefet Partisinin demeç ve beyanlarını katiyen 

halka intikal ettirmemişlerdir. 
Yine, komünistlerin işine yarayacak ve fakat 

karma ekonominin tabii bir icabı olan kâr sağlayan
lara «Sömürücü, aracı» tabirlerinin kasıtlı olarak sık 
sık kullanılması ve bu hususta kötü misallerle öğre
tilmiş kimseler konuşturularak halkın huzuruna ge
tirip rejimi kötülemek çabası güdülmektedir. 
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Halbuki, karma ekonomiyi kabul etmiş memleket
lerde, özel sektör ticaret yapacak, sanayi müesse
sesi kuracaktır ve bu kimseler mallarını satarken ka
nunun kendilerine tanıdığı kâr haddini maliyete ©k-
lemeleri tabiidir. Böyle namuslu tüccara, kâr ettiği 
için «Sömürücü» demek, bu malı toptancıdan alıp 
perakende satarken normal kâr sağlayan namuslu 
bir esnafa, aksi ispat edilmediği müddetçe «Aracı, 
vurguncu» demek, kimsenin hakkı olmasa gerek
tir. Halbuki, bizim TRT'de herkes sömürücü, vur
guncu ve aracı gösterilmektedir. Bundan bir netlice 
alınabilsin... İşte bu tutum, vazifede kanun çiğne
medir ve halkı muayyen bir istikamete doğru götür
mek için ideolojik bir telkindir. Bu telkinle kamu
oyunda demokrata k parlamenter rejim aleyhinde bir 
vasat yaratmak amacı güdülmektedir. 

İşte, TRT'nin bu çabası Türk Devletinin ülkesi 
ve milleti ile bütünlüğüne bağlılığını zayıflatmak ve 
çökertmek çabasıdır ki, Anayasaya ve kendi Kanu
nuna aykırıdır ve suçtur. TRT, bu tutumunu düzelt
mezse, devamlı olarak idarecilerin peşinde olacağız 
ve günün birinde kanun çiğnemenin ne olduğunun id
raki içine girmelerine çalışacağız. 

TRT'nin, milletin bütünlüğünü ve ülkenin birli
ğini bozmanın yanında, bir de siyasi partilere kar
şı tarafsızlığını bozduğunu müşahade etmekteyiz. 
Mesela, 1978 Mayısnıda yaptığı 991 dakikalık si
yasi yayınının 318 dakikasını Ecevit'e, 336 dakika
sını da onun arkadaşlarına ayırırken, muhalefetteki 
Adalet Partisine 118 dakika ayırmıştır. Ağustos ayın
da haber verme hususunda yeni bir tatbikata geçil
diği zaman, 214 dakika iktidara mensup kimseleri 
konuştururken, 28 dakika muhalefete, 32 dakika da 
Hükümeti destekleyen ve üye sayısı 100'ü geçmeyen 
sol eğilimli derneklere ayırmıştır. 

Şu rakamlara bakarak, TRT'nin faaliyetinde 
eşitlik ve tarafsızlıktan bahsedilebilir mi?. 

Gayelerinden saptırılmış ve politikanın içine gir
miş sol ideolojik faaliyette bulunduklarını sağır sul
tanların bile duyup, bildiği derneklerin başkan ve 
üyelerine büyük iltifat gösterir, onların demeçleri
ne sık sık yer verip, uzun zaman ayıran TRT, gaye
sine uygun çalışan ve binlerce üyesi bulunan fede
rasyonların faaliyetinden ve idiarecilerin demeçlerin
den hiç denecek kadar az bahsederse, o TRT'ye ta
rafsız denebilir mi?.. 

Haberlerin verilmesinde de tarafsız olamıyor 
TRT. Anarşik olayların millete duyurulmasında; 
mesela, öldürülen genç solcu ise, onu öldürenden 
uzun uzun bahsedip, öldürenin kimliğini, bağlı 
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bulunduğu derneği ve kurumu açıklamakta, sağcı ol
duğunu âdeta zevk duyarak ifade ederken, ölen ço
cuğun sağcı olması halinde, katilden umumiyetle 
bahsedıilmemekte veya «Katil bir solcu» denmekle 
iktifa edilmektedir. Bu da tarafsızlıkla bağdaşmayan 
bir tutumdur. 

TRT'nin, taraf tuttuğunu kanıtlayacak pek çok 
misallerden bir tanesini daha vereceğim. 

Son Milli Cephe Hükümeti zamanında memurla
ra 750 ila 1 000 liralık maaş dışı bir ilavenin yapıl
dığı radyodan açıklandığı günün akşamı alelacele 
Hacettepe Üniversitesinden temin olunan bir profe
sör hanımın, «Bu yardımın kanunlara uygun olma
yacağı şeklindeki» mütalaası ekranlara getirilip hal
ka dinletilirken, Ecevit Hükümeti zamanında me
murlara yapılan 500 liralık aile yardımının kanunla
ra uygun olup olmadığı hakkında ne o profesör ha
nıma, ne de başka birine açıklama yaptırılmaması 
TRT'nin bugünkü iktidar yanlısı olduğunu ve taraf 
tutarak kendi Kanununa aykırı hareket ettiğini ispat
lamaktadır. 

Yine TRT, bir solcunun cenazesini bütün tefer
ruatıyla verir, sol ellerin yukarı kaldırılışını ekran
larda Türk Milletine gösterirken, Türk Ordusunda 
uzun süre hizmet görmüş ve komünistler tarafından 
kaçırılmış bir kız çocuğunun kurtarılmasında gayret 
gösteren rahmetli Cihangir Erdemir'in işyerinde öl
dürülmesinde «Av malzemesi satan birisinin öldürül
düğü» şeklinde haber vermesi, komünistlerin ne 
derece taraflısı olduğunu göstermektedir. 

TRT'nin taraf tuttuğu hakkındaki misallerimize 
devam ediyoruz. 

Mesela; 26 Ocak 178'de «Türkiye'nin ekonomik 
durumu» hakkında Ziya Müezzinoğlu, 2 Şubat 1978' 
de Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, 9 Şubat 
1978'de Sağlık Bakanı Mete Tan, 23 Şubat 1978'de 
«Ekonomik gelişmeler» konusunda Ziya Müezzinoğ
lu, 13 Nisan 1978'de «işçi dövizleri ve işçi yatırım
ları» hakkında Kenan Bulutoğlu konuşturulur ve hep
si de eski devre ve bu devirdeki hükümetlere ver 
yansın hucüm ederlerken, son Milli Cephe Hüküme
ti mesullerine de bir defacık müdafaa hakkı veril
mezse, bu, taraf tutmaktan da öteye, adaletsizlikle 
ancak tavsif edilebilir. 

TRT, eğer komünizmi ve onun taraftarlarını ko
rumuyorsa ve tarafsız ise, sol görüşlü bir kimseye 
veya siyasi partiye, millete hitap etme hakkı verir
ken, aynı gün sağ görüşlü kimseye veya siyasi bir 
partiye de aynı hakkı kullandırması icabeder. Ta-
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rafsızlık böyle temin olunabilir. Bizim TRT'de bu
nu bulmak mümkün değildir. 

Mesela mayıs ayında sol görüşlü partiye 700 
dakikalık bir zaman ayıran ve millete sol görüşü 
kabul ettirme çabası gösteren TRT'nin, karşı güç 
ve muhalefete ancak 120 dakikalık bir zaman ayır
ması, taraflılığının en canlı ve katı bir delilidir. 

Siyasi partilere karşı tarafsız olamayan TRT, hü
kümetlere karşı da taraflı tutum içine girmektedir. 
Mesela, son Milli Cephe Hükümeti zamanında bir 
ara filtreli sigara sıkıntısı olmuştu. Bu sebepten si
gara satan bayilerin önünde kuyruklar teşekkül 
etmişti. Bu kuyrukları sık sık televizyon ekranla
rında gösterdiler ve kuyrukta bulunan, arzuladıkla
rını söyleyecek kimseleri de konuşturdular. 

Bugün kuyruksuz, pek az ihtiyaç maddesi bu
lunduğu halde, bir sigara kuyruğunu, bir gazyağı 
kuyruğunu, bir yağ kuyruğunu, bir benzin ve ma
zot kuyruğunu, bir kahve kuyruğunu sokaklarda 
hemen her gün hepimiz gördüğümüz halde, televiz
yon kameramanları bunları görmemekte ve halka gös
termemektedirler. Bu tutumun adına da bizim 
TRT'ciler «Tarafsızlık» mı diyorlar acaba?.. 

Yine son Milli Cephe Hükümeti zamanında, An
kara'da fırınlarda bir anlaşmazlık sebebiyle iki gün 
ekmek sıkıntısı olmuş, bunu da ekranlarda görmüş
tük. Bundan birkaç ay evvel; yani Ecevit Hüküme
ti zamanında Ankara Belediyesinin bir ihmali yüzün
den Ankara halkı bir ay ekmek sıkıntısı çekti ve saat
lerce ekmek temin etmek için kuyruklarda bekledi; 
fakat TRT'de ne halkla bu hususta bir röportaj, ne 
de televizyon ekranlarında bunun aksini gördük. 

TRT, Kanununda bulunan «Haberlerde doğru
luk» ilkesine bağlılıktan da ayrılmıştır. Haberleri 
hemen çok zaman bugünkü iktidarın lehine olacak 
şekilde vermekte, hakikatleri millete yansıtmamak
ta, yalan haber yayınlamaktadır. Misallerini şim
di huzurunuza getireceğim. 

Bugünkü Hükümetin hazıladığı ve bir türlü çı
karamadığı yeni Vergi Kanun tasarısı ortaya çıktığı 
zaman, daha komisyonlarda bile görüşülmeden, ik
tidarın yardımcısı gayretkeş spikerler ve kamera
manlar ortaya döküldüler ve bir adamı kanunun le
hinde eğiterek konuşturdular, şoför olarak tanıttık
ları adama; vergilerin artmasından memnun olduğu
nu. hayat pahalılığından, kazancı arttığı için şi
kâyetçi olmadığını söylettiler; fakat yalancının mu
mu yatsıya kadar da yanmadı, ertesi günü Şoförler 
Konfederasyonu Başkanı, bu adamın şoför olmadığı-
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nı, uydurma bir kimse olduğunu basın aracılığıyla 
millete beyan etti. 

Yanlış haber verme ve milleti aldatmada başka 
bir misal: 

Başbakan ve İçişleri eski Bakanı, «Anarşik olay
lar hızını kaybetmiştir» derken, TRT'nin de aynı 
görüşü savunan bir tutum ve yayın içine girdiğini ve 
anarşik olayların bir kısmını vermediğini görüyoruz. 
Meselâ Türk basını, «Haziran ayında 64 vatandaş 
öldü» derken, TRT bunu 31'e, basın, «24 soygun 
olayı oldu» derken, aynı ayda, TRT bunu 11 'e, 
basın aynı ayda, «175 yere bomba atıldı» derken. 
TRT bunu 5 rakamına indirerek, bugünkü İktidara 
hizmet edip ona yardım etmiş oluyor; ama kendi 
Kanununun gereğini ve vazifesini yapmamış olu
yor. 

TRT'nin siyasi partilere de eşit zaman ayırmadı
ğım görmekteyiz. 

Mesela; televizyon ekranlarından iktidara 15 daki
kalık bir zamanı verirse, muhalefete 1 dakika, hat
ta bazan onu da vermemektedir. Mesela; Adalet 
Partisi Genel Başkanının son Eklim seyahatlannda 
yaptığı konuşmaları, solcu basın dahil, bütün 
Türk basınında büyük akisler uyandırıp birkaç sü
tun işgal ederken, bizim TRT'de bu konuşma bir 
iki cümle ile geçiştirilmiştir. 

Halbuki, buna benzer Ecevit'in bir konuşması 
olsaydı, uzun uzun okunur, sık sık ekranlarda ken
disi, millete gösterilirdi. Bu da, TRT'nin siyasi 
partilere eşit zaman ayırmadığını ve eşit davranma
dığını gösteriyor. 

Yukarıda söylediğimiz gibi, TRT, yayınlarında 
bugünkü iktidarın lehinde intiba yaratacak bir tu
tum içinde bulunuyor. Mesela, bu sene sonbahar
da yapılan Milli Selâmet Partisi Büyük Kongresin
de Genel Başkanları Sayın Erbakan, uzun süre Halk 
Partisini tenkit ettiği ve onları eleştirdiği halde, o 
kısım kesilmiş, millete gösterilmemiş, bu arada 
Adalet Partisine yaptığı iki cümlelik tenkidin tama
mı ekranlarda kendi sesinden, millete dinlettirilmiş-
tir. Bu tutumuyla Halk Partisi İktidarına söz söylet
memiş bulunuyor; fakat siyasi parti yayınlarında ta
rafsızlığını bozmuş, Kanunun amir hükmünü çiğne
miş bulunuyor. 

Aynı şekilde, Meclislerin toplantılarında iktidar 
ve muhalefet gruplarının gerek konusmıalarında ve 
gerekse ekranlarda gösterilmesinde taraf tutmakta
dır. Bu hususta bir misal vermek isterim; fakat 
vaktim az olduğu için geçiyorum; Sayın İsmail İl-

I han, 9 Aralık 1978'de TRT'nin kameramanlarının 
Muş'ta bir sağlık ocağının ambar haline getirildiği 
hususunu belirtmek için yaptıkları çabanın ne ka
dar gülünç bir şey olduğunu burada ifade ettiler, 
ben daha tafsil edecektim; fakat vaktim olmadığı 
için bundan vaz geçiyorum. 

Bu bölümde bir misal daha vererek TRT'nin si
yasi partiler arasındaki taraf tutma işini bitireceğim. 

Şimdiki Genelkurmay Başkanının vazifeyi dev
raldığı gün, her parti lideri gibi, Adalet Partisi 
lideri de yeni başkana başarılar, eskisine de sivil ha
yatta muvaffakiyetler dileyen bir telgraf çekmiş; o 
akşam TRT bütün liderlerin telgrafım millete duyu
rurken, Sayın Demirel'in telgrafını okumamıştır. 
Ancak, yöneticilerimizin ikazı üzerine iki gün son
ra TRT'den bütün Türk Milletine bu telgraf duyu-

I rulmuştur. 
TRT, bölücülük de yapmaktadır. Bakınız, bir-

I kaç ay evvel nasıl bir yayın yaptı: 

I Ecevit'in Güneydoğu'da büyük bir merasimle 
I karşılandığı televizyon ekranlarında uzun uzun gös-
I terilerek, «Bu bölge köylerine yol yapacağım; Ata-
I türk'ün ve Demokrat Parti devirlerinin dahil olmak 
I üzere, o güne kadar Cumhuriyet Devrinde hiç bir 
I hükümetin bu bölgeye el uzatmadığım; Ecevit'in bu-
I raya gelişiyle Anadolu'nun bu kısmına artık güneşin 
I doğduğunu» uzun uzun anlatarak, bugüne kadar gel-
I miş geçmiş hükümetler zamanında bu bölgeye ayrı 
I muamele yapılmış gibi bir intiba yaratılmak isten-
I mistir. 

Burada da özel olarak bulunan ve kendi fikirle-
I rine uyan beyanları verdirilen kişiler, televizyon ek-
I ranlarında uzun uzun gösterilmiş, konuşturulmuştur. 
I Böylece Televizyon, Türk Milletinin ülkesi ve mıille-
I tiyle birliğini, bütünlüğü bozacak bir tutum içine 
I girmiştir. Halbuki, bu Hükümetten evvelki hükü-
I metler zamanında da Şark'a yüzlerce kilometrelik 
I yol yapılmış, Devletin eli bu bölgeye de uzatılmış-
I tır. Şimdi, bu hususta ben, Devlet Planlama Teş

kilatının «Türkiye Cumhuriyetin Ekonomik, Sosyal 
I ve Kültüre] Gelişmesinin 50 yılı» bülteninden aldı-
I ğım rakamlarla, Televizyonun bu sözlerinin ve bu 
I yayınının yalan olduğunu ispat edeceğim. 

I Sayın senatörler, 
I Türkiye'de, Ecevit Hükümetinden evvel Doğu ve 
I Güneydoğu'ya hükümetler tarafından el uzatılmış ve 

hizmetler götürülmüştür. Mesela, Birinci, İkinci 
I Beş Yıllık Kalkınma Planlarında, ulaşım, eğitim, sağ-
j lık, konut ve diğer hizmetlerin yatırımlarında bu 
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bölge Türkiye'de yapılan hizmetlerin İkinciliğini al- I 
mıştır. 1965 - 1976 yılları anasında Doğu ve Gü- I 
neydoğu'daki 23 illimiz ve köylerine 32 119 kilo
metrelik yol yapılmıştır ve her ile ortalama 120 mil
yon para sarf edilmiştir. I 

Yine, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde 1965'de I 
8 100 ilkokul varken, 976'da bu okul adedi 12 400'e 
çıkarılmış; 1965 senesinde 20 309 öğretmen varken, I 
bu, 1976'da 38 515'e çıkarılmış; 1965'de 751 950 öğ
renci varken bu bölgede, 1976'da 1 197 176 öğren- I 
ciye çıkmıştır. I 

Yine, ortaokul ve lise 1965'de 203 iken, 1976'da 
666' ya çıkarılmış; ortaokul ve İse öğretmenleri sa- I 
yısı 4 439 iken, 1976'da 5 633'e çıkmıştır. I 

Meslek okulları 1965'de 76 iken, 1976'da 208'i 
bulmuştur. I 

6 üniversite ve 17 yüksekokul bu bölgede faali- I 
yete geçirilmiştir. I 

Yine bu bölgede 862 köye elektrik götürülmüştür. I 
Bütün bu hakikatleri bir tarafa bırakarak, «Ece- I 

vit ve Hükümetinin ilk defa bu bölgeye hükümet I 
ellini uzattığı» yalanını, milleti rejimden soğutmak I 
ve Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetini sevdirmek 
için yapmaktadır. Bu, bir bölücülüktür; bu, bir 
kanunu çiğnemedir ve dolayısıyla büyük bir suçtur. 

BAŞKAN — Sayın Ademoğlu, eğer toparlama 
imkânınız varsa, toparlayın, süre geçti. 

M. NURÎ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Bugün TRT spikerlerinin konuştuklarının büyük 
bir kısmını Türk Milleti anlamamaktadır. Yani, 
TRT bir, (Vaktimin azlığı dolayısıyla bazı kısımları 
geçiyorum, hulasa olarak söylüyorum.) «Vurgula
ma» bir «Eşgüdüm» tabirleriyle Türk Milletinin yüz
de 80'nin anlamadığı kelimeleri sarf etmektedir. Bu 
da, memldkette bir dil anarşizmi doğurmaktadır. Za
ten komünistlerin de istedikleri, bu hususta da bir 
anarşi doğmasıdır. Bugün Türkiye'de anarşinin git
tikçe arttığı bir vakıadır. Bunu kimse inkâr ede
mez. Soldan olsun, sağdan olsun, birçok genç 
çocuk hayatlarını kaybetmekte; «Gözyaşı dinecek» 
denen anaların içleri kan ağlamaktadır. 

Hal böyleyken TRT'de ve bilhassa televizyon 
ekranlarında anarşiyi öven ve anarşisti kiahraman 
gösteren yayımlar ve filmler yayınlanmakta ve göste
rilmektedir. 

Türkiye'deki tiyatroların bu sene sahneleyecekleri 
piyeslerden televizyonda pasajlar gösterilirken, sol 
eller yukarı kaldırılarak, «Kurtuluş kurtuluş» diye 

bağıranlar ekranlarda gösterilmekte ve dünyanın di
ğer ülkelerinde mevcut rejime isyan eden kitleler 
halka ve gençlere ibretle televizyondan seyrettirilmek-
tedir. Buna mukabil, bir gün olsun gençlere «Fi
kir olarak sol, sağ tartışması yapm; fakat bunu çatış
ma şekline döndürmeyin.» diye nasihat ve öğütler 
verildiğini, milliyetçiik hakkında bir konuşma yap
tırıldığını radyoda duyan, televizyon ekranlarında 
gören varsa, lütfen ortaya çıksın. Halbuki hem 
göze, hem de kulağa hitap eden bu Devlet müesse
sesi arzulasa, gençlerimize müspet ve yapıcı öğüt 
verici yaynılarıyla gençleri doğru yola çekmekte en 
müessir bir vasıta olarak hizmet görmesi pekâla 
mümkün olur. Fakat aşikâr şekilde tarafsızlığını 
bozan, taraf tutan, haberleri tahrif ederek yalan 
söyleyen, konuşma diliyle milletini kendinden so
ğutan bugünkü TRT'den böyle bir müspet çalışma 
beklemek imkânsızdır. 

Son olarak, sözlerime başlarken ortaya attığım. 
TRT'nin tarafsızlığını bozduğunu, yalan haber ver
diğini, haberleri tahrif ettiği hakkındaki sözlerimi, 
biri bağmısız basından, biri TRT'nin kendi elema
nından, biri Hükümet üyesinden, biri de Cumhu
riyet Halk Partili Millet Meclisinin Başkanının ifa
desinden ispatlamak istiyorum. 

Sayın senatörler... 
BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, süreniz -çok geç

ti. Takdir buyurursunuz, bundan sonraki önerge 
de mensubu bulunduğunuz gruba ait. İşlerimizin 
ağırlığı belli. Lütfen toparlayın efendim. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Toparlı

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Ama 
sözümü kesmeseydiniz bitirirdim belki de şimdiye 
kadar. 

BAŞKAN — Üçüncü ricam oluyor efendim. 
_ . M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Sayın se

natörler... (CHP sıralarından «Hâlâ okuyor» sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, ben 

uyarıyorum. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Sayın se

natörler; 
Elimde Hürriyet Gazetesinin 2 Ocak tarihli nüs

hasından kesilmiş bir kupür var. Bu kupürde, «Ap
tal dostun olacağına, akıllı düşmanın olması dana 
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iyidir» diyor ve «Neden 6 çizgiye ihtiyaç hissedildi, 
neden o kötü yıldız ekranda sergilendi?.» diyor. Ko
münist yumruğu vurulan yassılaşmış bir yıldız ve onun 
yanında da 6 ok. Güya kuyruklu yıldız... Bunu he
piniz görmüşünüzdür. (CHP sıralarından gülüşme
ler) Bunu, benim sözlerime gülen Cumhuriyet Halk 
Partisinin KİT Kornisyonundaki üyeleri de takbih 
ettiler. Yani onlar da bunu beğenmediler; ama 
içlerinden bunu kabul edeni de var herhalde. 

BAŞKAN — Bitti mi efendim 'konuşmanız?. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Hayır 

efendim. 
BAŞKAN — Öyleyse ben bitireceğim müsaade 

ederseniz Sayın Âdemoğlu. 
M. NURÎ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Bir daki

ka müsaade edin efendim, bitiyor işte. 
BAŞKAN — Ama işaret edin efendim. 
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Bırakın 

bağlasın. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa

de buyurun. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Diğer 
taraftan, Kahramanmaraş olaylarındaki hadiselerde 
TRT'nin büyük yanlış ve tahrif edilmiş haberini TRT 
Kahramanmaraş Muhabiri Mustafa Zülkadiroğ-
lu'ndan dinlemeniz herhalde iyi olacaktır. TRT 
Kahramanmaraş Muhabiri diyor ki, «Yalan söy
lüyorsunuz. Ben böyle bir haber geçmedim.» diyor. 
Vaktim müsait olsa, bunu tafsilatiyle okuyacağım. 
Fakat bu kadarîtkla geçiyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Devam 
et, devam et. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Ege, mümkün 
değil. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Geçiyo
rum Sayın Başkan, geçiyorum. 

