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TUTANAK DERGİSİ 

20 nci Birleşim 

21 .12 .1978 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE-

KURULA SUNUŞLARI 
1. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, 

muhalefete mensup bazı basın organlarıyla 
senatör ve milletvekillerinin, «Ordumuzun 
milli kalkınmamıza katkısı» hakkındaki ya
nıltıcı beyanlarına dair gündem dışı demeci. 

Sayfa 
690 

691 
691 

691 

691: 
694 

2. — Kastamonu Üyesi Ali Münif İslâm-
oğlu'nun, Genelkurmay Başkanının Tam Gün 
Yasası hakkındaki beyanlarına dair gündem 
dışjı demeci. 694:696 

3. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, kış mev
simi nedeniyle özellikle Doğu Anadolu'da 
çekilen yakacak sıkıntısı ve hayat pahalılığı
na dair gündem dışı demeci. 696:69S 

4. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yü-
ce'nin, Bursa Eğitim Enstitüsünde imtihan 
sorularının bazı öğrencilere daha evvelden 
verildiğine dair gündem dışı demeci. 698:700 

Sayfa 
5. — Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur' 

un, Bursa Eğitim Enstitüsünde imtihan soru
larının daha evvelden bazı öğrencilere ve
rildiği hakkındaki beyanlara dair açıklama
sı. 700:702 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hik
met Çetin'e, Maliye Bakanı Ziya Müezzin-
oğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/1579) 703 

7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Dışişleri Bakam Gündüz Ökçün'e, Milli Sa
vunma Bakam Hasan Esat Işık'ın vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1580) 703 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Başbakan Bülent Ecevit'e, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1581) 703 

9. — Görev ile yurt dışına giden Devlet 
Bakanı Lütfi Doğan'a, Devlet Bakanı 
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Sayfa 
Ahmet Şener'in vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1582) 703 

10. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Baha Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yoklu
ğu konusunda Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/82) 703:704 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, eğitim politikamızın ve 
düzeninin yurdun gerçeklerine ve kalkınma 
ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı ve bu hu
suslarda alınması gerekli tedbirler hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/83) 704: 

706 
12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Kemâl Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, 
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgemizin 
tarımsal, ekonomik, sosyal ve kültürel alan
larda kalkınması için alınması gereken ön
lemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/85) 706:707 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan 
Üyesi Niyazi ÜnsaFın, THY'nın yurt içi ve 
yurt dışında sürdürdüğü işlemleri hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/84) 707 

14. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üye
si Cahit Dalokay ve arkadaşlarının, Türki
ye'nin Dış İlişkileri üzerinde bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergeleri. (8/9) 707:724 

15. 
seçimi. 

Dilekçe Karma Komisyonuna üye 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 

Sayfa 

724 

725 

725 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üye
si Hayri Mumcuoğlu'nun, Tekirdağ il sınır
ları içinde 1978 programına dahil olan yol 
yapım, onarım ve diğer inşaat işlerine dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Şerafet-
tin Elçi'nin yazılı cevabı. (7/1003) 725:726 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Nuri Âdemoğlu'nun, dış memleketlerdeki el
çilik ve konsolosluklarda bulunan Bakanlı
ğınıza bağlı memur ve müstahdem adedi ile 
kendilerine ödenen döviz miktarına dair 
soru önergesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanı Mehmet Yüceler'in yazılı cevabı. 
(7/1014) 726 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Nuri Âdemoğlu'nun, dış memleketlerdeki el
çilik ve konsolosluklarda bulunan Bakanlığı
nıza bağlı memur ve müstahdem adedi ile 
kendilerine ödenen döviz miktarına dair soru 
önergesi ve Çalışma Bakanı Bahir Ersoy'un 

yazılı cevabı. (7/1016) 726:727 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda: 
Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda ço

ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 
21 . 12 . 1978 Perşembe günü saat 15.00'te top

lanmak üzere Birleşime saat 15.40'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Osman Salihoğlu Hüsamettin Çelebi 
Divan Üyesi 

Konya 
Osman Nuri Canpolat 
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II. — GELEN KAĞITLAR 

Üyelerin Teklifleri 
1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do

ğan ile Ordu Milletvekili Bilâl Taranoğlu ve 13 ar
kadaşının, Organ Nakli (Transplantasyonu) yasa tek
lifi. (Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir.) 

Araştırmalar 
2. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya

zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür

düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergssi. (10/84) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güney Doğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal 
ve kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergeleri. 
(10/85) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Osman Salihoglu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 20 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, yapılan yoklamaya göre 
salonumuzda çoğunluk vardır, müzakerelere başlı
yoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, muha
lefete mensup bazı basın organlarıyla senatör ve mil
letvekillerinin «Ordumuzun milli kalkınmamıza kat
kısı» hakkındaki yanıltıcı beyanlarına dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen arkadaş
larımız var, kendilerine söz vereceğim; ancak bir ri
cada bulunuyorum, lütfen 10 dakikayı geçirmeme
lerini istiyorum. 

Sayın Mehmet Feyyat'ın gündem dışı söz isteme 
talebin' okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Muhalefete mensup bazı basın organlarıyla mil

letvekilleri ve senatörlerin, Yüce Ordumuz hakkında 

yanıltıcı ve yanlış beyanlarla yapılan yayınların do
ğuracağı mazeret hakkında gündem dışı konuşmak 
istiyorum. 

Arz ederim. 
İstanbul 

Mehmet Feyyat 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, buyurunuz. 
Sayın Feyyat, 10 dakikayı geçirmemenizi hassa

ten rica ediyorum. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başka

nım, vaktinizi almamak için süratli okuyacağım. 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Son günlerde Ordumuzun gücünü ve milli kalkın* 

mamızdaki hamlelerini görmezlikten gelmek, hatta 
küçümsemeye varacak şekilde muhalefeti destekleyen 
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bazı gazeteler ile belli çıkarcı çevrelerin ibresi duru
mundaki sağcı politikacıların, özellikle Anamuhale-
fete mensup bazı kişilerin, gelişigüzel, ölçüsüz yazı ve 
beyanlarının ne kadar gülünç karşılandığım Yüce Se
natonun sayın üyeleri takdir etmişlerdir. 

Hele, riya ile dalkavukluğu, korkuyu, irtikâp nite
liğindeki hezeyanlarının; art düşünceleri açıkça belli 
olan Cumhuriyet ve dolayısıyla nizami ordu düşman
larına ve devlet kuruluşları, polis, jandarma, asker, ad
liye yerine sokaktaki işsiz kimseleri örgütlemek suretiy
le komimst avcılığı yapanlara mahsus bir hastalık ol
duğu aşikârdır. 

Yüce halkımızın desteğiyle işbaşına geldikten son
ra, Ordumuzla halkımız arasında başarılı şeytanlık ve 
fitne yaptıklarını zannedenlerin, tekrar Ordunun mü
dahalesiyle işbaşından uzaklaştırılmalarından, özellikle 
bunun peryodik bir şekilde tevali etmesinden sonra 
Ordu için fatura ve kaside yazsalar dahi bunun riya 
ve irticaın icrasını gizlemek suretiyle tipik bir dalka
vukluk olacağını köydeki çobandan, kentteki işçiye 
kadar herkes anlamıştır. 

Bakınız bir gazete, «Hükümet 'askerlerin televiz
yonda fazla gözükmemesini istedi.» «Cumhuriyet Bay
ramı törenlerinde TV'den naklen yayınlar yayınlan
ması konusunda Genel Kurmaya açılan telefon An
kara'da tansiyon artırdı.» diye yazmaktadır. 

Hangi Hükümet?.. Sayın Demirel'in başını çektiği 
Hükümet mi? Değil. Ya, olsa olsa Sayın Ecevit Hükü
meti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti. Baş
ka. bir ifadeyle Devletin, Ordunun kurucusu Atatürk' 
ün partici. 

Keza, bazı muhalefet mensupları Cumhuriyet Halk 
Partisine atfen «Orduyu üretici yapmak istiyor. Bu 
Hükümet Orduyu üretici olarak görmek istiyor» de
mekle ufak akıllarınca Ordumuz üretici değil de salt 
tüketiciymiş. Sevsinler, gövdesiyle beyni ters orantılı 
geçersiz muhalefetçik sözcülerini. 

Keza, başka bir muhalefetçik sözcüsü, Sayın Demir-
e'*den esaslı bir tokat yedikten sonra bakınız sözlerini 
nasıl tevil ediyor : «Ben Genel Kurmay Başkanını 
uyarmak istedim, Demirel'in emriyle konuşmuyorum. 
27 Mayısla ülkeye komünizm geldi Ordunun idareye 
el koyması mümkün değildir.» 

Vah zavallı Ordu hiç el koymamış gibi zorla te
vile kalkıyor. 12 Mart, 21 Mayıs, 22 Şubat ve aradaki 
bazı müdahalelerin akabinde bu zat hangi delikte sak
lanıyordu onu bilemem. 

Zavallı riya üstadı devam ediyor ve şöyle diyor. 
«Ben Genelkurmay Başkanını uyarmak istedim; reji

mi, demokrasiyi, Cumhuriyeti kollamasını istedim. 
Ordu huzursuzdur, Orduyu göreve çağırmak benlim 
hakkımdır» diyor. Zavallı insancık müdahale istemi
yor da, Orduyu göreve çağırıyor. Bu göreve nasıl ve 
ne şekilde geleceğini Anayasa ve İç Hizmet Kanunu 
belirlemiştir. Yani, Parlamento meşruiyetini yitirdiği 
veya Cumhuriyet kesin olarak tehlikeye düştüğü za
man (Ki, o da müdahale ve ihtilaldir) bunu bir ihtilâl
ci veya sabık ihtilalci bir lider önerirse «Ciddi vatan 
hainidir» der, ciddiye alınır ve kovuşturma yapılır; 
ama bunu yakın geçmişte Ordunun deliğe tıktığı kim
selerin çömezi söylerse dahi kanımca faili gayri Cid
di sayılır. Öyle olsa dahi kanunlar ve Anayasa muva
cehesinde ciddiye almış gibi gözükmek şarttır. 

Saym Demire! bir şamar atmakla dersini vermiştir. 
Ya Sayın Demirel'in ortağı ve ülküdaşı Saym Tür-
keş'in hangisi hangisine tokat atacağı gün belli değildir. 
ama yakındır. Her halde Türk halkı, bütün bunlara 
tokat atacak zamanı saptamaya çalışmadan, bu feci 
duruma düşmeden ve memleketi felâkete götürmeden 
Yüce Ordusuyla Atatürk, İnönü, Ecevit Partisinden 
kesenkes umutludur, iyimserdir. 

Sayın senatörler; 
Bugün için ne enteresan çelişki nedir biliyor mu

sunuz?.. Türk Halkı, Ordusuyla işçisiyle köylüsüyle 
esnafıyla fakir, fukarasıyla Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Sayın Ecevit ve bu Hükümetten umut 
ettiklerini tam manasıyla bulamamalarını bir an için 
gözönünde bulundurursak dahi, kızsalar dahi, sarıl
dıkları dal, sempati duydukları veya umut bağlayacak
ları kadro, bu Muhalefet mi?.. Buna daldaki kargalar 
dahi güler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünyanın hiç bir ülkesinde muhalefete kin güdü

len, nefret duyulan bir ortam bulunmamıştır; ama biz
deki muhalefet için bu caridir. Hükümete, İktidara kı
zılıyor; ama Muhalefete nefret ediliyor. Çünkü geç
mişi bellidir. 

Sayın Toker ile Çöker'e, «Bize, Cumhuriyet Halk 
Partisine kızanlar kime sempati duyacaklar? kendi
lerini bir gecede deliğe tıkanla birlecek mi, yoksa 
Yüce Atatürk'ü çıkarları ve makamları için alet eden 
gardropçularla işbirliği yapmakla mı bu işin altından 
çıkacaklardır?» diye sordum. 

Yüce Ordumuzu, halkla karşı karşıya getirmek, 
politikaya itmek illetine tutulmuş Muhalefetin geçmiş
teki marifetlerini kısaca gözden geçirmek gerektiği 
kanısındayım. 
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Tüm iktisatçılar Derneğinin «Türkiye'yi Yöne
tenler» adlı broşürüne göz atınız. Sayısı 49 ile 50 
olan holding, bütün bu çıkmazın, ekonomik darbo
ğazın ve sömürüyle anarşinin nedeni olduğu meydana 
çıkacaktır. 

Sayın Ünsal'ın belirttiği gibi, yabancılara Dev
let ve millet olarak 98 bin kişiye, yani tüccar, banka, 
tefeci ve kuruluşlara borçlu olmuşuz. Artık Devleti 
bir dolandırıcının yapamayacağı duruma düşürmek 
haysiyetsizliğini irtikâp edenlere milliyetçi diyenler, 
milliyetçi olamaz. Vatan hıyanetine girmiş olur. Üç
kâğıtçılardan milliyetçi olmaz. Yüce Orduyu karıştır
mayınız çirkin oyunlarınıza. Gelirse, evvela bu sö
mürücüler ile onların ibresi durumundaki («İbre» di
yorum) Muhalefete kusturur. Beş kişilik bir aile şir
keti Hema'ya 2,5 milyar, Doktaş'a 310 milyon, 
Koç'un holdinglerine milyarlarca; ceman dört yıl 
içinde 7 milyar kredi veren iktidarlara, onu eleştir-
meyenlere lanet olsun... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bir dakikanızı rica 
edeyim. Gündem dışı konuşma, talep edilen çerçe
venin dışına çıkılmaz.... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Çıkılmıyor 
efendim. 

BAŞKAN — Ben hüsnüniyet gösteriyorum, siz 
de lütfen Tüzüğe uyun. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet. Sayın 
Başkanım, Genelkurmay Başkanının. 

BAŞKAN — Talep ettiğinizle, konuşmanız bir
birini tutmuyor. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bakın çok güzel bir irtibat vardır. İlliyet ra
bıtası gibi, Sayın Genelkurmay Başkanımızın istedi
ği paralar nereye gitmiştir? Onu açıklıyorum. Bu 
yüzkarası insanlara Genelkurmay Başkanının tenezzül 
edipte konuşmaması gerekir. 

1977 yılında Cephe Hükümetinin en acıklı mari
fetlerinden biri de, 58 ülkeye borçlanmak suretiyle 
mal aldık. Sonuç olarak, 1950 sonrası ve 1965 son
rası başıboş ekonomik açılma ve plana «pilav» de
me politikası gereği yabancı ülkelere 312 milyar 
Türk Lirası borçlu duruma düşürüldük. Memleketi 
satanlar bu kadar hıyanet etmez. 

Genelkurmay Başkanımız «700 milyar dolar ile 
milli, askeri sanayimizin günün şartlarına göre ba
şarıya varırız» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, 10 dakikanız doldu, 
lütfen tamamlayınız. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Esas özün
deyim Sayın Başkan, bitiriyorum. 

Kime diyor bunu? Sayın parlamenterler ile sayın 
basına ve basın mensuplarına; ama bunu bir kısım 
muhalefet mensuplarıyla, Yeşilçam misali, boyalı ba
sına söylemiyor, ciddilere söylüyor. Buna karşılık 
Muhalefet mensuplarından bir kısmı ^«Ordumuz üre
tici olamaz, sadece tüketicidir» diyor. Bu sözle ihti
yat mülâzım-ı sânî Mehmet Feyyat şöyle dursun, 
Mehmetçiklerimiz dahi güler buna. Bunu söyleyen 
eski bir ordu mensubu. Sözü söyleyen 27 Mayıs ha
rekatının ileri gelenlerinden ve o devrin valisi olur
sa, Tabii Senatör arkadaşlarıma da kızmaya hakkım 
vardır. Kimdir bu 27 Mayıs militanlarıyla rütbeli 
eski askerleri? Hepsini, AP'yi işgal edeceklerini hiç 
düşünmediler mi? Bu ne biçim kadroculuk, bu ne 
biçim ihtilal kadroculuğu? 

Sayın senatörler; 
Ordumuz ezelden ebede kadar üretici niteliğini 

muhafaza etmiştir, devanı edecektir. Türk Ordusuna 
sadece tüketici demek, Türk Ordusuna hakarettir, 
şerefsizliktir. Yakın tarihten, özellikle Cumhuriyet 
Ordumuzdan örnekler vereceğim.... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Türk Ordusuna 
bu laf söylenir mi? Kim hakaret etmiştir? Bu ne bi
çim konuşma?... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, bir dakikanızı rica 
edeyim. Siz, şimdi burada gündem dışı konuşma ile 
bundan evvel konuşan sayın üyelerden herhangi bi
rini hedef alarak hakaret ediyorsunuz. Ben buna mü
saade etmem ve sizi konuşturmam. Siz, talep ettiği
niz şeyin dışına çıkıyorsunuz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Türk Ordu
su tüketici değil, üreticidir. 

BAŞKAN — Efendim, bırakın, sözünüzü kes
tim... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hayır, devam 
ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ama senatör olarak konuşun lüt
fen. 

MEHMET FEYYAT (Devmala) — Ben herhan
gi bir senatör arkadaşımı kastetmiyorum, açıklıyo
rum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen Senatonun seviyesine uya
lım arkadaşlar... 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Gayet uygun 
konuşuyorum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir Doğulu olarak, akrabalarımın % 80'i Türkçe 

bilmezken, Türk Ordusunda Türkçeyi öğrendi. Ak
rabalarımın % 90'ı okur - yazar olmazken Türk Or-
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duşunda öğrendi, bu üretici değilde nedir? Milli Eği
timin yapamadıklarını yapmıştır. Daha söyleyelim. 
Sanayi kuruluşları, 1950'den sonra açılma politika
sıyla elinden alınmıştır. Makina Kimya Sanayiinin 
bütün kuruluşları Ordu bünyesindeydi. 

Doğu Anadolu halkı doktor görmezken, merhemi 
görmezken, sağlık memurunu görmezken, Ordunun 
sağlık ocaklarında, hastanelerinde tedavi görmüştür. 
Sağlık üretimini yapmıştır, sağlık görevini yapmıştır; 
hatta hatta zayıf hasta gelir, gayet iyi bir şekilde, 
pehlivan gibi memleketine, köyüne döner. Prevan
toryum görevini görmüştür. 

27 Mayıs sonrası muvazzaf subayların, belli bir 
kadronun nüve olarak muhafaza edilmesi kaydıyla 
Türk Ordusunun, belli bir eğitim döneminden sonra 
askerlerin, inşaat taburları ve dahili kalkınmaya yö
nelmesi hususunda bütün kamuoyunda, bütün basın
da bir arzu vardı. Bu düşünce halen geçerlidir Adalet 
Partililer tarafından. 

İstihdam politikası hakeza; ama bu dururken, be
nim gibi yedeksubaylara albaylığa kadar rütbe im
kânı verirsen, bu tabii tüketiciliğe götürmektedir. Bu 
kimin eseridir?.. Türk Ordusunu üretimden çıkarıp 
tüketime, felakete sürüklemek zihniyetini düşünen 
1960 öncesinin eseridir. 

Bir basit kâtiplik işi bir albaya yaptırılmaz. Rüt
be kumandanda olur, askerde olur, harp edende olur, 
eğitim yapanda olur. Hâkimde, öğretmende, yazıcı
da, kâtip de rütbe olmaz. Bu zihniyte son vermek 
milli bir haslettir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bu itibarla, 
bu düşüncelerime ne bu Muhalefet ne de Yeşilçam 
stili boyacı gazeteler cevap veremez. Bunun dışındaki 
ciddi basın ve gerçek Cumhuriyet Halk Partisi ve 
onun Hükümetini destekleyen vatanperverler cevap 
verebilirler. Çünkü, başka alternatif yok. Vatandaş 
Muhalefete lanet ediyor. 

Saygılarımla. 

MEHMET MÜNİR DALDAL (İzmir) — Allah 
belanı versin?... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hepinizin de 
Allah belasını versin!... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim? 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biraz önce ko

nuşan kişi, sözünün başından sonuna kadar Muha
lefete söylemediği söz bırakmadı. Düştükleri aczin 
içerisinde bu ülkede lanetlenecek bir taraf varsa, o 
da bu memleketi bu hale getirenlerdir. 
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MEHMET FEYYAT (İstanbul) — İhanetinizi 
açıkladım; görevimi yapıyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam, rica ede
rim. 

2. — Kastamonu Üyesi Ali Münif İslâmoğlu'nun, 
Genelkurmay Başkanının Tam Gün Yasası hakkın
daki beyanlarına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — İkinci gündem dışı söz isteyen ar
kadaşımın önergesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu. Sayın Başkanlığına 
Tam Gün Yasası dolayısıyla Sayın Genelkurmay 

Başkanımızın beyanlarının uyandırdığı hadiseler hak
kında gündem dışı konuşmama müsaadelerinizi say
gıyla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kastamonu Üyesi 

Ali Münif İslâmoğlu 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İslâmoğlu. 
Sayın İslâmoğlu, lütfen on dakikayı geçirmeyiniz. 
ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Kastamonu) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Çıkardığımız bir kanun dolayısıyla, daha açık bir 

şekilde ifade etmek lazım gelirse «Yangından mal 
kaçırır» gibi çıkarılan bir kanun dolayısıyla, hakiki 
düzen değişikliğine bir basamak yapılmak suretiyle 
düşünülerek, senatörlerini grup kararıyla bağlayarak 
yapılan bir kanun dolayısıyla... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Öyle bir karar 
yok. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Grup kararı yok. 

ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Mu
halefeti temsil eden Partimizin delilleriyle ortaya koy
duğu mahzurlara rağmen çıkarılan Tam Gün Yasası 
dolayısıyla çıktığından bugüne kadar yakınmalar, 
bütün bir Devlet sektöründe, üniversitelerde ve ni
hayet Orduda feveran, kargaşa, alarm sedaları yük
selmekte. 

Kanun çıktıktan sonra matbuatta sayısız yazı, 
fıkra neşredildi. Kanunun güdüklüğü yazıldı. Gayri-
meşru bir çocuk, prematüre bir çocuk ismiyle anıl
dı. 

Bu kanun, Devleti altından kalkılmaz ziyanlara 
sokacak, millete bucak bucak doktor aratacak, tıp 
çevrelerimizi kinler, nifaklar, kargaşalıklar içine so
kacak bir ucube halindedir. 

Onunla da yetinmediler; Başbakandan uç baka
nına kadar bir koskoca Hükümetin sorumluları, mil
letin hekimlerine rasgele hakaret yağdırdılar. 

694 — 
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Değerli senatörler; 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Uç bakan yok; Baş

bakan var. 
ALÎ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Baş

bakanından uç bakanına dedim. 
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Öyle bir tabir yok 

Türkiye'de. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, oturduğunuz yer
den müdahale yapmayınız. Konuşan hatibi serbest 
bırakınız. 

ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Ko
münist ağzıyla ilkel ve yakışıksız bir doktor düşman
lığıdır gidiyor. 

Esefle ifade etmek isterim ki, Sayın Başbakan 
doktorları «Siz muayenehane ticareti yapıyorsunuz» 
diye, iyiyi kötüyü ayırt etmeden hekimleri itham ede
rek teşhir ettiler. Sayın Ecevit ve Sağlık Bakanlığını 
işgal eden zatın Türk hekimlerine hakaretleri gün
lerce ibretle izlendi. 28 Temmuzda Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Dekanı, bu hakaretleri yapanlara gerekli 
cevabı verdi. Proseför Cemi Demircioğlu imzasıyla 
neşredilen bildiri aynen şöyle diyor: 

«Üniversite içinde söylenmiş küçültücü beyanlar 
dolayısıyla üniversitelerin özerk kuruluşlar olduğu
nu, üniversitelere yönelmiş hücumlara en güzel ce
vapların yakın tarihimiz içinde bulunduğunu hatırla
tırız. Sayın Ecevit'in tüm Türk doktorlarını hedef 
alan, hekimlerin muayenehanelerinde para alarak 
hastanelere hasta yatırdıklarını içeren konuşmasını 
çok şanssız bir beyan olarak görüyor ve reddediyo
ruz; söylemiş olduğuna bir türlü inanmadığımız bu 
sözlerine bir an önce açıklık getirmesini bekliyoruz.» 
denilmekteydi. Sayın Ecevit açıklık getirmekte ge
cikmedi. Ambargo başına vurmuş gibi bunalımı ge
nelleyerek ve lafı uzatıp sözde kaçamaklar yaparak 
aynı hakaretleri savurdu. «Geçmişte kimi hastaların 
çoğu kez gerekmediği halde hastanelerden önce mua
yenehanelere başvurma alışkanlığını edindikleri bir 
gerçektir» şeklinde ifade ettiler 29 Temmuz tarihli 
gazetelerde... 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Gerçek değil mi?.. 
ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Ger

çek olanlar var; ama Türk hekimlerinin hepsi öyle 
değil. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yüzde 
ellisi öyle. 

ALİ MÜNİF İSLÂMOĞLU (Devamla) — Ge
çen hafta gazetelerde bir haberde «Üniversitelerde 
alınan bir karara göre çamaşırcı, ahçı, bulaşıkçı tam 

güne tabi; diğer hastanelerde çalışanlar yeniden 
umuda kapıldılar.»; bir başka gazetede «Sağlık per
soneli huzursuz; ahçı, bulaşıkçı, çamaşırcı ve hasta 
bakıcılar: Biz de hasta hizmetindeyiz, diyorlar.» de
niliyor. 

Kanun çıkarken portesi hakkında Maliye Baka
nına sorduğumuzda 4-5 milyar denmişti; bugün 
18 - 20 milyara yükseldiğini görünce bu Hükümetin 
hesaplarının ne kadar ciddilikten uzak olduğu bir 
defa daha ortaya çıkmış bulunuyor. 

Bu kanun çıktıktan bu yana birçok değerli he
kim müesseselerden ayrıldı; ayrılmasına da devam 
edeceği bir gerçektir. 

Sağlık müesseselerimiz verimsiz, halkımız eskiyi 
arar duruma gelmiştir şimdiden. 

Bütün bunların dışında geçtiğimiz hafta Türki
ye'de bir başka hadise cereyan etti: Türk Ordu
larının fiili Başkumandanı Sayın Genelkurmay Baş
kanımızın gazetelerde bir beyanına şahit olduk. Altı 
ay evvel çıkarılan bir kanunun, Ordunun kendi 
bünyesindeki hiyerarşik düzeni bozacak olan b ı ka
nunun uygulanmadığını veya uygulanamadığını öğ
renmiş bulunuyoruz. Sayın Genelkurmay Başkanı
mız aynen şöyle ifade ediyorlar. 

Gazetenin manşeti : «Orgeneral Evren: Tam Gün 
Yasası Orduda huzursuzluk yarattı. Kanun uygula
nırsa bir sıhhiye başçavuşu tümgeneral kadar maaş 
alır. Acele ile geçirilen kanun, kapatılması çok zor 
yaralar açtı.» Beyanları aynen böyledir. Genelkur
may Başkanı Orgeneral Sayın Evren, «Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin çektiği maddi sıkıntıları gidermek müm
kün olduğu halde, manevi sıkıntıları, moral yıkıntı
larını gidermenin çok güç olacağını», belirtmiş, «Bu 
moral sıkıntısının daha ziyade Silahlı Kuvvetlerimi
zin bizatihi içinde bulundukları ayrılıklardan doğ
maktadır.» buyurmuşlardır. Sayın Orgeneral Ev
ren, sağlık personeli için çıkartılan Tam Gün Ya
sasının uygulanması halinde bir sıhhiye astsubayı baş
çavuşunun tümgeneral maaşı kadar ücret alacağını 
hatırlatmış, «Ondan daha çok zor hizmetlerde çalışan 
teknisyen astsubaylarımızın normal maaşla iktifa et
mesi Orduda huzursuzluğun kaynaklarından birini 
teşkil eder» şeklinde konuşmuşlardır. Tam Gün Ya
sasının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bugün 
kapatılması çok zor yaralar açtığını da sözlerine ek
leyen Sayın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Evren, 
bunun halliyle meşgul olduklarını da ifade etmişler
dir. 

BAŞKAN — Sayın İslâmoğlu, üç dakikanız kaldı 
efendim. 
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ALÎ MÜNİF ISLÂMOĞLU (Devamla) — Bunu 
burada belirtmek gereğini duyuyorum. 

Yine konuşmasının bir başka yerinde, «Aceleye 
getirilen bir kanun, bugün kapatılması çok zor yara
lar açmıştır. Bunun halliyle meşgulüz. Sayın Milli 
Savunma Bakanımız da bunu gayet yakinen biliyor
lar ve çalışıyorlar. Ancak, halletmiş değiliz» tarzın
da devam ediyor beyan. 

Ertesi gün, bu beyanattan sonra Sağlık Bakanı, 
Sayın Genelkurmay Başkanının beyanlarına cevap 
veriyorlar. «Askeri hekimlerin Tam Gün Yasasını 
Meclis ele aldı» başlığında, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Dr. Mete Tan, Genelkurmay Başkanı Kenan 
Evren'in «Tam Gün Çalışma Yasasının Orduda ka
patılması güç yaralar açtığı» yolundaki sözleri üze
rine, «Askeri hekimleri Tam Gün Yasasına Bakan
lığımız değil, Yüce Meclis katmıştır. Ayrıca, bir sıh
hiye astsubayının tümgeneralden de daha fazla maaş 
alması hazırlanacak olan yönetmelikle düzeltilebilir» 
tarzında kanunun ruhuyla kabili telif olmayan garip 
bir beyanda bulunuyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kanun Senatodan geçerken grubumuz adına 

bendeniz konuşmuş, hulasaten bunları, bu mahzur
ların geleceğini ifade etmiştim. Görülüyor ki, kanu
nu çıkartmak, daha doğrusu Meclise iade etmek için 
Adalet Partisinin Senatoda bütün konuşmacılarıyla 
verdiği fazilet mücadelesi hakiki bir fazilet mücade
lesidir. 

O gün kürsüden Milli Müdafaa Vekiline seslen
miştik. Zavallı Vekilin bir mektep çocuğu gibi Se
natodan çıkarılışını şimdi görür gibiyim, tabii bize 
cevap veremeden. İsterdim ki, günlerce devam eden 
bu müzakereler esnasında, sonradan öğrendiğimize 
göre, Sayın Genelkurmay Başkanımızın Orduda do
ğacak huzursuzluğu gerekli bir şekilde o zaman ilgi
lilere yapmış olduğu halde, düzen değişikliği paha
sına kaale alınmamıştır. Hadise Parlamento tarihin
de görülmemiş şekilde cereyan etmiştir. Milli Savun
ma Bakanımız söz isteyerek Ordunun temayülünü ve 
endişelerini ifade etmek istemiş, Sayın Başbakan Se
nato Başkanlığına bir pusula göndererek, Hükümet 
adına yalnız Sağlık Bakanının konuşacağını bildirmiş
tir. 

Bu bakımdan, Sayın Başbakan Ordunun temayü-
nün Senatoya intikalini önlemiştir. Bugün Ordunun 
büyük sıkıntısının mesulü Sayın Başbakandır. 

Diğer yandan, valiler, vali muavinleri, kaymakam
lar feryat ediyorlar, «Bizim bir hemşire kadar haysi

yetimiz yok mu?» Müsteşarlar bağırıyorlar, «Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarlığını kanunsuz olarak işgal eden 
veya oraya getirilen malum zihniyetle malul bir zat 
kadar Müsteşar haysiyetine sahip değil miyiz?» 

Sayın senatörler; 
Maruzatımı şöyle bağlamak istiyorum : 
Vatanı ve milleti bölenlere güç kaynağı olan, Dev

leti tahrip eden kanun ve nizam anarşisine sürükle
yen zihniyetin tasallutları daha ne kadar ve nereye 
kadar devam edecek diyor ve hepinize saygılarımı su
nuyorum. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

3. — Muş Üyesi İsmail İlhan'ın, kış mevsimi ne
deniyle özellikle Doğu Anadolu'da çekilen yakacak 
sıkıntısı ve hayat pahalılığına dair gündem dışı de
meci 

BAŞKAN — Sayın İsmail ilhan?.. Buradalar. 
Bir gündem dışı konuşma önergesi var, okutuyo

rum, 
Sayın Başkan; 
Doğu Anadolu'da kış gelmiş, kar yolları kapatmış

tır. Vatandaş çok sıkıntı içindedir. Odun ve kömür sı
kıntısı çekmekte, yem ve yemeklik buğday her gün 
biraz daha pahalılaşmaktadır. 

Vatandaşın içinde bulunduğu bu duruma Hükü
metin dikkatini çekmek için 19 . 12 . 1978 günü 
Cumhuriyet Senatosunda gündem dışı konuşmak isti
yorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Muş 

İsmail İlhan 
BAŞKAN — Sayın İlhan, buyurunuz efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

benim de gündem dışı konuşma talebim vardı, kaçın
cı sıradayım acaba? . 

BAŞKAN — Sizin burada müracaatınız yok efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Var efendim, ge
çen hafta Salı günü verdim ben. 

BAŞKAN — O günkü birleşimde okunmuş si
zin talebiniz; fakat siz yokmuşsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yok olunca ta
lebim düşer mi efendim? 

BAŞKAN — Sizden sonraki sıraya geçiliyor efen-
j dini. Cevdet Aykan Beyin de aynı şekilde olmuş. İki

nizin de önümüzdeki birleşimlerde... 
[ ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kaçıncı sırada-
j yım efendim? Önceliğimiz olacak mı? 
| BAŞKAN — Öncelik oraya girmez ki efendim. 
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İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; 

Vatandaşın can ve mal güvenliğini yok eden ve 
her gün biraz daha şiddetini artıran ve bu suretle her 
gün birçok ocak söndüren anarşiyi, neredeyse fakir 
vatandaşın cebindeki son kuruşuna da el uzatan hayat 
pahalılğım, 1978 yılında Muş, Varto ve Hınıs'ta tek 
bir çivi çakılmadığı halde, radyo ve televizyon ara-
cılığıyle «Bu yerlerde 3 000 konutun yapımına başlan
mıştır.» diye beyanat veren İmar ve İskân Bakanı 
Sayın Ahmet Karaaslan'ın tutumunu ve Karayolla
rının Muş'taki sorumsuz ve laçkaîaşmış çalışmalarını 
protesto etmek üzere 30 Kasım 1978 günü Muş'ta 
başlayan ve Varto - Bulanık - Malazgirt üzerinden 
devam edip 6 Aralık 1978 günü Patnos'ta sona eren 
220 kilometrelik yürüyüşümü birçoğunuz basından 
izlemişsinizdir. 

Çok iyi niyetlerle ve haklı sorunları dile getirmek 
üzere yapmış olduğum... 

. BAŞKAN — Bir dakika Sayın İlhan. 
Sayın Gündpğan, oradan loca ile konuşmak usulü

müzde var mıdır?.. Yoktur her halde. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yok efen
dim, loca ile konuşmak yok; Sayın Turan Güneş ba
na seslendiler onunla konuştum. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, lütfen dışarı
ya buyurun ve orada konuşun. Var mı bu, usulümüz
de bu var mı?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir arada 
konuşanlar ne oluyor? 

BAŞKAN — Aman efendim, hiç görmedim şimdi
ye kadar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, rica ederim, nereden çıkarıyorsunuz? Kastı mah
sus mu var yani?.. 

BAŞKAN — Devam buyurunuz Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — 6 Aralık 1978'de 
Patnos'ta sona eren 220 kilometrelik yürüyüşümü 
birçoğunuz basından izlemişsinizdir. 

Çok iyi niyetlerle ve haklı sorunları dile getirmek 
üzere yapmış olduğum, Türkiye'de ve dünyada şim
diye kadar hiç bir parlamenterin başvurmamış oldu
ğu bu protesto şekline nedense TRT pek yer verme
di. Halbuki aynı TRT, geçen yıllarda artistlerin nay
lon yürüyüşlerine, İstanbul'da otobüse binerken ve 
Ankara'da inerken hayli yer vermişti. 

Bu yürüyüşümü elindeki imkânları nispetinde di
le getiren basına huzurunuzda teşekkür etmeyi bir gö
rev bilmekteyim. 
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| Zamanınızı fazla almadan, bu yürüyüşüm esna
sında ve sonra içlerinde kaldığım günlerde Muş, Ağ
rı ve Bingöl'lü vatandaşların bu yüce kürsüden dile 
getirilmek üzere bana iletmiş oldukları bazı dert ve 
dileklerini ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sorunlara değindiğim zaman göreceğiniz gibi, 
bunların birçoğu bütün Türkiye'yi ilgilendiren sorun
lardır. 

Hepinizin malumları olduğu üzere Doğu Anado
lu'ya bir aydan beri kar yağmıştır. Bu sebeple bazı 
köylere yaya gitmek bile imkânsız olmuştur. Bun
dan bir süre evvel hayvan yemi ve ekmeklik buğday 
sıkıntısından bahsetmek üzere yapmış olduğum gün
dem dışı konuşmada da söylemiş olduğum gibi, yem 
sorunu en önemli bir sorun olarak hayvan üreticisini 
uğraştırmakta ve onu elindeki hayvanını ölü fiyatına 
elinden çıkarmaya mecbur etmiştir ve bazı yerlerde 
de bu durum hâlâ devam etmektedir. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu 
konuda köylüye yardım olarak almış olduğunu ba
sından izlediğimiz önlemler vatandaşça bilinmemek-

I te veya bir sürü bürokratik engeller yüzünden yar
dıma muhtaç vatandaşa ulaşamamaktadır. Daha ev
vel de söylemiştim, kar yağdıktan ve yollar kapan
dıktan sonra yapılacak bir yem yardımını köylüye 
ulaştırmak çok zordur. Bazı köyler için imkânsızdır 
bile, 

Doğu Anadolu'daki köy yollarından söz açılmış
ken, protesto yürüyüşüm esnasında bir köyde bana 
anlatılan bir olayı size nakletmek istiyorum. Varto 
Abdurrahman Paşa Köprüsü Bulanık yolu üzerinde
ki Kumlukıyı köyünde dinlenmek üzere yürüyüşüme 
ara verdim. Köy Muhtarı Sait Bey bana bir doğum 
olayını anlattı, tüylerim diken diken oldu. Bu köyde 
bir süre evvel bir kadın doğum yapmak ister, kadın
cağız birkaç gün doğum sancıları içerisinde kıvranır. 
Kış ve yollar da kapalı olduğu için kadını bir tarafa 

i götüremezler. Karısının durumunun pek iyi olmadı
ğının, herhangi bir müdahale yapılmadığı takdirde 

j öleceğine inanan kocası bütün sorumluluğu üzerine 
alarak (Cahil kocası, köylü kocası) eliyle müdahale 

j eder ve çocuğu öldürerek alır ve karısını ancak bu 
şekilde kurtarır, fakat bir daha köyde kalmaz, karısı
nı alarak kentin birine sığınır. 

Doğu Anadolu'nun özelliği hepimizce bilinmekte
dir. 20 . 6 . 1978 günkü gündem dışı konuşmamda 

i hayvan yemi ve ekmeklik buğday sıkıntısı çeken köy
lüye zamanında ve kar yağmadan yardım edilmesi, bu 

j suretle Hükümetin ve özellikle Gıda - Tarım ve Hay-
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vancılık Bakanlığının acil tedbirler alması gerektiği
ni söylemiştim. Aynı konuyu geçen ay da bu yüce 
kürsüden dile getirdim. Bugüne kadar ilgili Bakanlık
tan hiç bir cevap alamadım. Bu yüce kürsüden dile 
getirilen ve geniş halk kitlelerini ilgilendiren bu kadar 
önemli konulara Hükümet üyelerinin cevap vermesi 
gerekir. Aksi takdirde gündem dışı konuşmaların ve 
üyelerin murakabe görevlerinin hiç bir anlamı kal
maz. Bu sebeple Sayın Başkandan talep ediyorum. Bu 
yüce kürsüden dile getirilen hususlara Hükümet üye
lerince cevap verilmesinin temini için girişimlerde bu-
lunsular. Bunu bilhassa istirham ediyorum. 

Yakacak sorunu vatandaşı perişan etmektedir. Bil
hassa il ve ilçe merkezlerinde oturan vatandaş odun 
ve kömür sıkıntısı içindedir. Muş'taki yetkililerin 
bana anlattılkanna göre tonu resmi fiyata göre 600 
lira olan kömür için 1300 lira istenmektedir. Şır-
nak'ta teslimi 600 lira olan bu kömürün 1300 liraya 
satılması Devletin ne kadar acz içinde olduğunu gös
termektedir. Bu sebeple kömür için gönderilen kam
yonlar kömür almadan dönmüşlerdir. Konuyu ince
lemek için vilâyetçe gönderilen yetkili olayı doğrula
mıştır. Çok ilginç ve üzücü olay bu suretle dile geti
rilmiştir. Hiç bir kontrol yok. Herkes istediğini ya
pıyor. Vatandaş üzgün, şaşkın, ne yapacağını bilemi
yor. Devlet bu durumdan onarılması imkânsız yara 
almaktadır. 

Öteden beri şeker, çay, tuz ve filitreli sigara sıkın
tısı çekilmekteydi. Doğu Anadolu'da bu sıkıntılara 
bir de gazyağı sıkıntısı ilâve edilmiştir. Köyler zaten 
elektrik ışığından yoksunlar, şimdilik onu ancak hayal 
ediyorlar. Doğu Anadolu köylüsü «Elektrikten vaz
geçtik»» diyorlar. «Gaz dahi elimize geçmiyor, karan
lıkta kaldık, bir teneke gaz yağı 200 - 300 liraya sa
tılıyor, bazen bu fiyata da bulunmuyor» diyorlar. 

BAŞKAN — Sayın İlhan 10 dakikanız doldu 
efendim. Lütfen bağlayınız. 

ISMAlL İLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, be
nim konuşmamı bir dakika ile kesmiştiniz, ben onu 
doldurayım. 

Bazı kimseler kontroldan kurtulmak için köylerde 
stok yapıyorlarmış. Hükümetin bazı kontrol tedbir
leri alarak stokçularla çok ciddi mücadele etmesi 
şart, fakat her nedense kontrol mekanizması pek ça
lışmıyor. 

Filitreli sigara sorununu bilmeyen yok içimizde. 
Bu durum halkın moralini bozmaktadır. Tekelden 
aldığı bütün filitreli ve Bitlis sigaralarını karaborsaya 

satan bayi vurgunu vurmakta, buna karşılık vatan
daş 1 5 - 2 0 liraya karaborsadan Samsun sigarasını 
temin etmektedir. Bazen bu fiyata da bulunmuyor. 
Herkesin gözlerinin önünde cereyan eden bu kome
diye Hükümet her nedense «Dur» demiyor. İster iste
mez insanın aklına bazı kötü şeyler geliyor. Bundan 
evvelki hükümetler zamanında da bu sigara sorunu 
vardı. Demek ki, bu kadar basit görünen bu sigara 
karaborsası ile hiç bir Hükümet mücadele edemiyor. 
Her halde ipler perde arkasında görünmeyen şahıs
ların elindedir, bunlarla da kimse baş edemiyor. 

Varto ilçesine dolmuşla gitmekte olan köylüler bir 
birleriyle şöyle konuşuyorlardı: «Kaç yıl evveline ka
dar köylerden Varto'ya gelirken yaya gelirdik, alış
mıştık ve yürümek bize pek zor gelmiyordu.»ı Çok 
dikkat etmenizi bilhassa istirham ediyorum, köylünün 
derdini dile getiriyorum : «Kaç yıldır dolmuşa ve 
rahata alıştık, yaya yürüyene pek rastlamak mümkün 
değildir. Ancak dolmuş ile ilçeye geliş gidiş fiyatları 
çok kısa süre içinde o kadar yükseldi ki, veremiyo
ruz, eskiden olduğu gibi yaya da yürüyemiyoruz, şim
di ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız, perişanız.» 
Herkes umutsuz ve bedbin. Nereye gidiyoruz, ne ola
cağız diye soru soruyorlar. Bu sorulara yalnız Muş, 
Ağrı, Bilgöl'de muhatap olmuyoruz, Türkiye'nin her 
tarafında bu sorularla karşılaşıyoruz. Bazıları orta 
sınıf yok olmaktadır derken, bazlıarı da orta sınıf 
yok edilmek istenmektedir kanaatini taşımaktadır. 

Sayın Başkan bitiriyorum. 
Herkes Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu çok 

kritik ve vahim duruma bir çözüm getirmesini iste
mekte ve bunu bizden beklemektedir. Tehlike işaret
leri ufukta görülmektedir, bu sebeple parti liderle
rinin bir an evvel anlaşmalarını ve diyalog kurma
larım ister, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

4. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, 
Bursa Eğitim Enstitüsünde imtihan sorunlarının bazı 
öğrencilere daha evvelden verildiğine dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Efendim, son gündem dışı söz ta
lebi Sayın Ahmet Demir Yüce'nin, buradalar öner
gesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Bursa Eğitim Enstitüsünde cereyan eden bir olay, 

imtihan sorularının bazı öğrencilere daha evvelden 
verilmesi iddiası olayı hakkında gündem dışı kısa bir 
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konuşma yapmama müsaade edilmesini istirham ey
lerim. 

Saygılarımla. 

Zonguldak Senatörü 
Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Demir Yüce. 
Sayın Demir Yüce, sizden de aynı ricamı tek

rarlıyorum, lütfen 10 dakikaya sığdırınız. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 10 da
kikadan daha az süreceğini umuyorum Sayın Baş
kan. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Konuşmam Milli Eğitimle ilgili bir konuşma ola

cak. Bir gazetede intişar etmiş olan bir haberden 
neşet ediyor. Bu haber bir yönüyle vahim bir ihbar, 
bir yönüyle de Devletin müdahale etmesi icap eden 
bir husus olduğu için ve Milli Eğitim Bakanımızın 
da muhakkak aynı hassasiyeti göstererek meselenin 
üzerine eğileceğini zannettiğim için söylemek isteye
ceğim konu bir basamak olarak bunu seçmek ve baş
ka hususları da arz etmek içindir. 

Muhterem arkadaşlarım: 
14 Ekim 1978 tarihli bir gazetede Bursa Eğitim 

Enstitüsünde imtihan sorularının bazı grup öğren
cilerine daha evvelinden verildiği ve bu öğrencilerin 
de başarılı imtihanlar elde etmelerinin temin edildiği 
zikredilmektedir. 

Haber şöyle: «Bir öğrenci 8 Aralık 1978 günü saat 
18,30'da yapılacak olan imtihanın Türkçe bölümüne 
ait soruların bazı hocalar tarafından sol görüşlü öğ
rencilere verildiğini, bunlardan bir kopyayı ele geçi
rerek Bursa İkinci Noterliğinde 38290 sayılı zabıt iş
lemiyle tasdik ettirildiğini belirterek, aynı gün öğ
leden sonraki imtihanda aynı sorunların sorulduğu
nu tespit etmiş bulunmakta ve bunu noter senediyle 
ispat etmiş olmaktadır.» 