Son olarak arkadaşlarım; ne hazindir ki, sözleri
mi! ispatlayacak Cumhuriyet Halk Partili Meclis 
Başkanının Sayın Cumhurbaşkanı Korutürk'e çekti
ği telgrafından bir pasaj okumakla bitireceğim. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Onu duyduk, çok duy
duk. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Duydu
nuz da, niçin karşı çıkmıyorsunuz bizim gibi?.. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın 
lütfen. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — «Anaya
samızda ve Kuruluş Kanununda tarafsız bir kamu 
kuruluşu olduğu yazılı bulunan TRT, süregelen tu

tum ve icraatıyla tarafsız bir Devlet kuruluşu ol
maktan çıkmıştır.» 

Şimdi... (CHP sıralarından «Yalan» sesleri) 
Yalan söylüyorsa, partinizden ihraç edin. 
Şimdi arkadaşlarım; sözlerimi bu şekilde taraf

sız insanların beyanlarıyle de ispat etmiş oluyorum. 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yayınlarıyla 

kendi Kanununa aykırı her türlü hareketlerin içerisine 
girmektedir ve Türkiye'ye zararlı olmaktadır. Onun 
için müsaade ederseniz, bu Genel Görüşme açılsın da, 
herkes bildiğini söylesin. Bana gülenler de gelsin, 
buradan söylesinler; Meclis Başkanının yalan söyle
diğini söyleyenler de gelsinler burada konuşsunlar. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Fahri Dayı, aleyhinde söz istemişsiniz, bu

yurunuz efendim. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Manisa) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Adalet Partisi Grubuna mensup 12 sayın üyenin 
verdikleri 16 Ocak 1979 tarihli önergeleri ile «Tür
kiye Radyo Televizyon Kurumunun düzenlediği 
programlar ve yaptığı yayınlarla Anayasa ilkelerine 
ters düştüğü, çok partili demokratik rejimi zedeledi
ği, milli ve manevi değerlerimize aykırı ve sosyal 
bünyemizde tahripkâr tesirler yaratan tutum ve dav
ranışlarda bulunduğu, yıkıcı ve bölücü akımlar ve ya
bancı ideolojilere alet olduğu, keyfi ve partizan bîr 
icraat içerisine girdiği» iddialarıyla İçtüzüğün 127 nci 
maddesi uyarınca Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunda Genel Görüşme açılmasını istemişlerdir. 

Adalet Partisi Grubuna mensup sayın 12 üyenin 
bu önergeleri hakkında görüşlerimizi sunmak isterim. 

Sayın üyeler; 
Konuyu usul ve esas yönünden ele almakta yarar 

var. İçtüzüğümüzün 127 nci maddesi, Genel Görüş
meyi şöyle tanımlamaktadır: 

«Genel Görüşme, Hükümetin veya bir bakanın 
siyaset ve icraatı ile ilgili belirli bir konunun görü-
şülmesidir.» 

Denetim yollarından biri olan İçtüzüğün 127 noi 
maddesi, Hükümet veya bir bakanın siyaset ve icraaü 
ile ilgili belirli bir konunun görüşülmesini öngörmek
tedir. 

22 . 9 . 1971 tarihinde yayınlanan 1488 sayılı 
Kanunla değişik Anayasamızın 121 nci maddesine 
göre, radyo ve televizyon istasyonları ancak Devlet 
eliyle kurulur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel
kişiliği halinde kanunla düzenlenir. 
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359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
Kanunu ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 
1568 sayılı Yasa, bu Kurumun kuruluş, görev, yetki 
ve sorumluluk esaslarını saptamıştır. Tarafsız bir 
kurum olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
nun, Anayasa, ve 359 sayılı Yasa ile saptanan ilke
lere ters düşen yayınlarda bulunduğu, keyfi ve parti
zan bir icraat içerisine girdiği, yani bu Kurumun ic
raatıyla ilgili bir denetimin İçtüzüğün 127 nci mad
desinde belirlenen bir Genel Görüşme olarak mı, yok
sa İçtüzüğümüzün diğer maddelerinde saptanan dene
tim yollan çerçevesinde mi değerlendirmek gerek
tiğini Yüce Genel Kurulun takdirlerine sunmak iste
rim. 

Ayrıca, 1568 sayılı Yasa ile değişik 359 sayılı 
Yasanın 9 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası, TRT'nin 
Anayasa ve Türkiye Radyo Televizyon Kanununun 
öngördüğü esaslara aykırı yayın yaptığı, tarafsızlık 
ilkelerinden uzaklaştığı halde ne gibi bir girişim ge
rektiğini de belirlemektedir. 

Sayın senatörler; 
Önergede ileri sürülen iddialar hakkında kısaca 

görüşlerimizi sunduktan sonra, neden bu konuda Ge
nel Görüşme açılmasına yer olmadığı hakkındaki dü
şüncelerimizi de ifade etmek isteriz. 

Önergede, TRT'nin Cumhuriyet Halk Partisine 
yaranmak için elinden geleni yaptığı, Cumhuriyet 
Halk Partisinin yan kuruluşu haline geldiği isnatları 
gerçek dışı, yersiz ve mesnetsiz iddialardır. 1.1.1978' 
den, 31.12.1978'e kadar bir yıllık süre içinde TRT, 
siyasi partilerle ilgili 1 624 haber yayınlamıştır. Ya
yınlanan bu 1 624 haberden 1 199'u muhalefet par
tilerine aittir. Haber sayısının <% 73,8'i muhalefet 
partilerine ait bulunmaktadır. Bu yıl içinde; yani 
1.1.1978'den 31.12.1978'e kadar siyasi partilerle ilgili 
olarak yayınlanan 1 664 haberin siyasi partilere gö
re dağılımı şöyledir: 

CHP : 279 haber, süre, 7 saat 7 dakika 7 sa
niye. 

AP : 467 haber, süre, 10 saat 19 dakika 33 sa
niye. 

MSP : 362 haber, süre, 5 saat 47 dakika 37 sa
niye. 

MHP : 341 haber, süre, 6 saat 24 dakika 2 sa
niye. 

CGP : 133 haber, süre, 2 saat 12 dakika 36 sa
niye. 

DP : 42 haber, süre, 52 dakika 6 saniye. 

Cumhuriyetçi Güven Partisine ait 133 haberin 
104'ü bu parti iktidarda iken, 29'u ise muhalefette 
iken yayınlanmıştır. 

l.!.1978'den 31.12.1978'e kadar siyasi partilerle il
gili haberlerin süresi, toplam 32 saat 43 dakika 1 sa
niyedir. Bu sürenin 22 saat 56 dakika 46 saniyesi 
muhalefet partilerine aittir. 

Bu durumda, TRT'nin Cumhuriyet Halk Partisi
nin bir yan kuruluşu vesilesi haline geldiği iddiaları, 
ne derece gerçek dışı, mesnetsiz, insafla telifi müm
kün olmayan isnatlar olduğu açık ve kesin bir şekil
de ortadadır. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Hü
kümetin konuşması kaç saat? Hükümetin konuşma
sını da söyleyin, ondan sonra... 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Dinlesene, biz 
sizi dinledik. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu, sizi dinlediler, lüt
fen siz de dinleyin. 

MUSTAFA FAHRİ DAYI (Devamla) — Sayın 
senatörler; 

Önergede, Genel Kurulumuzda söz hakkı olma
yan, kendisine yöneltilen isnatları cevaplandırma hak
kından yoksun Sayın İsmail Cem İpekçi hakkındaki 
iddialar üzerinde yargı organlarının kesinleşmiş ka
rarlarını eleştirme ve kamuoyunda küçük düşür
meye yönelik olması bakımından da durmak isterim. 

Sayın üyeler; 
Adalet Partisine mensup sayın 12 üye tarafından 

verilen önergenin üçüncü sayfasında, 1974 yılında 
Ecevit Hükümeti tarafından TRT Genel Müdürlüğü
ne atanan Sayın İsmail Cem İpekçi'nin Marksist, 
Leninist bir görüşün sahibi olduğu ve bazı gazete ve 
dergilerde çıkan yazılarında siyasi tercih ve temayül
lerini açığa vurduğu iddia edilmekte ve İsmail Cem 
İpekçi'nin TRT'yi tamamen Anayasa ve TRT Ka
nunundaki temel ilke ve yayın esaslarına ters düşen, 
milli güvenliği ve kamu düzenini sarsıcı, Türk örf 
ve adetlerine aykırı aşırı sol propagandalara yer ver
diği iddia edilmektedir. 

Önerge sahiplerinin bu iddiaları, yersiz isnatları, 
30,4.1975 gün 7/9892 sayılı Sayın İsmail Cem İpek
çi'nin görevden alınmasına dair olan geçmiş MC İk
tidarı zamanındaki Bakanlar Kurulu Kararında da 
gerekçe yapılmakta idi; ama önerge sahiplerinin öner
gelerinde iddia ettikleri ve geçmişte MC İktidarının, 
Sayın İsmail Cem İpekçi'yi görevden almak için ge
rekçe olarak gösterdiği bu iddialar, Danıştay Dava 
Dairelerinin 1975'e 101 esas, 1976'ya 1 karar sayılı 
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Kararıyla nasıl reddediliyor, bir kez de onu görme- i 
miz lazım. 

Bu konu, ayrıca Cumhuriyet Senatosunca kuru
lan ve gündemde 19 ncu sırada 8Î8 sıra sayı ile yer 
alan, TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporunda da açıkça belir
lenmektedir. 

Sayın üyeler; 
Anayasamıza göre mahkemeler bağımsızdırlar, ka

rarlarını Türk Milleti adına verirler. Danıştay, Ana
yasamızın üçüncü kısım, üçüncü bölümünde yer alan 
140 ncı maddesine göre yüksek mahkemedir. Da
nıştay Dava Daireleri Kurlunun bu iddia ile ilgili 
kararının bölümünü sizlere okumak isterim. Kara
rın ilgili bölümünü, TRT hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun gündeme 
alınmış bulunan raporunun 47 no" sayfasından aynen 
okuyacağım. Danıştaym Dava Daireleri kararını oku
yorum: 

«TRT Genel Müdürlüğüne atanmadan önce yaz
dığı günlük bir gazetede yayınlan ve sonradan «12 
Mart» adlı kitapta yer alan bazı yazılardaki görüş
lerinin kamu düzeni ve milli güvenlik bakımından. 
ad? geçenin TRT Kurumunun başında kalmasının ağır 
sakıncasını belgeleyecek nitelikte olduğu iddiasına, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20 ncı maddesin-
ÜU (Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
Düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ile veya baş
ka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklayabi
lir ve yapabilir.) denmekte olduğuna göre, Anayasal 
bir hak niteliği taşıyan fikir ve düşünce özgürlüğü
nün sözlü veya yazılı olarak kullanılması doğaldır. 

Davacının (Yani Sayın İsmail Cem İpekçi'nin) 
TRT Kurumu Genei Müdürlüğüne atanmadan önce. 
!97i ve 1972 yıllarında yazılıp, günlük-bir gazetede 
yayınladığı anlaşılan ve 1973 yılında yayınlanan 
<rl^ Mart» adlı kitapta toplanan yazıları nedeniyle 
hakkında yapılmış herhangi bir kovuşturma veya bu 
sebeple açılmış bir dava ve verilmiş, kesinleşmiş bir 
mahkeme hükmü bulunmadığı, gibi. bu yazıların tü
münün incelenmesinden, gerekçede ileri sürüldüğü 
y-'kilde milli güvenlik ve kamu düzeni açısından da-
^ acının görevi başında bırakılmasının ağır sakınca 
('-•jurp.cağî, şeklinde değerlendirmeye ve Anayasanın 
lemel ilkelerinden olan millet bütünlüğü anlayışına 
zıt görüşlerin savunucusu bir kişinin TRT'nin başın
da bırakılmasmdaki sakınca olarak kabul etmeye im
kân görülememiştir. 

Bir yazının bir bölümünün veya birkaç cümlesi
nin de alınarak, tümü hakkında anlam çıkarmak ve 

anafikri saptamak çok halde olanaksızdır. Bu ne
denle, bir yazının veya eserin tümünü ele almadan ya
pılacak bir değerlendirmenin sağlıklı ve doğru bir değer
lendirme olduğu kabul edilemez. Söz konusu yazıla
rın tümünün incelenmesi sonucunda, bu yazıların ge
rekçede ileri sürülen anlama geldiği kanaatina varıla
mamıştır. Nitekim, davalı idare bu iddiasını söz ko
nusu yazıların bu anlamda olduğunu belirleyen, inan
dırıcı herhangi bir delile de dayandıramamıştır.» 

Ayrıca, gündemde olan bu Araştırma Komisyo
nu Raporunun 13 ncü sayfasında, Komisyon da, ba
ğımsız yargı organlarının hüküm ve kararlarıyla sa-

| bit olmuş hususları paylaştığını belirtmektedir. 

Sayın üyeler: 
i Önerge sahiplerinin ileri sürdükleri iddialar tama

men gerçek dışıdır. Yapılmak istenilen nedir?... Yü
ce Senatonun yasama görevini engellemektir. Adalet 
Komisyonunca görüşülüp Genel Kurula sevk edilmiş 
ve gündeme girmiş, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkında Yasadaki değişikliklerle ilgili Yasa 
Tasarısı varken, şiddet olaylarını önleme ile ilgili Ya-

I sa Tasarıları varken ve Şubat ayının ilk haftasında 
j Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna gelecek olan 
j bütçe tasarısı varken, TRT ile ilgili bu genel göriiş-
I m; istemini hoş karşılamak mümkün değildir. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Biz gece de 
I çalışırız onu çıkarırız, merak etmeyin. Var mısınız?... 

MUSTAFA FAHRİ DAVI (Devamla) — TRT 
I ile ilgili olarak kısa süre önce KİT Komisyonunda 15 
I saat süren müzakereler yapılmıştır. Burada 35 sayın 
I nye konuşmuştur. Halen Cumhuriyet Senatosu Ge-
I ne! Kurulu gündeminin. «Tüzük gereğince ilk defa 
I görüşülecek işler» kısmında, gündemin 19 ncu sıra-
I smda TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Senato-
I su Araştırma Komisyonunun Raporu mevcuttur. Gün-
I demin o maddesine gelindiğinde. İçtüzüğün 138 nci 
I maddesi uyarınca her sayın üye. burada görüşlerini 
I elbette açıklayacaktır. 

I Ayrıca. Şubatın ilk haftasında Genel Kurula ge-
I Jecek olan bütçe tasarısı nedeniyle, grupların ve sa-
I yın üyelerin TRT ile ilgili görüşlerini bildirme ola-
I nağı vardır. 
I Kısa süre önce KİT Komisyonunda tüm yönleri 
I ik- eleştirilmiş, denetime tabi tutulmuş, Bütçe Karma 
I Komisyonunda uzun uzadıya konuşulmuş ve biraz 
I evvel de zikrettiğim veçhile, gündemde 19 ncu sırada 
I TRT hakkında yapılan Araştırma Komisyonunun Ra-
I poru da var: Şubat ayının ilk haftasında gelecek olan 
I bütçe nedeniyle de Genel Kurulda bu konuları uzun 
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uzadıya müzakere ve istenildiği ölçüde konuşma ola
nağı var iken, TRT'nin faaliyetleri ve bu Kurumun 
icraatı ile ilgili ayrıca bir genel görüşme açılmasını 
Grubumuzun uygun bulmadığını arz eder, önergenin 
aleyhinde oy kullanacağımızı belirtir, saygılar suna
rım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
AHMET CEMÎL KARA (Trabzon) — Savun

manızdan belli oluyor. 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim, 
Sayın üyeler... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

bir hususu öğrenmek istiyorum zatiâlinizden. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gündemin 19 

ucu sırasında bulunan Araştırma Komisyonu Rapo
runun tarihi ne zamandır efendim?... 

BAŞKAN — Sayın Ucuza], burada benim bunu 
cevaplama imkânımın bulunmadığını kabul ederse
niz; ama bunu bildirirsiniz, cevaplayabiliriz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — O halde, geriye 
giderek, beş sene evvelki hadisenin araştırmasını bu
güne teşmil etmeye hakkı yok ki, sayın üyenin. 

BAŞKAN — Oldu, teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler, «Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üye

si Sayın Cahit Dalokay ve arkadaşlarının, Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurmunun tutum ve davranışla
rıyla yönetim ve işleyişi üzerinde bir Genel Görüş
me açılmasına dair önergeleri» üzerinde gerekli bilgi 
önerge sahipleri tarafından verildi. Lehinde ve aley
hinde iki üye konuştu. İçtüzüğün 128 nci maddesinin 
son fıkrası gereğince işari oylarınızla sonuca varaca
ğız. 

Bu itibarla, sözü edilen önergenin ve TRT hak
kında bu yönde bir Genel Görüşme açılması husu
sunu kabul eden arkadaşlarım... Kabul etmeyen ar
kadaşlarım... Sayın üyeler, önerge reddedilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

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

BAŞKAN — Gündemin «Sorular ve Genel Gö
rüşme» kısmında Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üye
si Sayın Cahit Dalokay ve arkadaşlarının, Türkiye' 
nin dış ilişkileri üzerindeki Genel Görüşme açılması
na dair Önergeleri üzerindeki müzakerelere devam edi
yoruz. 

Şu ana kadar söz sırası bulunan arkadaşlarımı 
okuyorum: 
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Sayın İhsan Sabri Çağlayangil, Sayın Muzaffer 
Demirtaş, Sayın Ahmet Yıldız, Sayın Raif Eriş, Sa
yın Oral Karaosmanoğlu, Sayın Ömer Ucuzal, Sa
yın Ziya Gökalp Mülayim, Sayın Selâhattin Çolak-
oğlu, Sayın Besim Üstünel, Sayın Ahmet Demir Yü
ce, Sayın Erdoğan Adalı, Sayın Remzi Hatip, 
Sayın Metin Toker, Sayın Sabahattin Savcı, Sayın 
Kâmran İnan. 

Söz sırası, geçen birleşimde konuşması yarım ka
lan Sayın İhsan Sabri Çağlayangil'in. 

Buyurun efendim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Türkiye'nin dış ilişkileriyle ilgili olarak açılan Ge
nel Görüşme üzerindeki düşüncelerimizi geçen birle
şimde Yüce Heyetinize arza başlamıştım; çalışma saa
timiz doldu, konuşmanın geri kalan kısmını tamamla
mak üzere yine huzurunuzda bulunuyorum. 

Ambargo meselesinden söz ediyorduk. Ambargo
nun yasal olarak kaldırılmasına rağmen, bizce duru
mun feraha çıkmadığını arza çalışıyorduk. Bizim 
devrimizün Hükümeti ambargonun kalkmasını, Türk -
Amerikan ilişkilerinin normale dönüşmesi; yani eski 
durumun geri gelmesi manasına alıyordu. Bizce, «Am
bargo kalktı» demek, sade kendi paramızla, ya da 
ambargo varken bile verilegelen Amerikan FMS kre
dileriyle savunma malzemesi satın almaya devam et
mek değildi .Amerikan Hükümetinin Türkiye'yle yap
tığı ikili savunma anlaşmaları gereğince, ülkemize 
yapılacak yardım ve hibelerin tekrar başlaması de
mekti. Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerimizin, Türkiye' 
nin savunmasını yeterli kılacak seviyede geliştirilme
si yolundaki taahhütlerin yerine getirilmesi demekti. 
Bunun içindir ki, yeni bir savunma işbirliği anlaş
masının esaslarını Amerikan Hükümetiyle beraberce 
tespit etmiştik. Bu anlaşma, Kongrenin onayından ge
çecek ve ambargo o suretle kalkmış olacaktı. Aslın
da, Amerikan Kongresinin itirazı da bu anlaşma üze
rineydi. Onlar, «NATO için verilen askeri silahları 
Kıbrıs'ta kullanmak suretiyle, kanunlarımızı ihlal 
eden Türkiye'ye bir de askeri yardımlar, hibelerle 
mükâfat mı yapılacak? Kıbrıs işi hallolmadan bu an
laşma bu Kongreden geçmez» diyorlardı. Bugünkü 
Hükümet, «Ambargoyu nihayet ben kaldırdım» diye
bilmek için, evvelâ bu anlaşmayı bir kenara çekmiş
tir; «Biz bu anlaşmayı benimsemiyoruz; siz evvela 
ambargoyu kaldırın» demiştir .Anlaşma kenara iti
lince; yani Türkiye'nin NATO içindeki yükümlü-
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Kikleri karşılıksız sineye çekilince; yani ülkemizde
ki tesislerden dcğan ek tehditler karşılığındaki Ameri
kan taahhütlerinden vazgeçilince, Kongrenin inadı el-
betteki söz konusu olmayacaktı. Amerikan Hüküme
tinin güçlüğü, yaptığımız savunma işbirliği anlaş
masını Kongreden geçirebilmekte idi. Bu güçlük, her 
yeni savunma anlaşması için, eskisi kadar ağır şartlar 
altında bugün de ortada duruyor. İşte ambargo bu
radadır ve devam etmektedir. 

Biz Amerika'yla aramızda yapılan savunma güç-
bırliği anlaşmasının geçen yaz Kongreden geçeceği
ne muhakkak nazarıyla bakıyorduk. Bu Hükümetin 
cinamik icraatıyla anlaşma rafa kaldırılmış ve bu 
manevraya, «Ambargonun kaldırılmasının başarısı» adı 
konmuştur. 

Aramızdaki Savunma İşbirliği Anlaşmasından vaz
geçilmesine rağmen Amerikan Kongresi, ambargoy
la ilgili dipnotun kanundan çıkarılması için ağır şart
lar koydu. Grubumuzun sözcüsü bunları tafsilatıyla 
anlattı. 5 sayfalık kanun metni... Bunlar ortada du
ruyor; bunları tekrar etmeyeceğim. 

Bugün Amerikan Hükümetinin Türkiye'ye savun
ma için hibede bulunmasına, Silahlı Kuvvetlerimizin 
gücünü artıracak girişimler yapmasına hiç bir kanu
ni engel yoktur. Niye bunlar yapılamıyor?... Çünkü, 
mekanizmanın harekete geçirilmesi. Kıbrıs içindeki 
gelişmelere bağlanmıştır. Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Kıbrıs P.aporu vererek durumu aydınlata
cak. gelişmeleri tespit edecek; Amerikan Başkanı da 
Kongreye bu bilgileri şahit göstererek rapor verecek 
ve yasama organlarını tatmin edecek. Hani bizimle 
yapılan Savunma İşbirliği Anlaşması için öngörülen 
Deniz, Hava. Kara Kuvvetlerine ait araç ve gereç
lerin bir program dahilinde teslimi?... Onlar ne ol
du?... 

Sayın Dışişleri Bakanı bu kürsüden Yunanistan'ı 
kınadı. «Yunanistan, Türkiye ile arasındaki güç den
gesini bozacak derecede Türklere yardım yapılması
na, her ne çeşit olursa olsun, hatta ekonomik yardım 
yapılmasına bile karşı çıkıyor» dedi. Peki, Yunanis
tan'la 40 küsur milyonluk Türkiye'nin savunma gücü 
aynı seviyede mi kalacak?... .Ambargonun fiiliyatta 
devamı bu zorunluluklardan mı doğuyor?... Biz bun
ları sorduğumuz zaman, «Efendim, yeni bir anlaş
manın esaslarını yakında görüşeceğiz, o meseleyi de 
halledeceğiz» diyorlar .Aylardır bu laflar ortada do
laşıyor, müzakereler başladı, başlayacak; bir neti
ce alınmıyor. 

Bu görüşmelerde neler konuşulacak derseniz, o da 
çok ilginç. Bugünkü Hükümet neler isteyeceğini, ken

di tabirleriyle, saptadı. Bunlar bizim yaptığımız an
laşmadaki esasların, kelimeler bile değiştirilmeden 
tıpkısı. Sadece kredi, yardımı miktarlarının artırılma
sını istiyorlar. Amerikalılar da kredide 25 - 50 mil
yon dolarlık bir artış öngörüyorlarmış; hibeyi de es
kisi miktarda bile bırakamayız diyorlarmış. Anlaş
manın süresine de itirazları varmış; «Bunu 4 yıllık 
yapamayız, birer yıllık yapalım» diyorlarmış. 