Muhterem arkadaşlarım, 
Her meslekte olduğu gibi mesleğinin haysiyetini 

idrak edemeyen meslek sahipleri vardır. Sahtekâr 
kasap vardır, sahtekâr öğretmen vardır, sahtekâr 
idareci vardır, sahtekâr doktor vardır; fakat insanla
rın sahtekâr olmaları o mesleği lekelemeleri için ce
vaz verilebilecek bir hususiyet olarak kabul edil
meleri imkânını sağlamaz. Binaenaleyh, bunun hele 
öğretmenlik mesleğine sirayet etmesi ve bunun ideo
lojik amaçlarla militan yetiştirmenin aracı olarak 
kullanılması feci bir hadisedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bunlar Türkiye'de maalesef cereyan etmektedir 

ve Türk eğitiminin durumunu bir derneğin yapmış 
olduğu bir kongrede anladık ki, Atatürk'ün bize 
emanet etmiş olduğu ilkelerin dışında bir eğitim 
amacına süratle sürüklenmektedir. Temel Eğitim Ka
nunu artık Türkiye'de alay konusudur. Temel Eği
tim Kanununun tatbikine dönmeden ve Türkiye 
Devletinin kurucusu olan Atatürk prensiplerine ye
niden dönmeden, bunu tahrip eden öğretmen kitle
sine, onların örgütlerine «Dur» demeden teslim ol
duğumuz takdirde; herhangi bir neticeyi almamız 
mümkün değildir ve bunlar boş çabalardan ileriye 
gidemez. Ters dönmüş bir kaplumbağanın ayaklarını 
sallamasından, ters çevirilmiş bir otomobilin teker
leklerini 120 kilometre süratle dahi çevirseniz yerin
de saymasından başka bir mana ifade edemez. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Temsilcisi bulunduğum Zonguldak'ta bir Mühen
dislik Mimarlık Akademisi vardır. Bu akademide 
400'e yakın öğrenci okumaktadır. Bu öğrencilerden 
mühim bir kısmı solcudur. Fikir hürriyetine hiç bir 
şey söylemiyorum arkadaşlar, fakat bunlardan 20 
tanesi kadarı ise sağcı olarak bellenmiştir. Bu öğ
rencilerin sınıflarda ders görmeleri mümkün değil
dir. Sınıflara sokulmamaktadırlar. Bunların imti
hanlara girebilmeleri devamla takyit edilmemiştir; 
ama laboratuvarlarda ve tatbikatla ilgili çalışmalar
da bulunmaları şarttır. Çünkü, imtihana girmeleri o 
şarta bağlanmıştır. 

Binaenaleyh, Zonguldak'ta (ki, bugün Türkiye' 
nin nispeten kötü haberler gelmeyen bir yöresidir) o 
zavallı öğrenciler laboratuvara ve tatbikat derslerine 
30 polisin nezareti altında gidebilmekte. Nasıl bir gi
diştir biliyor musunuz?.. Yürekler acısıdır. Çocuk
ların etrafını 30 polis çevrelemekte ve diğer tarafın 
«Faşistler» naraları, «Bir gün sizi öldüreceğiz» na
raları altında laboratuvarlarda ve tatbikat derslerinde 
çalışabilmektedirler. Bu manzarayı gören insanların 
yüreğini parçalamakta ve bu manzara Türkiye'ye 
layık görülmemektedir. Devletten umudunu kesen 
birtakım vatandaş kitleleri bu çocukların tatbikat 
derslerine ve laboratuvar çalışmalarına gidişlerini 
ağlayarak seyretmektedir. 

Geçen sene bu kürsülerden Şubat 1978'de bende
niz, eğitim enstitülerinin kapatıldığında Sayın Ba
kandan gündem dışı bir konuşma ile «Tek taraflı bir 
sulh tesis etmek istiyorsanız bunu yapmayınız. Buna 
suskunluk derler. Bir müddet bunu sağlarsınız; ama 
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sonra büyük patlamalara sebep olursunuz.» demiş
tim. 

Türkiye, eğitimi ile bu noktadadır. Türkiye, eğer 
kendisini derneklerden kurtarmazsa, Temel Eğitim 
Kanununun Atatürkçü ve milliyetçi çizgisine dön
mezse, bu akibet daha büyük çapta Türk Milletini 
ızrar edecek ve hangi kamptan olursa olsun çocuk
larımızın birbirleriyle boğuşmalarını önleyemeyecek 
artıracaktır. 

Sayın senatörler; 
Hükümetten her zaman bir şeyler bekliyoruz; 

ama aksini göremiyoruz. Elem içerisindeyiz. Artık 
Hükümet, Hükümet olduğunu ispat edecek bir ey
lem içerisine geçmeli ve kendisini gayri mesul te
şekküllerin, Dev'lerin, Tüm'lerin elinden kurtarma
lıdır. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir Yü

ce. 

5. — Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğurun, Bursa 
Eğitim Enstitüsünde imtihan sorularım daha evvel
den bazı öğrencilere verildiği hakkındaki beyanlara 
dair açıklaması. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(İstanbul Milletvekili) — Açıklama yapmak istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğur. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(İstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

Sayın Ahmet Demir Yüce'nin Bursa'daki bir sı
nav üzerine, orada yapılan bir yolsuzluk ihbarı üze
rine yaptığı konuşmayı dikkatle dinledim. 

Böyle bir ihbar bize de intikâl etti. Bu ihbar üze
rine bir soruşturmaya başladım. İki müfettiş gön
derdim. Soruşturmanın ilk sonuçlarını aldım, yeter
siz gördüm. Soruşturmanın derinleştirilmesi için baş
ka bir heyet gönderdim. 

Böyle bir ihbar karşısında, benim yerimde her
hangi biriniz olsaydı ne yapardıysanız o açıdan ya
pıyorum. Karşılaştığım sorunlar şunlar: 

Geı çekten sınav sorulan sınavdan önce bazıları
na verilmişse bu ahlak dışıdır. Ne öğretmenlikle, ne 
adamlıkla bağdaşmayan çok kötü bir tutumdur. El
bette yalnız sınavları yenilemekle yetinmeyiz, bunu 
yapan kişiyi de bizim toplulukta tutmamanın yasal 
yollarına başvururuz. Ama, eğer böyle değil de doğ
ru delillere dayanmadan bir karar verirsek diye dü

şündük. Bir sınav yenileme olursa müktesep hak id
diasıyla karşılaşabiliyoruz. Herhangi bir sınavı bi
zim iptal edebilmemiz için, gerçekten o sınavın hak
sız bir şekilde sınavdan önce böyle bir yolsuzluk ol
duğunu kanıtlamamız lazım. Eğer bunu kanıtlaya-
mazsak o sınavda hakları yenilmiş olanların, hakları
nı yasal yollarla almaları mümkündür. Bu bir... 

İkincisi; eğer ispat edilememiş birtakım müra
caatlarla smav yenilersek, bundan böyle sınava girip 
başarı kazanamayanların bu yola başvurup, devamlı 
sınav müessesesini kökünden zedelemeleri mümkün
dür. 

Şunu demek istiyorum : 
Bu bir takdirle, uzaktan bir şüphe ile yapılacak 

bir muamele değil, alınacak bir karar değil. Böyle bir 
kararı alabilmek için gerçekten elde delil bulunmalı ki, 
yasal müracaatlar olduğu zaman da biz rahatlıkla bu
nu yerine oturtabilelim. Bunun peşindeyim. Bunun 
en ufak bir karinesini, hukuka yakın bir karinesini 
dahi bulduğum takdirde sınavları tekrar yaptıracağım
dan emin olabilirsiniz. Bu düşünceler içinde bunu be
lirtmek istiyorum, 

Bu arada Sayın Yüce'nin belirttiği ikinci konu, 
Zonguldak'taki Mimarlık Mühendislik Akademisyen
deki devamsızlık. 

Bir önlem alındı; fakat bu görünüşün kötülüğü; 
önlemlerin yetersizliğinden söz açtılar. Onunla yakın
dan ilgileneceğim, elden geleni yapmaya çalışacağım. 

Yalnız, Sayın Yüce, burada vaktiyle söylemiş ol
duğu bir sözü hatırlattı ve dedi ki,«Bir kuruluşta tek 
taraflı barış çok tehlikelidir» 

Eğer izin verirseniz, bütün bu çekilen sıkıntıların 
tek taraflı barış olmaması için katlanıldığını belirtaıek 
isterim. Daha evvel tek taraflı barış vardı. Eğittim ens
titülerinde, üniversite seçme sınavlarından sonra, ka
zanmış olanlar özel bir sınavdan geçirildiler, yarısı 
dışarda bırakıldı yüksek puan tutturmuş olmalarına 
rağmen. O dışarıda bırakılanların da yerine düşük pu
anlılar alındı, bu düşük puanlıların alınmasını sağla
yanlar, Sayın Yüce'nin bulunduğu siyasal teşekkülden 
değillerdir; ama oralara düşük puanlılar alındı ve bü 
tün öğretim, bütün yönetim bir tek taraflılık üzerine 
dayandırıldı ve uzaktan bir tek taraflı barış var gibi 
görünüyordu; ama bu tek taraflı barışın arkasından 
üniversite seçme sınavında hak kazanmışların dışa
rıda bırakılması, bu tek taraflı barışın arkasında, «Biz
dendir, tek taraflılıktandır» diye alınıp da .sonundan 
yanılgılar varsa o yanıldıkları kişilerin birtakım, Mç 
hoş görülemeyecek yöntemlerle okula devam edemez 
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hale getirilmesi gibi, toplumu çok rahatsız eden 50- 60 
bin çocuğu, hak kazandığı halde dışarıda bırakan bîr 
uyguîama vardı. Bu, yapılırsa aslında çok kolay bir 
uguluma; ama bizim insanlarımıza, ana babalara ve 
genellikle topluma diyebilirim son bir yıllık tecrübe
den sonra, çok tehlikeli sonuçlar doğuracak bir uygu
lama. Çünkü, bunun sonucu, kesenkes vatandaşlar 
arasında ayırım yapıp, Devletin (Başka birisinin ter
cihi önemli değil) Vatandaşların bir kısmını seçip, bir 
'kısmının hakkını yiyerek karşıya alması sonucunu 
doğuruyor. Bu; cepheleşmeden öteye, bu küskünlük
ten öteye düşmanlık yaratan çok tehlikeli bir ayrım. 

Buna son verdik. Son verirken de dışarda bırakı
lanların puan tutturanlarını aldık. Asıl önemli olan (ki, 
hiç olmazsa bunda bir iyi niyet gösterisi görüyoruz.) 
düşük puanlı oldukları halde, belirli bir görüşü pay
laştıkları belli olan, belirli yerlerden gelenler olduk
ları da belli olanları içeride tuttuk ve böylece bu mü
esseselerde her türlü siyasal düşüncelerine bakılmadan... 

OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Yalan söy
lüyorsun yalan... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Hakkı olanların tümü birden içerde tu
tuldu, hakkı olanların tümü birden. Üniversite seçme 
sınavı bizim dışımızda, üniversitelere bağlı olarak bir 
merkez vardır, o merkezde yapılır. Bu merkezde yüksek 
puanlar tasnif edilir. O da o merkezde yapılır; o puan
lar orada, kimlerin kazandığı orada, oradakiler içeriye 
alındı, alınmadı orada. Bir başka şey de orda; bu seç
me sınav listelerinin aşağılarında olup da alınanların 
listesi de orada. Bunların hiç birisi beyanla, takdirle 
söylenen şeyler değil, Milli Eğitim Bakanlığının dışın
da bu anda dosyalarda bulunan bilgiler. 

•Şimdi, hep beraber alındı. Alındıktan sonra ne 
yapıldı? Çok büyük zorluklarla ve zorlamalarla, büyük 
'emeklerle ve bazı öğretmenlerimizin canları pahasına... 
Bakmayınız, bunun içinde eğer kasıt olsaydı, bir önce
kine benzer ugulama olurdu... Kasıtsızlik uygulamanın 
başında. 

Sonunda ne olduğunu müsaade ederseniz söyleye-
yıirn., 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Daha fena olu
yor. 

OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Yalan söy
lüyorsun! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Müsaade buyurunuz, müsaade buyu
runuz. 
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Bir defa her şeyleri teker teker yerine koyalım 
efendim : 

Önce, bu doğru mu, değil mi?.. Bazı öğreciler 
yüksek puan aldıkları halde dışarıda bırakılmışlar 
mıydı, bırakılmamışlar mıydı?.. Doğru mu, değil mi?.. 
(AP sıralarından gürültüler) Bu doğru. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuş
mayalım. 

Sayın Bakan, lütfen Umumi Heyete hitap edin. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Peki efendim. 
Şimdi, o halde birinci konu.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir genel görüş

me açalım, bu meseleyi enine boyuna görüşelim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Memnuniyetle, memnuniyetle; ama so
nunda hakkımı teslim etmeniz şartıyla, en ufak ayrın
tılarına kadar.. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı lütfen konuş
mayalım. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI' NECDET UĞUR 
(Devamla) — Efendim, onlara söyleyin o zaman. 

BAŞKAN — Beyefendiler bir dakika. 
Efendim, Genel Görüşmenin usulü bellidir. Mü

racaat yapılır, Başkanlık gereğini yapar. 
Lütfen efendim, siz gündem dışı konuşmaya ce

vap verin. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bu konuda en ufak ayrıntılarına kadar, 
baştan sonuna kadar verilmeyecek hesabımız yoktur. 
Hem de tertemiz alınla. 

Şimdi, bu konudaki uygulamanın birinci aşama
sı; yüksek puan tutturdukları halde, dışarıda kalanla
rın içeriye alınması oldu. Bunun ölçüsü bizim dışı
mızdaki üniversiteye bağlı bir kurumdu. 

ikincisi; düşük puanlı oldukları halde, daha ev
vel alınmış olanlardan bir tek kişi dahi dışarıya çı
karılmadı, onlar da öğrenci olarak içeride tutuldular. 
Böylece, bu kurumlar da, değişik siyasal inançta 
olanlar beraber okumaya başladılar. Bu değişik inanç
ta olanlar beraber okurlarken; dışarıdan biz büyük 
emeklerle bunlar arasında ayırım yaptırmamaya ça
lıştık ve başarılı olduk; fakat bu başarı, dışarıdan 
mütemadiyen zorlandı. O okullarla hiç ilişkisi olma
yanlar, öğrenci olmayanlar; ama dışarıda belirli bir 
amacın peşinden koşanlar, birlikte barış içinde oku
mayı (İki gün evvelki olayda olduğu gibi) bozmak 
için ağır saldırılar yaptılar. Bu saldırılara da sabırla 
karşı koyduk. Bu anda, bu kurumlardan 11 bin me-
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2un verildi. 11 bin mezunun içinde, büyük ölçüde 
eskiden okula alınmış olanlar vardı. Bu mezunların 
ataması nasıl yapıldı?.. Ayırım yapmak isteyenler, 
belirli bir siyasal görüşü tercih etmek isteyenler, hiç 
olmazsa Bakanlığın eline geldiği zaman, takdirini is
tediği gibi kullanırdı. Ne yasalarda, ne de uygulama
da takdiri kullanmayı engelleyen hiç bir şey yoktu. 
Mezun olan son sınıf öğrencileri de, son sınıf öğren
cilerinin büyük çoğunluğu da eskiden alınmış olan
lardı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ede
ceğim. 

Gündem dışı konuşmaya cevap verdiniz, onun ka
pasitesini aştınız. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Hayır efendim, aşmadım. 

BAŞKAN — Şimdi, söz hakkı doğacak. Bu bir 
Genel Görüşme konusu olabilir, lütfen bağlayın efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Doğdu Sayın 
Başkan, doğdu.;. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Genel 
Görüşme açarsanız, konuşuruz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Sayın Başkan; 

Aslında sanılabilir ki, (Ben not aldım burada) ben 
arkadaşlarımın orada... 

BAŞKAN — Efendim, bir Genel Görüşme tale
binde daha mufassal malumat verirsiniz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Efendim, sizi hiç bir zaman buradaki 
konuşmam dolayısıyla zor durumda bırakmak iste
miyorum; ama Sayın Yüce, biraz evvel burada ko
nuşurken, (Buradaki arkadaşlarımın bana sordukları 
suallere cevap vermiyorum efendim) üç ayrı konuya 
değindi: 

Birincisi, Bursa'daki sınavlar. İkincisi, Zongul
dak. Üçüncüsü, dedi ki, «Eğitim enstitülerinde tek 
yanlı öğretim yapıldı, tek taraflı sulh tesis edildi.» 
Bunun zararlarından bahsetti. Birinci ve ikinci konu
ya değindim, bu konuda söylemek istiyorum ki.. 

MUZAFFER DEMÎRTAŞ (Konya) — Dernek
ler de var Sayın Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Peki hepsine, eğer Sayın Başkan mü
saade ederse,.. 

BAŞKAN — O zaman bırakın izahat versin. Su
sun. 

Efendim, lütfen devam edin. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Birinci kısmın hepsi alındılar ve şimdi 
atama aşamasına geldik. Atama aşamasında bütün 
bu öğrenciler büyük salonlarda anfiteatrlar önünde 
ve hoparlörde, hepsi geldi, isimleri bir torbadaydı, 
isimlerini ve atanacakları ili seçtiler ve yanlarında ka
rarnameyi alıp gittiler. Atanmış olanlardan hiç kim
senin yerini değiştirmedik. Atanmış olanlardan hiç 
kimse arasında becayiş de yaptırmadık, herkes yerine 
gitti. Denilebilir ki, öyle bir ile atayabilirdiniz, o ilin 
de çok kötü yerine gönderebilirdiniz. O illerde de il 
emrine verildi. O ilin içindeki dağıtımına da karışma
dık. Yeni bir uygulamayla o iller kendileri takdir 
edip atama yapacaklar. 

Şimdi dahasını söylemek istiyorum değerli sena
tör arkadaşlarım; 

20 bin öğrenci bu ay sonunda mezun oluyorlar 
ve bunlar gelecekler. Bu 20 bin öğrencimiz aynı usul
le atanacaklar ve yine öğrenim yılının sonunda bun
lardan çok daha fazla öğrenci gelecek, onlar da aynı 
usulle atanacaklar. 

Nereden çıkıyor bu öğrenciler?.. Mezun ettiğimiz 
bu öğrenciler, «Tek yanlı öğrenim yapıyorsunuz» de
diğimiz çocuklarımızdır. Atadığımız bu öğrenciler 
alabildiğine eşitlik içinde, alabildiğine hak bilirlik 
içinde atadığımız bu öğrenciler «Tek yanlı öğrenim 
yapıyorsunuz» dediğiniz arkadaşlarımızdır. Biz tek 
bir kişi ayrım yapmadık, yaptırmadık, yaptırmayaca
ğız sonuna kadar. Bunun da sonucu... 

OSMAN ALBAYRAK (Kütahya) — Yalan söy
lüyorsun yalan. (CHP sıralarından şiddetli gürültü
ler) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Otur yerine 
sen Koçero. Adalet Partisinin belâsı. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Efendim, aslında kişilerin söyledikle
rinin doğru, ya da yanlış olduğu, kişinin yaptığı işten 
belli olur. Böyle söyleyen tüm arkadaşlarıma söylü
yorum; bir gün yaptığımız iş ortaya çıkacaktır... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Çıktı, çıktı. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bana burada söylediğim işin doğru ol
madığını söyleyenler mahcup olacaklardır, ben hiç 
bir zaman mahcup olmayacağım. Yaptığım işin, eşit, 
adaletli ve temiz olduğuna sonuna kadar güveniyo
rum. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
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6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'e, Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlü'nun vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1579) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi «Sunuşlar» 'kısmına 
geçiyoruz. Sunuşları sırasıyla takdim edeceğiz. 

iBuyurun efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile 1 3 - 2 2 Aralık 1978 tarihleri arasında 
Norveç, îsveç ve Finlandiya'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in dö
nüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
lığıma,' Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ©derim, 

Fahri S. Korutüük 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulun 
7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Gündüz Ökçün'e, Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat İşık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1580) 

BAŞKAN — Diğer bir tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görev ile 1 3 - 2 2 Aralık 1978 tarihleri arasında 
Norveç, îsveç ve Finlandiya'ya gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Prof. Gündüz Ökçün'ün dönüşüne kadar; Dış
işleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Hasan Esat 
Işık'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Koruttürk 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Başbakan 

Bülent Ecevit'e, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/1581) 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Norveç, îsveç ve Finlandiya Hükümetlerinin çağ
rılısı olarak 1 3 - 2 2 Aralık 1978 tarihleri arasında 
anılan ülkelere gidecek olan Başbakan Bülent Ece-
vitln dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Balkanı 
Ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürfc 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
9. — Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 

Lütfi Doğan'a, Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1582). 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile, Hicret'in 15 nci Yüzyılını Kutlama Ha

zırlıkları Ulusal Komiteleri Başkanları Toplantısına 
katılmak üzere, 1 0 - 1 2 Aralık 1978 tarihleri arasın
da Hükümetimizi temsilen Mekke'ye giden Devlet 
Bakam Dr. Lütfi Doğan'ın dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

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

BAŞKAN — Sunuşlar kısmı bitmiştir. Araştırma 
önergeleri var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki gerekçe ve açıklamalarımız nedeniyle, 

yurdumuzdaki ilaç sorunu ve ilaç yokluğu mevzuun
da, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ve Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca Araştırma açılma
sını arz ve teklif ediyoruz. 

Denizli Senatörü Aydın Senatörü 
Baha Akşit Metin Taş 

Konya Senatörü 
Muzaffer Demirtaş 

Gerekçe : 
Bugün memleketimizde bir ilaç yokluğunun mev

cudiyeti hepimizin malumudur. Sokaktaki vatandaşın 
aradığı ve ihtiyacı olan hayati önemi haiz birçok ilacı 
da bulamadığı bir hakikattir. 

Mevcut ilaç krizini, esas itibariyle, her ne kadar 
hammadde yokluğuna veya ülkemizin geçirmekte ol
duğu döviz darboğazına bağlamak doğru gibi görü
nüyorsa da ilacın üretiminden, tüketicinin eline ge
çinceye kadar geçen çeşitli gelişim üniteleri ve ku-
ruluşlardaiki aşamalarda gerek yasal, gerek hükümet
lerce, lüzumlu ekonomik önlemlerin alınmasının da 
büyük etken olduğunu bilmek ve kabul etmek zorun
dayız. 
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Şöyle ki : 
İlaç; Sağlık Bakanlığının verdiği ruhsatların tabi 

olduğu işlemlerden başlayarak; 
a) Hammadde ithal ve üretimi, 
b) Fabrika ve îaboratuvarlarda imalatı, 
c) Ecza dolapları ve hastanelere tevzii, 
d) Mevcut 6 000 civarında eczanelerce temimi, 
e) Eczanelerin imalatçı ve depolardan sağladığı 

malın tüketiciye intikali, 
Gibi, üretim ve pazarlama safhalarından geçerek 

vatandaşın, eline ulaşabilmektedir. 
Bu itibarla ilaç sorununun halli için mevzuun dört 

anaünitesi olan hammadde, ilaç imalatçısı, ecza de
posu ve hastane ile eczane sahibi eczacının, ihtiyaçla-
rınj'n tespit edilerek giderilme yollarının aranması, 
adıgeçen işyerleri ve ürettikleri malın kontrolleri ile 
yeni müeyyidelerin getiriîmesi gerekmektedir. Sorunu 
detaylamak ve konuları madde madde belirtmek de 
mümkündür. 

1. Ruhsat: 
a) Hür demokratik ülkeler ile demirperde geri

si devletlerde müstahzar ilaç adedi, 
b) İlaç ruhsatı almak maksadıyla Sağlıfk ve Sos

yal Yardım Bakanlığına yapılan müracaatların tabi 
olduğu işlem, 

c) II ve III ncü Beş Yıllık Planda ilaç mevzuun
da öngörülen tedbirler ve tatbikatı. 

2. Hammadde : 
a) Dış kaynaklı ucuz hammadde temini çalış

maları, 
b) Hammadde ithal eden firmaların durumu ve 

denetim şekli, 
c) Hammadde mevzuunda dışa bağlılıktan kur

tulma ve yerli üretim çabaları ve ulaştığı boyutlar, 
3. Fiyat ? 

İlaç hammaddesi ve müstahzar ilaç üretimi ülke
mizde gelişmiş bir iş koludur. İlaç fiyatlarının tekev
vününde hammadde yardımcı madde, ambalaj, işçilik 
v. s. önemli etken olduğuna göre, 

a) İlaç fiyatlarının ne şekilde saptandığı, 
b) Sağlık Bakanlığında bu görevli yapacak yete

nekli bir örgütün oluşturulup oluşturulmadığı, 
c) İlaç dışı sanayi ürünlerinin fiyatlarını sapta

yan Sanayi Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının müşte
rek bir çalışma içinde bulunup bulunmadığı, 

4. İlaç fabrika ve laboratuvarları : 
a) Sayıları, kapasiteleri, çalışma düzenleri ve 

gereksinimleri, 
b) İlaç yokluğunu giderici önerileri, 

c) Bugünkü halleriyle Türk ekonomisine kat
kıları, 

d) Denetimleri için gerekli önlemler, 
5. Ecza dolapları, Devlet ve S. S. K. Hastane 

eczaneleri: 
a) Yurdumuzdaki ecza deposu sayısı, sermaye 

birikimleri, envanter durumları, kapasiteleri, 
b) İlaç temin ve satış koşullan, 
c) Çalışma düzenleri ve gereksinimleri, bölgelere 

göre dağılımı, 
d) Hastane eczanelerinin hizmet olanakları, ran-

tabiliteleri, hazineye olumsuz katkıları, 
6. Eczane işletmeciliği : 
a) Eczane işletmecisi eczacının, halk sağlığındaki 

yeri ve önemi, 

b) Eczanelerin durumu ve ilaç teminindeki güç
lükleri, 

7. İlaç iş kolu için Bakanlığın görüş ve öneri
leri : 

Tek tek her maddenin gerektirdiği inceleme ve 
araştırmanın yapılması sonunda gerekçemiz daha da 
açıklık kazanacaktır. 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır efendim. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Ozgüneş'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) 

BAŞKAN —• İkinci bir araştırma önergesi var
dır, okutuyorum. 

Efendıim, bu yazıların okunması tabii bir hayli 
yorucu oluyor. Divan Üyesi arkadaşımızın otura
rak okumasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1961 - 1962 öğrenim yılında 691 155 öğrenci ilk

okullarımıza kaydolmuştur. Bunların, 
Yüzde 73'ü (506 370), 1965 - 1966 öğrenim yılın

da ilkokullardan, 
Yüzde 17,9'u (123 883), 1968 - 1969 öğrenim yı

lında ortaokullardan, 
Yüzde 7,5'i (51 638), 1971 - 1972 öğrenim yılında 

liselerden, mezun olmuş, 
Yüzde 4,8'i (33 377), bir yükseköğretim kurumuna 

girme imkânı bulabilmiştir. 
Bu duruma göre, ilkokullarımıza kaydolan 691 155 

öğrencinin yüzde 82'si ortaokul, yüzde 92,5'i lise dip-
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laması alamamış, yüzde 95,2'si bir yükseköğretim 
kurumuna girme imkânı bulamamıştır. 

Bugün sayılarda oluşan büyük artışlara karşılık, 
oranlarda olumlu yönde bir değişiklik yoktur. 

ilkokullarımız, ortaokullarımız, çeşitli liseleri
miz, bir üst öğretime devam imkânı sağlayamadığı
mız çocuklarımıza hayatlarını kazanmaları, üretime 
katkıda bulunmaları için ne gibi bilgi ve beceriler 
kazandırmaktadır? Bu öğretim kurumlarının müfre
dat programları bu öğrencilerin de mutlu ve yararlı 
vatandaşlar olarak yetiştirilmelerini amaçlar bir bi
çimde hazırlanmakta mıdır? 

Bu sorularm cevaplarını 4 ncü 5 Yıllık Kalkınma 
Planı taslağında bulmak mümkündür. Aşağıdaki tes
pitler bu taslaktan aynen alınmıştır: 

Kırsal kesimde ise, herhangi bir ortaokula devam 
edemeyen ilkokul mezunu birkaç yıl sonra ancak oku
ma - yazma bilir duruma gelir olmuştur. (Sayfa : 
812)' 

Öte yandan tüm kademelerde eğitimin ezberciliğe 
dayanan, kişiliği geliştirmekten çok kalıplaşmaya 
iten, çoğu kez gereksiz kuru bilgiler yığınından olu
şan içeriği süregelmiştir. (Sayfa : 807) 

Eğitim sisteminin içeriği, istihdam koşulları ve 
teknolojlik yapıyla uyumlu değildir. (Sayfa : 806) 

îlk kademelerden başlayarak böylece oluşan eği
tim sistemi, yükseköğretimde de aynı yetersizlikle 
süregelmekte, teknoloji uygulayan ve teknoloji üre
ten ayrı düzeyde elemanlar yerine, üniversiteler, aka
demiler, yüksekdkullarca aynı türde elemanlar ye
tiştirilmektedir. (Sayfa : 807) 

Yükseköğretim kurumlarının niteliksel gelişme yö
nünden geri kaldıkları ve özellikle özerk kurumların 
kendi kendilerini eleştirme, denetleme, eğitim stan
dardım kalkınmanın gerektirdiği düzeye yükseltme 
çalışmalarının yetersiz olduğu görülmektedir. (Say
fa : 837) 

Bu sayısal gelişme, beraberinde bir nlitelilk iyi
leşmesini getirmemiştir. (Sayfa: 819) 

Teknik okullarda verilen eğitimin içeriği, mo
dernleşen sanayiin gerektirdiği düzeyde olmadığı gibi, 
geleneksel yapıyla da tutarlı değildir ve kendi eğitim 
ilkelerine uygun araçlardan yoksundur. (Sayfa : 806) 

Öte yandan Çıraklık Yasası ile getirilen ve ge
rek geleneksel, gerek modern sanayii tek bir yapı 
içinde kapsamaya yönelik önlemler bu tutarsızlığı 
artırmaktadır. (Sayfa: 806) 

Çeşitli Bakanlık ve 'kuruluşlarca nitel ve nicel 
yönleriyle günün gereklerine cevap vermeyen ve bk-
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birlerini bütünieyemeyen yaygın eğitim çalışmaları 
süregelmektedir. (Sayfa : 840) 

Tarım okulları, tarım alanındaki gelişmeleri izle
yebilecek bir yapıdan uzak kalmış ve mezunları tarım 
işletmelerinde değil, Devlet dairelerinde görev al
maya devam etmiştir (Sayfa : 831) 

Sadece birer örnek olarak alınan ve bazıları epey
ce iyimser olan bu tespitleri daha da genişletmek, 
bunlara daha da çarpıcılarını eklemekte herhangi bir 
güçlük yoktur. 

Gerçek şudur ki, büyük fedakârlıklar pahasına 
giriştiğimiz kalkınma çabalarımızın yeteri kadar ba
şarılı olmamasının çeşitli amilleri arasında eğitim 
sistemimizin ve eğitim düzenimizin başta geldiği mu
hakkaktır,. 

Eğitim siistemimizin ve eğitim düzenimizin ekono
mik, sosyal ve moral kalkınma çabalarımıza para
lel yönde gelişip gelişmediği, yurdumuzun şartlarına 
ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı tar^ 
tışma konusu olagelmiştir. 

Bilimsel temellerine ancak 20 nci yüzyılın başın
da oturtulan eğitim konusunun Batı Dünyasındaki 
gelişmelerinden habersiz kaldığımız iddia edilemez. 
Aksine, Batıdaki eğitim ve öğretim gelişmeleri kısa 
gecikmelerle bize intikal etmiştir. Öbür taraftan, 
özellikle îslamiyetten sonra, Türk Dünyasının epey
ce yaygın bir eğitim atmosferine ve geleneğine sahip 
bulunduğu bir gerçektir. Batı ile aramızdaki fa^k, 
başlangıç noktasından ziyade, gelişme yön ve hızında, 
eğitim sistemi ve düzenindedir. 

Eğitim sorunlarımızı derinhğine ve genişliğine 
inceleyecek, yurt gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaç
larına uygun çözüm yollarını bulabilecek bir ör
gütü bugün dahi kuramamış durumdayız. 

Çeşitli seviyedeki eğitim kurumlarımız, sosyal, 
ekonomik ve moral kalkınmamız için gerekli insan-
gücünü yeter sayıda ve istenilen nitelikte yetiştirebi
lecek bir düzen içine girememiştir. 

Bizi çağdaş uygarlık düzeyine götüren dik yokuş 
üzerinde yeterli bir hızla ilerlediğimizi iddia etmek 
çok güçtür. 

Eğitim sistemimizden öğrenci şikâyetçi, öğretmen 
şikâyetçi, Devlet Planlama Teşkilatı şikâyetçi, üni
versitelerimiz şikâyetçi, tüm vatandaşlarımız şikâ
yetçidir. 

Bu şikâyetleri ortadan kaldıracak, eğitim siste
mimizi ve eğitim dü^entimfai yurt gerçeklerine intibak 
ettirecek, bir çözüm, bizim için. hayati bir önem ta
şır. Çünkü: 
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1. Yurdumuz yeryüzündeki iki jeostratejik gü
cün temas ve mücadele sahasını oluşturan bir jeopoli
tik kuşak üzerinde bulunmaktadır. Korede başlayan, 
Çin Hindi, Hindistan Yarımadası, İran, Türkiye, Yu
nanistan ve Almanya üzerinden geçerek Finlandiya'ya 
ulaşan bu jeopolitik şerit üzerindeki milletler ya bö
lünmüşler veya büyük bunalımlar içine düşmüşlerdir. 
Bu milletler için bölünmelerden ve bunalımlardan 
kurtulmanın tek çaresi, ekonomik, sosyal ve moral 
güçlerini artıracak, milli bütünlüklerini sağlam bir 
zemine oturtacak reformları zamanını geçirmeden 
gerçekleştirmektir. Bu reformların başında hiç kuş
kusuz eğitim reformu gelir. 

2. Avrupa devletleri bir entegrasyona hazırlan
maktadır. Bu birliğe katılmaya karar vermiş bulunu
yoruz. Avrupa birliğine bugünkü sosyal ve ekonomik 
durumumuzla, özellikle bugünkü eğitim sistemimiz 
ve eğitim düzenimizle katılırsak, yurdumuza serbest
çe girecek olan eğitilmiş insangücü, sermaye ve ma
mul madde akımı karşısında ekonomik, sosyal ve mo
ral güçlerimiz büyük sarsıntılar geçirebilir. Avrupa 
birliğinin bir üyesi olarak içinde, ya da bir komşusu 
olarak yanında, milli haysiyetimize yakışır bir yer 
alabilmemiz, sosyal, ekonomik ve moral güçlerimizi 
hızla geliştirmemize bağlıdır. Bu ancak etkili bir eği
timle sağlanabilir. 

3. Nüfusumuz hızla artmaktadır. Her yıl bir mil
yon yeni vatandaşımız ekmek, iş, eğitim ve sağlık 
hizmetleri istemektedir. Bu istekler ancak hedefleri 
iyi tespit edilmiş, ehliyetle yürütülen planlı bir eği
timle karşılanabilir. Bu isteklerin oluruna terk edil
mesi, gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması, top
lumu önlenmesi imkânsız bunalımlara sürükleyebilir. 

Sebepler listesini daha da uzatmak mümkündür. 
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Türkiye hızla kalkınmak 
zorundadır. Kalkınmış ve kalkınmakta olan millet
ler üzerinde yapılan incelemeler göstermiştir ki, kal
kınmanın üç temel unsuru vardır: 

L Kalkınma arzusunun yaygın hale gelmesi, 
2. Yeni tutum, davranış ve metotlara intibakta 

topluma öncülük edecek, ehliyetli ve feragatli bir ay
dınlar kitlesi, 

3. Kalkınmanın itici gücü olan milli şuur. 
Kısaca diyebiliriz ki, milletler milliyetçi bir ruh

la, feragati ve ehliyetli aydınların onculuğunda, yay
gın bir arzu ile kalkmabilir. Hiç kuşkusuz bu temel 
unsurların yaratıcısı ve besleyicisi eğitimdir. Ekono
mik, sosyal ve moral kalkınmanın manevi zemini, 
atmosferi ve teknik araçları ancak etkili bir eğitim
le sağlanabilir. Etkili bir eğitim, 

Yurt gerçeklerine uygun bir eğitim felsefesinin, 
Bu felsefenin ışığı altında oluşturulan gerçekçi 

bir eğitim politikasının, 
Bu politikayı gerçekleştirecek bir eğitim sistemi ve 

eğitim düzeninin kurulmasına bağlıdır. 
Eğitim politikamızın eğitim sistemi ve eğitim dü

zenimizin yurdumuzun gerçeklerine ve kalkınma ihti
yaçlarına uygun olup olmadığı ve bu konularda alın
ması gerekli tedbirler ve yapılması gerekli işler hak
kında bilgi edinmek üzere, Anayasanın 88 nci ve İç
tüzüğün 133 - 138 nci maddelerine göre Cumhuriyet 
Senatosu Araştırması açılmasını arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Mehmet Özgüneş 

BAŞKAN — Efendim, gereği yapılacaktır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sos
yal ve kültürel alanlarda kalkınması için alınması 
gereken önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/85) 

BAŞKAN — Başka bir araştırma önergesi var. 
Yalnız sayın senatörler, çok affedersiniz, tabii bun
ları biz de önceden tetkik imkânı bulamıyoruz, Ana
yasamızın 88 nci ve İçtüzüğümüz gereğince araştır
ma, belli bir konuda bilgi edinmek içindir. Şimdi bir 
araştırma talebini okutacağım. Burada, «Öneri ya
pacağız» deniyor. Öneri, icranın işidir. Bu, araştır
ma olmuyor kanaatindeyim. Okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Coğrafyasında Doğu Akdeniz ve Güney

doğu bölgesi olarak adlandırılan ve Adana, İçel, Ha
tay, Kahramanmaraş, Mardin, Urfa, Diyarbakır, Siirt 
ve Hakkâri illerini içine alan bölgenin, ekonomik, 
kültürel ve sosyal benzerliklere sahip olduğu,, bu böl
gelerde alınacak önlemlerin ve yapılacak yatırımların 
yekdiğerini yakından etkileyeceği bilinen gerçekler
dir. 

Türkiye'nin ekonomik, kültür ve sosyal ve politi
ka alanlarında etkili olmakla beraber, Ortadoğu dev
letlerinin de Türkiye ve Batı'ya açılan önemli bir pen
ceresi durumunda bulunduğu, tartışmasız bu iller bü
tününün, başta tarımsal olmak üzere, tüm ekonomik, 
sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının, dert ve davalarının 
halledilmiş olmaktan uzak bulunduğunu izaha lüzum 
yoktur. 

Oysa ki, dağlan, ormanları, denizleri ve geniş ta
rımsal arazileri, bol akarsuları ve maddeleri, çalışkan 
ahalisiyle bu iller bütününün, daha çok ilgiye* daha 
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süratli ve parlak bir gelişmeye müsait ve layık olduğu 
şüphesizdir. 

Bu iller bütününü, toprak, tarım, sanayi, ticaret, 
eğitim, turizm faaliyetleri, diğer sosyal, ekonomik ve 
kültürel gereksinmeleri açısından, tetkik ve araştıra
rak, alınması gereken önlemlerin tespiti için Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince teşkil edilecek 13 kişi
lik bir Senato Araştırması Komisyonu kurulmasını 
rica ederiz. 

Saygıyla. 
Adana Gaziantep 

Kemal Sarıibrahimoğlu Selâhattin Çolakoğlu 
Kahramanmaraş Hatay 

Rıza Akgün Kemal Kılıçoğlu 
Adana İçel 

Hayri Öner ismail Çataloğlu 
Hakkâri Mardin 

Naci Cidal Mehmet Ali Arıkan 
Diyarbakır Urfa 

Selâhattin Cizrelioğlu Abdülgani Demirkol 
Siirt İzmir 

Süreyya Öner Kâmran Erkmenoğlu 
BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 
Sayın senatörler, başında da söylediğim gibi, bu

rada neyin tespitinin yapılacağı belli değildir, onu da 
belirtmek isterim. Divanda bunu görüşeceğiz. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sür
dürdüğü işlemleri hakkında Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/84) 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi var, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ulusal kuruluşlarımızdan Türk Hava Yollarının 

uçak alımlarında, iç ve dış taşımacılığında, çalışma
larıyla ilgili bazı gereksinmelerin temininde, yurt için
de ve yurt dışında taşıyıcı firma, acente ve diğer ku
ruluşlarla olan 'ilişkilerinde, işçi ve diğer personelle 
sürdürdüğü ilişkilerinde, kısacası Türk Hava Yolları 
yönetiminin tümünde, Önemli ölçüde yolsuzlukların 
yapıldığı, yasa ve usul dışı birçok işlemin olduğu, 
sık sık duyulmaktadır. 

Ayrıca, bu kuruluşun yılda 2 milyara yakın za
rar ettiği, buna rağmen bilet satışlarını geniş ölçüde 
aracı, acente ve firmalara yaptırdığı da bilinmekte
dir. 

Bu bilgilerin son bir ilginç halkası daha şu gün
lerde kamuoyuna yansıtılmış bulunuyor. 

Konunun bütün yönleriyle aydınlığa çıkması için 
Anayasa ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün ilgili 
maddeleri uyarınca Türk Hava Yollarının yurt için
de ve yurt dışında sürdürdüğü tüm işlevi ve işlem
leri üzerinde araştırma yapılmasını öneriyorum. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü mad
desi uyarınca gereğinin yapılmasını saygı ile rica ede
rim. 

20 . 12 . 1978 
Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 

Niyazi Unsal 
BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

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

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin sunuşlar 
kısmı da bitmiştir. Gündemde bir takdim tehir yapıl
ması isteğine ait önerge var; okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başta Kıbrıs olmak üzere, Türkiye'mizdeki genel 

görüşme önergesi, geçen Birleşimde, iki defa yapılan 
yoklamaya rağmen ekseriyet temin edilemediğinden 
görüşülmesi mümkün olamamıştır. 

Konunun arz ettiği öneme binaen, gündemimizin 
3 ncü maddesinde yer alan bu önergenin, gündemin 
1 nci sırasına alınmasını saygı ile arz ederiz. 

Ömer Ucuzal Cahit Dalokay 
AP Grubu Başkanı AP Grup Başkanvekili 
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Şimdi efendim, gündemimizde zaten 1 nci madde 

Anayasa Mahkemesine üye seçimidir. Bunu, tamam
lanmadığı için yapamıyoruz. 

Dilekçe Karma Komisyonuna seçim mevzuu var
dır. Genel görüşmenin, onun üstüne getirilmesi öner
ge ile teklif edilmektedir. Oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel Görüşme önergesini okutuyorum: 

15 . 12 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye'nin sözüne güvenilir bir devlet olarak isim 

yapması ve ün kazanması, bağlı bulunduğu uluslar
arası antlaşma ve taahhütlere bugüne kadar titizlikle 
sadık kalmasının bir sonucudur. Atatürk'ün 'işaret bu
yurduğu muasır medeniyet yolundan Türkiye'nin as
la ayrılmayacağına, hür demokratik devletler camia
sını terk etmeyi hatırlarından bile geçilmeyeceğine 
dair olan kesin inanç, Türk Devletine uluslararası 
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alanda daima yararlandığı bir ortam ve itibar kazan
dırmıştır. 

Bugünkü Hükümetin uyguladığı çelişkili, kararsız 
ve zikzaklı dış politika bu inançları sarsmış, Devletin 
itibarını zedelemiş ve Türkiye'yi uluslararası alanda 
kendine yer ve kamp arayan kararsız bir devlet hali
ne sokmuştur. 

Hükümet Başkanının her gittiği ülkede değişik 
ve birbiri ile çelişen fikirlere yer vermesi, Devlet si
yasetini tehdit ve şantaj heveslerinin aleti haline ge
tirmesi, gelecekteki hükümetlerin çalışmalarını güç
leştiren ve Devlet yararlarını zedeleyen tehlikeli bo
yutlara ulaşmaktadır. 

Dış konuların hiçbiri halledilememiş, güçlükler aşı
lamamıştır. Kıbrıs milli davasında Türk Milleti ve 
Parlamentosu tarafından kabulü imkânsız tavizler ile
ri sürülmüştür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve 
Güvenlik Konseyi toplantılarında Türkiye aleyhine 
ağır kararlar çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri 
Kıbrıs'la ilgili olarak Ada'da 20 Temmuz 1974 mü
dahalesinden önceki durumu geri getirmekle sonuçla
nacak bir plan ortaya atmıştır. Ambargonun sözde 
kaldırılması vesilesiyle Amerikan Kongresince ilgili 
kanun metnine hiçbir hükümran devletin kabul ede
meyeceği ağır şartlar konmuştur. 

Türkiye'deki ortak savunma tesisleri yeni bir an
laşmaya ve hukuki esaslara dayanmadan Amerikan 
yararlarına açılmıştır. Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ile ilişkilerimiz dondurulmuş ve 5 yıl süre ile as
kıya alınmıştır. Bütün bu önemli konular Parlamen
toya getirilmemiştir. 

Dış politika ve milli meselelerim izdeki bu endişe 
verici gelişmeler karşısında Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grubu, başta Kıbrıs milli davamız ol
mak üzere, dış ilişkiler üzerinde İçtüzüğün 127 nci 
maddesi çerçevesinde Cumhuriyet Senatosunda gö
rüşme açılmasında sayın üyelerin bu husustaki fikir
lerini söylemeleri ve kamuoyunun aydınlanması yön
lerinden de fayda ve zaruret görmekteyiz, 

İşbu talebimiz konusunda gerekli işlemin yapılma
sını saygılarımızla rica ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi 

Grup Başkanvekili 
Cahit Dalokay 

Bursa 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi 

Grup Başkanvekili 
Orhan Çalış 

Bitlis 
Kâmran İnan 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

Konya 
Muzaffer Demirtaş 

Gümüşhane 
Ömer Naci Bozkurt 

Balıkesir 
Hikmet Aslanoğlu 

BAŞKAN- — Genel Görüşme önergesi İçtüzüğü
müzün 128 nci maddesine uygundur. 

Şimdi, aynı maddenin gereği olan, önerge sahip
lerinden birisi arzu ederse, ona söz vereceğim. Lehin
de, aleyhinde söz isteyenlere de söz vereceğim, ondan 
sonra önergeyi oylayacağım. 

Aleyhinde Sayın Gündoğan. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen sayın üye var 

mı efendim?... Sayın Kâmran İnan. Buyurunuz efen
dim. 

Lehinde Sayın Dalokay. 
Sayın Oral Karaosmanoğlu'nun bir önergesi var 

bizde. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Geri alıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — O, yok burada öyle mi?... 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Zili çalar mısı

nız; 
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Niye çalınıyor? 