Bunlar tabii gazete havadisleri. Hükümet bilgi 
vermediği için sadece bu kadarını öğrenebiliyoruz. 

Sayın Dışişleri Bakanı burada bilgi meselesine; ya
sama organlarıyla Hükümet arasında bilgi teatisi me
selesine temas etti. Ben onlara ileride değineceğim. 

Bizimle Amerikalılar arasında yapılan anlaşma
dan, sırf altındaki imza için vazgeçmenin mahzurları 
artık ortaya çıkmıştır. İşte ambargonun hikâyesi bu
dur. 

Üstelik Türkiye karşılığını istemeden ya da bek
lemeden geçen birleşimde tafsilatıyla arz ettiğim gi
bi, bir kanuni dayanağa da lüzum görmeden tesisle
ri de harekete geçirmiştir. 

Bu hazin durum karşısında yakın bir maziyi ha
tırlamamak mümkün olmuyor. Bir kısmının altında 
kendimi imzaları olduğu halde, Milli Birlik Grubu
nun İkili Anlaşmalar konusunda devrin Adalet Par
tisi İktidarına ne ağır suçlamalarda bulunduğu, «Va
tan topraklarının metrekare hesabıyla satıldığı» id
dialarına kadar sayın sözcülerinin ağzından ne denli 
hücumlara manız kaldığımız herhalde hafızalardadır. 
Beni bu kürsülerde az mı terlettiler? Aynı Grup, şim
di hiçbir anlaşma yapılmadan tesislerin faaliyete ge
çirilmesi; hatta yeni tesisler kurulması karşısında dut 
yemiş bülbüle dönmüştür. Ne bir ses ne bir nefes... 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — So
nucu bekliyoruz. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Sade bunlar mı?... İktisadi tedbirler manzumesine 
bakınız. Bunların hazin örneklerine 2 - 3 gündür 
gazetelerde şahit oluyoruz. Türkiye'nin yalnızlığa dü
şürüldüğünü iddia edenler, Türkiye'ye ait iktisadi 
tedbirlerin gıyabında konuşulması karşısında tepkisiz 
kalmışlardır. Ankara'daki hastaya, Bonn'da, Paris'te 
muayeneler yapılıyor, reçeteler hazırlanıyor. 

O kadar da değil. Devlet televizyonunda hazin 
beyanlar vardır. Tefahurla iddia edildiğine göre, 
Bonn'daki Dört Büyükler Türkiye'ye orta vadeli bir de 
istikrar planı hazırlıyorlarmış... Yani Türkiye ekono
misinin nasıl istikrara kavuşacağına ait plan Türki-
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ye'nin gıyabında Bonn'da hazırlanmaktadır. Dört 
Büyükler yetmedi, yedi düvel de imdata çağrılıyor. 

Hele 2 - 3 gündür gazetelerde rastladığımız, 2 - 3 
yıllık zirai mahsullerimiz karşılığı kredilerse, hazin, 
üzücü olmaktan ziyade haysiyetşikendir. 

Arkadaşlarım; 
Benim yaşım, «Müşterekül Menfail İnhisarı Du-

han» Reji İdaresine, Düyunu Umumiyeye şahit olan 
Lir yaştır. Tütünlerimiz Fransızların elindeydi, mah
sulü Fransızlar kaldırırdı, emrinde zabıta kuvvetleri 
\ardı, kolcuları Türk kaçakçılarına ateş açıp öldü
rürlerdi. Türkiye'nin tuzu, kozası, gümrük geliri Dü
yunu Umumiye namı altında mahcuz idi. Bu devir
lerden geliyoruz. 

Cumhuriyetin ilk devirleri kapitüler mahiyette 
olan her hadiseye karşı bugün memleketi bu hale dü
şüren partinin büyük bir taassubu; mücadelesi içinde 
geçmiştir. İlk reaksiyon yabancıların elindeki şirket
leri devletleştirmekle başlamıştır. Reji İdaresi kalk
mıştır, Düyunu Umumiye kalkmıştır; «Osmanlıların 
borcunu biz öderiz» denm'iştir. O devirden bugüne 
geldik, koskoca Türkiye Cumhuriyeti harman, vere
siye buğday satan bir devlet haline getirildi. (AP sı
lalarından «Bravo» seslen ve alkışlar) Bu mu say
gınlık?... 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Ne hale getir
mişsiniz. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — O sakız
lar çürüdü. 

SELÂHATTİN COLAKOĞLU (Gaziantep) — 
98 bin firmaya borç. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Bu manzara karşısında insanın, Milli Birlikçilerin o 
zamanki reaksiyonunu düşünerek, «Ey özgürlük ha
varileri, ey egemenlik, şahsiyetli politika savunucu
ları, şimdi neredesiniz?...» diyeceği gelmiyor mu?... 

Neyleyelim, devrin iktidarı Cumhuriyet Halk Par
tisidir ve bu Grubun sayın sözcüsü bir yıllık şu peri
şan, harap dış politika icraatı karşısında bu kürsü
den Hükümeti başarılı ilan edecek kadar bu siyasi 
teşekkülün meclübudur. Allah muhabbetlerini artır
sın. 

Şuracıkta, konumuzun dışında olmakla beraber 
Sayın Milli Birlik Grubu üyeleriyle ilgili bir noktayı 
da aktüel bir mesele olduğu için tavzih etmek mec
buriyetini hissediyorum: 

Dün Bütçe Komisyonunda benim 1960 hereketi-
nün CIA eseriyle yapıldığını iddia ettiğim öne sü
rülmüş. 
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Bu konu bu kürsülere gelmişti ve tartışılmıştı, 
anlaşılan hafızalarda kalmamış. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 12 Mart olayı 
olacak. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — O kadar 
olur, o kadar. «Hafızai beşer nisyan ile maluldür.» 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Olabilir. Ben tekrar edeyim. 

BAŞKAN — Efendim, izin verin hatip rahatlıkla 
konuşabilsin. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Oraya söy
le Saym Başkan, ilk müdahale eden orası efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, iki tarafa da söy
lüyorum, izin veriniz lütfen. 

Devam buyurunuz sayın hatip. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Bir zamanlar, radyoyu" idare etmekle görevlendiril
diği talihsizliğine uğradığımız Sayın Cem, günün bi
rinde bana geldi. Daha Genel Müdür olmamış. Ba
na da, kendisini tanımıyordum, Milliyet Gazetesinde 
tanıdığım ve itibar ettiğim bir arkadaşımın tavsiye
siyle geldi. Dedi ki, «Şu 12 Mart hakkında bir kitap 
yazıyorum. Değişik zevatın fikirlerine müracaat et
tim. Sizin de 12 Mart hakkındaki görüşünüzü almak 
istiyorum. Bu konuyla ilgili olarak Genel Başkanı
nızla da uzun bir görüşme yaptım. Size atfen hiçbir* 
beyanatta bulunmayacağım. Beyanatınızı teyple alma
ma izin verin. Bu teybi deşifre edip size getireceğim. 
İçinden, bunlar hariçtir dediğiniz şeyleri malzeme ola
rak dahi kullanmayacağım. Öbürlerini, kendi kita
bımda kendime ışık tutacak beyanlar olarak saklaya
cağım.» 

Biz 10 sene dışişleri sorumluluğunda bulunduk, 
Of the record beyanlarda bulunduk. Gazetecilerle 
konuşuruz ve namusludurlar, bunlar aramızda kalır. 
Tavsiye ile gelmiş, ciddiyetine inandığım bir arka-
c'aşla konuşmalar yaptık. Bana şu suali sordu: «1960 
hareketinde CÎA var mı?...» Ben dedim ki, «Bana 
göre vardır. Sebebine gelince, Economist Dergisinin, 
>alnız abonelerine, o da adresi malum ve muayyen 
seviyedeki abonelerine yollamayı itiyat edindiği 
Mountly Report diye bir aylık mavi özel nüshası 
var. Onda, CIA'nın bugüne kadar yapılmış darbe 
hareketlerinden hangisinde parmağı olduğuna ait de 
bir cetvel var. Bu cetvelde, bizim 1960 hareketimiz, 
i 2 Mart Muhtırası dahil, yazılı bulunuyor...» Bu bah
se konu oldu, ben Senatoda arkadaşlarıma arz ettim. 
Milli Birlik Grubunun CIA'nın emri altında hareket 
ettiği iddiası benden sadır olmaz. Ben arkadaşları-
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mı tenzih ederim. Beni Yassıada'ya gönderen Karar
namenin altında imzaları olmasına rağmen, şurada 
1961'den beri, 17 seneden beri gül gibi geçiniyoruz. 
Böyle bir iddianın sahibi değil, nâkiliyim. 

O itibarla, «Çağlayangil söylüyorsa yalan söyle
miş» diyenler de hatalıdır, bunları bana izafe edenler 
de hatalıdır. Bu iddia, benim değildir. Hatta arka
daşlarımla özel olarak görüştüm; «Bunlar doğru de
ğil de neden tekzip edilmiyor?» diye. O zaman da 
«Haklısınız, gereğine tevessül edeceğiz.» dendi; ama o 
Grubun böyle bir tekzibi oldu mu, olmadı mı hâlâ 
haberdar değilim. 

FAHRÎ ÖZDİLEK (Tabii Üye) — Lüzum gör
medik. O zaman böyle bir şey mevzubahis değildi 
ki... 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Görüştük, ben ibraz da ettim dergiyi Sayın Başkan. 
Grubunuzun bazı arkadaşlarıyla bu konu aramızda 
görüşüldü. 

Onun için, bu konuları iddia etmenin veya Adalet 
Partisine mal etmeye çalışmanın yeri olmadığını, bi
zim tarafımızdan böyle bir iddianın asla yapılmadı
ğı m şuracıkta tavzih edeceğim. 

Bu bahsi kapatmadan evvel, bu tesisler konusun
da daima üzerinde durduğumuz bir noktaya, yine yük
sek dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 

NATO içindeyiz. İttifak üyesi devletlerle kader 
birliği halindeyiz. Birimizin güvenliği hepimizin gü
venliğini ilgilendiriyor. Ayrıca bütün ittifak bölgesi
nin güvenliğine hep beraber ilgi duyacağımız da mu
hakkak. Bu açıdan bakınca Amerika iîe savunma iş
birliğimizi güçlendirmenin hem birbirimize, hem de 
dolayısıyla ittifaka yardımcı olmanın lüzumunda hiç 
bir iştibahımız yoktur. Bu görevimizdir. Bunların 
hepsi doğrudur. Ancak, muhtemel bir çatışmada 
Türkiye'yi ilk hedef yapacak davranışlardan sakın
maya büyük itina göstermek zorundayız. Zaten coğ
rafi durumumuz bizi vitrine çıkaran bir görüntüde 
duruyor. Gayet ihtiyatlı harekete mecburuz. Bu ihti
yat savunma gücümüzü artırmakla olacaktır. Sınırla
rımıza ateş düşerse (Allah saklasın) ittifakın bize yar
dıma gelmesinin gerektirdiği zamanı (Ki, stratejistier 
bunu ben en çabuk dört gün olarak tahmin ediyor
lar) Türkiye kendi gücü ile kendisini savunacak du
rumda olmalıdır. Bu tedbirler muhakkak alınmalı. 
Türkiye kendi savunmasını ona göre düzenlemelidir. 
Onun içindir ki, tesislerin Türkiye'ye eklediği tehdit
leri karşılamadan; «Biz bu anlaşmayı benimsemiyo
ruz, sen ambargoyu kaldır kâfi» demenin manası 

yoktur. Ambargo zaten parası ile satın aldığımız sa
vunma malzemesi üzerinde yoktu. Ambargodan ev
vel de zaten 175 milyon dolarlık FMS kredisi vardı. 
Bugün onlar yine vardır; ama arz ettiğim şeyler yok
tur. 

Gelmiş, gelecek bütün Türk hükümetlerinin baş 
meselesi Türkiye'yi ilk hedef yapmaktan kaçınmak, 
Türkiye ister istemez ilk hedef haline geleceği zaman 
da onun gerektirdiği savunma tedbirlerini muhakkak 
yerine getirmek olacaktır. 

Müsaade buyurursanız şimdi de Türk - Yunan 
ilişkilenne, özellikle Ege meselesine geçmek istiyo
rum. ' , 

Benim şahsi görüşüm, tarih ve coğrafyanın Türki
ye ile Yunanistan'ı dost olmaya, her alanda işbirliği 
yapmaya âdeta mecbur ve mahkûm ettiği merkezin
dedir. Aralarındaki anlaşmazlıkların bu iki devlete 
de hayır getirmediği, ikisinin de yararına olmadığı 
mazinir- tecrübeleriyle sabittir. Bu gerçeğe rağmen 
maalesef Türkiye'nin anlaşamadığı tek ülke de Yu 
nanistan'dır. Bu ilişkilerde kusurun kimde olduğunu 
araştırmak yerine, anlaşmazlıkların nasıl çözülebile
ceğine eğilmek daha yararlı olacaktır. Her şeyden 
evvel iki devletin karşılıklı bir güven atmosferi, bir 
itimat atmosferi yaratması gerekiyor. 

Biz Türk - Yunan ilişkilerine daima bu açıdan 
baktık ve Sayın Bakanın iddia ettiği gibi kendilerine 
tutuk, gergin hatta, kendi tabirleriyle sıcak bir Türk -
Yunan ilişkisi devretmiş değiliz. Yunanistan Kıbrıs" 
in da telkin ve isteği ile aramızdaki konuları bugün
kü şartlar altında çözmeye hiç bir zaman istekli ol
mamıştır. Biz onları öyle bulduk, öyle bıraktık. Bu 
durum bugün de değişmiş değildir. Bugün Sayın Ba
kan bu kürsüden aynı durumu teyid ettiler. 

Kıbrıs için de bol keseden vaadler yapıldı, taviz
ler ikram edildi de ne oldu? Toplumlar arası görüş
meler başladı mı?. Zaten bu görüşmelerin inisiyatifi 
ne Türkiye'nin, ne Yunanistan'ın elinde değil, bunu 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri idare ediyor ve 
her seferinde, «Tarafları istimzaç ettim, görüş fark
ları çok açık, bir buluşmaktan netice ummuyorum. 
meseleleri oluşturmaya çalıştırıyorum» diyor. Bugün 
de durum aynı. 

Yunanistan'la bizim aramızdaki diyalog da hiç 
bir zaman kopmuş değildir. Uluslararası alanlarda 
her karşılaşmamızda Yunanlı meslektaşımla görüş
melerini hiç eksik olmadı. Kıta sahanlığı, FIR hattı 
meselelerinde de bugün bizim başladığımız prosedür 
devam ediyor. Sayın Dışişleri Bakanı. «Bu konular 
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askıdaydı, harekete getirdik» buyurdular. Harekete 
getirdiler de ne oldu? Büyük bir siyasi trafikten, bel
ki de şovdan sonra iş döndü, dolaştı aynı noktaya 
geldi. Dinamizm eskiye dönüşü, eskiye kötü dönüşü, 
eskiyi de aratıcı bir hal alırsa, onun adı canlandırmak 
olmaz. 

«Türkiye yalnızdır» iddiaiarı ortaya sürüidü. Yu-
nanlılaı. kıta sahanlığı meselesi ortaya atıldığı za
man, «.Bizim böyle bir konumuz yok, nesini görüşe
ceğiz? Biz kıta sahanlığımızı tespit ettik, kararname
sini yaptık, ilan ettik. Eğer bir itirazınız varsa huku
kidir, Lahey Adalet Divanına gidin, başvurun» de
diler. Biz bu görüşün karşısına çıktık; «Senin kendi 
kendine tespit ve ilan ettiğin kıta sahanlığı ancak se
ni ilzam eder, uluslararası bir hak doğurmaz. Kıta 
sahanlığı iddialarının uluslararası bir hak doğurması 
için karşı tarafın itiraz etmemesi veya kabul etmesi 
gerekir. Biz senin iddialarını kabul etmiyoruz ki... 
Eğer sen hak sahibi isen Adalet Divanına sen git.» 
dedik. 

Onları bu meseleyi konuşmaya Brüksel'deki iki 
Başbakan mutabakatıyla ikna ettik. Karamanlis. «Be
nim kamuoyuna verilmiş sözüm var, ben bu konuyu 
görüşemem.» dediği zaman, «Canım Adalet Divanı
na gitsek bile, Adalet Divanına neyi götüreceğiz, ne
rede anlaşamadık ki. oraya gideceğiz? Bunun bile 
tespiti lazım.» dedik. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kıta sahanlığı mesleesi ve deniz hukuku henüz 

oluşmakta olan bir ilim. Her ne kadar bu konuda 
uluslararası bir anlaşma var, Yunanistan katılmış, 
Türkiye katılmamış; orada kıta sahanlığının tarifleri 
var; ama bugün bunlar da geride kald. Yapılan mü
teaddit deniz hukuku konferanslarında kıta sahanlığı 
tarifleri değişti, Türk tezine daha yatkın bir hale 
geldi. 

Yunanlılar kendilerinin katıldığı eski anlaşmadaki 
adaların da kıta sahanlığı hakkı vardır iddiasına tev
fikan Ege Denizinde mevcut 3042 adaları için kıta 
sahanlığı hakkı istediler. Eğer bütün bu adalara kıta 
sahanlığının eski tarifine göre hak tesis ederseniz, 
Türk sahillerinden denize girmek için pasaport al
maya lüzum vardır; Türk karasuları dahi kıta sahan
lığı hakları içine giriyor. 

O anlaşmada hükümler var; «Özel durumlarda 
kıta sahanlığı haklarının karşılıklı çalıştığı hallerde 
bu iş anlaşma ile tespit edilir.» deniyor. Yunanistan, 
adalarda özel bir durum olmadığı iddiasında. Lahey 
Adalet Divanı, Yunanlıların ilk ihtiyati tedbir müra-
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caatını neden reddetti?.. Yunanlılar derhal Türkiye' 
nin hareketlerine el konmasını, Sismik Araştırma 
Gemisinin durdurulmasını, Akdenizde harp tehlikesi
nin başladığını bildirmişlerdi ve Türkleri Yunan ka
rasularına, Yunan haklarına, bir nevi toprak demek 
olan kıta sahanlığı haklarına taarruz etmekle itham 
etmişlerdi. 

Burada Yunanlıların iddiaları vardır; «Anavata
nımız geride, adalarımız sizin sahillerinizin burnu
nun dibinde. Siz bizim adalarımızın etrafını kendi 
kıta sahanlığı haklarınızla çevrelerseniz, benim vata
nımın bir parçası olan adalarımla irtibatım kaybo
lur. Ben arşıpel bir devlet olmak istiyorum, ben ada
larımla arada bağ kurmak istiyorum; siz bunu engel
liyorsunuz» diyordu. Bu görüş ile o vakit bizim ha
reketlerimizi keenne Yunan haklarına bir tecavüz ve 
harp sebebi iddia ederek Güvenlik Konseyine baş
vurdu. 

Türkiye yalnızdı da o devirde. Adalet Divanı ne-
dt:n ihtiyati tedbir kararını Türk talebine uygun bir 
şekilde reddetti ve neden Güvenlik Konseyi Yunan
lıların bu acil talebi ile palas pandıras toplanmasına, 
hepimizi 48 saatte New-York'a celbetmesine rağmen 
bu konuda Yunan taleplerini reddedip konuyu ara
nızda görüşün dedi? 

Bunlar iddia edildiği gibi Türkiye'nin durgun. 
hareketsiz, atıl, beceriksiz siyasetinin eseri değildi ve 
biz ilişkilerimizi iddia edildiği halde devretmedik. 
Yunanlılar ayrıca sivil havacılık dolayısıyla tesis edi
len bir hava haber verme hattının vaktiyle bizim ha
tamız yüzünden kendilerine terkedilmesinden de fay
dalanarak birtakım hak iddialarında bulunuyorlardı. 
Biz bu haklan da tanımadık. Yunanistan'ın karasu
ları haricinde hava hatlarını 10 mile çıkarmasını da 
kabul etmedik ve yaptığımız NATO manevralarında. 
Yunanistan'ın iddialarına rağmen, kendilerine hiç 
bir haber vermeden «Bizimdir» dedikleri hatlar için
de, hava hatları içinde serbestçe Silahlı Kuvvetleri
mizi dolaştırdık. 

O itibarla, kendilerinden evvelki üç yıllık iktidar 
devresinin dış politikada durgun, hatalı ve Türk 
haklarını müdafadan aciz oldukları hakkındaki id
diaları bu kürsüden reddediyorum. Böyle genel nite
likte madde göstermeden, nereden neyin hata edil
diğine işaret etmeden iddialar yapmanın da ciddiyet
ten uzak olduğunu iddia ediyorum. 

Biraz da Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan 
ilişkilerimizden bahsedeceğim. 
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Bizim iktidarımız devresinde AET ile ilişkiler 
cidden problemliydi. Bizim içimizde güçlükler vardı, 
topluluğun kendi içinde güçlükler vardı. Bunlar ku
ruluşların bünyesinden ileri geliyor. Topluluk, ken
di içinde bir bunalımda. Bilhassa, tarım bahsinde 
son derece müşkül durumda. Zaman zaman dokuz
lar aralarında çekişiyorlar. Bize vaktiyle verilen ta
vizler geçersiz hale gelmiş. Biz Ortak Pazarın üye
siyiz. Halbuki kendilerine ticaret mukaveleleriyle bağ
lı İsrail gibi, magrib memleketleri gibi devletlere biz
den daha büyük ayrıcalıklar tanımışlar. Karşılıklı ti
caretimiz bizim aleyhimize işliyor. 

Kendilerini bir ortaklık Konseyine çağırdık. De
dik ki, «Biz bu Heyetin içine ekonomimizi canlandır
mak için girdik. Kalkınmamızı geliştirmek için gir
dik. Sizden medet umarak girdik. Bağlılık şimdi aley
himize çalışıyor. Bakınız sizinle olan ithalâtımız, ih
racatımız arasındaki farklara.. Açık gittikçe büyüyor.» 
tabloyu önlerine serdik. «Haklısınız. Ne yapalım, ne 
istiyorsunuz?.. Siz bunları toplayın, derleyin, şekilleş-
tirin, paketinizi yapın gelin. Biziden de şikâyetiniz 
var, serbest dolaşımı gerçekleştiremedik, tarım taviz
lerini yapamadık, bizim de taahhüt ettiğimiz şeylerde 
eksiklikler var. Biz de kendi aramızda bunları nasıl 
ıslah edebileceğimizi araştıralım, karşılıklı Ortaklık 
Konseyinde tekrar bir çare bulmaya çalışalım.» de
diler. Bu neticeyi aldık geldik, burada kıyametler kop
tu. Bilhassa Halk Partisinin Grup sözcüleri katiyen 
bu noktaya iltifat etmediler, barbar bağırdılar. «Bu 
mesele böyle hallolmaz. Hastalık Katma Protoklün 
bünyesinden geliyor. Bu Anlaşma içinde bunları dü
zelterek çare bulamazsınız. Protokolü inkar edin, 
yenileyin, değiştirin; ancak bunun tedavisi öyle olur». 
dediler. Kendilerine «De Gaulle bile bunu yapama
dı.» dedik. «Bu zaten fragile bir ortaklık; nazik, kı
rılacak gibi bir ortaklık. Roma Andlaşmasını bugün
kü şartlar içinde yeniden yapmaya imkân yok. Vaktiy
le kurulmuş. Onu pamuk ipliği bağı ile devam ettiri
yorlar. Bunlar bünyeye dokundurmuyorlar; kendi ara
larında da dokundurmuyorlar. Değiştirmenin aleyhin-
deler. Islah etmenin, içinde düzeltmenin kabil olaca
ğı anlaşılıyor. Biz de netice almaya çalışıyoruz.» de
dik, dinlemediler. 