İstenildiği zaman zil çalınır mı?... 
BAŞKAN — Bulunsun arkadaşlar beyefendi, ne 

olur yani?... (AP sıralarından «Oylama var» sesleri.) 
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Çal diyor, çal. 
BAŞKAN — Oylanacak efendim. Sonunda oyla

ma var. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Oylandı

ğı zaman çalarsınız. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Canınız 

istediği zaman zil çalınsın... (AP sıralarından «Ne 
var bunda?» sesleri.) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Zamanı 
var. Ziiin ne zaman çalınacağı belli. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Kimsesiz 
Meclis mi istiyorsunuz?... 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Zararı nedir?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Başkanlık 
oradan mı idare ediliyor? 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Ne kadar ucuz-
ladı bu iş. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Sakarya) — Ömer 
«Çal» deyince çal, «Çalma» deyince çalma... 

BAŞKAN — Tamam efendim. Lütfen devam 
edin Saym İnan.ı 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkanım 
vazgeçtik, çalmayın. 

BAŞKAN — Beyefendiler lütfen ciddi olalım bi
raz. Sayın înan buyurunuz efendim. 

KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım; 

Eğer Türkiye'de icra, Hükümet ve Parlamento 
ilişkileri, Parlamento demokratik sistem" içerisinde 
sıhhatli bir şekilde işlemiş olsa idi, böyle bir önerge 
ile huzurunuza gelmek zaruretinde kalmayacaktır. Fa
kat maalesef Hükümet bir kere Parlamentodan gü
venoyu aldıktan sonra, âdeta kopmakta ve Hüküme
ti Parlamentoya, en ileri denetim usullerine başvur
manıza rağmen, getirmek son derece güç olmaktadır. 

Hükümet i l ayı aşkın bir süreden beri icrada bu
lunmaktadır. Bu süre, Türkiye'nin, gerek dış eko
nomik ilişkiler bakımından, gerek diğer temaslar, zi
yaretler, konferanslar bakımından son derece, hiç ol
mazsa dış gösterişi itibariyle hareketli geçen bir dö
nemi olmuştur. Ancak, bu süre içerisinde Sayın Baş
bakan bir tek defa Cumhuriyet Senatosu önüne gel
mişler ve o da olaylardan haftalarca sonra ve basın
da neşredilenlerle sınırlı kalmak üzere bir izahat ver
mekle yetinmişler. Sonra, yine çok önemli gelişmeler 
olmuş, basın sayfalarında fevkalade önemli hadisele
rin olduğu ifade edilmiş, hatta son zamanlarda Tür
kiye ile ilgili çok önemli meseleler yabancı başkent
lerde yapılan beyanlarla ifade edildiği için, yabancı 
basından dahi takip mecburiyetinde kaldığımız olay
lar, ne Sayın Başbakan, ne Sayın Dışişleri Bakanı
mız, ne de bu olylarla ilgili olarak Sayın Milli Sa
vunma Bakanımız tarafından bu kürsülere, komuoyu-
na, Parlamentoya getirilmiş değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün Türkiye'de kamuoyu, Türk Parlamento

su, siz sayın senatörler, hepimiz, «Neler oluyor, Hü
kümet hakikaten ne yapıyor, nerede ne görüşüldü, ne 
yapılmak istenmektedir?» konusunda sarih bir bilgi
ye sahip değildir. O derece değildir ki, Türkiye Cum
huriyetini yabancı 13 başkentte temsil eden ve ge
çen hafta sonunda Sayın Başbakanın da iştirakiyle 
Brüksel'de toplantı yapan AET ve NATO nezdin-
deki büyükelçilerimiz ve OECD, AET, NATO nez-
dindeki daim'i delegeler toplantısının, yine basına ak
seden; 18 tarihli gazetelere akseden haberlerden, biz
zat sayın büyükelçilerin, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin dış politikası konusunda tereddütleri bulun
duğunu, hatta kendilerinin Türkiye'yi temsil ettiği 
başkentlerde dahi Türk dış politikası, Batı ile olan 

ilişkileri, taahhütleriyle olan bağları konusunda te
reddütler bulunduğu ifade edilmiştir. O derece edil
miştir ki, bizzat Sayın Başbakan, basında tırnak için
de verilen cümleleriyle, «Batıdan kopmamız bahis 
konusu değildir. Ancak, politikamızı genişleteceğiz.» 
şeklinde bir cümleleri vardır. < 

Hükümet Programında bu ifade edildiğine göre, 
11 ay sonra yine böyle bir teminatın verilmek ihtiya
cının duyulması dahi, ortada bir tereddütlü havanın 
mevcudiyetinin bir ispatı ve karinesidir. Türkiye'yi 
temsil eden büyükelçiler bu hususta net olmazlarsa, 
Türk Parlamenteri ve Türk Vatandaşının bu mesele
leri nasıl takip edebileceğini doğrusu anlamakta şah
sen güçlük çekmekteyim ve bu güçlüğün bizde du
yurduğu endişe ve sıkıntılar dolayısıyladır ki, bu ko
nularda bir Genel Görüşme açılması talebinde bulun
ması âdeta bir zaruret olarak hisettik. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünyada, bölgemizde ve doğrudan doğruya Tür

kiye ile ilgili olarak çok önemli olaylar cereyan et
miştir. Kıbrıs milli davamız başta olmak üzere, Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi 
tarafından Kasım ayı içerisinde şöylece geçiştirilen; 
fakat önceki yıllara nazaran çok farklı ve önemli ka
rarlar alınmıştır. 

Asamble kararı iki defa oylanmıştır. Genel Kurul
da sekiz maddelik kararın sekizinci maddesi; Güven
lik Konseyine hitaben, Türkiye üzerinde Genel Ku
rulun Kıbrıs'la ilgili olarak bundan önce aldığı ka
rarların icrasını sağlamak amacıyla zorlayıcı tedbir
lere başvurmayı davet eden sekizinci madde ayrı bir 
oylamaya tabi tutulmuş ve 48 çekinser, 7 aleyhte 80 
oyla tasvip görmüştür. Ve bir yenilik daha var bu 
kararda değerli arkadaşlarım. Bu karar aslında, yine 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selâmet Partisi 
Koalisyon Hükümeti zamanında, 1 Kasım 1974'te alı
nan 3212 sayılı Karara (Ki, ittifakla alınmıştır, Tür
kiye'nin de ittifakıyla ye 116 oyla) atıfta bulunduk
tan sonra, sekizinci maddesinin sonunda, Kıbrıs me
selesinin bundan sonraki Genel Kurul gündeminde 
otomatikman alınması hükmü bulunmaktadır; talep 
olmadan. Bu bir yeniliktir. Sonra?... Mesele Güvenlik 
Konseyine intikal etmiştir ve Güvenlik Konseyinde 
27 Kasım günü 440 sayılı Karar çıkmıştır değerli ar
kadaşlarım. Bu karara karşı da yine Hükümetin tep
kisi son derece zayıf olduktan başka, mesele âdeta 
geçiştirilmek ve sanki Türkiye'yi rahatsız eden bir 
yönü yokmuş havası verilmek istenmiştir. Türkiye'yi 
rahatsız eden yönü büyüktür değerli arkadaşlarım. 
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îlk defa Güvenlik Konseyi kararlarında Kıbrıs 
meselesinin halli için bir takvim çizilmiştir. 30 Ma
yıs 1979 tarihine kadar, Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulu ve bu Genel Kurul kararlarına dayanarak Gü
venlik Konseyinin daha önce aldığı kararların doğrul
tusunda meselenin halline çalışılması ve Konseye ra
por verilmesi ifade edildikten sonra, beşinci madde
de, meselenin kendiliğinden Güvenlik Konseyi tara
fından Haziran 1979'da görüşüleceği ifade edilmiş
tir. Gayet sarihtir. Birleşmiş Milletler, gerek icra or
ganı olan Güvenlik Konseyi ve gerekse Genel Kurul 
aracılığıyla Kıbrıs meselesine tümüyle sahip çıkmak
ta ve el koymaktadır değerli arkadaşlarım. Bu, son 
derece ciddi bir gelişmedir. 

Burada da bitiyor mu?.. Hayır. Güvenlik Konse
yi kararının çıkmasından üç gün önce ortaya, basın 
aracılığıyla ve tam metni bugüne kadar daha bilin
meyen 12 maddelik bir meşhur Amerikan Kıbrıs pla
nı çıktı. Resmi metni yayınlanmamakla beraber, bası
na yansıyan 12 maddenin gerçeklere uygun düştüğü 
ifade edilmektedir. 

Bunları birbirlerinden ayrı düşünmemek gerekir 
değerli arkadaşlarım. Aslında, Kıbrıs planı 14 Ağus
tos 1978'de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi 
Konferans Komitesi tarafından «Sözde ambar
go» nun kaldırılması vesilesiyle 1961 tarihli Askeri 
Yardım Kanununun 620 (c) faslına 5 sayfa halinde 
konulan hükümlerden ibarettir ve o 5 sayfada Ame
rikan Kanunuyla Amerikan Hükümetine talimat ve
rilmekte ve Kıbrıs meselesinin, Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulu ve Güvenlik Konseyi tarafından daha ön
ce alınmış bulunan kararlar çerçevesinde hallini te
min ve Türk birliklerinin Ada'dan çekilmesi, göçmen
lerin, sözde göçmenlerin yerlerine dönmesini temin 
yolunda Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin, 
Devletinin nüfuzunu kullanması talimatı kanunla ve
rilmiştir. Dikkat buyurulursa, bu maddedeki ifadeler 
ve hükümler ile Güvenlik Konsey' kararındaki görüş
ler arasında tarihleme bakımından tam bir mutaba
kat vardır ve Amerikan planında yine bu iki metnin 
bir başka ifadesidir ve yine bir tesadüf neticesi değil
dir ki, Amerikan planı, Birleşmiş Milletler Genel Sek
reteri tarafından benimsenmiş ve taraflarca bir mü
zakere zemini olarak kabul edilmesi ifade edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım; 

Bunlar son derece önemli gelişmelerdir. Daha ge 
risine dönmüyorum. Sayın Başbakanın mayıs ayında 
Amerika Birleşik Devletlerini ziyareti sırasında orda-
da bulunan Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Sa-
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yın Rauf Denktaş'ın 23 Mayısta Newyork'ta yaptı
ğı ve Kıbrıs'ta son derece; bugüne kadar Türk ka
muoyuna henüz izah edilmemiş tavizleri öngören ve 
24 Mayıs günü Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri 
Halkla ilişkiler Bakan Yardımcısı Tom Reston'un ba
sın konferansında dile getirdiği: 

1. Kıbrıs müzakerelerinin açılmasıyla beraber 
Maraş'a 30-35 bin Rum'un dönebileceklerini öngö
ren; 

2. Coğrafi bakımından önemli düzeltmelerin 
yapılacağı; 

3. Büyük miktarda göçmenin yerine döneceği 
hükümleri, (ki, daha acısı var değerli arkadaşlarım) 
bu kürsülerden ifade edilmeden, Türk kamuoyuna 
açıklanmadan, Waşhington'daki Türkiye Cumhuriye
ti Büyükelçiliği, Türk Hükümetinden aldığı talimat
la Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığına 
Sayın Denktaş tarafından yapılan bu beyanın Türk 
Hükümetince de benimsendiği ve desteklendiğini res
men ifade etmiştir ki, bu son derece ciddi ve önemli 
bir gelişmedir. 

Sayın senatörler; 
Kıbrıs milli davamızla ilgili meseleler, yalnız bun

lardan ibaret değildir. Meselenin, bir de Türk toplu
mu kesimindeki bizleri yakından ilgilendiren ve en
dişeye düşüren gelişmeleri mevcuttur. Maalesef, za
manla Türkiye'deki siyasi istikrarsızlık ve bölünme
leri aynen Kıbrıs Türk bölümüne de intikal ettirmek 
suretiyle, bugün son derece zayıf ve istikrarsız bir 
manzarının meydana gelmesi durumu hasıl olmuştur 
ki, bundan herhalde, ifade buyurulduğu gibi, Kıbrıs 
Türk Federe Devleti demokrasisi değil; ama bu zafi
yetten olsa olsa Kıbrıs ramları faydalanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Meseleler yalnız bunlardan da ibaret değildi. 

«Son derece önemli» diye ifade edilen ve gösterilmek 
istenen dış ziyaretlerden başka, Türkiye'ye ziyaretler 
olmuştur. Geride bıraktığımız 15 Kasımda Nato Ge
nel Sekreteri Sayın Luns gelmiştir. Arkasından AET 
Genel Sekreteri (ki, aynı manada almak yanlış olur 
AET Genel Sekreterini) Emil Noel Türkiye'ye gel
miştir. Burada üzüldüğüm için bir tenkit manasına 
alınmaması ricasıyla bir parantez açmakta fayda gö
rürüm. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye Cumhuriyeti Sayın Başbakanı, AET Ko

misyonunu 2 defa ziyaret etmiştir Sonuncusunu say
mıyorum, birinci ziyaretleri 25 Haziran 1974'tedir; 
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ikinci ziyaretleri, bir ay farkla, 25 Mayıs 1978'dedir. j 
Bir Hükümet Başkanının Komisyon Başkanını ziya
ret etmesi ciddi bir hadisedir; ama AET Komisyon 
Başkanı Türkiye'yi ziyaret etmemiştir; fakat aynı Ko- I 
misyon Başkanı (Sadece zabıtlar için ifade etmekte I 
fayda görürüm) geride bıraktığımız 15 Eylülde Yu- I 
nanistan'ı ziyaret etmiştir. Ve yine üzüntümden ifa- I 
de etmek isterim ki, Sayın Başbakanın son olarak I 
Brüksel'de geçirdiği hafta sonunda kendilerini zi
yaret eden Komisyon Başkanı değil, ama Komisyon I 
Başkan Yardımcısı bir şahıstır. Ki, burada genel gö- I 
rüşme açıldığında belki daha çok üzerine eğiliriz; I 
Devletin yüksek makamlarının bir mukabilleri var- I 
dır, her makamın bir mukabili vardır. Zannederim I 
45 milyonluk ve bu kadar büyük, uzun mazisi bulu- I 
nan Türkiye Cumhuriyetinin makam seviyesini al- I 
çak gönüllülükle ihmal etmemek de Devletin ve he- I 
pimizin yararı vardır. Bu parantezi de açmayı bir va- I 
zife olarak bildim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım; I 
Bu temaslar hakkında Türk kamuoyuna ve Türk I 

Parlamentosuna bilgi verilmedikten başka, son ola- I 
rak bildiğiniz gibi, Brüksel'de NATO çerçevesinde I 
önemli toplantılar olmuştur. NATO Avrupa Grubu I 
toplanmıştır, NATO Savunma Bakanları toplanmış 
ve 6 Aralıkta resmi tebliğlerini yayınlamışlardır ve 
resmi tebliğin, bilineceği gibi, 11 nci maddesinde Tür
kiye'ye askeri yardımın Portekiz'le birlikte (Ki, bu 
usuldendir. Her sene yapılır) artırılması talebi ve ni
hayet Dışişleri Bakanları seviyesinde yapılan 7 ve 
8 Aralık toplantılarının sonundaki 8 Aralık resmi teb
liğinin 3 ncü maddesinde ise, Türkiye'nin bir süre
den beri ısrarla talep ettiği ekonomik yardımın dik
kate alınması maddesi yer almakta ve bu meseleye na
sıl canlılık ve takip verilebileceği hususunda dami 
delegelere talimat vermiş bulunmaktadır. Bu konular 
hakkında buraya hiçbir şey getirilmedi. 

Yine bu konular çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti 
Sayın Dışişleri Bakanıyla Yunan Dışişleri Bakanları 
Brüksel'de görüştüler. Her iki memleketi ilgilendiren, ] 
başta Kıbrıs ve Ege meseleleri olmak üzere, konu- ) 
larda yine hiçbir şey buraya getirilmedi. Ve yine bu 
parentez çerçevesinde Paris'te aynı tarihlerde iki 
memleketin delegasyonu kıta sahanlığı konusunda, 
bazı dünya basınına göre ilerleme kaydeden bazı te
maslarda bulundular ve düşünün ki, ierleme mi, geri
leme mi; ne olmuştur, bunu Türk parlamenteri ya
bancı basından ve tefsir yoluyla takip etmek duru
munda kalmaktadır değerli arkadaşlarım. 
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Bu toplantılardan dönüşlerinde hiçbir sayın ba
kan bu kürsülere gelip de, NATO toplantılarında (Ki, 
bizzat Sayın Dışişleri Bakanının «Efendim siyasi ira
de belli olmuştur.» şeklinde ifadeleri vardır. Nedir 
bu siyasi irade?.. Nereye kadar götürür?..) bu konu
lar hakkında buralarda en ufak bir bilgi verilmemiş
tir. 

Yine aynı çerçevede, Sayın Milli Savunma Baka
nımızın katıldığı Savunma Bakanları Toplantısında 
NATO'nun tek proje olarak bugüne kadar en büyük 
projesi mahiyetindeki AVVACS Projesi, (1 milyar 
800 milyon dolarlık) kabul edilmiş ve Türkiye Cum
huriyeti Sayın Mili Savunma Bakanı tarafından imza 
edilmiştir. Biz buna karşı değiliz. Türkiye'de bunun 
bir tesisinin kurulması da kabul edilmiştir. Buna da 
karşı değiliz; ama hangi şartlar altında kabul edilmiş
tir, nedir?.. Ve sadece belki bir tarihi gelişmeyi ve 
hakkı teslim bakımından ifadede fayda vardır, eski
den bu gibi muameleler yapıldığı zaman kollektif sa
vunma çerçevesinde Devletin ve milletin selâmeti ba
kımından bunlara bazı çevreler, hatta bazı politik 
kuvvetler, siyasi kuvvetler tarafından «Emperyalistle
re vatanın peşkeş çekildiği, 30 milyon metrekare top
rağın yabancı hükümranlığına verildiği» şeklinde id
dialar ve ithamlar olmuştur. Bunu sadece tarihi bir 
tescil bakımından ifadede fayda vardır; ama hadise 
çok önemlidir. Bu, havadan radar sistemi, Boeing 
707'ler üzerine yerleştirilen radar sistemi ve İngiliz
lerin Nimrod uçaklarıyla ki, bu uçakların bazıları, 
Boeingler bir savaş halinde komuta sisteminin güven
liği bakımından, yüksek kumanda heyetinin icabın
da bu uçaklardan birisinde yer almasını öngörmek
tedir. Bu konular hakkında Türk Hükümeti ne gibi 
angajmana girmiştir?.. Bu bilinmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Federal Almanya bu projeyi 24 saat sonra imza

lamıştır. Neden?.. Evvelâ kendi Parlamentosunun 
Bundestag'ın Dışişleri Komisyonuna ve Mali Komis
yonuna götürülmüş, parlamentosunun prensip kara
rını ve mali bakımdan yükümlülük hususunu yerine 
getirmiş ve 24 saat sonra bunu imza etmiş bulunmak
tadır. Nedir?.. Biz nasıl yaptık ve nasıl yapacağız?.. 
Yine bu çerçevede daha önce yapılan anlaşmalar ba
kımından ileri sürülen tenkitleri hatırlatmakta ve ha
tırlatmakta zannederim ki, fayda vardır. 

Bu NATO toplantılarına dokunmuşken ifade ede
yim; Hükümetten beklediğimiz bir şeyi duymadık. 
NATO toplantıları sırasında Amerika Birleşik Dev
letleri Dışişleri Bakam gelmedi. Bu, Amerika Birle-



C. Senatosu B : 20 21 . 12 ^ 1978 O : 1 

şik Devletlerinin hiç olmazsa gündemde bulunan me
seleler bakımından NATO'ya atfettiği önemle Or
tadoğu meselesi arasında bir önceliği ortaya koy
maktadır. Gelmediği gibi, çok daha ciddi bir gelişme 
olmaktadır ve bu konuda Hükümetin noktai nazarı
nı bilmek hakkımızdır. 

Nedir o gelişme?.. O gelişme, NATO içerisinde 
iki kademeli bir kuvvetin meydana gelmekte bulun
masıdır. Hatırlanacağı gibi, Başkan De Gaulle Hazi
ran 1958'de işbaşına geldiğinde, zamanın Amerikan 
Cumhurbaşkanı Eisenhoower'a bir mektupla başvu
rarak, o zaman mevcut olan askeri çerçevedeki üçlü 
Standing Group (Daimi grup) tngiliz, Amerikan ve 
Fransız Genelkurmay başkanları seviyesindeki aske
ri; ki o sonradan kaldırıldı, onun muadili bir siyasi, 
üçlü Klüp kurmak istedi ve Eisenhower bunu ka
bul etmedi; bildiğiniz gibi ihtilaflar çıktı; ta ki Fran
sa'nın 1966'da, dış dengesini sağladıktan sonra Ku
zey Atlantik İttifakı Birleşik Askeri Sisteminden çe
kilmesine değin. Bu kere Fransız Cumhurbaşkanı 
Giscard d'Estaing bunu sağlamıştır değerli arkadaş
larım. 

Nasıl sağlamıştır?.. NATO toplantıları sırasında 
yapılan bir açıklama ile Amerika Birleşik Devletle
ri, ingiltere, Fransa ve aradaki gelişmeler ve Doyçe 
Markın inkâr edilemeyen gücü karşısında Federal 
Almanya Hükümet ve Devlet başkanları, ikisi için 
prezidansiyel sistemin bulunduğu yerlerde Amerika 
ve Fransa Devlet başkanları, diğer ikisi için, İngilte
re ve Almanya için başbakanlar 5 ve 6 Ocakta Gua-
dalupe'da toplanacaklardır değerli arkadaşlarım. 

Bu, aslında politik bakımdan ve kolektif savunma 
bakımından çok önemli bir gelişmedir ve bu gelişme 
acaba Hükümet tarafından nasıl değerlendirilmiştir 
ve değerlendirilmektedir? Bunun bilinmesi de hakkı
mızdır ve hatta Hükümetin bu ana kadar bu geliş
meye karşı tepkisiz kalmış bulunduğunu da büyük 
ölçüde yadırgadığımı arz ve ifade etmek isterim de
ğerli arkadaşlarım. 

Aynı şekilde, AET ile olan ilişkilerimiz; ki bun
ların hepsi birbirleriyle irtibatlı oldukları için te
mas ediyorum, nereye götürülmek isteniyor?.. Baş
langıçta Sayın Başbakanın Brüksel'i ziyareti sırasın
da basına akseden şekliyle, «İlişkilerin ıslah edilerek 
Ankara Anlaşması hedeflerinin mahfuz tutulması 
kaydıyla katma protokollerin zaman gelişimi içeri
sinde Türkiye lehine değiştirilmesi suretiyle bir ye 
nilik düşünüldüğü» ifade edilmişti. Sonra?.. Sonra 
bir «Beş yıl dondurma» meselesi ortaya çıktı değer
li arkadaşlarım. 

I Türkiye ile AET ilişkilerinin beş yıl askıya alın-
I ması ve dünya diplomasisinde (İtiraf edeyim) çok az 
I görülen bir hadise; ilişkilerimizi donduracağınız bir 
I kuruluşa yine başvuruyorsunuz ve diyorsunuz ki, 
I «Benim Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımın dış 
I finansman ihtiyacı olan 15 milyar dolardan 8 mil-
I yar dolarını 5 yıl süreyle siz karşılayacaksınız». Yani 
I itiraf edeyim değerli arkadaşlarım, belki Sayın Hü-
I kümet bunun izahını bize verir ve memnuniyetle kar-
I şılarız; ama diplomatik teamülde bunun benzerini 
I bulmak son derece güçtür. Ve yine Hükümetin Yu-
I nanistan'ın AET'ye tam üyeliği karşısındaki bigâne-
I ligi ve sessizliğini de anlamak ve kabul etmek çok 
I güç ve imkânsızdır. Müzakereler dün başladı, bü-
I gün Brüksel'de son safhasına getirilmek üzere devam 
I edilmektedir. 