Bu parti muhalefette iken Katma Protokolün bi
rinci sınıf düşmanı, iktidarda iken uyuşmanın, yumu
şak davranmanın en iyi dostudur. Geldiler, artık Kat
ma Protokolün değiştirilmesi lâfı unutuldu, karşımı
za çıktılar, büyük bir başarı halinde; «Biz, yüküm
lülüklerimizi Anlaşmanın 60 ncı maddesine dayana

rak donduracağız 5 yıl müddetle.» dediler. Yahu bu
nun için Anlaşmaya lüzum yok. Bu, Anlaşmanın Tür
kiye'ye verdiği bir hak. Türkiye eğer ekonomisinin 
bir dalında yahut değişik dallarında Anlaşmadan bil
fiil zarar gördüğünü anladığı anda, yükümlülüklerini 
askıya alabilir. «Ben bunları durdurdum» demesi ye
ter. Bunu Ortak Pazar içindeki asli üyeler zaman za
man yaptılar. Fransa şarapta yaptı, İtalya başka ko
nularda yaptı. Bize de bunlar teklif edildi. «Canım 
ne uğraşıyorsunuz? Yükümlülükleri askıya alın.» de
diler. Biz dedik ki, «Yükümlülükleri askıya almakla 
mesele hallolmaz. İlişkilerimizin bünyesinde yapaca
ğımız ıslahat var; yabancı sermaye yatırımları mı ya
pacağız, Topluluk içinde bize olan yardımı mı artıra
caksınız, Avrupa Yatırım Bankasında projelerimiz 
için daha geniş imkânlar mı tanıyacaksınız bunları gö
rüşelim?» 

Şimdi geldiler bize diyorlar ki, «Biz 5 senelik as
kıya aldık» Bir kere niye 5 sene?.. Madde diyor ki, 
«Ekonominin herhangi bir dalında bunalım başladı-
mı bu tedbirler alınır. Bu, müddetle kayıtlı değil ki.. 
O bunalım bir senede de bitebilir, on senede de bite
bilir; buna müddet koymak demek hem karşı tarafın 
itirazını davet etmek, hem kendi hastalığına müddet 
biçmek, hem de ortaya bir sürü problemler çıkarmak 
demektir. «Ben 60 ncı maddeye dayandım, yükümlü
lüklerimi iyileşinceye kadar o kesimde geri alıyorum» 
dersiniz olur biter, tartışmalara da lüzum kalmaz. 

Durgunluk, Ortak Pazarla ilişkilerde bizim bece
riksizlik veya ataletimizden değil, tarafların karşılıklı 
zorluklarından geliyordu. Kendileri de bir seneye ya
kın bir zamandır, Ortak Pazara neyin ne şekilde dü
zeltileceğine ait teklifleri tamamlayabilmiş değillerdir. 
Ortak Pazar devletleri de kendilerine, «Biz size şu ıs
lahatı yapabiliriz» diyecek hâle gelmemişlerdir. 

Sayın Bakan geldi burada, eğer hafızam beni al
datmıyorsa; «Ortak Pazardan kendi ekonomik tedbir
lerimizi almak için 8 milyarlık kredi istedik. Kredi mü
zakerelerinin sonucunu bir rapor halinde komisyon 
hazırlayacak. O rapor Bakanlık Konseyine sunula
cak, Konsey de görüşmelerin belirli bir çerçevesini 
saptayacak, ona göre de işlem yapacağız.» dedi. Bi
zim zamanımızda mesele bundan da ileriydi. Rapor, 
Konseye sunulmuştu. Türkiye'ye yardım için gerekli 
hazırlıklar yapılmıştı, Konseyden karar çıkamıyor-
du bir türlü. Anlaşılan, o rapordan da vazgeçilmiş ve 
iş yeniden rapor hazırlama safhasına gelmiş; kendile
rine bir türlü anlatamadığımız Katma Protokolün ye
ni baştan değiştirilme, ele alınma iddiası da ortadan 
kalkmış. 
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Askıda dedikleri zaman her şeyi gözönünde idi. 
şimdi o durumdan da daha uzakta olduğumuza hük
medilebilir. 

Yunanistan'ın Ortak Pazara girmesi kesinleşiyor, 
Sözcümüz, bu kesinleşmeden doğacak sonuçları bu
rada dile getiriyor ve Sayın Bakana soruyor: «Türki-
yenin tepkisi nedir?» Bunu burada sorduk, Bütçe Ko
misyonunda sorduk, aldığımız tek cevap; «Konu in
celenmektedir, zamani bir meseledir, değerlendiriyo
ruz; vakti gelince kararlayacağız.» Bunları takdirini
ze sunarım. Biz değerlendirmeye duralım, Yunanis
tan atım almış ve Üsküdar'ı geçmiştir. 

Biraz da NATO ilişkilerine değinmek istiyorum. 
Biz, Genel pörüşmenin açılması önergesinde, Tür

kiye, sözüne güvenilir, taahhütlerine sadık bir Dev
let olarak tanınmıştı, bundan uzaklaşıyoruz, dediğimiz 
zaman Sayın Sözcü bu kürsüye çıktı; «İşte biz bunun 
için kızıyoruz. Bunlar Batının esir-i firaşıdırlar. Körü 
körüne bir NATO'dur tutturmuşlardır. Taahhütlerimi
ze sadıkız, dönmeyiz.» Yani biz, ölünceye kadar NA
TO demişiz, bir türlü vazgeçmiyoruz.. Böyle değilki. 
«Taahhütlerimize sadıkız» demekten bu taahhütlerle 
ebediyen beraber yaşayacağız manasını kim çıkarıyor? 
Türkiye'nin milli çıkarları NATO içinde kalmayı ge
rektirdiği müddetçe taahhütlerine sadıktır. Milli çı
karlarımızın doğrultusu değişirse bunun da yolu var
dır, başka bir yol takip edilir; ama o, hükümetlerin 
işi değildir. O, devletin işidir. O, Meclisin işidir. Onun 
karar mercii ayrıdır. Bizim, «Taahhütlerimize sadıkız» 
dediğimiz zaman kasdettiğimiz mana budur. Biz 
«Türkiye niye sözünden hânis duruma düşürürü 
yor?» dedik. Muhalefetteyken «NATO'ya hayır,» ik
tidara gelince, «Canım, Yunanistan isterse NATO'dan 
çıksın, Türkiye onun yerini gerektiğinde tamamlar.. 
deniyor. Olmaz ki bu, NATO'ya git, «Sovyet Rusya 
dünya için tehlikedir» de, sonra gel, «Sovyet Rusya 
Türkiye için tehlike değildir» de. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aman ya
hu, biraz merhamet et.. 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Efendim, tevilinizi de biliyorum. Teviliniz de şudur: 

«Biz, Sovyet Rusya Türkiye için tehlike değildir 
derken; dünya için ne kadar tehlikeyse, Türkiye için 
de o kadar tehlikedir demek istedik, bunun dışında 
başka bir şey söylemek istemedik» dediniz; ama mız
rağı çuvala sığdıramadınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Siz sığ
dırdınız mı?.. Allah Allah!.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çağlayangil. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Bana diyorsunuz «Karşılıklı konuşma» diye; ama 
grubunuzdan geliyor. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, rica edeyim yap
mayın efendim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Yalnız haklısınız, Gündoğan itiyadından vazgeçmez. 
Hele muhatabı ben olursam. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Şellefyan'ın 
dosyasını tetkik et.. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Deliveli, müdahale et
meyin efendim. 

Buyurun Sayın Çağlayangil. (AP sıralarından Gü
rültüler) 

Sayın hatibe yardımcı olmuyorsunuz değerli arka
daşlarım bu tutumunuzla. İzin verin konuşsunlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bizden mi çıkı
yor gürültü? 

BAŞKAN — Evet sizden sâdır oldu lütfen yap
mayın. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz bir şey yap
mıyoruz. 

BAŞKAN — Görüyorum efendim, görüyorum. 
Buyurun Sayın Çağlayangil. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Şuracıkta bir noktayı işaret edeyim: 
Dış ilişkilerde önemli kaideler vardır. Dış ilişki

ler duygusal olamaz. «Türkiye Büyük Devlettir..» 
Evet. «Türkiye'nin çok güçlü durumu vardır..» Evet. 

«Türkiye'nin stratejik durumu dünyanın kilit nokta
sındadır..» Hepsi evet. Yalnız dış ilişkilerde karşı
lıklı çıkar dengesi bulamazsınız; tehditle, niyazla bir 
neticeye varamazsınız. Batı mantalitesine bu iki un
sur sığmaz. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — «Ne yapmış ki, 
bunu reva görüyorsunuz?» diyenler siz değil misiniz?. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz Sayın Çetin. 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Bu iktidar ikisini de yapmıştır. «Duvara sıkıştırmayın, 
arkasına geçerim» demiştir. «Şuracıkta demokratik 
rejimle idare edilen tek ülkeyim, bana yardıma mec
bursunuz» demiştir. Ne tehdit, ne niyazın dış politika
da yeri olmadığını, Türkiyenin dış politika itibarını 
zedelemek sayesinde öğrenmiştir.. 

NATO'nun bir ikinci maddesi var: «Üyeler ara
sında iktisadi yardımlaşma..» Bu madde 27 senedir 

| ortada. Mevcudu icat edenler yeniden keşfettiler; 
I «Harekete getirdik bunu» dediler. 
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Muhterem arkadaşlarım; i 
NATO bir savunma paktı. Dışişleri bakanları ge

lir konuşurlar. Ya da Askeri Komitede savunma ba
kanları konuşurlar. Öyle hale gelmişiz ki, NATO'nun 
9 devletinde sosyalist parti iktidara gelmiş. Bunların 
kendilerine göre programları var. Kendilerine göre 
hükümet doğrultuları var. Kendilerine göre mali dert
leri var, NATO'da platonik vaatler, platonik bildiri
ler çıkarırlar; ama dönüp hükümetlerine gelince, mec
lisleri ve hükümetlerinin ipoteği altındadırlar. NATO 
bildirilerine geçiriliverilen masum bir iki temenni ile 
veya bir tazyik ile NATO devletlerinden iktisadi yar
dım koparılması imkânı yok denecek kadar azdır. Sa
yın Metin Tokerbuna kerrat ile temas etti; yazdı bun
ları. Ama ayakta rüya görmek huyu kendilerini bu 
noktayı büyük bir başarı olarak ilân etmekten vazge-
çiremedi. 

Sayın Bakan ve CHP sözcüleri tarafından atılan 
diğer bir iddia da; «Dış ilişkileri, özellikle komşu dev
letleriyle olan münasebetleri, temasları çok donuk ve 
sönük bulduk, biz canlandırdık, düğümleri biz, çöz
dük..» demek olmuştur. Her hadiseye yeni Türkçe bir 
ad takarak, başkasının kusuru veya kendimizin mezi
yetini ortaya çıkarmaya imkân yoktur. Bizim neyimiz 
durgun, sönük?.. Falan ülkeyle kavgalıydın, falan ül
keyle münasebetin şöyleydi, falan ülkeyle şu hadise 
vardı diyen yok; «Durgundun, sönüktün..» «Biz si
yasi belge imzaladık.» diyorlar. Efendim, bu siyasi 
belge sizden evvel Podgorni ile imzalandı, ondan son
ra Kosigin ile imzalandı, ondan sonra Romanya ile 
imzalandı, ondan sonra Bulgaristan ile imzalandı. Bu 
siyasi belge marifet değil ki. Bu, detanta yardım ol
sun diye rejimleri ayrı devletlerin hangi sahalarda iş
birliği yapabileceklerini ve iyi niyetlerini gösteren si
yasi bir jest. NATO devletleriyle Varşova Paktı devlet
leri arasında zaman zaman imzalanan bir usul. E, bu 
ne büyük hadise oldu kendi devirlerinde? Bizim dev-
rimizdeyken münderecatı merak ediliyordu, kendi de
virlerinde ilânı başarı oldu. 

Yüksek huzurunuzu fazla işgal etmek istemiyo
rum. Yalnız, maruzatımı özetlemek ve tenkitleri şöy
lece toplayarak sözlerimi bağlamak istiyorum. 

Bize, «Kıbrıs'ta durgunsunuz, toplumlararası mü
zakereleri engellediniz, bunları biz canlandırdık» den
di. «Bu işin toplumlararası müzakerelerle yegâne çö
züm yolu olduğunu biz herkese benimsettik» dendi. ı 
Şuracıkta arz ettim ki, bütün bunlar eskiden beri sa- ; 
vunulan ve eskiden beri gerçekleşmiş hakikatlerdir. { 
Bugün Rum tarafını bağlayan Makarios - Denktaş mü- j 
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lâkatı bizim zamanımızda yapıldı. Bugün Batılılar bi
le Yunanistan'ı, Kıbrıs Hükümetini, Rum yönetimini 
tazyik etmek istedikleri zaman «Makarios'un kabul 
ettiğini siz ret mi edeceksiniz?.» diyorlar. Makarios 
belirli şartlar altında ayrı bölgelerde Kıbrıs'ta bir çö
züm yolu olmasından başka çıkar yol olmadığını Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterinin huzuru ile yaptığı 
mülakatta açıklamıştı. 

Rumların, Yunanlıların herhangi bir çözüm yolu
na isteksiz olduklarını biz Batılı dostlarımıza kabul 
ettirdik; bin. müşkülâtla kabul ettirdik. E, onlar bun
ları cansız buldular, peşin tavizler verdiler, canlan
dırdılar da ne oldu?.. Döndüler, dolaştılar, eski nok
taya döndüler.. Daha fenası, Kıbrıs konusunu oto
matik gündem halinde Birleşmiş Milletlerin ve Güven
lik Konseyinin malı yaptılar. Amerikalıların Kıbrıs'a 
müdahalesini «Ambargoyu kaldıracağız» bahanesiyle 
kanunlaştırmasına yol açtılar. 

«Türkiye - Yunan ilişkilerini biz canlandırdık» de
diler, yine geldiler bu kürsüsüde; «Yunan Başbaka
nının kendi meclislerindeki beyanatı ve Türkiye'ye yö
nelik belirli sözleri üzücüdür, değerlendiriyoruz» de
diler. Yunan Başbakanının sözlerini değerlendirecek
lerine kendilerinin icraatını değerlendirmelidirler. 

Ne oldu Viyana'da? Viyana Kıta Sahanlığı Müza
kereleri. (Eler halde Hükümet, iktidar grubuna da
ha etraflı bilgi vermiştir.) Yunanlıların çok sert, katı 
tutumu ile geçmiştir. Bizim zamanımızda, bu konuyu 
konuşalım, aramızda halledelim noktası bile geride 
kalmıştır. Çok yapıcı teklifler yapmıştık. Meseleyi si
yasi hâle getirmiştik. Yunan tarafı; «Bunlar enteresan
dır. İlk defadır ki, ortak bir çözüme gidecek teklifler
le karşı karşıyayız» diye masaya oturmuşlardı. Bu
gün konuşulması reddediliyor. 

«Türkiye yalnız, kurlardık» dediler. Demin de arz 
ettiğim gibi. ekonomik meseleleri gıyabımızda bizi te
davi edecek kadar acıklı hale getirdiler. 

«İlişkilerimizi buz dolabına koydunuz» diye bizi 
suçlandırdırıyorlardı kendileri oksijen çadırına attı
lar. 

Saygınlık diye Düyunu Umumiyeyi hortlattılar, 
Türkiye'nin ekonomik durumunu kendisinden başka 
herkesin konuşup fikir yürüteceği, plan yaratacağı ha
le soktular. 

«70 cent'e muhtaç bir memleket devir ettiniz bize» 
dediler; Sayın Demirel'in Mecliste dediği gibi, «bu 70 
cent'i bir senedir yiye yiye bitiremediler.» 70 cent, 
Grubumuzda bir arkadaşımızın, «Hacılar için kâfi 
döviz tahsis edilmiyor, hacıların, son günlerde, gitme-
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sine izin verilmiyor.» iddialarına karşı, Demirel'in; 
«Türkiyenin 70 cent'i aradığı bir devirde 60 milyon 
dolar hacılara tahsis ettik. Niçin böyle söylüyorsu
nuz?» lâfından çıkarılmış bir lâftır. 

Türkiyenin ekonomisinin bozulmasında, birden bi
re vahamet kesbetmesinde Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubuna bağlı Hükümetin her iktidara geli
şinde, Hükümetin müflis halde devir aldığı iddiasın-
nın büyük bir payı vardır. Bir banka iflâs etmek üze
re olduğunu camekânına yapıştırdığı ilânla iddia eder
se, o bankadan para çekilmesine kimse şaşmamalı. 

1969 yılını hatırlıyorum. Kudüs'te sabotajla Mesci
di Aksa yakılmış. İslâm Âlemi rencide olmuş, ayağa 
kalkmış; bütün devlet başkanlarının Rabat'ta topla
nacak bir îslâm Konferansına daveti yapılmış. Ben 
New - York'da Birleşmiş Milletlerdeyim. Hükümetim 
bana bu Konferansa Devlet Başkanını temsilen ica
bet görevi vermiş. Kalkmışım bir hafta içinde Atlan
tik'i iki defa geçerek Fas'a gelmiş, bu Konferansa ka
tılmışım, Avdette kıyamet koptu: «Atatürk reformla
rı zedelendi, lâiklik ortadan kalktı, Türkiye neden İs
lâm Konferansına gider?» diye yer yerinden oynadı; 
ama şu Allahın hikmetine bakın, Dışişleri Bakanı bu
gün geldi bu kürsüden, «İslâm Konferansı içinde iti
barlı bir devlet olmanın gururu içindeyiz.» dedi. 

Din-i mübin-i İslâmın kudretine bakınız, en katı 
kalplere zamanla hidayet veriyor. (AP sıralarından 
gülüşmeler, «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Sayın Dışişleri Bakanı geldi bu kürsüye, «İnşal
lah bizden sonraki hükümetlere örnek olur, biz siz
lere bilgi vermeyi ihmal etmiyoruz. Sayın Başbakan 
iki defa liderleri topladı bilgi verdi, ben de Dışişleri 
Komisyonuna izahat verdim.» dedi. 

Sayın Yıldız karşıda. Senatoda Dışişleri Komisyo
nunun üyesidir. Kaç defa ben Senato Dışişleri Komis
yonunun münferit toplantısında ya da zaman zaman 
her iki Meclis Dışişleri Komisyonunda açık yürekle 
olup bitenleri kapalı celselerde bir şey saklamadan ken
dilerine izah etmişimdir. 

îsmet Paşa'nın ruhu şad olsun. Olsaydı da gelse 
ve burada söyleseydi. Her hadisede kendisine gidip 
her şeyi anlatmışımdır. Aynı şeyi bir defa Sayın Ece-
vit'e tecrübe ettik; Amerika'ya giderken kendisine 
Milli Güvenlik Kurulu kararlarını, bana verilen vazife 
ve yetkiyi hiç bir şeyi saklamadan izah ettim. «Mem
nun olduğunu» ifade etti ve bana dedi ki, «Bu müna
sebetle size şunu söylemek istiyorum: Bu kıta sahan
lığı meselesi iyi gitmiyor. Bizim zamanımızda kıta sa
hanlığımızı Türkiye Hükümetinin tespit ettiği bir ka

rarname hazırlığına girişmiştik. Niçin ona el atmadı
nız?» Ben dedim ki, «Arkadaşlarını bana böyle bir 
hazırlığın mevcudiyetinden ve kıta sahanlığının hu
kuki olarak tespiti çalışmasından bahsetmediler, ha
berim yok. Meseleyle ilgileneceğim.» Ertesi günü, 
«Türk Dışişleri Bakanı daha kıta sahanlığının tespiti 
gerektiğinden bile haberi yok.» diye beyanda bulun
du. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gerçek şu : Cumhuriyet Halk Partisinin o za

manki Hükümeti kıta sahanlığı meselesinin hukuki 
tarifine girişmiş ve Türkiye'nin kıta sahanlığı şu şe
kilde olacaktır diye bir hazırlığa başlamış; ama bak
mışlar ki, kıta sahanlığı hakkında henüz vazıh bir 
tarif ortaya çıkmadığı gibi, Ege'de ilan edeceğiniz 
prensipler Karadeniz'de aleyhinize netice veriyor. O 
itibarla, genel bir kıta sahanlığı tespiti çalışmaların
dan vazgeçilmiş. Ben bu noktayı öğrenince mesele
nin üzerine gitmedim; fakat kamuoyunda kıta sahan
lığı çalışmalarından bihaber bir Dışişleri Bakanı ola
rak damgalandım. O devirde şimdi açıkladığım ger
çekleri söylemeyi, izah etmeyi de günün icaplarına 
ve kıta sahanlığı meselesinin en hararetli münakaşa
lara sahne olduğu bir devirde milli menfaatlere uy
gun bulmadım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri). 

CHP'nin Sayın Sözcüsü, geçen celsede söyledi
ğim elçiler hakkında ağır suçlamalarda bulundu ve 
dedi ki, «Onlar ki, iktidarınız zamanında tayin edil
dikleri için sizin zihniyetinizle maluldürler.» 

Bizim zihniyetimiz vatan ihaneti mi?.. 
Eğer biz hakkı savunuyorsak, eğer biz Türkiye' 

nin çıkarları yanında isek elçilerin bizim yanımızda 
olmasından tabii ne vardır? 

Elçiler de insan, onların da siyasi nosyonları var, 
onlar da seçim sandığına gidiyor, size de oy atanı 
var, bize de oy atanı var. Bunlar kendi kanaatleridir. 
Elçi, su gibi hangi kaba koyarsanız o kabın şeklini 
alan insan değildir. Kendi kanaatini savunur; ama 
onu politikasına, ve icraatına dayanak yapmaz. 

Ben Sayın Sözcüye tekrar söyleyeyim ki, elçiler 
bizim yanımızdalarsa Adalet Partisi olduğumuz için 
değil, adaletin bizim yanımızda olduğu için bizimle 
beraber olmayı düşünmüşlerdir. (AP sıralanndan 
«Bravo» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım; 
Madde tasrihi suretiyle ve vakalara dayanarak 

Hükümetin dış politikasındaki sakat tarafları izaha 
çalıştık. Gayemiz bu değildi. Gayemiz, şu idi : 
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Sözlerime başlarken dünya siyasi konjonktürü
nün kısa bir tablosunu çizmeye çalıştım. Ortalık 
karışmış, üstün güçler ateşle oynamaya başlamış; 
dünya birbirinden çekinen, «Acaba erken davranıp 
daha ziyade güçlenmeden şu meseleyi halletmeli mi
yim?.» korku veya ihtiraslarına kapılan bir hava 
içinde. Bu vaziyette dünyada ne kadar harp çıkmışsa 
kendisini o badirenin içinden kurtaramamış, coğrafi 
vaziyette oturan bir Türkiye. Bu durumda dış poli
tika çekişmelerini sen - ben davası yapmadan, «Aca
ba bu nazik haller içinde, bu nazik şartlar içinde 
milli güvenliğimizi sağlamak için ortak bir yol ara
yabilir miyiz? Birbirimize düşüncelerimizi söyleye
rek Türkiye'yi yakın - uzak tehlikelerden mümkün 
mertebe masun tutabilir miyiz?» amacıyla hareket 
ettik; ama daha bidayette Sayın Sözcü, «Siz berbat 
ettiniz, açın da size kusurlarınızı gösterelim. Onun 
için kabul ediyoruz.» dedi. Grup Sözcüsü de, «Be
nim Hükümetimin en başarılı olduğu iş dış politika
dır. Sen nasıl cüret ettin de benim bu icraatıma dil 
uzattın» dedi. Ben de geçen celsede, «Biz size el 
uzattık. Siz bize dil uzattınız; tartışma onun için bu 
hale geldi» (AP sıralarından «Bravo» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım; 
Durum ciddidir. Sovyet Rusya kuşatırken kuşa

tılır hale gelmiştir. Bunun telaşı içinde asabileşmiş-
tir. Sıcak denizlere inmek, Batı'nın petrol yollarını 
kapamak için bugüne kadar yaptığı manevralarda 
açık gedikler vardır. İran Körfezinin ağzında günde 
dolaştırdığı 34 gemi bölgeyi kontrol altına alamamış
tır. Süveyş Kanalının kapısında emniyetle yerleştir
diği Berbera Üssünü, Somali ile arası bozulduğu için 
kaybetmiştir. 

Çin - Japon ittifakı, Japonya'nın teknolojisini 
Çin'e aktarmanın kapısını açmıştır. 

Amerika'nın Çin'i tanıması, iktisaden zayıf koca 
bir dev potansiyeli birdenbire zamanı bir tehlike ha
line sokmuştur. 

Bu badirede daha kendi milli davalarını bile yo
luna koyamamış, yakın komşusu ile pürüzlerini he
nüz giderememiş bir Türkiye'nin; ama cihan strate
jisinde önemli bir yeri olan ve her iki kampın kendi 
elinde bulundurmasında hayati menfaat gördüğü bir 
Türkiye'nin, elbetteki problemleri olacaktır. 

Geliniz bunları görüşelim. İcabederse kapalı cel
se yapalım; güvenliğimizin artırılması için gerekli 
tedbirler üzerinde parti farkı gözetmeksizin tek kalp 
halinde çalışalım zihniyetiyle açtığımız bir müzake
reyi, yine siyasi polemik haline getirme temayülü iti -

! yadından vaz geçmeyen ve hem suçlu, hem güçlü ha-
I lini hiç bir zaman terk etmeyen Halk Partisinin ese

ri olmuştur. Buna üzülüyorum. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Say.n Baş

kan bu sözü duymuyor musunuz?.. 
J BAŞKAN — Dinliyoruz efendim, dinliyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Duymu
yor musunuz?.. 

I BAŞKAN — Dinliyoruz, gerekirse cevap verirsi-
I niz Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş 
I kan, sizin bir göreviniz var. Bir kimse kürsüde ko-
I nuşurken, eğer... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
böyle sürerse... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Efendim, hati-

I bin sözünü nasıl kesebilir?.. 
I BAŞKAN — İzin verin efendim, bir dakika çok 
I rica edeyim efendim. 
I Sayın Gündoğan biraz sonra çözelim konuyu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir madde 
vardır Sayın Başkanım bilirsiniz. Bir kimse kürsüde 
konuşurken edep dışı, kaba ve suç teşkil eden bir 

I söz sarfederse Başkanlık müdahale eder, geri alınır. 
Halk Partisi suçlu değildir. Böyle bir ithamı şiddet-

I le ve nefretle reddederim. 
I BAŞKAN — Uyardınız efendim, teşekkür ede

rim; 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Türkçeyi 

bilmiyorsun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Türkçeyi öğren 

de gel. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Söz alırsın 

konuşursun kürsüde. 
j BAŞKAN — Buyurun Sayın hatip buyurun, ben 
I takip ediyorum efendim. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Sayın Başkan, anlıyorum ki, Türkçe kâfi derecede 
sarihtir. Halk Partisine «suçlum demedim; hem suç
lu, hem güçlü gibi hareket eden bir teşbihtir. Gelir
siniz, suçlu gibi hareket etmediğinizi, güçlü gibi ha-

I reket ettiğinizi burada söylersiniz. 
| FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sizi müd

deiumumi kabul etmiyoruz. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 

Müddeiumumi... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hükümetsiniz, 

I hesap vereceksiniz. 
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BAŞKAN — Efendim, izin verin hatip konuş
sun. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Suçlusunuz, suç
lu. 

BAŞKAN — Bağırmayın efendim, ben oraya ce
vap veriyorum, lütfen müsaade edin. 

BAŞKAN — Sayın hatip buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

murakabenin başka nasıl sözü, yolu var. Hükümet
tir mecbur dinlemeye ve hesap vermeye mecbur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, temin ediyoruz 
efendim, 

Buyurun Sayın hatip. 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Sessiz bir 

muhalefet istiyoruz Sayın Başkan, 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hayır efen

dim. 
BAŞKAN — Efendim izin verin de hatip konuş

sun, lütfen. 
Buyurun Sayın hatip. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 

Halk Partisinin Sayın Sözcüsü kızmasın... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben size 

şimdi gerçekleri tahrif ediyorsunuz desem yakışır 
mı, anlatacağım zaten. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Gündoğan. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — 
Halk Partisinin Sayın Sözcüsü sinirlenmesin, Türkçe 
teşbihleri bol bir misaldir. «Yalancının mumu yatsı
ya kadar yanar» derler. Bu mum yatsıya kadar da 
yetmemiş, sönmüş, bitmiş, tükenmiştir. 

Yüce Senatoya saygılarımı sunuyorum. (AP sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Muzaffer Demirtaş?.. 
MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Vazgeç 

tim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ahmet Yıldız, buyurun. 
(CHP sıralarından AP'li üyelere hitaben, «Dinle

yin, niçin gidiyorsunuz» sesleri). 
AHMET YILDIZ (Tabii Üye) — Sayın Başkan, 

giden ve oturan sayın senatörler; 
Gerçekte çok ciddi bir konu üzerinde, genel gö

rüşmenin açılmasını övgü ve beğeni ile karşıladığı
mı vurgulayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Bu kürsüde bu konuları yüksek düzeyde evrensel 
gerçekleri nesnel ölçütlerle değerlendirerek ele alma
nın önemini bütün sayın üyelerin takdir ettiği inan
cındayım. 

i Ben, Sayın İnan'ın konuşmasından sonra, konuş
mamın yeni bir nitelik kazanması kanısına vardım. 
Saym İnan'ın konuşmasını ben bir değişmenin de, 
ya da bir değişmeye yönelişin de belirtisi saydığım 
için üzerinde kısaca durarak sonra konuşmamın öz-

j gün yönlerine döneceğim. 
Sayın İnan, olumluğa yönelik bir konuşma yap

tığı için, bizim yıllarca bu kürsüden savunarak bir 
türlü kabul ettiremediğimiz, hatta Sayın İnan'ın da 
kendisi içinde olmak üzere tepkilerle karşılaşan gö
rüşleri bir biçimiyle ve kendi üslubuyla belirtmiştir. 

Demek dürüst insanlar, gerçeklere ulaştıkça dav
ranışlarında olumlu değişmeler oluyor. Bende uyan
dırdığı en önemli kanı budur. Çünkü, birçok kez, 
tüm karşıt görüşler halinde yaptığımız tartışmalar
dan önemli bir bölümünü benimsediği için, gerçekte 
Sayın İnan'ı kutlarım. Çünkü, o çok, özellikle Ame
rika'ya yönelik sözlerimizi Sayın İnan benimsedi, 
hatta biraz daha ileri giden eklemeler yaptı. Bunu da 
beğendim. Yalnız, bu övücü ile birlikte, konuşmayı 
ben tek yönlü bulduğumu, Sayın İnan'ın bağışlama
sı dileğiyle belirtmek istiyorum. Yalnız eleştiri var
dı. Çözümlere değinmediler. O değinmedikleri çö-

J zümlere yönelik sorularımı, onun da yüksek değer
lendirmesine sunacağım. Bundan sonraki görüşmeler
de, o konulardaki görüşlerini de lütfederlerse, sanı
rım ki başında arz ettiğim gibi, yüksek düzeyde bir 
düşünsel tartışma platformunda olduğumuzun kıvan
cım duyarız. 

«Geçmişe değinmeyelim.» dediler. Bunu anlıyo
rum. Bir Adalet Partisi sözcüsünün özellikle dış po
litikada bunu söylemesi çok doğrudur. Çünkü, geç
mişe değinmek sanırım ki, Sayın İnan'ın Grubu için 
rahatsız edici olacağından bunu anlıyorum. Değin
meyelim oraya; ama bunu söylerken şöyle bir şeyi 

I de söylemesini uygun bulurdum : «Geçmişte biz çok 
şeyler yaptık. Şimdi yapmaktan vazgeçtik. Siz yap-

I mayın. Yanlışlara gitmeyiniz. Yanlışlarımızı öğrene-
I rek size de öğretiyoruz. Şu şu yanlışları yaptık...» 
I Arkadaşlarım; 

I Doğrudur bir bakıma. Geçmişle uğraşma, bence 
salt bu konuya özgün olarak belirtmek isterim ki, 
ders alma bakımından; bir, iki; geçmişten bugüne 

I ve geleceğe yönelen bir çizgi üzerindeki etkileşimi 
I eğer gerektiriyor ise, o zaman geçmişe dokunmak ge-
I rekli. Şu anda uğraştığınız konunun bir kökü var, 
I bir bugünü var, bir de öngörülen, geleceğe yönelik 
I oluşumu var. Bu doğrultuda bir tartışma elbette ya-
I rarh olur. 
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Arkadaşlarım; 
Sayın arkadaşımın «Çıkar yol» diye gösterdikle

rinin de çoğunun, aslında değineceğim «çıkmazlar» 
olduğu kanısındayım. Bu ise; düzeltilmesi gereken 
yönlere ilişkin kendi kişisel görüşlerimi belirteceğim. 
Bundan sonrası için de somut çözümlere gelirse, çok 
daha verimli bir genel görüşme yapmış oluruz. Yal
nız, bağışlarsanız arz edeyim : İnsan, iki partinin 
sözcülerini. Hükümeti, eski ve yeni Bakanları dinler
ken, «Kim acaba yargıç, kim sanık?..» sorusuna ya
nıt bulmakta sıkıntı çekiyor. Bereket ki, uzun yıllar 
Senatoda olduğumuz için biz biliyoruz kim sanık 
kim yargıç. Yoksa, dışarıdan gelen birisi görse, «Ya 
bu burada yanlış, kimdi acaba, doğru kimdi?..» diye 
şaşırır. 

Sayın İnan'ın görüşlerini, Sayın Çağlayangil ve 
Sayın Demirel'in de hiç olmazsa önemli bir bölümü
nü resmen benimseyen konuşmalarını özlem içinde 
beklemekteyim. Çünkü, orada birtakım konular var
dır ki, gerçekte beğeni ile karşıladığımı arz ediyo
rum. Onları bir de Sayın Çağlayangü'in ve Sayın 
Demirel'in de beyanlarında aramak, bulmak istiyo
rum. Çünkü, Sayın Çağlayangil'i dinlerken bunlar 
yoktu içinde. 

Arkadaşlarım; 
Ben konuşmamı bir politika tarihi için ancak zo

runlu olan kronolojilere ve ancak bilimsel, kurum
sal, akademik tartışmalarda yeri olacak kuramlara 
ayırmadan, daha çok sonuç alacak, uygulamaya yan
sıyan sonuçlar bulabilecek nitelikte yapmak istiyo
rum. Bunun için görüşlerimi, dört başlık altında sun
mak istiyorum. 

Birincisi; benim kanıma göre bugün içinde bu
lunduğumuz dış politikanın temel yanlışları nedir?.. 

İkincisi; sağlıklı, başarılı işlerlik kazanarak etkin 
bir evrensel ilişki yönlendirmesinde olumlu olabile
cek ilkeler nelerdir, görüşler nelerdir?.. 

Üçüncüsü; ivedi biçimde düzeltilmesi zorunlu 
gördüğüm hususlar nelerdir?.. 

Dördüncüsü; somut sorunlara yönelik önerileri
mi sunacağım. 

Sayın arkadaşlarım; 
Dış politika bir süreç içinde ele alınmalıdır. Her 

toplumsal konu belki öyle alınmalıdır; ama özellik
le dış politika bu yönden bir süreç içinde ele alın
ması çok zorunludur. Çünkü, devletler bir bütün ola
rak evrensel alandaki tutumlarıyla sorumlulukları 
birbirine aktaran tutarlık içinde görünümünü koru

yan varlıklardır. O nedenle, bir konuyu bir yerinden 
hemen alamayız, bir süreç içinde alabiliriz. 

Bir hükümet, hiç istemese de kendisinden önce
ki hükümetlerden aktardığı, aldığı sorunları yürüt
mek, sürdürmek, beğenmediği sorumlulukları üstlen
mek zorunda kalabilir. 

Böylesi bir değerlendirmede, bir süreç içinde de
ğerlendirmede temel yanlışların tarihimizde ders alın
ması için özellikle üzerinde durmak istiyorum; Türk 
dış politika tarihinde, hatta Türkiye'nin genel tari
hinde bu temel yanlışların oluşturduğu çok önemli 
üç tarihsel aşama vardır. Önce bunlara değinmek is
tiyorum ki, çok benzerdir bunlar ve bu benzerlikle
rin oluşturduğu sonuçlar ilginçtir; çok benziyor yine. 
Gerçi, «Tarih tekerrürdür»; derler. Bu tabii yanlış 
bir laftır. Tekerrür eden tarih olmaz; ama yanlış ya
panlara ders için «Eskiden böyle yapanın sonucu 
böyle olmuştur» örneğini vermek için «Tarih teker
rürdür» denir. Yoksa, tekerrür edene tarih denmez 
ki, ya kozmografya olur, ya jeoloji olur, başka bir 
şey olur. Tekerrür etmez tarih; ama bir ders alın
sın, tekerrür etmez nitelikte olan tarihi bile, eğer 
«geçmişteki yanlışları yinelerseniz o yanlış sonuçları 
alırsınız» dersi için söylenmiştir. O bakımdan yanlış 
değildir; ders alınması içindir. 

Arkadaşlarım; 
Bu üç vurgulayan nokta 1885, 196C. 1977'dir. 

Neden?.. 
Osmanlı İsparatorluğu dış borcu çözüm sanan bir 

politikayla 30 yıl içinde 1885'e gelince resmen ifla
sını ilan etti. Ondan sonrakileri biliyorsunuz. Devlet 
bir sürü çıkmazlar içinde ve kendisini 1885'e geti
ren büyük olgulara, derine inmeden, yüzeysel çö
zümler arayarak yanlışları temelden düzeltmeye yö-
nelemeden devleti batırdı. Bu bir aşama. Benzer bi
çimde 1960"da gördük. Ben yüksek değerlendirmeni
ze yönleriyle sunmak istiyorum. Bizim. 27 Mayıs sa
bahı, 28 Mayıs'ta gördüğümüz durum da resmen 
ilan edilmemiş bir iflâstı. Açıklayayım : 

1. Her yurttaş 1 600 lira borçlu olarak bize tes
lim oldu. Bütçe o denli açıktı ki, İstanbul Belediye 
Başkam Ankara'ya koştu. Arkadaşlar, 26 bin lira var 
bütün belediyede İstanbul'da. Bırakınız istimlakler. 
olağan borçları, memurların maaşını veremeyecek 
durumda. 26 bin lira var. Bütün param bu kadar. 
aman bana para. 

j Orduda kadro kabarmasını azaltmak amacıyla 
! yaptığımız emekliliğin parasını da dışardan aldık. 
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Bunu açıklamada bir sakınca görmüyorum. Onu bile 
verecek durumda değildik. 

Dış ilişkilerimiz o denli ipoteklenmişti ki, Türki
ye Cumhuriyeti, Amerika'nın resmen koruyuculuğu 
altına girmiştir 5 Mart İ959'da. Resmen Amerika, 
Türkiye'de hükümet aleyhine kendi içinden beliren 
tepkilere karşı, «Eğer Türkiye isterse, Amerika Cum
hurbaşkanı Türkiye'de silahlı kuvvet kullanma yetki
si vardır.» Henüz değişmedi bu. 

Türkiye herhangi bir büyük savaşın birinci hede
fi halindeydi. Hiç iigimiz olmayan Kore'lerde bin
lerce insanı öldürdük, kalıntıları da vardı henüz, çok 
soyutlanmış haldeydik; hatta o denli ki, tarihsel çiz
gimizden, Atatürkçü dış politikadan o denli sapmıştık 
ki, tanınmaz hale gelmiştik. Antiemperyalist kurtu
luş savaşçısı bir Türkiye, Bandung'da kurtuluş sava
şı verenlerin aleyhinde resmen konumunu koydu. İş
te buradan, (Uzatmayacağım, çoktur bu sözler) bu
radan teslim aldı; ama 4 Ağustos 1958'de Türk eko
nomisi yabancı doktorların da katıldığı bir konsül
tasyonla sanatoryuma kaldırılmıştı. Biz ekonomiyi de 
sanatoryumda bulduk. Bu geçti. 

Arkadaşlarım; 
1977 sonuna geliyorum; soyutlamadan olayları, 

bir bütün içinde ele almak, çözüm için gerçekçi yol
dur. 1977 sonunu çizelim, rakamlar açık. Türkiye 
Devleti, büyük bütçe açığı içerdedir, o kadar önem 
vermeyelim ona; ama Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti 1978 yılı içinde 8 milyar dolar döviz bulma zo-
runîuğu karşısında idi. 5,1 milyar süresi bitmiş borç
ları ödeme, dış ödeme dengesini de sağlayabilmek 
için 3 milyar dolaylarında para arıyordu. 8 milyar 
dolar. Türkiye 1960'da olduğu gibi, yine cephelere 
bölünmüş, savaş alanı olarak, iktidar gitmiş, savaş 
alanı ortada kalmış. O zaman Vatan Cephesi, şimdi 
de MC Cephesi oldu. 

Hükümetin yönetme zorunda bulunduğu kadrolar 
içinde yüzbinleri aşan silahlı düşmanı var, hâlâ var
dır. Evet, açık seçik. Başbakanı, bakanı, puntuna ge
tirse bayram edecek on binler resmen konuşuluyor 
ve söyleniyor. Hatta, düşününüz ki, emniyette uzun 
yıllarını geçirmiş bir Bakan, kendi Bakanlığının için
de dolaşamıyordu, yeni Bakan. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bugün
de öyle. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bugün evet, do
laşamıyordu... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bugün, 
bir yıldan beri öyle. 
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AHMET YILDIZ (Devamla) — Müli Eğitim Ba
kam, Bakanlığı aldığı ilk bir ay içinde Bakanlığın 
içinde dolaşamıyordu. Şimdi böyle bir durum için
de teslim alınmıştır. Bunların hepsini göreceğiz, an
lamalıyız bu işi, yoksa başka türlü olmaz. 

Sonra, yabancı bankalar; evet 1885'deki gibi res
men «İflâs ettik» demedik; ama bunu dediler. Dres-
ten Bank, ki, geçen Hükümetle en çok işbirliği ya
pan ünlü banka, «Türkiye Cumhuriyeti iflâs etmiş
tir. Eğer bir firma olsaydı iflâsı resmen ilan edilir, 
yöneticileri mahkemeye verilirdi» dedi; «Ama ne ya
palım ki, Türkiye bir firma değil, devlettir.» öbür 
bankalar da çekleri bozmuyordu. Bunun adına iflâs 
deniyor. 

Guadeloupe'da dört büyükler toplanıyorsa, boşu
na toplanmıyor. Hoş onları biz çağırmadık. Halen 
içinde bulunduğumuz kısır döngülerle örülmüş, bü
yük çıkmazlarımız vardır. İkili Anlaşmalar, eskiden 
pek bilinmiyordu ne oldukları, kimin imza ettiği; 
fakat 1977'ye kadar gelen sürede imzacılar da mey-
na çıkarıldı, hükümleri de ağırlaştırıldı, altından çı
kılamaz, kıskıvrak Türkiye Cumhuriyetini bağlar ha
le getirildi ve adına Temel Anlaşma dendi. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Bir ihti
lâl. daha yapsaydın, kurtasaydın bari. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın 
Kara. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — AET'ye girişin 
hiçbir hazırlığı yapılmadığı gibi, bir Katma Protokol 
diye bir belâ geldi; ben 2 - 3 saat burada konuştum. 
Lütfen, meraklı olan arkadaşlar, Katma Protokol 
üzerinde ve o İkili Anlaşmaların yeni aldığı biçimi 
üzerinde, burada gizli toplantıda yaptığım konuşma
yı sayın parlamenterlere Grup adına öneririm oku
sunlar, baksınlar yanlış çıkan bir yönü varsa onun 
da hesabını vermeye hazırım. Hepsi çıktı. Bütün si
mit olan 60 ncı madde Katma Protokolde, şimdi de 
sarılman yegâne malek kaldı; ama o da etkin biçim
de kullanılamıyor. 

Ege havaalanı öyle rahatça teslim oldu ki, bize 
hiç de dostluk beslemeyen ve kötüye kullanmaya ka
rarlı bir mübarek komşumuza. Ekonomik durum; 
transferler biliyorsunuz 1977 Şubatında durdu, rönt
gen filmi ve ilaç alamaz duruma gelmiş bir devlet... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Şimdi as
pirin yok aspirin. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kara, müdahale et
meyiniz efendim. 
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AHMET YILDIZ (Devamla) — Savurganlık... 
Çaldığımız her kapının arkasında... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Dış poli
tika konusunda böyle tahrik etmesin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, sonra cevap 
verebilirsiniz. 

AHMET CEMÎL KARA (Trabzon) — Çok tah
rik ediyor. Dış politika konuşuluyor. Tahrik etme
yin de dinleyelim sizi Ahmet Bey. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Ben nasıl dinle
dim, bir şey dedim mi?.. 

AHMET CEMÎL KARA (Trabzon) — Tahrik 
etmezseniz biz de dinleriz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Dinlemezsek ger
çeğe varamayız. Müsaade ediniz konuşsunlar efen
dim. İzninize tabi değil efendim. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Hâlâ 1960' 
tan, 1977'den bahsediyor. Milli Birlik Komitesi üye
sidir, tarafsız olsun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin 
konuşsunlar. Usul değil bu, yaptığınız usul değil 
efendim, lütfen susunuz. 

Devam buyurunuz sayın hatip. 

SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) — 
Tahammül et tahammül... 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Arkadaşlarım, 
çaldığımız her kapının arkasında, Amerika'nın yeni 
ipoteklerle beklediğini gördük. New - York'ta sena
törle yaptığımız konuşmada, (Sayın Ziya Gökalp 
Mülayim de bilir) «Siz tırmandırıyorsunuz bizi» de
dim. «Arkadaşından bir yere kadar geldi, galiba ra
hatlayacağız, yenisini çıkarıyorsunuz; oraya geliyo
ruz, yenisini çıkarıyorsunuz... Bu iyi niyete yorum
lanamaz.» Sayın Ziya Gökalp de aynı şeye katıldı, 
adam konuyu değiştirmek istedi. 

Enflasyon şişiyor, devalüasyon parayı tüketiyor, 
fiyat şaşkınlığa çeviriyor toplumu... Böyle bir top
lumdu 1977 sonu. Yönetici kadroyu da anlattım. 

İşte arkadaşlarım neden bunları söyledim?.. Dış 
politika, böyle bir iç politikanın üzerinde, böyle mi
ras alınan bir dış politikanın içinde görülüyor da 
onun için. Bunların herbiri, sıkboğaz edilen, Hükü
meti sıkboğaz eden bütün bu koşullar, dış politikada 
attığınız her adımda etkisini sürdüreceği için söylü
yorum. Yoksa bunlara hiç dokunmayabilirdik. 

Arkadaşlarım; 
Bunlardan soyutlayarak konuları alırsak yanlış 

olur. Sanki bunlar yokmuş, sanki içeride böyle değil
miş, dışarıda böyle değilmiş, ekonomik bunalım yok

muş diye başlar isek, o zaman dış politika başka 
olur. O zaman başka bir rahatlık içinde dış politika 
güdülür; ama bütün bunlar insanı sıkboğaz ederse, 
dış politikada biraz sıkboğaz olmak zorunda kalır
sınız. 

Bu durumda, aslında yönetimi üstlenmek de bü
yük bir cesaretti. Bu duruma gelişin sorumluları, san
ki hiçbir kusur yokmuş, her şey mübarekmiş, güzel
miş; bozulmuş. Eleştireceğim yanlışlarını bugünkü 
Hükümetin de; ama önce insafla konuşalım. Bütün 
bunlar yok muymuş? Bunlar olmadan mı bu nokta
ya geldik?.. Daha çok ödün verecekler, vermişler ve 
verecekleri kesin olanların, «Ödün veriliyor» diye 
bağırmalarını iyi karşılıyorum. Yani «Biz verdik piş
man olduk; ama siz vermeyin, bu yanlış bir şeydir» 
demektir. O doğrudur o. Yani, biz vermeyecektik an
lamında değil bu; biz verdik pişman olduk, siz ver
meyin, bu kötü bir şeydir demektir o. 