I Değerli arkadaşlarım; 
I Bunu bu kürsülerden ben ifade ettim, diğer sa-
I yın arkadaşlarımız ifade ettiler; çok söylendi ve biz-
I zat Sayın Karamanlis'in bir cümlesi vardır, o cümle 
I ile sizlere ifade edeyim: Sayın Karamanlis diyor ki, 
I «Bir kere AET'ye tam üye olduktan sonra, Türkiye 
I ile olan ihtilaflarımızın çözümünde müttefiklerimi-
I zin yardım ve desteğine ihtiyacımız olacaktır ve ona 
I bel bağlıyoruz.» 
I Bundan daha açık bir itiraf, bir beyan var mıdır?.. 
I İtiraf edeyim ki, Sayın Karamanlis'in bu samimiye-
I tinden dolayı, belki olsa olsa Türkiye kendisine mü-
I teşekkir kalır. 
I Bu hadise hakkında da ne oluyor?.. Kesinlikle bu 
I ana kadar Türkiye'de bilen bir kimse bulunduğunu 
I sanmıyorum değerli arkadaşlarım. 

I Sayın senatörler; 
I Hadiseler bunlardan ibaret değildir. Yine son de-
I rece önemli bir hâdise Avrupa Ekonomik Toplulu-
I ğu içerisinde bir Avrupa para sisteminin doğmuş bu-
I lunmasıdır. Başlangıçta altı devlet tarafından, son-
I radan İtalya ve İrlanda'nın katılması ile (Ve Ingilte-
I re şimdilik kenarda kalıyor. Bu büyük bir hâdisedir.) 
I 18 milyar dolarlık da bir Avrupa Para Fonu kurulması 
I öngörülmektedir. Bu hadisenin Türkiye bakımından 
I değerlendirilmesi Hükümet tarafından yapılmış mı-
I dır, yapılmakta mıdır değerli arkadaşlarım?.. 
I Hâdiseler bunlardan ibaret değil. Bu ayın 15'inde, 
I belki de yıl sonunun en önemli bir gelişmesi» bir ha-
I disesi oldu. O da; Amerika Birleşik Devletlerinin 30 
I yıllık bir retten sonra Komünist Çin'i tanıması ve dip-
I lomatik ilişkiler tesis etmesi ve bu suretle Uzakdoğu-
I da Japonya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri du-
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varının Sovyetler Birliğinin Doğu sınırı üzerine Ba
tıdaki NATO'ya mukabili olarak çekilmesi meselesi, 
hadisesi mevcuttur ve bu hadisenin bir yönüne zan
nederim işaret etmek zarurettir. O da, ahd-e vefa 
prensibi meselesidir. Şüphe yok ki, Komünist Çin'i 
tanımak bir gerçektir, bir realitedir, doğrudur, ama 
Amerika Birleşik Devletleri kendisinin meydana ge
tirdiği bu Taivvan idaresini ve 1954'de savunmasını 
tamamiyle deruhte eden Savunma İşbirliği Anlaşma
sını tek taraflı olarak ortadan kaldırmak suretiyle 
ahd-e vefa prensibine büyük bir darbe indirilmiştir 
ve Türkiye bunu ciddiyetle değerlendirmek mecbu
riyetindedir. Yalnız Türkiye değil, bütün bu gibi it
tifak anlaşmaları içerisinde bulunan devletlerin cid
diyetle üzerinde durmaları gereken bir hadisedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hiç birinizin dikkatinizden kaçmamıştır; bütün 

bu gelişmelerin en yakınımızda olan önemlileri de 
vardır. 9 Aralık tarihli Ekonomist Dergisinin başma
kalesi vardır. «Çökmekte olan Üçgen», «The Crumb-
ling Triangle» diye. Ekonomist Dergisinin ününü ve 
ciddiyetini bilirsiniz ve bu gibi yazıların çok defa yal
nız bir sayın yazarın masaya oturup da kaleme aldı
ğı yazılardan ibaret olmadığı da bilinen bir gerçek
tir. İşaret edilen üçgen; Addis Ababa, Kabil ve üçün
cü ayağı maalesef makalede Ankara olarak gösteril
mektedir. Yine aynı makalede üçgenden Addis Aba-
ba'nın düştüğü, Kabil'in yedi ay önce düştüğü, An
kara için ise (Ki, makaledeki ifadeyi sadece tekrarla 
yetiniyorum, bunun burada inkârını tabiatıyla bek
lemek yüzde yüz hakkımızdır ve esasen katılmış bu
lunulan son NATO toplantıları da bunun inkârı ol
makla beraber) demin işaret ettiğim büyük elçilerin 
duyduğu tereddütler herhalde çok yaygın olacak ki, 
aynı başmakalede, «Ankara'da Potentially Neutralist 
Prime Mini&ter» yani «İleri derecede tarafsız bir Baş
bakan Hükümetin başında bulunmaktadır.» ibaresi, 
ki inanmak istemediğimiz ve burada reddini ve inkâ
rını açık bir şekilde bu kürsüden sadece zabıtlar ba
kımından ifade edelim; talep ettiğimiz ve beklediği
miz bir durumdur, ama bunlar mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kürsülerden ve bizzat Sayın Başbakanın beyan 

ve ifadelerinden, Türkiye'nin karşı karşıya bulundu
ğu sıkıntıların dış uzantıları bulunduğu ifade edil
miştir. Peki, Tüfkiye'de bulunduğu ifade ediliyor, ka
bul ediliyor da, Afganistan'daki sadece kendiliğinden 
mi oldu ve İran'daki kendiliğinden mi olmaktadır?.. 
Ve nihayet, İran bir komşumuzdur ve aynı zamanda 
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CENTO içerisinde bir müttefikimizdir. Evet, dış gö
rünüşü itibariyle gelişmeler tamamiyie kendi iç me
selesidir, doğrudur. Bu gelişmelere ne bir müdahale 
düşünülebilir ve ne de bu gelişmeler üzerinde bir ten
kitte bulunulabilir. Doğrudur, ama bu gelişmeler kar
şısında, ben sadece gelişmelere sırtımı döneceğim de, 
Türkiye bakımından hiçbir değerlendirmesini yapma
yacağım, demek değildir. On bin kilometre ötedeki 
Amerika değerlendirmeyi yapıyor, Batı Avrupa baş
kentleri yapıyor, Brejnev değerlendirmeyi yapıyor ve 
Amerika'ya ikazda bulunuyor; Türkiye Cumhuriye
tinin kendi yanıbaşındaki, Doğu sınırlarını savunma
sı bakımından son derece önemli bir hâdisesi karşısın
da Hükümetin ne düşündüğünü bilen yortur. Acaba 
Milli Güvenlik Kurulu bu meseleyi incelemiş midir?.. 
Hükümet incelemiş midir?... Türk Genelkurmayı in
celemiş midir?.., 

Nihayet, bir devletin milli savunması, dış politi
kası dengeli bir coğrafi denge üzerine oturtulur. Ne
dir Türkiye'nin coğrafi dengesi?.. Bugüne kadar, 25 
yıldan beri süren bir İran rejimi ve bu rejimle Tür
kiye'nin ilişkileri ve muhtemel gelişmeler hesabı üze
rinedir. E, bu tablo değişirse; (Yarınki tablonun bir 
kısmı değişmiştir, tablo Afganistan'da değişmiştir, Gü
ney Yemen'de değişmiştir ve bölgemizde tablo mü
temadiyen değişmektedir.) Peki, benim tablom donup 
kalırsa, sabit kalırsa, bu değişmelere intibak imkânı 
bulabilecek midir?.. Bunu düşünmesini istemek ve ne 
düşündüğünü bizlere, eğer istiyorsa kapalı oturumda, 
gizli oturumda ifade edilmesini istemek, bizim hak
kımızdır ve Hükümetin de bu, vazifesi olmak gere
kir. 

Aslında, daha fazla vaktinizi almamak için çok 
genişletmiyorum; ama çok önemli durumlar mevcut
tur ve itiraf edeyim ki, bu önemli durumlar içerisin
de Türkiye'nin durumunun ne-elduğumı,ben şahsım 
adına beyan edeyim, bilmekten sıkıntım vardır ve âci-
zim. 

Bir Hindistan ziyareti yapılmıştır 12 Temmuz 
1978'de ve bu Hindistan ziyaretinin sonunda 14 Tem
muz'da yapılan bir basın konfransında Sayın Dışişle
ri Bakanının, Hindistan Dışişleri Bakanlığı resmi bül
teninde yer alan bazı ifadeler vardır ki, bu ifadeler
le NATO üyeliğinizi, AET üyeliğinizi yan yana koy
manız mümkün olmadığı gibi, Batı başkentlerinde, 
işaret ettim ve büyükelçilere kadar sirayet eden te
reddütlerin ve ekonomist başmakalesine sıçrayan cüm
lenin haksız ve kaynaksız olmadığını da kabul et
mek durumu olur. 
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Nihayet, daha sonra yapılan Belgrat'taki Taraf
sızlar Bloku Dışişleri Bakanları Konferansına yine, 
(Biz zaten diplomatik teamülde yenilikler icat et
me- durumuna geldik anlaşılan) bloklara mensup bu
lunan bir ülkenin, Türkiye'nin Sayın Başbakanı mesaj 
gönderdiler ve ümit ve temenni ederim ki, tamamiy-
le bir yanlış bilgi ve değerlendirme neticesinde Sayın 
Başbakandan böyle bir mesaj alınmış olsun; ama ken
dinizi bir tarafsızlar bloku konferansı olarak telâkki 
buyurun ve birden bire NATO'nun 28 yıllık üyesin
den size bir mesaj geliyor... Bunları bağdaştırmak 
imkânsız ve nitekim bağdaşamadı. Konferansın so
nunda, Türkiye tezini yüzde yüz reddeden ve yüzde 
yüz Rum yanlısı bir karar çıktı bu toplantıdan ve 
bu karar orada da kalmadı; Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulu kararını rencide eden bu memleketlerdir, 
Güvenlik Konseyine karar taslağını sunan ve savunan 
bu memleketlerdir değerli arkadaşlarım. 

Ve nihayet şunu bu Yüksek Senatoda görüşme
nin zamanı gelmiştir; günümüzde, ne fertlerin, ne 
devletlerin cebinde üç, beş tane hüviyet kartıyla do
laşmaları mümkün değildir. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri.) Türkiye Cumhuriyetinin son 30 yıllık, 
daha önce Cumhuriyet tarihinden beri dünya orta
mı içerisindeki en büyük ağırlığı ve gücü sadakati, 
gördüğü itibar ve dürüstlüğü. Bunu gayet açıklıkla 
ifade edeyim. O derece ifade edeyim ki, sırf bu konu
da dünya içerisinde edindiğimiz yüksek itibarın bir 
ispatim vermek bakımından bir hatıramı arz ede
yim. 

Kuzey Atlantik İttifakı içerisinde biliyorsunuz 
birçok memleketlere mensup insanlardan zaman za
man sır çalan casus çıkmıştır. Bir sabah kalktığımız
da bir Türk'ün böyle bir itham altında bulunduğu 
görüldü ve bütün NATO şoke oldu ve hepisinin söy
lediği, «Bir Türk bunu yapmaz» neden?.. Çünkü, 
Türk güvenilir ve itibarı olan bir insandır değerli ar
kadaşlarım ve insanın o hadise bizi son derece üz
mekle beraber, hadisenin bu şekilde yansıması bizim 
son derece büyük bir iftihar ve güç kaynağımız ol
muştur. 

Şimdi, tümüyle toplumu bir gün bu kampta, öbür 
gün beri tarafta, beriki gün her tarafta; insana ye
meğin tatlısını ve alakart menusunu yedirmezler de
ğerli arkadaşlarım; hiç mümkün değildir, dünya den
geleri içerisinde bunu yürütmek mümkün değildir. 

Bu fasılları kapatmadan önce Yunanistan'la mev
cut meselelerimize eklenmiş bulunan ve Türk kamu
oyuna yine Hükümet tarafından yeteri açıklıkla in

tikâl ettirilmeyen bir diğer meseleye de dokunmak 
isterim. O da, 1974 Kıbrıs olaylarından sonra ne Tür
kiye'nin, ne NATO'nun hiçbir dahli olmadan, sırf şan
taj ve baskı aracı olarak kullanmak üzere, Yunanis
tan NATO askeri birleşik sisteminden çekilmiştir. 
Neticesi olarak İzmir Komutanlığından çekildiler. 
Güzel. Türk Hükümeti ve hükümetleri gerekli adım
ları attılar ve İzmir'de sadece Türk kumandanın em
rinde bir karargâh meydana getirdiler. 

Şimdi, Yunanistan bu kozundan beklenen netice
yi zorlaya zorlaya Amerikan Kongresi aracılığı ile 
kısmen tatmin aldığı için, bu kere NATO askeri sis
temine değişen şartlara rağmen eski hali ile dönmek 
istemekte ve Hükümet haklı olarak buna mukave
met etmektedir. Buna sonuna kadar mukavemet et
mek lâzımdır değerli arkadaşlarım; Türkiye'nin anla
dığı manada gerekli değişiklikler yapılmadıkça ve 
Türkiye'nin Ege üzerindeki hakları korunmadıkça.. 

Meseleler zinciri bunlardan ibaret değildir. Eğer, 
oylarınıza iktiran eder genel görüşme açılırsa ki, Sa
yın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsünün aleyh
te söz isteme talepleri ümit ve temenni ederim ki ge
nel görüşmenin açılmasını ret veya bundan kaçınmak 
manasında olmayacaktır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Önerge-
nizdeki hususlara... 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Evet, bu mana
da olmayacaktır. Sadece aleyhte ifadeleri ile kendi
lerinin aleyhte bulunmayı vazife bildikleri bir husu
su belki yerine getireceklerdir. Eğer, bu yapılacak 
olursa değerli arkadaşlarım, zamanıdır ve bu zaman 
içerisinde Türkiye'nin nereye gitmekte olduğunu hep 
beraber araştırmamız lazımdır ve benim temennim, 
bu açılacak olan genel görüşmenin, bir itham genel 
görüşmesi değil, sadece Türkiye'nin milli menfaatle
rine en uygun düşecek istikâmeti bulmak, milli ter
cihlerimizi bulmak genel görüşmesi olmak gerekir, te
mennimiz budur ve ben ötekinden daha iyi yaparım 
iddiası ile mevcudu tahrip etmek ve yerine bir şey 
koymamak da çok tehlikeli bir politika şeklidir. 

Biz bu amaçla bu genel görüşme talebini huzur
larınıza getirdik ve bu amacın bütün sayın senatör
ler nezdinde iltifat göreceğinden eminiz ve açılacak 
olan genel görüşme yalnız Türk dış meselelerinin 
tümü ile ve dünya dengesinin istikâmetini tayin ba
kımından faydalı olmayacak, aynı zamanda bir türlü 
Hükümetin iltifat etmediği, Cumhuriyet Senatosu 
içerisinde birkaç saatliğine dahi olsa, Sayın Başba
kan ve ilgili sayın bakanları görmek vesilesi doğmuş 
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olacaktır ki, bu da.Senatomuz ve demokrasimiz ba
kımından sağlıklı bir adım olur. 

Bu duygular ve ifadelerle teşekkürlerimi suna
rım. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İnan. 
Efendim, önergenin lehinde Sayın Dalokay konuş

ma istemektedir. 
Buyurun Sayın Dalokay. 

CAHİT DALOKAY (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Dış ilişkilerimizin ve Kıbrıs milli davamızın arap 
saçına dönüştürüldüğü bugünkü ortam içerisinde, 
Parlamento kürsüsünden görüşlerimizi açıklamaya 
mecburuz. Hangi siyasi görüşe sahip ve hangi siyasi 
heyete mensup olursak olalım, milli çıkarlarımızın 
olumlu bir yönde gelişmesi için Hükümeti ikaz etmek 
ve basiretli bir politika takip etmek için, doğru olan 
yola davet etmek ve telkinlerde bulunmak mecbu
riyetindeyiz. 

Anayasaya göre, parlamenter demokratik düzen 
prensiplerine göre en yetkili organ Yüce Ulusumu
zu teşkil eden Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu 
konular her iki Meclis platformlarında sadece veri
len önergelerle değil, bizatihi hükümetler tarafından 
da açıklığa kavuşturulmak icap eder. Ne yazık ki 
Sayın Ecevit Hükümeti, önemli dış ilişkilerimizi Cum
huriyet Senatosunda ve Millet Meclisinde açıklaya
cağı yerde, Parlamentoyu devre dışı bırakmak, dene
tim yollarından kaçma eğilimi gibi bir tutum içine 
zaman zaman girmektedir. Bu tasvip edilecek bir 
davranış değildir. 

Vurdumduymazlık ve önemli memleket mesele
lerinin hafife alınması, ülkemize ve Yüce Türk Mil
letine zarar vermekten başka bir şeye yaramaz. 

izlenilen dış politika yanlış da olsa, doğru da ol
sa milletimizin bilgisi dışında, kapalı kapılar ardın
da yürütüldüğü sürece Hükümeti sorumluluktan da 
kurtaramaz. 

Dış ilişkilerimizle ilgili çelişkili ve tutarsızlıkla
rın CHP'li arkadaşlarımız tarafından da bilindiğini 
görmemek mümkün değildir. Aklın, basiretin ve vic
danın gereği de budur. 

ileri süreceğimiz değerlendirmeleri Adalet Par
tisinin görüşü olarak geçiştirmek isteyebilirsiniz. Kı
sır iç politika çekişmelerinin bir unsuru da sayabilir
siniz. Sayın Ecevit'in rekor düzeye varan dış gezi ve 
temaslarının sadece yardım ve para talebinde bulun
mak amacını taşıdığını da görmezlikten gelmek iste-
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yebilirsiniz. Fakat sayın senatörler, güneşin balçıkla 
sıvanamayacağı gerçeğini de unutmamak gerekir. Ha
kikatleri görmezlikten gelemezsiniz. 

Basını da mı okumadınız, takip etmediniz?.. Bir
kaç gün evvelki Hürriyet Gazetesinde Sayın Ecevit'in 
Belçika ve İskandinav ülkeleri gezisini gerçekçi bir 
üslup ve dirayetle kaleme alan Sayın Cüneyt Arca-
yürek'in «Brüksel'de son tango» başlıklı yazısını da 
mı okumadınız acaba?.. Yoksa, kamuoyunca taraf
sız bir gazeteci olarak tanınan Sayın Arcayürek'i AP 
Grubunun bir üyesi olarak mı görmeye başladınız?.. 
Yazıda, dünyaca tanınmış Economist ve The Financial 
Times gibi basın organlarından pasajlar da mevcut
tur. Dış çevrelerin artık bizi nasıl gördüklerini bir 
Türk vatandaşı olarak çok üzüntü ile okuduk, elem 
duyduk. 

Dış itibarımızı bu duruma sokmaya, başarısızlığı 
iç ve dış âlemde tespit edilen dış politikamızı, başa
rısızlıklarla dolu iç politikamızın paravanası haline 
getirmeye kimsenin hakkı yoktur. Millet ve Parlamen
to buna müsaade edemez ve sizler de etmemelisiniz. 

Dış politika çok zalimdir. Hata ve çelişkiye da
yanıklı da değildir, çabuk yıpratır ve hatta ezer. Gü
nümüzde dış politika klasik vasfını da kaybetmiştir. 
İkili ilişkiler dahi belli alanlara inhisar ederken, so
runların çözümlenmesnde milletlerarası ilişkilerin ve 
Yüce Meclislerimizin onayından geçen muhtelif an
laşmaların genel platformu çerçevesinde yapılacak 
değerlendimelerin her türlü hata ve çelişkiden arın
dırılması da şarttır. 

İç politikadaki kargaşa ve anarşiyi biran için bir 
tarafa bıraktığımızı kabul edelim; ama hükümet baş
kanlarının hiç olmazsa dış ilişkilerde çok dikkatli ol
ması, çelişkilere sebebiyet vermemesi, ciddi devlet 
adamlığı vasıflarına yakışmayan tutum ve davranış
lardan kaçınması, Devletin ve milletin itibarına en 
ufak bir gölge düşürecek yöntemlere yer vermemesi; 
muhalefette iken başka, iktidarda iken başka görün
memesi gerekirken, başta Sayın Ecevit olmak üzere 
ilgilileri, ne yaptığını ve ne yapacağını bilmemenin 
telaşı içerisinde bocalamakta olduğunu görüyoruz. 

Hükümet Başkanı ve üyelerinin dış gezileri bir 
ağu-lık taşır. Artık bu geziler ciddiyetini kaybetmiş; 
memlekete yarar değil, zarar getirmeye başlamıştır. 

Dış politika bizzat Sayın Ecevit tarafından yürü
tülmektedir. Dışişleri Bakanı, milletlerarası platform
da da temsil ve aksiyon sahibi olma niteliğini yitir
miştir maalesef. Dışişleri Bakanlığı müessese olarak 
Cumhuriyet tarihinde emsali görülmemiş şekilde te
sirini kaybetmiştir. 
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İçteki anarşi ve ekonomik çöküntüye paralel ola
rak, dış politikada da maalesef siyasi kargaşa ve 
anarşi yaratılmıştır. Dış politikamız saygınlık değil, 
maalesef ve maalesef saygısızlık kazandırmıştır bize. 

Nihayet, uğraşıla uğraşıla dış politikamız arap sa
çına döndürülerek, âdeta serseri mayın gibi denize 
bırakılmıştır ki, ne zaman, nerede, nasıl, kime ve ne
reye çarpacağı artık belli de değildir bu mayının. 

Değerli senatörler; 
Hem Avrupa Konseyi ve NATO üyesi olarak hür 

parlamenter rejimlerin oluşturduğu Batı Blokunda 
bulunacaksınız, hem iyi komşuluk ve dostluk ilişki
lerimizin gerektirdiği ölçüleri de aşarak, Doğu Blo-
kunun liderleriyle Doğu Bloku üyesi izlenimini yara
tacak tarzda temaslar yapacaksınız; hem Doğu Blo-
kundaki Kızıl Çin, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği ilişkilerini bile bile Kızıl Çin'i de ihmal etme
yeceksiniz; Romanya, Sovyet, Varşova Paktı ve CO-
MECON arasındaki ilişkilerin hassaslaştığı bir or
tamda NATO üyesi sıfatı ile Romanya gezilerini ya-
parak; «Tavşana kaç, tazıya tut»' misali bir tutum 
içine gireceksiniz. 

Zeytinyağı kuşağı denilen Portekiz ve İspanya'nın 
Ortak Pazar'a giriş teşebbüslerini iyice değerlendir
meden Kıbrıs sorununu milletlerarası ortamda ve 
Birleşmiş Milletlerde yeterince istismar eden Yuna
nistan'ın AET'ye tam üye olarak katılma gayretleri
nin yoğunlaştığı bir ortamda bunu kolaylaştıracak 
beyanlarda bulunmakta sakınca görmeyeceksiniz. 

Kıbrıs sorunu ile ambargo arasında ilişki yolun
daki Sayın Demirel Hükümetinin kararlı ve istikrar
lı tutumunu bile bile muhalefetteyken eleştirip, ik
tidar olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri ta
rafından hazırlanan ve dünyaya ilan edilen meşhur 
Kıbrıs planını yuvarlak laflarla geçiştirip, en önemli 
milli davamızı dahi çıkmaza sokacaksınız. 

«Bağımsız Türkiye» sloganının baş kurucusu olan 
Sayın Ecevit ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
Türkiye'yi IMF'in oyuncağı haline getirip, Türkiye' 
yi oldukça bağımlı hale sokacaksınız. 