Bunları yapan, sorumlu olan bir iktidar, elbette 
vicdan muhasebesini yaparak konuşursa; ben bu ara
da Sayın Inan'dan da konuştuğu zaman öğrenmek 
istiyorum. Şimdi, ekonomik çıkmazdan çıkalım ki, 
sağlıklı dış politika güdelim; bu doğrudur. Çağımı
zın devlet yönetimini etkileyen konuların yüzde 90 -
95'i ekonomiktir; ama bu ekonomik çıkmazdan na
sıl çıkacağız?.. Vergi yasalarını sabote ederek mi?.. 
Bankaları bu halle bırakarak mı?.. Kamu ekonomik 
kuruuşlarını arpalık halinde yaşatarak mı?.. Sistem 
kapitalizm olunca, bağımsız dış politikanın nasıl gü
düleceğini de öğrenmek istiyorum. Söyleyeceğim onu 
çünkü, 

Az gelişmiş bir memleket kapitalist ekonomide 
ısrar ederse, nasıl olur da bağımsız dış politika gü
der, işte onu ben anlayamadığım için. Niçin anlaya
madığımı da söyleyeceğim. Bunu bana anlatacakla
ra da teşekkür edeceğim. 

Gerçek sanayileşme nasıl olacak?.. AET çıkma
zından nasıl kurtulacağız?.. Evet arkadaşlarım, AET' 
nin iki büyük çıkmazı var. Birisi giriştedir, birisi, 
büyüğü olan Katma Protokoldedir. Sanayileşmiş, 
kalkınmış, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan bir ül
ke ekonomik uyum ve ekonomik bütünleşme üstlen
mesiyle girmiştir. Yani, sistemimiz onlarla beraber 
olacak, onlarla bütünleşeceğiz ve onun içinde böyle 
kalkınacağız. Ben o zaman Siyasal Bilgilerde bir açık 
oturumda dedim ki, bu anlaşmaya göre Ortak Pazar
da onlar ortak, biz pazar olacağız. Öyle geliyor, sö
zün yarısı orada kalıyor; onlar ortak; ama biz pazar 
oluyoruz. Çünkü, ekonomik bütünlük ve ekonomik 
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uyumu Carter Raporu çok güzel anlatıyor. Carter 
Raporu diyor ki, «Bu Ortak Pazar ülkelerinden bir 
bölümü, altyapı, enerji, anamal birikimi, pazarı filan 
var» O sanayi yapacak; bunlar olmayanlar da ham
madde, yani biz tarla olacağız, onlar fabrika olacak. 
Raporunda Carter diyor bunu. Giriş böyle. Başka 
ülkeler de girdi; ama bu işlemler değişiktir. Tabii 
Fransa, İngiltere, Almanya girerse bundan sıkıntı 
duymaz. İşte bir de Katma Protokol var, üzerinde 
fazla durmayacağım, çünkü o büyük bir felâket bel
gesidir. 

Arkadaşlarım; bu arz ettiğim duruma getiren te
mel yanlışlardan bir kaçını sayıyorum : 

1. Bence en büyük yanlış, Atatürkçü politikadan 
sapma olmuştur. Atatürkçü politika, Türkiye'ye her 
zaman saygınlık ve yandaş kazandıracak politika idi 
Antiemperyalist, antikapitalist kurtuluş savaşçısı bir 
politika. Bu o hale geldi ki, antiemperyalist Atatürk
çü politika emperyalistlerin isteklerine, hatta en kö
tüsü, kurtuluş savaşçısı Atatürk'ün ülkesinde kurtu
luş savaşı yapanlara, «Terörcü, ayaklanan asi» diye 
resmi yayınlarımız bile söyledi. Onların bazıları «Si
zin yaptığınızı biz yaptık, nasıl bize böyle ağır laflar, 
bizi ezmek isteyenlerin ağızı ile konuşuyorsunuz.»1 

2. Ne cins olursa olsun, emperyalizmin dostu 
olmayacağıdır. Emperyalizmin dostu yoktur. İşte ör
nekler Kaoki ne kadar hizmet etti, sonra nasıl atıldı. 
Sonunda Formoza leylek yavrusu gibi atıldı. Dünya
da Batıya, Amerika'ya, Avrupa'ya en büyük hizmeti 
yapan Şah'a en sonunda «Sen orada artık kalamaz
sın gel» dendi. Bunu ünlü emperyalist Başbakan İn
giltere'de söylemiştir. Deyim onun olduğu için bağış
layın, aynen kullanacağım, çünkü onundur, tarihe 
geçmiştir. Derki Başbakan; «Böyle politikacılar, af
federsiniz tıpkı tuvalet kâğıdı gibidirler.» Bunu İn
giliz Başbakanı söylemiştir. Birtakım politikacılar 
çok işe yarar içte dışta, tıpkı tuvalet kâğıdı gibidirler. 
Bir kez kullanılır, ondan sonra Kaoki gibi, filan gibi 
kalır. İşte emperyalizmin dostu olmayacağı gerçeğini 
anlayamadık; bir temel yanlış da bu. 

3. Burada sözünü ediyoruz, evrensel denge, deh
şet dengesi, güvenceli yok etme dengesi, yahult Sayın 
Çağlayangil'in deyimi ile «Garantili imha dengesi»' 
diyebiliriz. Benim deyimimle, tabii güvenceli yok et
me dengesi. Bunları söylüyoruz; ama bunların ge
reği ne?.. Hâlâ çıkıp da Çin'in Rusya ile ilişkileri, 
Rus - Amerikan çatışması Türkiye'nin güncel birinci 
sorunu gibi geliyor. Hayır efendim, zaten bunun der
dini çok çektik. Bizim olmayan sorunlara kafamızı 

takarak, asıl bizim olan sorunlara yönelik hazırlık
larımızı eksik bıraktık. Biz NATO'nun ileri karako
lu övgüsü içinde Kıbrıs gelip dayatınca yolcu gemi
lerine başvurmak istedik çıkarma için. Bu kadar ün
lü geçmişi olan, askeri bir geleneği olan Türkiye 
yolcu gemileriyle çıkartma yapacak duruma düştü. 
Bu, bizim olmayan konuları bizim sanarak, bizi çok 
aşan konulara kendimizi vererek, asıl konularımızı 
kenarda bırakmanın cezası olmuştu o. Onun için ev
rensel denge, dehşet dengesi, güvenceli yok etme 
dengesini konuşurken, bunların sağladığı evrensel 
ilişkiler içinde biz kendi sorunumuzu ağırlığı gün
cel, bize özgün yöne vererek değerlendirmek zorun
dayız. 

Başka bir yanlış... 
AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sayın 

Ahme'; bey, dördüncüsü antikomünist değil midir?.. 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin Sayın 

Kara. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Atatürk' 
ün ilkeleri içerisinde antikomünistlik de vardır. Bu
nu da söyleyin. 

BAŞKAN — Sayın Kara, müdahale etmeyin 
efendim, beni mecbur etmeyin tüzüğün hükümlerini 
tatbike. Olmaz efendim, müdahale edemezsiniz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Konsül
tasyon yapıyoruz. 

BAŞKAN — Olmaz efendim müdahale edemez
siniz. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Öyle ise, der ki, 
sen Atatürk'ün Balıkesir'deki hutbesini okusana. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Balıkesir 
antikomünisttir. Kusura bakmayın Sayın Başkan, 
özür dilerim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Benim konuştu
ğum konu dış politikadır, siz o zaman Atatürk'ün 
Balıkesir'deki hutbesini oku dersiniz bana, o da 
onundur. 

BAŞKAN — Sayın Kara, çözemedim ben tutu
munuzu. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Şimdi arkadaşla
rım, başkalarının temsilcisi bölgemizde olmak. As
lında bu saydıklarımın dördü Atatürk'ün değildi, 
biri Atatürkçü politikaydı; ötekileri dünyanın bugün
kü dengesinin ilkeleri; karıştırdınız galiba. Şimdi, 
başkalarının kendi bölgemizde temsilcisi olmaktan 
büyük sıkıntı çektik, hâlâ da yüzde yüz bundan 
sıyrılmış gibi görmüyorum. Kuzey Afrika'da ünlü geç-
mirş'imizde ortak olduğumuz 'insanları değil de, onları 
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ezenlerin yanında çok yer aldık. Arap - İsrail 'kanal 
hareketinde neler yaptığımızı, nasıl davrandığımızı, 
Kore, Bandung hepsini saydım. İşte, biz bölgemizde 
başkalarının temsilciliği rolünü üslenerek, hem baş
kalarının bize az önem vermesini, hem de bölgemiz
de yadırganır duruma düşüyoruz. 

Beşincisi : Bir Amerikan - Sovyet savaşı temeli 
üzerinde mantık yürütüyoruz. Bu yok kü. Bir Ame
rikan - Sovyet savaşı çılgınlık, onu onlar biliyor. On
lar çıldıracakta, ona göre biz planımızı yürüteceğiz. 
Akıllı iken ne yapacaklarsa ona göre düşünelim de, 
çıldırdıkları zaman ayrıca düşünürüz. İkisinin birbiri
ni yok etmesi saat işli. Amerika Sovyetleri, Sovyetler 
Amerika'yı uykuda yakalayıp yok etse, biraz sonra 
kendisi yok olacak. Sayın Çağlayangil'de yineledi, sa
vaş konularında uzman bir Alman diyor ki : «Ame
rika - Sovyet savaşı olursa, ilk saldıran ikinci ölen 
olacaktır.» İkisi de ölecek. Ölmeye gMer m!i insan?.. 
Zaten böyle bir şey olmasın diye kırmızı telefon takı
yorlar; aman olmasın diye. Bir yere geliyor azıcık 
ileri gitti mi duruyor, onlar da düşünüyor bunu, bel
ki böyle bir çılgınlık olur da kapışırız; Tanrı koru
sun, dünya kime kalır diye korkuyor adamlar da, 
onun için. 

Biz buna, olası olmayan ya da olasılığı çok düşük 
olan ve ancak bir çılgınlık sonucu olabilecek bir ko
nuyu temel alan bir savunma ve dış politika gütmenin 
yanlışlığına dokunmak istiyorum; ama olası var, her 
an çatışacağımız komşular, her an karşılaşacağımız ko
nular var. 

Altıncısı; en önemli bir konu, günceldir arkadaşla
rım ve hatta biraz da komiktir; uluslararası ekonomik 
ilişkilerdeki yeritmiz : 

Değerli arkadaşlarım; 
Uluslararası ekonomik ilişkilerde üç grup oluşu

yor : Birisi, sosyalist ülkeler. İkincisi, kalkınmış sana
yici kapitalist ülkeler. Üçüncüsü, 77 ile "^adlandırılan 
117 ülke. Bunların her üçü, önce konularını araların
da konuşurlar, bir çözüme varırlar, yandaş ararlar, 
çözümünü platformda savunurlar. Bu üç grubun içlin
de biz yokuz, ekonomik alanda yokuz. Bunlar ko
nuşulurken hiçbirinde biz yokuz. Konular kotanlıp 
platforma geldiği zaman, biz de Hyde Park'taki ko
nuşmacı gibi kürsüye çıkıyoruz. Karar almada hiç et
kimiz yok, çünkü yoktuk. Platforma gelince, sanayi
leşmiş ülkelere aşk ilan ederiz, 117'lerin derdini dile 
getiririz, yani Fransa, İngiltere, Amerika, Japonya, 
Almanya'ya aşığız, beraberiz, memnun, hoş dinliyor 
bizi; ama konulara dönünce 117'ler gibi konuşuruz. 

Birinin yanırtda oturuyoruz, öbürü gibi konuşuyoruz, 
yani iki yüzlü bir hal. Ne yanına oturduğun hoşnut, 
yahu yanımdasın onun dilini niye kullanıyorsun?.. Bu 

> da diyor ki, benim dilimi kullandığın halde niye 
onun yanında oturuyorsun?.. Buna uzmanlar çözüm 
aradı, yerimiz neresi ise, çünkü bizim yerimiz Fran
sa'nın konusu değil, bizim konumuz İngiltere'nin de
ğil, Amerika'nın değil, Japonya'nın değil. Neden?.. 
Sanayici, kalkınmış ülke, hammadde arıyor, pazar 
arıyor, tüektim ekonomisine gelmiş; ben tercsffiylim, 
ben sanayileşmek istiyorum. 

Öyle ters geliyor ki, konusu bizim olmayanın ya
nındayız, onunla beraberiz diyoruz, konusu bizÜm 
olanın dilini kullanıyoruz. İşte büyük bir temel yan
lışta bu. Oysa, ben size söyleyeyim ki arkadaşlarım, 
eğer biz doğru yerde olsak en az 10 - 15 devleti, bel
ki de 20 devleti etkileyecek etkinliğimiz var ve o 117* 
leri, ekonomlik konuda söylüyorum, politik değil bu, 
savunma değil bu; bu ekonomik. Çünkü, onun içlinde 
hem komünist var, hem o taraftan var. O 117 ülke 
içinde komünistte var, o 117 ülke içinde kapitalistte 
var, yani bir rejim ayrılığı değil o. 

Şimdi, onun içinde olmayınca, biz içinde olsak 
en az 10 - 15 devlet bizimle çok uyumlu olacak. O 
halde 117'nin görüşlerini etkilemek isteyecek bir ta
raf, bir yan. Bunların en etkini kimdir dediği zaman, 
başta Türkiye'yi bulacak bunlardan birisi; Hindistan, 
Türkiye gibi 3 - 4 tane çıkacak. Bu kadar etkin bir 
konum kazanacak yerde, Hyde Park'da konuşuyo
ruz, ikisi de hoşnut değil bizden. Çünkü birisine se
lam, birisinin dilini kullanıyoruz. İşte büyük bir te
mel yanlış da bu. 

Sayın arkadaşlarım; 
Dış politikamızın bu belirttiğim temel yanlışların

dan sonra, dayanması gereken bir kaç temel ilkeye 
değinmek istiyorum. 

Önce, birtakım evrensel ve ulusal, bilimsel nite
liği de olan gerçeklere edğinerek bunları söylemek is
tiyorum. 

Bunlardan birincisi; iç- dış politika etMleşimidir. 
Bir kısım arkadaşlar «Efendim dış politikada berabe
riz, partilerüstü dış politika, değişmez dış politika» de
mektedirler. Bu, bana sayıklama gibi geliyor. Dün
yanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok, olmaz. Bir 
devletin, bir hükümetin iç politikası dış politikaya yan
sır, hatta kapitalist bir iktidarın dış politikası ile de
mokratik sol, sosyalist, komünist iktidarların dış po
litikası farklı olur, aynı ülkede olsalar bile. Nasıl bun
lar bir yerde birleşir?.. Hatta ben size söyleyeyim, ka-
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pitalist bir partinin bile denemsel değişimleri büyük 
olur, Giscard D'estaing'lıe De Gaulle'ün politikası ay
nı mı?.. Başkan De Gaulle'ün Maliye Bakanı bugün 
Cumhurbaşkanı ve etkin bir Cumhurbaşkanı, onun 
politikası aynı mı?.. 

Böyle şey olmaz. Arada bir bir konu olabilir; gün
cel, çok önemli, Olağanüstü bir konu olabilir, ora
da birleşebiliriz, o ayrı şey. Kıbrıs'a çıkarma yapa
lım, anlaşırız. Öyle bir konu olur. Bütün ulus, bü
tün partüler birleşir. Nitekim oldu, 1974'de bütün par
tiler hüikümeti destekledi ve alkışladık, beğendik. Olur 
böyle konu; ama dış politikası birbirine benzemez. 

Sonra ben, bir deyimden kusura bakmayın almı
yorum, partiler adına. «Partİlerüstü politika.» Yani, 
bu partiler ne ki, onun üstüne çılkınca iyi oluyor
muş?.. Oysa partiler demokrasinin vazgeçilmez un
surlarıdır. Bu demokrasinin vazgeçilmez unsurlarını 
bir 'kenara atıp, onun üstüne çıkan bir pöMka... Bu 
da başka bir deyim, artık ben onu bulamıyorum; 
ama partiler adına üzülüyorum. Anayasa böyle ya
zıldı, böyle beğendik. Partilerin sanki politikası olun
ca, kötü bir şey olurmuş gibi geliyor. 

Şlimdi, arkadaşlarım bugün evrensel, beynelmilel 
bir tek örgüt vardır. Öyle beynelmilel komünizm di
ye bir şey yok. Hiç kimse kimseyi dinlemiyor ki, 
Çin mi dinliyor Rusya'yı, hatta Romanya mı dinli
yor Sovyetleri?.. Bırakın orayı şurada ikü milyonluk 
Arnavutluk mu dinliyor, ama bir evrensel örgüt var 
o da 'kapitalizmdir. IMF'si ile OECD'siyle, Dünya 
Bankası ile bütün dünyada egemen... Bakın hangi 
bankanın yanına gidİyorsanız arkasından o güçler çı
kıyor. Sayın Maliye Bakanı, Hükümet «227 tane ban-
'ka» dedi. Ben «O, 227 banka değil tök bir harikadır.» 
dedim. 227 olan şubeleridir, o bir bankadır ve zaten 
o bankaların her kapısından çıktıktan sonra tek ban
ka görünüyor. O halde evrensel, yanli beynelmilel ör
güt tektir, kapitalizmdir bugün. 

işte böyle bir örgüt, tek olunca kapitalist sistemi 
uygulayan az gelişmiş ülkenin bağımsız olması düşü
nülemez dış politikasının. Çünkü, güden güçlerin bü
tün odalk yerleri dışarıdadır. 

Borsaya gidiyorsunuz, hangisine giriyorsanız işte 
görüyorsunuz IMF gelip biridiriyor. Yeni koşul söy
lüyor, bir 'tane daha söylüyor, ötekini söylüyor. Çün
kü bir telk odur. 

Bu sisteme girince yalnız bağımsızlık değil arka
daşlarım, tüketim ekonomisinin de çarklarına girer
siniz, Alm bizim Türkiye'deki televizyon reklamla
rına bakın; «Yeyİn, yeyin; tüketin. Atın atın; eski

leri atın, milyoner olun. Hal alın, yeyin» Onu söy
leten de dışarıdan diyor ki, «Yeyin, yeyin, birbirini
zi de yeyin...» Biz de birbirimizi yiyoruz. Çünkü ora
ya girdiniz mi, tüketim ekonomisinin gereklerini yap
mak zorundasınız. Başka çare yok. 

Bir de ben, sağda ve solda, temelde birkaç yanlışa 
değinmek istiyorum. Birisi sağ, birisi sol : 

Sağda en önemli temel yanlış milliyetçiliği, sola 
karşı olma, sosyalizme karşı olma biçiminde anla
maktır. Eğer bir ülkede milliyetçiliği sola, sosyaliz
me karşı aldınız mı, kapitalizmin patentine girersiniz. 
Dost, düşmanımın düşmanı dostumdur deyince, o za
man Türkiye'de milliyetçilik, kapitalizmin milliyetçili
ği olur, o gayri milli olur. O halde, bence bugün Tür
kiye'de birçok milliyetçilerin, milliyetçiliğini millileş
tirmek gerekir. Çünkü, sola karşı, sosyalizme karşı 
milliyetçi dediniz mi, bu kapitalizmin olur, bağımsız 
olmaz. Demin söylediğim gibi dış büyük güçlerin gü
dümündeki bir sistemlin içine oturarak onun savun
duğunu savunursunuz, milliyetçi olamazsınız. O ba
kımdan en önemli şey bu bence. Çağımız milliyetçi-
l>ik çağıdır, henüz geçmemiştir, komünisti de milliyet
çidir, sosyalisti de hepsi de. 

O halde, milliyetçiliği bağımsız alınca, demin arz 
ettiğim gibi, bağımsızlığa götüren bir ekonomik sis
tem olmadıkça yapamazsınız bunu. 

Sola gelince : 
Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisinin solunda 

büyük bir parti bulunmadığı için, disiplinsiz dağınık 
solda çok anlamsızlıklar da var. Bir sol kişi çıkıp da 
ulusal bütünlüğün .aleyhindeki tezü savunamaz, an
lamsızdır bu; ırkçılık yapamaz, anlamsızdır bu. Sos
yalist de olsa, komünist de olsa konusu nedir?.. Eko
nomiktir; üretim biçimidir, üretim ilişkileridir. Soy 
kökenine bakarak ayırım yapılır mı?.. Yanlış. Birta
kım terörist hareketler tümüyle yanlış. O halde ne sis
temine, ne partisine yararı var. 

Avrupa'da görüyorsunuz sosyalist partiler, hatta 
komünist partiler güncel soruriluğunu düşünüyor. So-
runluğuna göre, «Ben de iktidara gelirsem ancak yapa
bileceğim budur.» diyor, komünist parti gidiyor Hı
ristiyan Demokrat Parti ile işbirliği yapıyor. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi dayanılması gereken temel ilkelere değin

mek istiyorum, 
Başarılı bir dış politika bizim için şu 'ilkelere da

yanmalıdır : . 
1. Türk dış politikası tarihsel işlevine, misyonuna, 

özgörevine uyan niteliği kazanmalıdır. Türkiye Cum-
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huriyeti, doğuşundan tarihsel* işlevi beflSdiir insanlık 
içinde. Yirminci yüzyılın Kurtuluş Savaşı öncüsü an-
tiemperyalist bir politika ile başladı büyük Atatürk. 
Bu işlev belli olmalıdır ve dünya milletlerinin büyük 
çoğunluğu böyle bir politikayı alkışlar. 

Bir büyük güce bağımlılığı sıkılaştırmak, George 
Washington'un dediği gibi, o ülkeyi tutsak yapar. Da
ha ileri gidelim bugün; biliyorsunuz George WasMng-
ton'un veda mesajında, «Bir devlete çok sıkı sıkı 
bağlanıp, birisine çok hızlı saldırmak, o ülkenin tut
sak olması sonucunu verir; bundan kaçının.» düyor. 
Ço'k ilginçtir, bakın bu söz; «Böyle olursa gerçek 
kahramanlara hain ve hainlere 'kahraman denir o 
üükede» diyor George Washington. 

Şimdi, böyle olursa ne olur? önce çok bağımlı kal
dığınız devlet sizi çok ucuza yararlanacak sanır, 
öbürlerinin hepsi de, «Bu zaten onun kuyruğudur.» 
der. Yani, bütün devletleri yitirirsiniz. Bağımsız po
litika üzerinde Atatürk, «îstiklal-i tammıe» dediği za
man bunu kastediyor. Böyle oldunuz mu, kime çok 
sıkı siki bağlı iseniz o sizi ucuza hesap eder, öbür
lerinin hepsi de, «Bu zaten onun kuyruğudur.» der. 

îşie bunun sonucudur ki, 1965 yılı Aralık ayında 
Birleşmiş Milletlerde bu politikayı izlediğimiz içindir 
ki, üç tane oy kaldı bizdin için, bir süre sonra o da 
gitti, bizim elimiz kaildi yalnız. Çünkü, dediğim çık
tı; birisine körükörüne çok bağlı, hepsine icarşı duru
yoruz. İkincisi bu. 

Üçüncüsü : NATO ve AET'ye girişte esas, Tür
kiye'nin güvenliği ve kalkınmasıdır. Bizim olması 
gereken kaygılara öncelik vermek gerekir. Birtakım 
arkadaşlar çikar, aman NATO sarsılır, der. Türkiye 
sarsılmasın kardeşim, NATO sarsılsın; Türkiye sarsıl
masın. Bunu anlatmak güçleşiyor. Yani, NATO'ya 
dokunur. Yahu bana ddkunuyorsa, NATO'ya doku
nursa dokunsun; bana dokunmamak esas. Ha, ona 
dokunup da bana dokunuyorsa o ayrı. AET'de böyle, 
demin söylediğim için üzerinde durmuyorum. 

Dünyadaki ekonomsal yerimizi demin arz ettiğim 
gibi, almamız gerekir. Bölgemizde etkin ve öncü bir 
rol almalıyız. Türkiye bu saygınlığa sahiptir. Hem ta
rihsel birikim sonucu, deneyimleri sonucu ve bölgemi
zin en büyük devleti olma, güçlü devleti olma nite
liği bakımından Türkiye, bölgesinde etkin ve öncü bir 
Devlet rolünü taşımalıdır. 

Yeni bir yaklaşım gereklidir Türk dış politikasın
da. Hep isteyen, savunan, dileyen değil; bir şeyler 
de verebilen, deneyimlerinden, teknolojisinden (Bu
rada olumlu bazı şeyler var, dokunacağım), böyle bir 

yaklaşımla Türkiye'nin saygınlığı artar. Geldi gene 
bir şey isteyecek, geldi gene bir şeyi savunacak (Suç-
luymuş gibi), geldi gene destek isteyecek. Hayır. Ge
len bu kimse verebileceği de var, katkıda bulunacağı 
da var, deneyimlerinden, her yönünden yararlandıra-
bilecek yönleri de var diyen, gururlu, onurlu bir 
politika. 

Arkadaşlarım; 
Bu nitelikteki bir politika İçin olumlu belirtiler 

vardır bu Hükümette de. Birkaç tanesine değinmek 
istiyorum. Sayın înan, bunlara hiç değinmedi; eleş
tirirken bir de bunlara değinseydi iyi olurdu. 

Bunlardan birincisi, Sayın Ecevit'in, «Bölgemizde 
başkalarını değil, her yerde Türkiye'nin temsilcisi ol
malıyız.» beyanıdır. Bunun gereğini yapmasını Hü
kümetten bekliyorum. Bu doğru bir ilkedir. Sözü doğ
rudur; ama ns ölçüde yapıldığını değerlendirme de 
belki erkendir, kimi yerlerde de bunu yeterince uy
gulamadığı belirtileri de var. 

2. Benzer sorunları olan üçüncü dünya ülkeleri
ne yönelik yaklaşımı ben olumlu görüyorum. Aslında 
Adalet Partisinin de bölüm bölüm ayırırsak buna ben
zer yönleri vardı; ama şimdikini çok daha ileri görü
yorum. 

Bakın bunlardan bir tanesi; Filistin Kurtuluş Ör
gütüne takındığımız tavır, yalnız onun bizi destekle
mesi değil, tavrımızın niteliğini belirleme yönünden 
etkin olmuştur. 

3. Sosyalist ülkelerle ilişkilerimizde ben büyük 
ölçüde olumlu yönler buldum. Sonuçlar da alınmış
tır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği örneğin, 
dünyada yaptığı ekonomik yardımın yarısından ço
ğunu Türkiye'ye yapmaktadır. Bütün dünya devletleri 
bir yana, Türkiye bir yana diyebilen. 

Kıbrıs'ta yitik kimselerin yazgısını saptama yönün
den alınan kararda ilk kez sosyalist devletler, ülke
ler, Rumlarla Yunanlılarla birlikte oy vermediler ilk 
kez. Sosyalist Enternasyonele girmek üzerinde du
rulmadı ve çok çarpıtılarak söylenmek istenildi. Ne
dir bu?.. Uygar ülkelerin en uygar partilerinin kur
dukları ortaklıkta söz sahibi olmak ve ona biz gi
rerken çok sert direnmeler oluşturulmak istenmiş, Ma-
karios'un sağ kolu Lisarides elden geldiğince önle
mek istemiş; ama bir tek oy alamamış. Demek ki o 
uygar ülkelerin, o en uygar partileri içinde yer ala
bilme hakkını tanımış. «Uygarsınız siz de; bizimle be
raber böyle bir etkileşim halinde dünya politikasında 
yeftfriiai alabMz.» diyebilmiştir. Başarılı bir şeydir, 
aifctöh bir şeydir'bu. 
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.MöSkova'da söyleneni WasMngton'da söylemek
te ttlk 'izlenim yeterince korunmamıştır. Bu iyi bir sey
idi: Ben onu bekliyorum gene Hükümetten. Wash!ing-
ton'a ne söylediyse, Moskova'da da onu söylemeli
dir. Söyledi; ama birtakım belirtiler, biraz yanlışa yo
rumlanacak belirtiler oldu. 

NATO - Amerika ilişkilerinde ilk çıkış doğruy
du, sonra bu çıkış yeterince savunulama'dı. Bunda sa
nırım ki Amerikancılarımızın etkisi büyük olmuştur. 
Ben' Hükümetten özellikle dilerim; bizim Amerikan
cıların hiç etkisinde kalmayınız. Çün'kü, bu Ameri
kancılar eski mandacıların yenileridir. Ne kadar iyi 
yaparsanız yapın, Amerika'ya dokundu mu köpürür-
ler. «Gölge etme başka ihsan istemem» deyince, Ame
rika «Ben öyle demedim, yanlış anladınız» 'dedi. Bi
zimkiler veryansın, neredeyse söveceklerdi... Arka
sından da, «Ben NATO'ya, Ortak Pazara bir şey de
meyeceğim» deyince, bizimkiler heyecanlandı, bayılı
yorlardı sevinçten. Arkasından «Duvara sıkıştırmayın» 
deyince, «Nasıl söylersin sen bunu?..» işte görüyorsu
nuz... O halde, Hükümete özellikle diliyorum, bu 
Amerikancılara aldırmasın, hatta onların dediğimin 
tersini yapsın, daha doğru çıkar. Eğer, yeterince dü
şünüp, doğruyu bülamıyorsa, Amerikancılar rae di
yorsa, tersini yapsın, doğru çıkar yüzde doksando-
kuz. Çok az rastlar yanlışı... 

Atatürk, mandacılarla uğraşırekn, yeni mandacı
lar bir de Atatürk maskesi takarlar; çok güçtür onları 
ayırmak. Sanıyorsun Atatürkçü adamcağız. îş öyle 
değil. 

Beşinci ilke; yarı buçuk beğendiğim bir şey: AET' 
ye yönelik tavır yeter değildir. Olumlu bir yaklaşım 
var; ama yeterli değildir. Yeni ekonomik düzene İliş
kin girişimi yerinde bulurum. Bize yaraşan bir davra
nıştır bu. Çünkü, o ekonomik düzeni savunan, iste
yen, onun oluşmasına çalışan bir ülke olmak zorun
dayız. 

Yunanistan'ı masaya çağırmak, tartışma yapmak 
doğrudur. Dünyada da iyi yaptı, diyalog ol'du. Lahey' 
der ve Avrupa Konseyindeki son başarıyı beğendim. 
Gerçekte Yunanistan, «Yargı organına gidin» der
ken, biz «Hayır beraber konuşacağız» tezlimizi! kabul 
öMrdfk. Avrupa Konseyindeki dünkü durum da bizli 
doğrulamıştır. 

Şimdi, Hükümetin yanlışları da var. Her şeyden 
önce; Hükümet kendisinden önceki Hükümetin yap
tığının hangisirii yineliyorsa, o yanlış oluyor. O halde, 
H$&ümet!in yanlıştan kurtulmasının ilk çaresli, daha 
önceki hükümetin yaptıklarını yapmamaktır. Bunu 

I yaptığı her yerde bakın yanlışlar hemen çıkıyor. Ben
zer ne yapılıyorsa, yanlış olduğunu görüyorum. Milli 

I Birlik Grubu neden Hükümeti beğeniyor?.. Biz öv-
I müyoruz, ben övmüyorum; ama insafla bazı şeyleri 

de söylüyorum. Şurası eksik oldu, burası yanlış oldu. 
Sayın Demirel, Çağlayangil Hükümetinin politikası-

} m izlediğin her yerde batağa gidiyorsun. Gitme, şu
rada da gittin... Ortak Pazarda bir şeyler, belirtiler 

I var, ama yeterli değil... Wash'ington'da söylediğini, 
I Moskova'da da her zaman söyle... 

I Kısacası; dış politikamızda yeterli olmamakla bir
likte, daha çok gelişme istemekle birlikte, yıllardır 
göremediğimiz yeni bir dinamizm vardır. Yeni bir 
dil, yeni bir yaklaşım izlenlimini ben edindim. Bunda 
Sayın Bakanın katkısı hiç görünmez gibidir. Ben özel
likle New York'taki son gezimde, Sayın Bakanın ko-

I nuları çoğu kez iyi ele aldığı izlenimini edindim. Fa
kat, Sayın Balkanımız politikacı değil; bilim adamı gi
bi sakin, reklam yapmadan... Oysa birçok toplantıla
rını gözlemledim, eskiden görmediğimiz biçimde bazı 
yaklaşımlarına tanık oldum. Biz, tabii Sayın Bakan
dan, efendim, masaya yumruğu vurdu yahut arka
daşı o, o yumruk vurmadı, takla attı filan gibi laflar 

I beklemiyoruz. Ama, bunu anlatmalı Meclise, kamu
oyuna. Bütün bu dediğim konuları sanırım ki, kamu-

I oyu yeterince anlamadı. Nitekim, şimdi «Rehin» fa
lan dedikleri şeyin ben içine girmiyorum; ama hiç de 

I öyle yorumlanacak gibi değil. Ama, Hükümetin res
men açıklamasını yeterli görmedim, daha açıklanma
sını Sayın Bakandan rica ettim. Övünme değil; fakat 

I kamuoyunu aydınlatma, Meclisi aydınlatma, kamu
oyunun desteğini sağlama bakımından gereklidir. 

I Şimdi somut sorunlara yönelik görüşlerimi sunu
yorum konuşmamın son bölümünde. 

I Amerika, NATO ve AET bence yeniden gözden 
I geçirilmelidir. NATO çağa göre anlam almalıdır. 
I Amerika ile ilişkiler, AET yeniden ele alınmalıdır. 

Sosyalist ülkelerde ideolojik etmenle değil, uluslararası 
ilişkiler ve Türkiye'nin yararı egemen olmalıdır. Kom
şu ülkelerle ilişkilere büyük ağırlık verilmezdir. Bunu 

I başlangıçta Irak, Libya, öbür sosyalist ülkelerle iliş
kilerde gördüğüm dinamizm olumlu sonuçlar verdi. 
Ama, bütün komşularla bunu geliştirmeli. Bunlardan 
güncel olanın üzerinde durmak istiyorum. Bu da 

I İran'dır. 

Arkadaşlar; 
iranlılar kardeş bir ulustur. İranlılarla kardeşçe 

iîişkMeriırizi sürdürmemiz ve İranlılarla Türkiye sanı-
[ rım ki, bu bölgede en çok sıkı dostluk yapabilecek îlki 
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ülkedir, İran ile Türkiye'nin İşbirliği iki ülkenin yara
rına en çok hizmet eder. Coğrafya öyle diyor, sosyal 
yapımız öyle diyor, iran'ı dünyaya bağlayan İsken
derun'la Trabzon, Karaden'iz, Doğu Karadenizle ve 
Doğu Akdeniz Türkiye'den geçer. O halde, bize ön
yargısı olmayan bir Iran, dünya ile büyük ilişkilerini 
Türkiye'nin Akdeniz ve Karaıdenize giderken bu yol
dan yapması doğaldır. İran'ın gereksinim duyduğu bir
çok ürünleri biz bolca üretiriz. Benim bildiğim kada
rıyla tran nüfusunun yarısından az olmayan bölümü 
soyca Türktür. Yarısından az değil ha. Böyle bir ül
keyle çok kolay kültürel, ekonomsal, sosyal ilişkiler 
kurabiliriz. Ama, yerimizi doğru koyalım. Bu ilişki
ler Şah'la olmaz tabii. 

Şimdi Şah Hazretleri İran'da yaptığının karşılığını 
aldı. 500 - 600 milyar lira yalnız petrolden alırken, 
nüfusun büyük çoğunluğunu süründürmek, ulusal ge
lirin 9c SÔ ini % l'e vermek... 

Çarpıcı bir şey söyleyeyim size arkadaşlarım. İran 
Parlamentosunda (Sanırım ki, Sayın Sunay da gör
müştü) Millet Meclisine gittik. Millet Meclisi büyük 
salon, her yeri var, büyük bir salonu var. Bu Millet 
Meclisli bir adamın eviymiş, kiraya vermiş onu devle
te. Böyle ev olur mu?.. Millet Meclisi bir adamın 
evi. E, böyle bir evi olanın yanında sürünen milyon
lar da var. İşte dengesizliğe bakın. 

Şahı Batı çok tutunca blize bir uyan yapıyor; «Ba
tıcı demek, Şah gibi olmak demektir.» diyorlar. Yani, 
bizim dediğimizi hep yaparsanız o zaman Batıcısınız, 
ancak biz sizi Batıcı saymak için Şah gibi olmalısınız... 
Bizim Batıcılara gönderim yapıyorum, sunuyorum say
gıyla. Batıcılar, demek Batıcı sayılabilmek için Şah 
gibi olmak gerekir ve Batıcılar ona ne dediler?.. «Biz
dendir bu, Batıcıdır, yanımızdadır, ona karşı ayakla
nan da alçaktır...» İşte biz o alçaklarla beraberiz. Çün
kü, asıl halk odur, İran'ın halkı odur; milyonlar... 
Başkentte 2 milyon insan toplanabiliyor. 

Arkadaşlarım; 
Kardeşlik böyle olur ve bunu kuvvetlendirmeli-

yiz, en sıkıntılı günlerinde dahi. İran'la ilişkilerin ne 
olması lazım geldiğini aslında Şah Hazretleri bize 
söylemişti. Bu ilginç bir anandır; size sunmak istiyo
rum, 

1960 yılı 28 Mayıs sabahı Avrupa'dan Tahran'a 
geçen Şah Hazretleri, «İhtilalcilerle görüşmek istiyo
rum.» diye bize bir mesaj gönderdi. Sayın Özdilekle 
Yeşilköy Havaalanına güfctik. «İngilizce, Fransızca bi
liyor musunuz?» dedi. «Biliyoruz» dedik. İranlılara, 
«Öyleyse siz çıkın» dedi, üçümüz yalnız kaldık. Aynen 
şunları dedi : 
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«Ben, devrilenlerin dostuydum; arkadaşım, dos
tum idiler. Kişisel olarak dostumdular; ama asıl 
dostum Türkiye'dir. Şimdi onu yöneten sizsiniz, dost
larım sizsiniz. Ama, size açıkça söyleyeyim; yaptığı
nızdan başkası yapılamazdı. Tek çözüm buydu. Onu 
özellikle vurgulamak isterim.» dediler. 

Ben de Şah Hazretlerine diyorum ki; işte senin 
için de yapılması gereken odur ve şimdi o oluyor. 
Tarih seni doğruluyor. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, acaba konuşmanızın 
bitiminden beş dakika evvel bize bir imkân verebüir 
misiniz, onu rica edeceğim? Çünkü, 12 dakika var. 
Sizden beş dakika da ben rica edeceğim, daha evvel 
bitirirseniz memnun olurum. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Olur Sayın Baş
kanım. 

Ben öncelikle söyleyeyim ki; tabii İran'ın ne ola
cağı belli değil ama, Şah'tan kötüsü gelmeyeceği inan
cındayım. Açık seçik Türkiye'ye ters bakan bir idaresi 
Vardı. 

Arkadaşlarım; 
Bir İranlı öğrenci üç yerde Okursa; Türkiye, Av

rupa, İran. Türkiye'de okursa ki, Türkler buraya ge
liyor, İran'da okuyuşun bir derece altında görev alır; 
bizim fakültelerin daha iyi olduğunu söyledikleri hal
de. Avrupa'da okursa, İran'da okuyandan bir derece 
üstün olacak. O zaman Türkiye'ye öğrencinin gelme
si demek, büyük bir özverilik demektir. Bakınız Iran>: 

da azınlıklara yapılan işleme. 

Yunanistan'la ilişkilerimize geliyorum. 
Akılcı olarak düşünürsek, bu Yunanistan'ı şüna-

rıkliktan kurtarmak gerekir. İltimaslı tutumdan umu
dunu kesmesini dünyaya sağlamalıyız. Ben birçok 
uluslararası toplantıda bunu açıkça ortaya koydum; 
«Sizin Yunanistan gibi bir komşunuz olsa, bütün li
manlarınızın içindeki adaları aldıktan sonra, bir tane 
kalmış, onu da almak istiyor. «Şu İstanbul, İzmir, 
Anadolu'nun yarısı da benim olsun diyor. Rahatsız 
olmaz mısınız?» dedim. Bu politika hastadır. Biz bu 
hasta politikaya karşı bir «Barış Harekâtı» değil, şok 
tedavisi yaptık Kıbrıs'ta. Aklı başına gelsin diye. 
Bunlara başını kaldırma; çünkü bu aleyhinde olur 
diye. Bir şok tedavisiydi, tıbbi müdahaleydi. Aslında 
Sayın Ecevit adını eksik koydu, «Barış Harekâtı» de
ğil bir tıbbi müdahaleydi. Böyle olsun ki, anlasın, vaz
geçsin bundan. Megalo İdea'dan vazgeçsin. Bakın he
le, bize yönelik iyi bir şey oldu mu, Yunanistan bağı
rıyor; «Yahu Türkiye'ye yardım yapmayın.» diye..* 
Sana ne oluyor be kardeşim? Bu kadar açıkça düş-
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manlığını ortaya koyan bir komşu, komşu olur mu? 
Orada toplanılıyor, «Sakın ha Türkiye'ye bir şey yap
mayın, sakın ha» diye bağırıyor, protesto ediyor. Baş
kasının bize yönelik tavrını bile önlemek istiyor. 

Ben böylesi bir pervasız düşmanlığı bırakması 
içlin, Ege Denizini bizi ayıran değil, birleştiren bir 
dosttluk denizi yapması için, akıl yoluna çağırılması 
gerektiği inancındayım. 

Kıbrıs konusuna da biraz değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kıbrıs burada yeterince konuşulmuyor. Birçok yan

lışların biriktirdiği bir sonuçtur. Kıbrıs konusundaki 
politikada Londra ve Zürih Anlaşmaları yanlışlıklar 
örneğidir. Londra, Zürih anlaşmalarını kabul ettiniz 
mi, ondan sonrafcilerin hepsine evet demek zorunda 
'kalıyorsunuz. Müdahaleriiz bile geçerli değil. Nasıl 
geçerli? Size söyleyeyim. Kısaca, hepsine geçmiyorum. 

'Üç devlet anlaşacak; anlaşmaz, herkes bağımsız 
olacak. Ne yapacak? Münhasıran değişen durumu 
geriye çevirdikten sonra geçip gidecek. Gördünüz 
mü?.. Bu işler bir şey midir? Makarios kalkacaktı, 
öldürecek, öldürecek, biz de çıkacağız o geriye gitti 
mü, «Bırakın berii» dedi miydi bitecek iş. 

Londra ve Zürih Anlaşmaları çok ilginçtir ki, 'im
za ettiren, destekleyen ve sevinen bıraktı da, biz sahi
bi kaldık yalnız 1964'te. Amerika destekledi, İngilte
re istedi, Yunanistan bayram etti, Makarios «Bu bir 
aşamadır» dedi. 

Sonra, o anlaşmaları, (Şimdi söylemekte bir sakın
ca görmüyorum, şimdiye kadar dış politikada bunu 
söylemedim.) Londra ve Zürih Anlaşmalarım tanı
mama hakkı vardı Makarios'un. Birleşmiş Milletler 
Anayasası gereği; bir bağımsız devletin egemenliğini 
sınırlayan anlaşmaları tanımamak hakkı vardır, onu 
kullanıyor. 

«Ama, efendim onun bağımsızlığı böyle kısıtlı
dır.» derseniz de, o konuşuyor onu. Doğrudur, onun 
bağımsızlığı da, egemenliği de birtakım kısıtlamalar
la çıkmış. Ama, nasıl çıktıysa çıttı, «Ben böyleyim» 
diyebiliyor. 

îşte bütün bu hileleri içine yerleştirmiş bir anlaş
madır; ama elimizde başka bir şey kalmadığı için sa
rıldık ona, ne yapalım. 

Daha birçok yanlışlar var. Örneğin, Sayın Çağfa-
yangil burada söyledi. Ben yıllarca onu söylemiştim. 
Bu üniter devlet denen hikâye Sayın ÇağlayangiFin 
yavrusüdur. Ünİter devlet tezini o benimsedi ve dedi 
ki, «Ben onun tezini benimseyerek Kıbrıs'ta Maka-
rios'u yeneceğim.» ve ilginçti; «Biz ona bir tez or

taya sürüyoruz, o inat ediyor. Onun için tez değişti.» 
Yani, ona tez beğendirmeye uğraşıyoruz ki, bir şeyi 
beğensin, bulalım ne beğenecekse. Mübarek o da bir 
türlü beğenmedi, ölünceye kadar, hep direndi hiçbir 
şeyi beğenmedi. Üniter devlet tezi resmen Türk Dış
işleri Bakanı tarafından söylenmiştir ve bunu bura
da söyledim ben, 

Arkadaşlarım;, 
Elbette Amerikan değil, Türk barışı istiyoruz Kıb

rıs'ta. Amerika planına ben karşıyım. Bu planın çok 
yönlü yanlışları var ve aleyhimizedir. Waldheim"in 
gündem önerisindeki maddeler bir ölçüde bunu yu
muşatmakla birlikte, temelde sakıncalarını gidermi-
yor. Önce Enosis'e karşı güvence yok, Türklere gü
vence getirmiyor. Bunların oyunlarına, Amerikan 
oyunlarına çok açık. Bütün bunları koşullanmamış 
politikacılarımızı da bu konulara, diplomatlarımızı 
da görevlendirerek dünya kamuoyu önünde tezi sağ
lam, değişmez, kabul edilebilen nitelikte savunmalı
yız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün dış politika konularında Hükümete önere

ceğim en başarılı yöntem Sayın Demirel'den yarar
lanmaktır. Hükümet Sayın Demirel'den bolca yarar
lanabilir. Yapılmayacaklara ilişkin bütün örnekleri 
verdi. Bundan yararlanınız. Yanlış yöntemlerin dizi
sini de gösterdi. Bunları da elimine edersiniz, doğru
yu bulmak için. Sayın Demirel (Gerçekte bugünkü 
sözlerini yalnız itiraf değil, ibret dersi olarak kabul 
ediyorum) bakın ne diyor: «Amerika Kıbrıs'ta kendi 
istediği çözümü kabul ettirmek için ambargoyu koy
du.» doğrudur bu, biz de böyle söylüyorduk. Sayın 
Demirel yine diyor ki, «Amerikan barışına evet den
medikçe, Amerika'nın Rumların, Yunanistan'ın is
teklerine boyun eğmedikçe, ona hiç bir şeyi kabul et
tiremezsiniz.» Doğrudur, denedi, biliyor. «Ödünün 
sonu yoktur, o kadar verdim ki, bir şey alamadım.» 
diyor. «Ver, kurtul yanlıştır. Bu ver kurtulla hiç bir 
şey yapamadım.» diyor. Çok doğrudur. Biz çok söy
ledik bunları. Yıllarca ben söyledim burada. 

Şimdi, Sayın înan'da olumlu bir gelişme gördü
ğüm için yeniledim. Gerçekten çıkmazlarda ve çö
zümsüzlüklerde bunalan bir kişinin itiraflarıdır bun
lar. Bunlardan ders almak yararlıdır. 