Sorumlu CHP Maliye Bakanlarının partizan çe
lişkilerle dolu beyanlarıyla Hazinenin iflâs ettiğini 
bütün dünyaya ilan edip, günlük para matbaası ha
line dönüştürdüğünüz Merkez Bankasının Guvernörü 
Sayın Sadıklar'ı partizanca bertaraf etmek için so
rumsuzca beyanlarla Bankanın iç ve dış itibarını kı
racaksınız, sonra da dış borçların ertelenmesini iste
yip, taze ekmek ister gibi taze para isteyeceksiniz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ah se
bep kör olsun. 

CAHİT DALOKAY (Devamla) — Bu da yetme
yecek, aklınızca bağlı görünmeye çalıştığınız Batı 
Blokuna şantaj yapmak için bloksuz ülkelerle temas
lar kurarak, Dışişleri Başdanışmanı pozisyonuna sok
tuğunuz Sayın Dışişleri Bakanını Hindistan'a gönde
rip, bloksuz gruba da üye olmanın yollarını arayıp 

I refüze edileceksiniz. Bu da böyle olmuştur. 
I Bütün bunlar yetmeyecek; uzun vadede komünist 

blokların hürriyetçi parlamenter rejimler aracılığıyla 
I sosyalist ve komünist rejimlerin sessiz sedasız yerleş

melerine en müsait ve ehven-i şer ortam olarak te
lakki ettikleri Sosyalist Enternasyonala üye olacaksı
nız, sonra da Sosyalist Enternasyonal üyesi olan hü
kümet temsilcileri, Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunda Türkiye aleyhindeki bütün oylamalarda baş rolü 
oynayacaklar. Bu kadar çok taraflı ve tutarsız bir dış 
politika dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Bu 
şartlar altında hiç olmazsa ilmi kariyerine saygı duy
duğumuz Dışişleri Bakanının, bu sorumluluğa bile 
bile katılmamak için kendi durumunu tayin etmesin
de yarar görmekteyiz. 

Anahatlarıyla çizmeye çalıştığım bu tablo, tutar-
I sız dış politikanın hazin görüntüsüdür. Bunlar, me-
I selenin su yüzündeki belirtileridir. Kapalı kapılar ar

dında yapılan müzakereler parlak beyanlarla ve pro
paganda amacıyla radyo, basın ve televizyon ekran
larında aksettirilmektedir. 

Saym Ecevit'in usul ittihaz ettiği dış gezilerden 
I ve temaslardan hiçbir müşahhas sonuç alınmış değil-
I dir, alınacağı da yoktur ve ümidimiz hiç yoktur. 
I Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da maa-
I lesef olunmuştur ve olunmak üzeredir; eğer biraz bul

gur kalmışsa. 
I İzahına çalıştığım durum karşısında, Kıbrıs gibi 

çok önemli bir milli davanın nasıl çözüleceği de bi-
I linmemektedir. 
I Kıbrıs Türk Federe Devletinde son günlerde or-
I taya çıkan Hükümet bunalımlarının ve Sayın Denk-
I taş'ın mensup olduğu Ulusal Birlik Partisinin kendi 

bünyesinde ortaya çıkan huzursuzluklar karşısında 
endişe duymamak da mümkün değildir. 

Kıbrıs meselesine bu şartlar altında ne gibi makul 
bir çözüm getirileceği milletçe bilinmemektedir. Hü
kümet ne düşünmektedir?.. 

Nikos Samson darbesinden sonra, Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından başarıyla yürütülen Birinci ve 
İkinci Askeri Harekâtı takip eden diplomatik temas-
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lar, meseleye çözüm yolu bulunmasından öte, Yunan 
ve Kıbrıs Rum tarafının işine yaramış, aradan dört 
yıl geçmesine rağmen, konunun enternasyonilize edil
mesine ancak seyirci kalınabilmiştir. 

Enternasyonel platformlarda, özellikle Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurullarında 
kabul edilen kararlar, maalesef Yunan ve Rum top
lumunun arzu ettiği yönlerde gelişmiştir. Anaunsur 
olan, yabancı askeri kuvvetlerin Ada'dan çekilmesin
den kastedilen, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleridir. 
Kıbrıs Türk toplumunun mazide karşılaştığı acı mua
meleler ve çektiği ıstıraplar muvacehesinde, soydaş
larımızın mal ve can güvenliğini sağlamaya matuf 
ciddi tedbirler, mevcut kararlarda nazara alınmamış
tır. 

Adalet Partisi Grubu olarak, Türk Milletince ka
bule şayan olmayan hiçbir çözüm tarzına razı olma
yacağımızı her fırsatta belirtmiştik. 

Cumhuriyet Halk Partisi, «Benden sonra tufan» 
zihniyetinin belirgin örnekleri ve Kıbrıs konusunda
ki gayri samimi tutumu, bugün dönmüş dolaşmış, 
kendi önüne, aşılması güç bir engel haline gelmiştir. 
Hatırlayacağınız üzere, 21 Haziran da güvenoyu ala
mayacağı önceden kesinlikle bilinen Ecevit Hüküme
ti, sırf kendinden sonra kurulacağını bildiği hükü
metlere ayak bağı olsun diye, M araş Bölgesinin Türk 
toplumunca işletmeye ve kullanmaya açılacağını res
men beyan ederek, Kıbrıs sorununda en küçük bir 
tavize bile razı olmadıklarını bütün dünyaya ilan 
etmek istemişlerdi. 

Bu zihniyetteki kişi ve kuruluşların hiçbir mese
leyi halletmeyecekleri bellidir. 

İkinci defa Hükümet. olmalarından sonra Sayın 
Ecevit, meşhur Maraş'la ilgili beyanıyla taban tabana 
zıt görünen bir tutum içine girmiş, büyük tavizler 
vereceği izlenimini her yerde yaratmış ve bunu da 
Türk kamuoyuna benimsetmeye çalışmıştır. 

Bu tutum ve davranışların sonuna makul bir çö
züm bulması şöyle dursun; Kıbrıs sorununu, Türki
ye'nin bütün dış ilişkilerine tesir eden ve en önemli 
siyasi ve ekonomik bir düğüm noktası haline sok
muştur. 

Neredeyse her konudaki dış politikamız; Avrupa 
Konseyi ile Ortak Pazanyla NATO'suyla Ege kıta 
sahanlığıyla, FIR hattıyla, IMF ile Kıbrıs sorununun 
çözümünde pazarlık metaı haline sokulmuştur. 

Gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve 
Genel Kurulları, gerekse basından izlediğimiz Ame
rikan planları, Türkiye'yi makul değil, çok geniş coğ
rafi tavizler vermeye zorlayıcı niteliktedir. 

Türk toplumunun huzur ve güvenliği, can ve mal 
emniyeti, siyasi ve ekonomik bağımsızlığı sağlanma
dan askeri birliklerimizin çekilmesine razı olacak bir 
tek Türk vatandaşı mevcut değildir ve olamayacak
tır. 

Kıbrıs Türk Federe Devleti gerçeği De Facto ola
rak ortada dururken, Kıbrıs Rum toplumu, kendi
sini Kıbrıs'ın tümünü, Kıbrıs Cumhuriyetini temsil 
eden bir sî ^asi güç olarak görmekte ve maalesef çok 
defa başarılı olmaktadır. Bu da Ecevit'in tutarsız po
litikasının bir sonucudur. 

Mon.treux'da aktedilen Ecevit - Karamanlis Zirve 
Toplantısı, Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözüm 
tarzının başlangıcı gibi gösterildiyse de, adı geçen 
toplantı sonunda yayınlanan yuvarlak laflar bildiri
siyle elde edilen sonucun ancak mizah dergilerine ko
nu olabileceğini ispatlamaktan öteye hiç bir işe ya
ramamış, üstelik Karamanlis'e cesaret ve cüret vere
rek, Yunanistan'ın Ortak Pazar üyeliği girişimlerine 
hızla güç katmıştır. 

Değerli senatörler; 
Kısaca ifade etmek ve özetlemek gerekirse, Sayın 

Ecevit'in süre gelen tutum ve davranışları, Devleti
mizin itibarını sarsmış, Cumhuriyetimizin kurucusu 
Büyük Atatürk'ün maalesef ve maalesef kemiklerini 
sızlatmış ve diplomasinin en önemli unsuru olan gü
ven duygusunu ortadan kaldırmıştır. 

Anahatlarına değinebildiğim nedenlerle gerçekler 
karşısında gerek milli çıkarlarımızın korunması, ge
rekse Yüce Milletimizin hissiyatına tercüman olmak 
amacıyla Cumhuriyet Senatosunun bütün gruplarına 
mensup üyelerinin Genel Görüşme açılması lehinde 
oy kullanacaklarına inanıyor ve güveniyorum. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Gündoğan, önergenin aleyhinde, buyuru

nuz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

İktidar sorumluluğunu taşıyan bir grubun üyesi 
ve Grup Başkanvekili olarak bu kürsüde, birkaç gün 
önce sekiz Adalet Partili arkadaşımızın imzalayarak 
verdikleri «Genel görüşme»! talebini kapsayan öner
ge metni üzerinde görüş ve düşüncelerimizi arz ede
ceğim ve imkân bulursam, benden evvel kürsüde 
Önerge sahibi olarak konuşan Sayın Kâmran tnan'ın 
ve yine önerge imzacılarından Sayın Dalokay'ın gö
rüş ve düşüncelerine yarut vermeye çalışacağım. 
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Beni bağışlarsanız konuşmamı, biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, iktidar sorumluluğunu yüklenen bir 
Grubun temsilcisi olarak önce önerge metni üzerin
de saptadığımız görüş ve düşünceleri arza çalışaca
ğım, imkân bulursam, bu metnin cevabını teşkil eden 
bu yazılı belgeyi sizlere okurken, arkadaşlarımın söz
lerine yeri geldiğinde parantezler açarak cevap ver
meye kalkacağım ve sözlerime şöyle başlayacağım : 

Adalet Partili Grubuna mensup 8 arkadaşımızın 
verdikleri bu önergeyle dış politika konusunda Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunda bir genel görüşme 
açılması istemlerini biz Grup olarak memnunlukla 
karşıladığımızı belirtmek isteriz. 

Bir yıla yakın bir süredir işbaşında bulunan Cum
huriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümetin dış politika 
alanında izlediği ve sürdürdüğü yürekli ve soylu atı
lımların ve girişimlerin ülkeye kazandırdığı büyük 
boyutlu, önemli ve kalıcı yararların ve olanakların 
sergilenmesine ve kamuoyuna duyurulmasına fırsat 
verecek olan bu genel görüşmenin açılmasına Cum
huriyet Halk Partisi Grubu olarak olumlu oy vere
ceğimizi arz ederim. 

Ne var ki, Adalet Partili arkadaşlarımızın genel 
görüşme istemlerinin, yalnız imza sahipleriyle Hü
kümet arasında basit bir söyleşi amacı gütmediği, 
her halde Cumhuriyet Halk Partisi ve onun Hükü
metiyle Adalet Partisi arasında bir alanda, dış poli
tika alanında köklü bir hesaplaşma amacına yönelik 
olduğu apaçık ortadadır. Adalet Partisinin, konusu
nu ve yerini kendi seçtiği bu savaşımı, (mücadeleyi) 
Yüce Senatoya sundukları genel görüşme önergeleri
nin her satırına sinen ünlü zihniyetleri yüzünden bi
ze göre maalesef daha başından kaybetmiş görünü
yor. 

Sayın üyeler hiç kuşkusuz genel görüşme öner
gesini okumuşlardır ve önergenin ilk satırlarında di
le getirilen ve tüm Adalet Partisini dış politikada 
simgeleyen silik, ürkek ve teslimiyetçi sadakat zihni
yetinin tipik örneğini bir kere daha görmüş olmak
tan her halde irkilmişlerdir. Görüldüğü gibi önerge
de aynen; «Türkiye'nin sözüne güvenilir bir Devlet 
olarak isim yapması ve ün kazanması...» Dikkatinizi 
çekerim. Bağlı bulunduğu uluslararası antlaşmalar 
ve taahhütlere bugüne kadar titizlikle sadık kalma
sının bir sonucudur. 

Atatürk'ün işaret buyurduğu muasır medeniyet 
yolundan Türkiye'nin asla ayrılmayacağına, hür de
mokratik devletler camiasını terk etmeyi hatırından 
bile geçirmeyeceğine dair olan kesin inanç, Türk Dev-
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letine uluslararası alanda daima yararlandığı bir or
tam ve itibar kazandırmıştır. «Bugünkü Hükümetin 
uyguladığı çelişkili, kararsız ve zikzaklı dış politika 
bu inançları sarsmış, Devletin itibarını zedelemiş ve 
Türkiye'yi uluslararası alanda kendine yer ve kamp 
arayan kararsız bir Devlet haline sokmuştur.» de
mekle önergeciler partilerinin esasen bilinen zihniye
tini bir kere daha ortaya koymuşlar ve uzun iktidarla
rı boyunca bu zihniyet yüzünden ülkenin uğradığı 
onarılmaz kayıpları ikrar ve itiraf etme bahtsızlığına 
düşmüşlerdir, tnsan ve ülke onurunu zedeleyici an
lam ve içeriği ile bu sözler, Türkiye'nin yıllar boyu 
nasıl kahredici bir ürkeklik anlayışı içinde yönetildi
ğini ibretle görmeğe yeter sanırız. 

Bugün Türkiye, onu yönetenler eliyle bağlı bu
lunduğu antlaşma ve taahhütlerden ne koparılmış, 
ne de cayma yoluna sokulmuştur; ama bugün Türki
ye, bu Hükümet eliyle tüm antlaşma ve taahhütleri
ni yırtıcı bir gözden geçirmeye tabi tutarak, kendi 
aleyhine işleyen ve işletilen bağımsızlık ve eşitlik il
keleriyle bağdaşmayan tüm yönlerine parmak basa
rak, ülke yararı ve onurunu kurtarma savaşma gir
miştir. Antlaşma ve taahhütlerini tek taraflı ve tes
limiyetçi sadakat yerine, karşılıklı ve eşitlikçi sada
kat temeline oturtma mücadelesini başlatmış ve bu 
yolda önemli mesafeler katetmiştir. 

Önergede öne sürüldüğü gibi uluslararası alanda 
Türkiye'nin itibarı sarsılmamış, aksine Büyük Ata
türk döneminde olduğu gibi parlak bir şekilde art
mıştır. Sarsılmış olan bir şey varsa, o da Adalet Par
tisinin teslimiyetçi sadakat zihniyeti ile bu zihniyet
ten yararlanmaya alışmış olanların çıkarlarıdır. Tes
limiyetçi sadakattan Türkiye çok çekmiş ve çok şey
ler yitirmiştir. Teslimiyetçi sadakat yüzünden Türki
ye'nin afyon tarlalarına kadar girilmiştir. Adli ege
menliğinden savunma özgürlüğüne ve bu alanda araç 
gereç seçiminden dostluk ve anlaşma kuracağı ülke
lerin seçimine kadar tüm seçeneklerini başkalarının 
eline bırakıp ve uzun sadakat çilesi çeken Türkiye, 
günü geldiğinde sadakatinin mükâfaatını elçiler eliy
le gönderilen mücazat muhtıralarıyla görmüş ve ya
şamıştır. 

Ortak Pazarla kurduğu ilişkileri Ankara Antlaş
masıyla karşılıklı ve dengeli yükümlülükler temeline 
oturtan ve bağlayan Türkiye, Adalet Partisi iktidar
ları döneminde yaratılan Katma Protokol adlı belge 
ile aynı teslimiyetçi sadakat zihniyeti yüzünden eko
nomik tutsaklığa düşme tehlikesine maruz bırakılmış
tır. Bugün bu Hükümet tarafından Avrupa Ekono-
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mik Topluluğu ülkelerine sunulan teklif, Katma Pro
tokol ile ekonomik tutsaklık haline dönüşen ilişkile
rin temel antlaşmada yer alan karşılıklı ve dengeli 
yükümlülükler esasına tekrar bağlanmasını öneren 
ciddi ve tutarlı bir girişimdir. 

1974'lerde yıllardır Türk toplumu üzerinde yoğuî-
tulan Rum ve Yunan mezalimine, ikinci Yunanistan 
yaratma çabalarına son veren Barış Harekâtı ile en 
köklü çözüm aşamasına getirilen Kıbrıs sorununa iki 
seanslı MC döneminde en ufak katkıda bulunulma
mıştır. Ancak, bu Hükümet eliyledir ki, bir taraftan 
yıllarca süren ambargo belası defediiebilmiş; Kıb
rıs'a iki toplumlu, iki bölgeli bağımsız bir federas
yon yapısı kazandırılması fikri dünya kamuoyunca 
benimsenir hale gelmiş ve sorunu çözüme götüren 
yolun toplumlar arası görüşmelerden geçeceği görü
şü büyük ölçüde güç kazanmış, uygulanmaya baş
lanmıştır. 

Aynı şekilde Ege sorunu ancak bu Hükümet za
manında enerjik bir tutumla ele alınmış ve 1952'den 
beri Yunanistan'ın hükümranlığına terk edilmiş bu
lunan özellikle Ege hava sahası sorunu ve kıta sa
hanlığı sorunu bugün Türkiye hakları açısından mü
zakere edilir hale getirilmiş ve Türkiye haklarının 
mutlaka kazanılması ulusal görev olarak ısrarla ko-
vuşturulmaktadır. 

Yine bu Hükümet dönemindedir ki, Türkiye ilk 
defa vesayetlerden ve teslimiyetçi sadakat tutsaklı
ğından kurtularak; ülke çıkarlarına, bölge ve dünya 
barışına katkı ve yarar sağlayan geniş tabanlı ve çok 
taraflı diplomatik ve ekonomik ilişkiler esasına da
yalı dış ilişkiler politikası izleme olanağına kavuş
muştur. 

Türkiye, Adalet Partisinin uzun iktidar yılları bo
yunca izlediği tutumla bulunduğu kampın en edna 
katında bağlı köle hayatı yaşama itilmiş olmaktan 
kurtulmaya ve o kampın diğer mensupları gibi, ken
di çıkarlarını kampın içinde ve gerekirse dışında ko
rumaya ve aramaya, kampın öbür üyeleri kadar öz
gür ve saygın olmaya yalnız ve ancak bu Hükümet 
döneminde ulaşabilmiştir. 

Bu Hükümet uluslararası alanda Türkiye'ye bir 
yer, bir kamp arayışı içinde değildir. Ama, uzun yıl
lardır uluslararası alanda yeri olup olmadığı tartı
şılan bir ülke durumuna düşürülmüş bulunan Türki
ye'yi körü körüne sadakat meskenetinden kurtarıp, 
kampında ve evinde sağlam, saygın mevkilere oturt
ma çabası içindedir. 

Önergede yer alan bir paragrafın her şeyden ön
ce edep ve haya duygularını rencide eden, başkaları

nı küçülterek büyük olduklarım kanıtlama çırpınış
ları içinde kıvranan acınası duyguların esiri kimsele
rin harcı olarak kaleme alınması çok esef vericidir. 

Başbakan olan Hükümet Başkanının, Devlet si
yasetini tehdit ve şantaj aleti olarak kullandığı iddia
sı istikrah verici adi bir yalandır. -

Dünyanın kabul ettiği gerçek şudur : Başbakanın 
her gittiği ülkede gördüğü itibar, ülke itibarına olum
lu katkılar sağlayan onurlu bir hizmet örneği olmuş
tur. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Gazeteleri oku; 
kimin adi yalan söylediği belli.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Başbakan 
uzun yıllardır her alanda Türkiye'ye uygulanan teh
dit ve şantaj yöntemlerini büyük bir kararlılık ve bi
linçle aşama aşama kırıp yok etme savaşımı vermek
tedir ve Devlet itibarını en yüksek düzeye eriştirme 
çabası içindedir. 

Hemen belirtelim ki, tarih, Devlet itibarının öner
gede belirtildiği gibi teslimiyetçi sadakat yöntemle
riyle değil, haklı ve onurlu başkaldırılarıyla sağlan
dığını gösteren sayısız belgeler ve bilgilerle dolu
dur. 

Aslında Devlet itibarı, bu Hükümetten önceki ik
tidar sahiplerince Türkiye'yi uçan kuşlar dahil, ulus
lararası tüm tefecilik kurumları ve resmi mali kuru
luşlara kadar herkese el açar hale getirmekle 7C pa
raya düşürülmüştür. Bugünkü Hükümet bu dereke
ye düşürülmüş olan Devlet itibarını düştüğü yerden 
kaldırma ve layık olduğu yere yüceltme savaşını ver
mektedir. Her halde ve mutlaka başarıya ulaşacak
tır-

Değerli arkadaşlarım; 
Biraz evvel de arz ettiğim gibi, Yüce Grubumu

zun, bu genel görüşme istemini ihtiva eden önerge 
üzerinde yaptığı değerlendirmeyi ihtiva eden ve ya
zılı metinden aynen okuduğum bu görüş ve düşünce
lerimizin dışında Sayın Kâmran înan'ın, Sayın Da-
lokay'ın yönelttiği ithamlar, iddialar ve eleştiriler ko
nusunda da birkaç cümle söyleyerek, huzurlarınızı 
fazla işgal etmeden görevimi yapmış olmanın rahat
lığı içinde kürsüyü terk edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Kâmran İnan, bildiğiniz gibi, dış politika 

konularında Adalet Partisinin yıllarca Dışişleri Ba
kanlığını yapmış kişilerinden de daha bilgili ve usta 
kişi olduğu izlenimini vermekte haklı bir savaşım 
içinde bulunmaktadır. Bu doğru, tabii bir davranış
tır; ama öyle sanıyorum ki, Sayın İnan'ın bu haklı 
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ve doğru savaşımı verirken, önce Adalet Partisine ve 
onun güttüğü dış politikaya pek uygun düşer düşün
ce ve davranış içinde bulunmadığı ayrı bir gerçek
tir. Çünkü, Sayın İnan... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, çok affedersiniz, 
bir şeyi öğrenmek mecburiyetini duydum. 

Şimdi, bir önerge var; İçtüzüğümüzün 128 nci 
maddesi gereğince, lehinde aleyhinde konuşuluyor. 
Zatıâliniz aleyhinde söz istediniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Şimdi, lehinde konuşan bir şahsı 
ele alıp eleştirme olamaz kanaatindeyim. Siz hukuk
çusunuz daha iyisini bilirsiniz; ama yanlış bir yola 
girdiniz gibime geliyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben kim
senin şahsını eleştirmeye... 

BAŞKAN — Ama, şimdi isim vererek yeni bir 
tartışmaya sebep olmaya ne gerek var. Önergenin 
aleyhinde konuşacaksınız gibime geliyor. Bilmiyo
rum, siz daha iyisini bilirsiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Estağfu
rullah. Sayın Başkan, izin verirseniz size yardım 
edeyim efendim. 

Şimdi, sizin görevinizin ne olduğunu benim size 
söylememe gerek yok. Siz... 

BAŞKAN — Yok, ben görevimi gayet iyi bili
yorum* 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Öyle ise, 
siz benim görevime... 

BAŞKAN —• Gayet iyi biliyorum; şu konuşma
nızı usule uygun bulmadığım için mecbur oldum 
böyle söylemeye. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Öyle ise, 
ben söyleyeyim Sayın Başkanım; siz madem görevi
nizi iyi biliyorsunuz, ben de görevimi iyi biliyorum. 
Ben burada... 

BAŞKAN — Ama, bizim ikimizin ortasını bula
cak bir kurul var karşımızda. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Kolay, 
Yüce Kurul var. Nerede benim görüş ve düşüncele
rim usule... 