Arkadaşlarım; 
Gerçekleri gizlemek değil, ortaya koyarak çözüm 

aramaktır gerçekçi yol. 
Şimdi, «Efendim, niye Hükümet, Devlet iflas et

ti diyorsun» İflas ettiğimizi herkes biliyor, o banka-
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daki hesaba bakıyor, döviz durumuna bakıyor. Giz
leyerek kimden saklıyoruz? Türkiye'den saklıyoruz. 

Arkadaşlarım; 
Böyle evrensel alanda çok açık olan gerçekleri 

gizlerseniz, kendi halkınızdan ancak gizlersiniz. On
lar biliyor. IMF'in dosyasına, Dünya Bankasının dos
yasına, AETye, OECD'ye gittiğiniz zaman Türkiye' 
deki hesapları biliyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Müd
deti uzatalım Sayın Başkan. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Bitene kadar uza
talım efendim. 

BAŞKAN — İhtiyacınız var mı Sayın Yıldız? 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bir 10 - 15 da
kikada bitiririm. 

BAŞKAN — Ben sizden 5 dakika isterken, siz 
Genel K uruldan 15 dakika talep ettiniz. 

Efendim, Sayın Yıldız'ın konuşması bitinceye ka
dar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Efendim, doğru 
gerçekleri söylemektir. Aslında bir ilkeyi daha söyle
yeyim. 

Bugünkü gibi Türkiye, her hangi bir ülke sıkbo
ğaz bir duruma geldiği zaman, (Belki Hükümetle 
ters düzeceğimiz bir ilke söylej^eceğim) en köktenci 
çözümlere böyle anlarda gitmelidir, toplumun deste
ğini kazanmak için. Toplumun desteği bu zaman
da sağlanır. «Biraz yumuşak olsun, biraz rahatlaya
lım, sonra köktenciye gidelim» derseniz, biraz rahat
ladıktan sonra yeni önlemler getirdiğiniz zaman, 
«Tam rahatlayacaktık. Bak neler getirdi» derler, des
teği de yitirirsiniz. Onun için gerçekleri açık ortaya 
koymak lazımdır. Churchill savaş için de bunu söy
lüyordu 

Arkadaşlarım; 
Bir kaç büyük çıkmaza dokunacağım. Sayın İnan 

bunlar* çıkar sandığı için, çıkar olmadığını söylemek 
için dokunacağım. Hâlâ onu çıkar sanma gibi karşı
ya koz veren, bağımlılığı yazgı sanan sözler işittim 
çok değerli diplomat arkadaşımdan. Karşıya koz ve
riyor ve bağımlılığı yazgı haline sokuyor. Diyor ki, 
«NATO'ya girmeseydik vay halimize», «Aman NA
TO sana her şeyi borçluyuz.» der gibi. «AET'ye biz 
girmez Yunan girerse, ne olacak siz görün o zaman. 
Düşünmesi bile...» filan diyor Sayın İnan. Sanki, biz 
NATO'ya, AET'ye verdiğimizden daha çok alıyo
ruz. önce NATO*yu söyleyeyim arkadaşlarım. 

NATO'ya Türkiye verdiğinin çok azını almıştır. 
Amerikan hesaplarını ben bir kaç kez Amerika'da 
okudum. Bir tümene harcadığından daha az para ile 
Türkiye'de ordu beslemiştir ve «Ucuz silah deposu, 
ucuz asker deposu» demiştir Türkiye'ye; ileri kara
kol, baş düşmanla savaşırken en can alıcı üsler, hep
si, hepsi Türkiye'de var iken, NATO bize ne verdi? 
Bir hesaba koyunuz, bakınız. Amerika ne verdi? Bir 
hesaba koyunuz, bakınız. 

f «Efendim, biz oraya girersek daha ipotekliyiz». 
Bakın biz NATO'ya girdiğimiz zaman Yunanis

tan'la ilişkilerimizde ağırlık tersine oynadı. Yani, hep 
NATO içinde de Yunanistan... Hatta öyle oldu ki, 
bizim Silahlı Kuvvetler Yunanistan emrine verildi. 
Kuvvet komutanı korgeneralin emrinde idi. 1960'da 
öyle yakaladık biz. O buyruğa girerdi. Şimdi, bize 
mi çok verdi; biz mi çok verdik? Ama, birtakım de
yimler var ki, arkadaşlar, biz bunları anlamadan çok 
hoşlanıyoruz. Bakın size iki deyim söyleyeceğim, 
bunlarlr övünürüz, oysa bunlar fena laflardır. 

«Türkiye, NATO'nun ileri karakoludur». Bundan 
büyük ağır laf olur mu? Yani, Türkiye NATO dev
letleri için kendini feda eden bir kurbandır. Çünkü, 
(A General Outpost.) ileri karakol demek... 

SAMİ KÜÇÜK (Tabii Üye) — Her zaman ken
dini feda eden. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Tamam, her za
man öbürü için kendini feda eden, «Öbürü kazan
sın da ben yok olayım. Zararı yok». Hatta bir de 
var ki, «Terrible Türk» derler (İngilizce bileniniz bi
lir) «Müthiş Türk, babayiğit Türk» -«Hay Allah'ın 
belası Türk gibi demektir bu. Beni herif övmüyor, 
övmüyor. 

Ben John Foster Dulles'ın bir kitabında şu tüm
ceyi okudum : 

«Churchill, büyük adamdır; büyük İngilizdir. İn
giltere için yapamayacağı fedakârlık yoktur. Churc-
hil, İngiltere isterse Türkiye ve hatta şeytanla bile 
işbirliği yapar.» demiyor. D em ak, şeytandan kötü 
Türkiye. Jonıh Foster Dulles'ın 'kitabını 1955'te Psi
kolojik Savaş ve Propaganda Okulunda ikan okudum. 

'Böyle bir katkıda bulunduğumuz zaman karşılı-* 
ğımı mı aldılk bunun diyorsunjuz?. Onun için ben bunu 
Sayın 'İnJan'dan rica ediyorum. Ne AET'ne NATO 
verdiğiinden 'daha çok alıyor, biz de verdiğimizden 
daiha az alıyoruz, fazla almıyoruz, fazla almıyoruz. 
«Aman ne olursunuz, bizi bırakırsanız yandık.» de
meyelim. 
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İşte, (ötekilere fazla dok ummayacağım vakit bi
raz geçtiği için) -'böylece eğer 'biz, bu dediğim yanlış
lardan sıyrılan, bu arz ettiğim temel ilkeleri esas 
alan ve belirttiğim biı'tatkını olumlu gelişmeleriyle be
lirtileri geliştiren bir politika güdersek, Rumlara tez 
beğenidiirmlekten vazgeçen, Amerika planının amaçla
rını iyice anlatarak yandaş kazanabiien, dış politika 
çıkmazlarımızda çözüm aramaktan anman bir politi
ka ve bunu benimseyerek uygulayacak diplomatları 
görevlatndiren bir tutum öneriyorum Sayın Bakan
lığa. 

, Kıbrıs sorununun karşının hazırladığı ringte ele 
almadan, (hep öyle yaptık, onun hazırladığı ringe 
çıktık; o yemdi) bizim, hazırladığımız ringte ele ala
lım. Ben 'bunun ilk denemesini 110 ülkenin katıldığı; 
©arış Formunda Moskova'da yaptım ve Sayın Çağ
laya ngil'e geldiğim zaman rapor verdim. «îlik kez 
Kıbrıs konusunu bir uluslararası forma koydunuz 
da alkışlandınız; hayret» dedi. Çümkü, biz kuvvetli
yiz bizim ringte. Nedir bizim ring?.. Anayasa. Dünya
ca kabul edilebilecek ilkeler, hepsini sıraladığınız za
man ayrıntılardan sonra.. Haltta bir benzetme yap
tım, bir devlet yeniden oluşuyor. Oluşacağına göre, 
temeli olan önce anayasayı koymak doğru değil mi?. 
Ne diyor bize Makarios'la Yunanistan? Benzetme 
şu dedim: Biz bir apartman yapalım diyoruz, sonra 
içine mutfağı, buzdolabını koyarız. Yunanistan, Ma-
ıkarios, «Önce mutfağı, yatak odasını koy, sonra se
nin binayı yaparız» diyor. 'Bu kadar komiktir bu. 

Önce Anayasa. Anayasada ilkelerimiz doğrudur, 
dünyada da kabul edilebilir. Ayrıntılar sonra. Ayrın
tılara başladınız mı, 'hep biz yanlış çıkıyoruz. Niye 
sürdünüz, niye beş kişi gitti, niye evleri yıktınız, ni
ye çıktınız? Yaihu, önce anayasayı yapalım. 

İşte bizim ring, dünyaca geçerliliği ilkelere daya
nan bir anayasal düzen üzerinde ısrar ederek, ancak 
onu yerleştirdikten sonra ayrıntılara girmektir. 

Dünya kamuoyu karşısına böyle bir tezle çıkıldı
ğı zaman başarılı olacağı 'inancındayım. Bu arada 
ihâlâ taksimden, fetihten veya eski teze dönmeden 
sayıklayanlara aldırmiayın, Bunlar çare değildir, dün
yada bunu kimseye vermezler. 

Arkadaşlarım^ 
Dünyayı çok küçülten ve tarihin hızını çok bü

yüten ortamın oluşturduğu olguların biçimlendirdiği 
evrensel ilişikliler, 'bulgun çök değişken, çok devinim-
ci, dinamik bir nitelik göstermektedir. İşte. Türk 
dış politikası da buna uyan bir biçim almak zorunda
dır, bir yenileşme almalıdır. 

I Böylesi bir çağdaş nitelik kazanınca Yunanlıların 
hem güçlü, hem suçlu görünmeye çalıştıklarını, Kıb
rıs'ta çözümü onların istemediklerimi, amaçlarını 
açıkça dünyaya açılkîarnjalk suretiyle tek konuları, bu 
konuyu sömürü aracı yapmak olduğunu, anlattıkla
rımıza şımartmalarından vazgeçmelerini, kışkırtma
larına ıbüyütk cesaret verrnjelerine artık son vermeleri
ni dostlarımızdan istemeliyiz. 

Bütün çözümlerde başarı için birtakım önemli 
gerçekleri göz ardı etmek yanlıştır. Aman gerçekleri 
söylemieyelim; hayır. Örneğin; Batıdan umduğumuz; 

I tüm yeşil ışıklar tek gücün elindedir. Onun çizdiği 
I yolla ve onun amacınla hizmet etmedikçe bu ışıklan 

yammıyor, yummayacak. Amerika ve etkisindeki çev
reler, çıkmazlarımıza uzun ömürlü çözüm getirmeye 

I yanaşmaz. Bir devletten kopup da, faür yere bağlana-
I lım demiyorum; bağımsız politikayı savunuyorum. 
I Arkadaşlarım; 
I Çok çarpıcı bir örnek sunacağım. Neden, sürekli, 
I güvenceli çıkmazdan çıkmamıza fırsat vermıeyecekler-
I dir?. Türkiye, korkulan da !bir Devletltir. KayanaMaırı, 
I eükin yeri, 45 milyon nüfusu İle pazar olmadan kur

tulacak, bar de pazar 'bulacak. Bu fırsatı vermezler 
I 'insana. 

I İşte, bu fırsatı vermeyenler 1970'de Türkiye'ye 
geldi Türkiye, ödeme açığını kapatmak için sekiz 

I yıllık bir ihracaat - ithalât; yani 1962 deki dışsatımı-
J mızı, dışalımımız ancak 1970'te karşılarken, 1970'te-

kini 1972 karşılıyordu; 1-1,5 yıl kalmıştı, iki yıldan 
j az. Tam o esnada IMF geldi, devalüasyon yaptırdı; 

{c/c 6.6) «Aman Türkiye çıkıyor, kurtuluyor)» diye. 
Ondan sonra da, işte bugün, altında inlediğimiz borç 
ve üç yılda 7 milyar dolar arttırdığımız borç. 

Amerika ve Batı, demokrasi âşığı falan değil, çı-
I karlarının âşığıdır. Her ülke aşağı yukarı böyledir ya. 

Tüm yöntemleri de sistemlerine göre çalışır. Bu çok 
I önemlidir. Batı, Amerika kapitalist sistemi uygulu-
I yor. E, onun sistemine göre çalışacak. Bizim taze 
I para, bayat borç ertelemesi filan dersen, o da, daha 
I çok kâr, pazar, sürekli pazar diyor. Pazarlık böyle 
I başlıyor, altında bu laflar var. 

I Bizi çıkmazlara sokanlardan çıkış arıyoruz, bunu 
I da artık bilelim. Bu çıkmazları kim oluşturdu?.. De

min söylediğim örnekle başladı. Çıkmazlara sokan-
I lardan sonra çıkar ararken, yeni çıkmazları hemen 
I örüyor. Çıkar gibi gösteriyor bize; ama yeni çıkmaz

ları hemen örüyor. Alın, bugün Hükümet ne isti
yor?.. «Borçları ertele..^» Borçları ertelerseniz, borç 

I gene kalıyor mu?.. Kalıyor; faizi de kalıyor. Deva-. 
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lüasyon yaptığın için borç bir de kabarıyor, iki - üç 
kat oluyor hemen; ama ne yapsın sıkboğaz edilin
ce?... «Aman bir nefes alayım şunu ertele de, sonra 
ben bundan kurtulurum belkı\» diye uğraşıyor. Yani, 
çıkmazı yaratan, yeni çıkmazları arkasına dizerek 
gidiyor. 

Demokrasi âşıklarını gördünüz. Türkiye'de sıkı
yönetim söz konusu edilince kulislerimize bile girip 
dolaşmaya başladılar. O kadar demokrasiyi seviyor
lar ki, illa sıkıyönetimle olsun diyorlar. 

Arkadaşlarım; 
Gerçek çıkış yolunu gösteren Atatürkçü dış poli

tikadan sapmanın çok ağır ceremelerini halkımıza 
çektirdikten sonra, hiç olmazsa gerçekçi, kişiliği olan, 
bağımsızlıkçı, herkese yaptığının karşılığını veren, se
çenekleri akıllıca seçen ve gerçek gücünü de bizden 
alan bir dış politikadır benim görüşüme göre çare. 
Batıcı, Avrupa'cı tutkusundan kurtulup, (Bu bir has
talıktır) çağcıl gereklere (Hiç Atatürk «Batıcıyım» 
dedi mi?.. «Asri, çağdaş...» filan dedi. «Batıcı» filan 
demedi.) uyan bir dış politika izlemeye, bu genel 
görüşmenin ışık tutması en içten dileğimizdir. 

En önemlisi de, yine vurguluyorum, Sayın Adalet 
Partisinin geldiği izlenimini verdiği aşamada, özel
likle Sayın İnan'ın olumlu karşıladığım görüşlerini 
daha da geliştireceği, kurtulma yolunda katkıda bu
lunacağı ve Sayın Çağlayangil'in dediği gibi «Ortak 
çözüm arayalım» sözünün içtenlikle benimsenerek; 
demin dediğim gibi, yalnız tek yönlü değil, «Şunlar 
şunlar da yeterli değil; ama bir şeylerde yaptınız, biz 
kusursuzduk değil, biz çıkmaza getirdik; ama bu çık
maza getirdik; ama bu çıkmazdan beraber çıkaralım, 
asıl çıkmaza getiren suçlu biziz; ama siz de sorum
lusunuz; beraber çıkaralım bunu» demeli, bu kadar 
dürüstçe konuşmalı. Buraya getirirken biz getirdik. 
Hoş, başkası getirmedi. Çıkarırken yardım edelim 
size, biz de kendi günahımızı affettiriniz, siz de so

rumluluğunuzun gereğini yaparsınız; bu millete layık 
parlamenterler oluruz... Böyle bir AP yaklaşımından 
Hükümet yararlanmalıdır. Böyle akılcı bir Adalet 
Partisi yaklaşımı çok yararlı olur. 

Suçlama yerine, tersine ben tarihsel oluşumundan, 
bugüne aktardığım mantık silsilesi içinde nedenselli
ğe dayanan sonuçlar çıkarmak istedim; ama geçmişe 
gelirken birtakım gerçekleri de söylemek zorunluğu-
nu duydum. Eğer, bu zorunluğu duyduğum için söy
lediğim birtakım sözler, birtakım arkadaşları biraz 
alındırdıysa bağışlamalarını dilerim. Sorunumuz bu
rada kimseyi incitmek değil; ama gerçekleri dile ge
tirmek. Ancak, gerçekler dile getirildiği oranda çö
zümlere yanaşılabilir. Ben bu görüşmenin böyle bir 
işbirliğini yapacağı ve Adalet Partisinin de, Cumhu
riyet Halk Partisinin de, öbür partilerin de bunda 
beraber çıkış bulmada yardımcı olacağını umuyo
rum. 

Dünya bugün çok önemli olaylar yaşıyor. Bıraka
lım Çin'i, Amerika'yı, bölgemizde yaşıyor. Bu olay
ların ortamında Türkiye bütün güçlerini birleştirerek, 
sağlıklı bir kalıcı dış politika izlemesi temel sorun
dur. 

Bu soruna bir katkıda bulunması dileğimi yinele
yerek, hepinizi saygılarla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yıldız. 
Sayın üyeler; 
Tutanaklara geçmesi için ifade ediyorum; Birle

şimin başından bu yana Sayın Devlet Bakanı Başba
kan Yardımcısı Hikmet Çetin müzakereleri takip et
mişlerdir. Bu itibarla tescil ettiriyorum. 

Sayın üyeler; 
Günlük çalışma süremiz bitmiştir. Henüz sırada 

12 üye kayıtlı görülmektedir. Bu itibarla, Türkiye'nin 
dış ilişkileri üzerindeki genel görüşmeye devam edi
lecektir. 25 Ocak 1979 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 

< • » ı • 
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VI. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nın, geri zekâlı çocukların eğitimi için 
neler düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Mete T an'in yazılı cevabı. 
(7/1024) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sağlık Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerini saygı ile 
rica ederim. 

C. Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı 

1. Memleketimizde geri zekâlı çocuklar hak
kında istatistiki malumat var mıdır? Varsa bunların 
miktarı ne kadardır? Yoksa ne miktar tahmin olun
maktadır? 

2. Geri zekâlı çocukların bakımı ve himayeleri 
için herhangi bir teşebbüs ve tesis mevcut mudur? 
Mevcutsa hizmet kapasitesi kaç kişiliktir? Değilse Ba
kanlığınız bu mevzuda neler düşünmektedir? 

TC 
17.1.1979 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bakan 
105 
Konu : Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Sayın Mehmet Ünaldı'nın ya
zılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
ligi : 21.12.1978 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

17115 - 6978-7/1024 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 

Ünaldı'nın geri zekâlı çocukların eğitimine dair yazılı 
soru önergesine cevabım ektedir, 

Arz ederim. 
Saygılarımla, 

Dr. Mete Tan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın yazılı soru önergesine cevap 

Soru 1. Memleketimizde geri zekâlı çocuklar 
hakkında istatistiki malumat var mıdır? Varsa bun: 
ların miktarı ne kadardır? Yoksa ne miktar tahmin 
olunmaktadır? 

Cevap 1. Örnekleme metodu ile 1970 yılı nüfusu 
esas alınarak yapılan tahminlere göre Türkiye'de bir 
milyonu aşkın zekâca özürlülerin bulunduğu söyle
nebilir. Bunun 0 -18 yaş grubundaki sayısı da yak
laşık olarak beşyüz bin civarındadır. 

Gene bilimsel araştırmalardan esinlenerek yapı
lan tahmine göre; tüm zekâca özürlülerin % 3.5'u 
ileri derecede geri zekâlı, % 11.5'u orta derecede geri 
zekâlı, c/c 85'i de hafif derecede geri zekâlı olduğu 
kabul edilmektedir. Böylece Türkiye'de 16 000 civa
rında tam anlamıyla geri, 50 000 üzerinde devamlı 
bakıma muhtaç 100 000 üzerinde devamlı himayeye 
muhtaç, 400 000'e yakında özel eğitim, rehberlik ve 
sosyal hizmete muhtaç eğitilebilir geri zekâlı çocuk 
olduğu belirlenebilir. 

Soru 2. Geri zekâlı çocukların bakımı ve hima
yeleri için herhangi bir teşebbüs ve tesis mevcut mu
dur? Mevcutsa hizmet kapasitesi kaç kişiliktir? De
ğilse Bakanlığınız bu mevzuda neler düşünmektedir? 

Cevap 2. Türkiye'de zekâ geriliğiyle ilgili ola
rak hizmet veren çeşitli resmi ve gönüllü kuruluşlar 
bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının Rehber
lik ve Araştırma merkezleri zekâ geriliği gösteren ço
cuklara ve ailelere danışmanlık ve rehberlik niteliğin
de hizmet vermektedir. Bu merkezlerin sayısı 1975'de 
16'dır. Ayrıca bu çocuklar için 520 özel alt sınıflar 
açılmış olup, 1975'de zekâ derecesi 50'nin üstünde 
olan 7 500 çocuğun eğitimi sağlanmıştır. 

Türk Anneler Derneği ve Geri Zekâlı Çocuklar 
Derneği gibi gönüllü kuruluşlar da soruna eğilmek
tedir. Türk Anneler Derneğinin açtığı «Geri Zekâlı 
Çocuk Bakım Sitesi 100 kapasiteli olup, (Florya 
Şenlikköy Mehtap Sokak) İstanbul'da Geri Zekâlı 
Çocuklar Derneğinin işlettiği ise «Geri Zekâlı Çocuk
lar Eğitim Merkezi» 75 kapasiteli olup, (Kuyuyazıcı 
Caddesi, Kıvrımlı Sokak No, : 27 Etlik) Ankara'da 
hizmet vermektedir. 

Bakanlıkça Ankara'da Geri Zekâlılar Bakım ve 
Eğitim Merkezi adıyla 288 kişilik bir tesis inşa edil
mektedir. Bu tesis 1980 yılında hizmete açılabile
cektir. Ayrıca İstanbul'da çocuk yuvasının bir bö
lümünde 50 yataklı bir merkez 1979 yılı sonlarında 
faaliyete geçirilebilecektir. 
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Saat : 15.00 

A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — 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) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'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 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet
tin Demiraya'k'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 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» baş
lıklı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) (Gündeme giriş tarihi: 8.11 . 1977) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
deme giriş tarihi. 20 . 12 . 1977) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi : 2 8 . 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 Bakanından 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 Kutiuk'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi
riş tarihi: 30 . 5 z 1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi : 6 , 6 . 1978) 

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

15. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi' Şebip 
Karamullaoğlu'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) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ 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 Ankara 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, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

4. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırm Komisyonu raporu. (10/30) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Mayıs 1977 
tarihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında 
meydana gelen olaylara dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/67) 

6. — 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. (10/70) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
fi0/72) 

9. — Ankara İmar Limitet Şirketinin Arısoy 
Kollektif 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) 

10. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/49) (S, Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

11. — Ç o c u k Mahkemeleri kurulması hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi: 
13.6.1978) 

12. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hak
kında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı: 797) (Dağıt
ma tarihi: 26 .6 .1978) 

13. — Kamu İktisadi 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) 
14. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı

larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi: 29 . 8 . 1978) 

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

16. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (101/79) 

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

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

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

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

21. — 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) 

22. — 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) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Oztürk'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 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'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) 

25. — 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) 

26. — 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 -t 10 -t 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

27. — 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) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DÎSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 6 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

29. — 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, (lQ/57) 
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30. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikraımiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan-
dırılamiadiğjna dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı 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) 

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

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

34. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Oztürk'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) 

35. — 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) 

36. — 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) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın--



4 — 

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) 

38. — 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) 

39. — Cumhuriyet Senatosu İçel Eski Üyesi Lüt-
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

40. — 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) 

41. — 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) 

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

43. — 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) 

44. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 .1978 tarihli tekeres*. (10/78) 

45. — 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) 

46. — 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) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naoi Bozıkurt'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 - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ek ve maddesinin değiştirilmesi
ne ve iki ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/160; 
C. Senatosu : 1/614) (S. Sayısı: 875) (Dağıtma tari
hi : 17 . 1 . 1979) 