BAŞKAN — Böyle usul yoktur. Ben de Parla
mentodayım, sizin kadar ben de bu işe muttaliyim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) - ^ Şüphesiz. 
BAŞKAN — Bu usulden değildir Beyefendi. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sizin gö

reviniz Sayın Başkan, Başkanlık etmektir. Burada 
bizim, şu kürsüde... 

BAŞKAN — Yok. Konuşmacının usule göre ko
nuşmasıdır esas görevim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, usule göre konuşmanın Tüzükte... 

BAŞKAN — Peki Beyefendi. Siz kendinizi hak
lı görüyorsanız, devam edin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ben haklı 
görüyorum. Çünkü haklı olmayan şeyi yapmam da, 
ondan haklı görüyorum, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tamam. O kanaate göre, haklı gö
rüyorsanız devam edin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın İnan, daimi olarak bir belli inanışın esir-i 
firaşıdır. Sayın İnan Batı Bloku içinde, özellikle 
NATO camiasına uzun yıllar hizmet etmiş bir kişi 
olarak o derece bağlıdır ki, o derece o ittifakın öne
mine inanmıştır ki, anlattığı hikâyeden de anlayaca
ğınıza göre, hiç kimse NATO ittifakı içinde, hele 
Türkiye'de hiç kimse, haklarının çiğnendiğinden, 
haklarının verilmediğinden; bu ittifakın tek taraflı 
ülke aleyhine işlediğinden, bir asker deposu gibi kul
lanıldığından, buna karşın NATO devletleri tarafın
dan her türlü aşağılatıcı muameleye reva görüldü
ğünden bahsettiğiniz an, Sayın İnan'ın gözünde 
NATO'ya ihanet etmiş olursunuz. 

Ne dediler; NATO'da bir casus çıkmış, Türk; 
herkes tevahhuş etmiş, «Nasıl olur, Türklerden ca
sus olur mu?»i diye. Çünkü, Türkler o kadar sadık-
mış ki, casus dahi olamazlarmış. Bırakalım o casus 
hikâyesini. Ben o hikâyeyi, zihniyetine işaret olarak 
verdim. Biz NATO'da... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Mevzu başka, 
casusluk başka. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İstirham 
ederim beyler. Ben sizi saygıyla dinledim. Bir müza
kere açılmasını istediniz. Başında da söyledim, bü
tün Grupça sizi destekleyeceğiz; geleceksiniz, konu
şacaksınız, her şey açıklanacak; ama izin verin de 
sizin söylediklerinizin doğru veya yanlış oldukları 
hakkında sayın üyeler bir kanaat sahibi olsunlar, izin 
verim 

NATO'da uzun yıllar hangi muamelelere maruz 
kaldığımızı ve neticede nelerin bizim üzerimizde ağır
lık şeklinde çökmüş bulunduğunu ve neler kaybetti
ğimizi bileceksiniz ve bundan dolayı ekonominiz ha
rap olacak, zamanında haklarınızı korumaya gittiği
niz zaman, m büyük NATO müttefikinin elçi eiiyle 
gönderdiği ültimatomları yiyeceksiniz, zamanında de-
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nizlerinizi koca filolar çevirecek, zamanında «Biz
den aldığınız silahları şu veya bu maksatla kullana
mazsınız.» diye ağır ithamlara maruz kalacaksınız, 
tediplere maruz kalacaksınız ve bütün bunlardan 
Türkiye'nin, ülkenin zarar gördüğüne inanacaksınız 
ve bu zararı gören bir Parti ve onun Hükümeti ge
lecek, NATO ile olan ilişkilerimizi karşılıklı ve den
geli yükümlülükler esasına bağlı bir şekilde yürüt
meye yönelik dış politika atılımları yapacak, siz ora
dan; «Sadakat ile ün yapmış Türkiye, NATO ittifa
kından ayrılmak üzere olan bir Hükümetin elinde 
devletler nezdinde itibar kaybetmek üzeredir ey aha
li.» diye feryat edeceksiniz. Bu feryadınızı sesinizin 
en yüce tonuyla yapınız; ama biz de sizin feryadı
nıza karşı; aklı, ülke çıkarını, ülke onurunu ve in
san onurunu dile getirerek cevaplayacağız. 

Yazılı metinde de söylediğim gibi, biz hiç bir 
taahhütten, ittifaktan veya antlaşmadan ne cayma, 
ne çıkma eğilimi gösteren bir Hükümetle idare edil
miyoruz; ama bağlı bulunduğumuz bütün antlaşma
ların ve taahhütlerin bugüne kadar o ünlü, teslimi
yetçi sadakatimiz yüzünden daima ülke aleyhine iş
leyişini durdurmak istiyoruz, bir yerde tevkif etmek 
istiyoruz. NATO'da böyle yapmak istiyoruz. NATO' 
nun mensubu ülkelerle de böyle yapmak istiyoruz, 
münasebetlerimizi böyle geliştirmek istiyoruz. 

Artık Türkiye'de, teslimiyetçi sadakat zihniyeti 
değil, eşitlikçi sadakat temeline dayalı bir dış politi
kanın yürümesi için uğraş veriyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, sadece Hü
kümette bulunduğumuz zaman değil, muhalefet yıl
larımızda da bütün dünyaya yayınladığımız ve her
kesin malumu bulunan Programımızda da böyle bir 
dış politika uygulayacağımızı açıkça ifade ettik ve 
şu önemli temel kuralı Türk siyasi hayatına, dış po
litika hayatına biz getirdik, fevkalâde önemli bir ül
ke yararı sağladık : «Ekonomik ilişkilerle savunma 
ilişkileri arasında kromozomotik bağ vardır. Bunlar, 
birbirinin tamamlayıcısıdır, destekleyicisidir ya da bir
birlerini cerh eder hale geldikleri zaman, birbirlerini 
defedici, nefyedici unsurlardır.»; dedik. Bu, temelli 
bir "dünya görüşü, bir savunma anlayışıdır. 

Bu umde gereğidir ki, Hükümetimiz şimdi, NA-
TO'yla da, bağlı bulunduğu diğer müttefiklerle de 
bütün münasebetlerini, ekonomik ve savunma kon-
septlerini bir arada yürütme çabası içindedir, bunu 
yapıyoruz. 

Başbakan NATO zirvesine gittiğinde, Cumhuri
yet Halk Partisinin Genel Başkanı ve Hükümetin 

Başbakanı olarak bunlardan gayri bir şey konuşma
dı ve ama hiç kimse Başbakanın, «Biz ekonomik iliş
kilerle askeri ittifakların birbirleriyle sıkı sıkıya 
bağlı ve ilişkili oldukları kanısındayız. Böyle yürü-
tülemeyen antlaşma ve ittifakların hiç bir ülkeye 
yaran olmadığı gibi, dünya barışma da yararı yok
tur.» dediğinde hiç kimse itirazda bulunmadı; ama 
bugün Adalet Partili arkadaşlarımız bizi sadakatten 
ayrılmış bir Hükümet ve onun Partisi olarak göster
meye çalışıyorlar. 

NATO üyelerinin bizim anlayışımıza itiraz etme
dikleri bir dünya ortamında, memleket içinde Adalet 
Partisi sözcüleri itiraz ediyorlar ve bizi sadakatsiz
likle suçluyorlar ve sadakatsizlik ettiğimiz için de 
ünümüzü kaybettiğimizden ve bundan dolayı da Dev
letin zarara uğrayacağından söz ediyorlar, bu hazin
dir. Hiç kimse itiraz etmiyor, Jimy Carter ve diğer
leri, Dolar ve Mark babaları «Haklısınız», diyor; fa
kat Adalet Partisi «Sadakati ihlâl ediyorsunuz» diye 
itiraz ediyor. Bu çok ilginç bir şeydir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bakalım, göre
ceğiz sadakatinizi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; 

Yine Adalet Partili sözcüler burada başka bir ko
nuyu dile getirdiler. Bizim Batfdan ayrılma eğilimi 
taşıdığımızı ve elçilerin bile bundan dolayı tedirgin 
oldukları, kuşkulu bulundukları yolunda ifadelerine 
tesadüf ettiniz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir programa bağlı, ciddi ve demokratik sol bir 

partinin mensubu olarak hemen söyleyeyim; Batı'dan 
ayrılma eğer bu ülkenin lehine olacaksa, kesin ola
rak Türk halkı böyle bir kanıya varacaksa, bu anla
yışımızı kesin olarak Türk halkı onaylayacaksa ve 
kesin olarak Batı da bizi bugüne değin kullandığı gi
bi, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıf bir ülke 
olarak kullanmaya devam edecekse, bunu Türk hal
kına ve Parlamentoya açıkça söylemekte hiç bir sa
kınca görmeyiz; ama biz, elçilerle idare edilen bir 
Hükümetin Partisi değiliz. Biz, dergilerle idare edi
len bir Hükümetin de Partisi değiliz. Ne dergilere, 
ne elçilere... (AP sıralarından «Derneklerle» sesle
ri). 

FEVZt ÖZER (Muğla) — Ülkü Ocakları ile. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Der'lerle, der' 

lerle... 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ne der

neklere, (Bir daha diyorum) asla ve kata kulak asa-
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cak kadar kendine inançsız bir parti ve hükümet de
ğiliz. 

Hiç üzülmeyin; elçiler, (Ki, uzun yıllar iktidarda 
kaldınız sizin zihniyetinizle maluldürler, tekrar ede
rek söylüyorum maluldürler.) onlar eğer böyle bir 
endişe izhar etmişlerse, o zaman hakikaten Hükü
metime buradan sesleniyorum; dikkat etsin, belki de 
Türkiye aleyhine çalışıyorlardır. 

Sayın tnan, iyi bilirsiniz, Başkanı bulunduğunuz 
Karma Parlamento Komisyonunun toplantılarında 
öylesine büyükelçiler görmüşüzdür ki, Avrupa Eko
nomik Topluluğu ülkelerinden biri veya hepsi ken
dilerine Türkiye nezdinde bir elçi tutmak zorunda 
kalsalardı, ancak onları tutarlardı. O denli sürükle-
nici, o denli bağımlı, gerçekten o denli ülke çıkarla
rı aleyhine şartlanmış insanlarla dolu olan bu ülke
de biz, onlara veya başkalarına kulak asmayaca
ğız. 

Bu bizim eğilimlerimizi elçiler görüyor, siz görü
yorsunuz da; bizim Batı ittifakı içinde, Batı devlet
leri içinde aldığımız mevki, bulunduğumuz yer ve 
kamp bakımından ilişkili olduğumuz ülkeler bize hiç 
bir şey söylemediler. Hiç kimse bir endişe izhar et
medi. Hatta ben bundan şahsen alındım da; acaba 
bizi yine Adalet Partisi gibi o teslimiyetçi kör sada
kat zihniyeti içinde mi görüyorlar diye bir endişe de 
duydum. İsterdim ki, Luns veya Jenkins, «Siz böyle 
bir eğilim taşıyor musunuz?» diye bize sorsun. Ak
sine, bizim bu ittifak içinde bulunduğumuz sürece 
onlardım gördüğümüz muamelenin, giderek onların 
da insaf duygularına, adalet duygularına ters düştü
ğüne şahit olduk son zamanlarda. Sesleniyorum size 
eski arkadaşımız: 

Ben geçen dönem; yani bu yıl toplanan Avrupa 
Karma Parlamento Komisyonu münasebetiyle Av
rupa Parlamentosunda, bir komisyon raporu üzerine 
açılan müzakerelerin zabıtlarını teker teker okudum. 
O zabıtlarda Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeleri
nin milletvekilleri, Avrupa Parlamentosunda bulu
nanlar, Türkiye'ye bugüne kadar Ortak Pazar yoluy
la NATO yoluyla veya diğer taahhütleri ve anlaşma
lar yoluyla reva görülen muamelelerin gerçekten in
sanlık dışı olduğuna varacak ölçülerde yakındıkları
nı gördüm. Yeşil kâğıtlara basmışlardı, okudunuz 
mu?.. O koskoca Alman ekonomik imparatorluğu
nun temsilcileri, o sosyal demokratıyla, Hıristiyan 
demokratıyla aynı yolun yolcuları sadece Alman çı
karlarını düşünmekten, Alman sermayesi ve emper
yalizmini yürütmekten ve yüceltmekten öteye hiç bir 

kaygıları olmayan o kişilerin, Avrupa Parlamento
sunda Ortak Pazar ülkelerinin Türkiye'ye reva gör
dükleri muamelelerden nasıl yakındıklarını ve artık 
Türklerin tahammül hududunu aşar noktaya ve is
yan noktasına geldiklerini ifade ettiklerini okudunuz 
mu?.. En diri Almanların, en diri Fransızların, en di
ri İtalyanların komünistiyle sosyalistiyle kapitalistiy-
le o Parlamento müzakeresinde neler söylediğini gör
dünüz mü?.. 

Siz, bizim sadakatsizliğimizden dolayı Devletin 
zarar göreceği yerine, onların taahhütlerine sadık kal
mamalarından yakınan bir temi geliştirseydiniz, bu 
ülke için daha onurlu bir hizmet olmaz mıydı? On
ların sadakatsizliğinden yakınan bir tem isterdim bu
rada ben. isterdim ki, bizim Ortak Pazar ülkeleri ta
rafından uzun yıllardan beri hangi tür muamelelere 
maruz kaldığımız ve ekonomimizin bugün tarihin en 
büyük boyutlu bunalımına düşmesinin baş nedenle
rinden birinin Ortak Pazar ilişkilerimiz olduğunu ifa
de edesiniz. Bunu sayardım ben milliyetçilik, bunu 
sayardım ben sadakat, bunu sayardım antlaşmalar
dan yarar ve ün sağlamak. 

Yoksa, bilmiyor musunuz, biz Ortak Pazarla iliş
kilerimizde 1957'lerden sonra, 1963'lerde Ankara 
Antlaşmasıyla ilişkilerimizi abide niteliğinde büyük 
bir hukuk hükmüne bağlamış bir ülkenin iktidarıy
dık, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı idi? Bu ülke
lerle ilişkilerimizi karşılıklı ve dengeli yükümlülükler 
esasına dayalı biçimde yürüteceğimizi ahdetmiştik; 
ama 1970'lerde sizler iktidarda bulunduğunuz zaman, 
o büyük ahit maddesine rağmen tarafınızdan imzala
nan ve bu ülkeye kabul ettirilen Katma Protokolla 
nasıl tahrip olmuştur bilmez misiniz? 

Bugün Ankara Antlaşmasının o abide niteliğinde
ki büyük hukuk hükmü yerine, sadece Türkiye aley
hine işleyen bir ilişikler süreci içinde yaşamıyor mu
yuz? Ben iddia etmiyorum, açınız Türkiye'nin 1970' 
ten bu yana süregelen ilişkiler sürecinin sonunda Or
tak Pazar'a karşı ne denli zor duruma düştüğünü. 

Her yıl 2 milyar dolar açık verdiğimiz ülkeler 
bunlar. Sadece bir avuç tarım ürünü ihraç edip de, 
sanayi ürünü ihraç etmeyeceğimizi bildikleri için, sa
nayide bize taviz veren ülkeler. Bize verdikleri bir 
avuç tarım ürünü tavizini Karayib'lerden tutun da, 
Mağrip'ten Maşrık'a kadar dağıtan Ortak Pazar ül
kelerinin; o da yetmiyormuş gibi biraz evvel sizin 
de kuşku ve endişeyle bahsettiğiniz ve takdirle kar
şıladığım Yunanistan'a karşı duydukları o canlı, o 
gerçekten ibret verici aşk yüzünden, onlar eliyle bi-
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zim düştüğümüz durumu unuttunuz mu? Hangi top
lantıda Ortak Pazar ülkelerinden Türkiye lehine bir 
ifade sâdır oldu? Buna karşın hangi toplantıda Yu
nanistan göklere çıkarılmadı? Kuşkunuza, endişenize 
katılıyorum. Şimdi aralarına alacaklar, anlıyorum; 
Çok zor durum, anlıyorum; ama bir şey daha hatır
lıyorum ben. Sizin döneminizde Yunanistan'ın tam 
üyelik müracaatı yaptıktan sonra, Türk Hükümetinin 
düşüncelerine sahip olmak için Hariciye nezdinde 
yaptığım teşebbüslerden aldığım cevaplar hâlâ kulak-
larımdadır. «Evet Sayın Gündoğan, Yunanistan tam 
üye olmak için talepte bulunmuştur. Çok çalışıyoruz, 
uğraşıyoruz; ama bizi dinlemiyorlar bile...» «Pekâlâ 
kardeşim, ne olacak? Bu on ülkeyi Yunanistan arka
sına alırsa; zaten yıllardan beri bizimle münasebetle
ri onların lehine işleyen bir süreç takip ediyor. Çok 
ağır bir katma protokolla yenilmişiz başından. Şim
di bir de Yunanistan belasını başımıza sararlarsa ne 
yapacağız?» dediğim zaman şunu demişlerdir: «Sa
yın Gündoğan, endişe buyurmayın; Yunanistan'a ve
recekleri tavizlere yakın tavizler koparırız.» «Efen
dim, siz Ortak Pazarla ilişkilerin ekonomik yönleri
ni böyle anlayabilirsiniz; ama siyasal yönünün çok 
önemli olduğunu size belirttim. Yunanistan'la entegre 
olan bir Ortak Pazarın siyasal açıdan kazanacağı gü
ce karşî ne yapıyorsunuz?» diye sorduğumda hiç bir 
cevap alamamıştım. Şimdi, bugün Hükümetimin ne 
cevap vereceğini ben de merak ediyorum. Sorunun 
önemli olduğuna inanıyorum ve grubumun da tam 
bir açık yüreklilikle, Hükümetinin bu konuda ülke 
menfaatlerini fevkalade hassas bir şekilde korumasını 
talep edeceğine de inanıyorum. Bundan daha doğal 
ne olabilir; ama doğal olmayan şudur: Sizin Ortak 
Pazar ülkeleriyle son defa bu Hükümet eliyle müna
sebetlerin şu şekle dönüştürüldüğü; yani beş yıl için 
askıya alınma teklifinin bu Hükümet tarafından Or
tak Pazara götürülmesi olayını kınamanıza şaşıyo
rum ve hemen hatırlatayım; Ortak Pazarla ilişkileri
miz ne zamandan beri donuktur Sayın înan, bilmez 
misiniz?.. 

1975 - 1976'larda, dışarıda ve burada, Ortak Pa
zar Karma Parlamento Komisyonunda, Ortak Pazar 
üyeleriyle o zamanki Başbakammız, Dışişleri Baka
nımız kaç defa ciddi çatışmaya düştüler hatırlamaz 
mısınız? Kaç defa Süleyman Demirel'in o toplantı
larda, Türkiye'yle Ortak Pazar ilişkilerinin Türkiye 
aleyhine işlediği salhası, sedası, ifadesi o dilden sâdır 
olmuştur; unuttunuz mu? 1976'dan beri Ortak Pa
zarla ilişkilerimizde her hangi bir yürürlük var mı? 
O günden beri ilişkiler sinen askıda değil mi? Hiç bir 

Bakanlar Konseyi toplandı mı? Her hangi bir talebi
niz Topluluk Komisyonu tarafından ele alındı mı? 
Her hangi bir talebiniz Ortaklık Konseyi ya da Ko
misyonca is'af edildi mi? Size sorarım. Biz bir kor
ku, bir cebânet içine düşmedik. Ortak Pazarla olan 
ilişkilerimizin gittikçe Türkiye aleyhine işlediğini ve 
bu sürecin Türk ekonomisini en büyük bunalım bo
yutlarına eriştirdiğini; bu durum devam ederse, Türk 
ekonomisinin bunalımdan çıkamayacağı gibi, gelece
ğinin de tehdit ve tehlike altında bulunduğunu gör
dük ve saptadık. Yalnız kendimiz saptamadık; tüm 
Türk ekonomicilerinin, hatta sanayicilerinin büyük 
bir kesiminin, bilim adamlarının ve diğer çevrelerin 
görüp tespit ettikleri gibi, gördük ve tespit ettik ve 
dedik ki, Türkiye Ortak Pazar ilişkilerini yeni bir 
düzen içinde ele almak zorunluğu kaçınılmaz oldu. 
Böyle bir açık yürekle her hangi bir sadakatsizlik et
me, mariz duygusuna kapılmaksızın, hasta duygusu
na kapılmaksızın... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, çok affedersiniz; 
ben sözünüzün selâsetini kesmek için araya girmiyo
rum. Önerge kabul edildiği takdirde, bu önerge üze
rinde yapılacak işlemi biliyorsunuz. Bu konuşmalar 
o zamana ait olacak gibime geliyor. Şimdi önerge 
kabul.... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Zaten hep 
sizin gibinize geliyor Başkanım, herkes dinliyor hal
buki. 

BAŞKAN — Efendim, bugüne kadar olan uygu
lamanın dışına çıktınız. Siz müzakereye girmişsiniz. 
O zaman ne söylenecek, o zamanki müzakerelerde 
ne olacak. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Gündoğan, nezaketle söylüyor Başkan. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Dinleyelim Baş
kanım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, o zaman ben de ne söyleneceğini bulurum. 

BAŞKAN — Peki o halde, buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Arkadaş
larım; biz, hiç bir tesirin altında kalmaksızın Ortak 
Pazarla ilişkilerimizin bugünkü koşullar içinde daha 
bir adım atması olanağı kalmadığını gördük; esasen 
biraz evvel de arz ettim, fiilen kesildiğini gördük ve 
gittik açık yürekle; dedik ki; efendiler, sizinle olan 
ilişkilerimizi 1970'te imzalayıp 1973'te tasdik ettiği
miz Katma Protokol düzeni içinde yürütmemize ola
nak yoktur. Bu ilişkileri 5 yıl süreyle askıya almak, 
Türk ekonomisinin kaçınılmaz zorunluğudur ve iliş-
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kilerimizin yine kaldığı yerden devamı mümkündür. 
Ne var ki, gerçekten bir ortak üye olarak kabul edi
yorsanız, ekonomimizin sizin tarafınızdan içine dü
şürüldüğü bu durumdan kurtulması için de yardım 
elinizi uzatmanız lazımdır. Evet, böyle dedik, aynen 
böyle dedik; derken de yüz ve insaf yoksunluğu için
de değildik. Çünkü, ekonomimizi bu hale getiren iliş
ki o ilişkidir. 

O itibarla bizim bu konuda eleştirilecek bir tara
fımız yoktur. Uyumlu, tutarlı bir teklifte bulunduk, 
kabul edileceğini sanıyoruz. 

Arkadaşlarım; 
Bir kaç cümleyle de şunu söyleyeyim: Sayın ar

kadaşlarım bir taraftan bizim Batı ittifaklarından ve 
buna benzer antlaşmalardan cayma eğiliminde oldu
ğumuzdan vesaireden kuşkulandıklarını, sadakatimizi 
bozduğumuzu söylediler; ama bir taraftan da şunu 
söylediler: Bu Amerika'nın ar-ı haya duymadan ken
di eliyle bakıp beslediği, büyüttüğü Milliyetçi Çin'i 
(Taiwan) binlerce, yüz binlerce askerle koruduğu 
Taivvan'ı şimdi, sırf iktisadi çıkarları, ticari çıkarları 
için bir tarafa itip Kızıl Çin'i de Japonya'yla bağdaş
tırarak bir masaya oturması ya da bir kaba oturma 
sı, bir kabda bulunması çok acayip dediniz, işte gü
zel delil; NATO'da da başımıza bu geliyor, Ortak 
Pazar'da da bu geliyor, başka ilişkilerde de bu geli
yor. Sizin tanımladığınız Amerika'yı Taivvan'ı hatırı 
için kötülediğiniz Amerika'yı biz kendi hatırımız için 
kötülemeksizin; ama açıkça ve seçikçe tarif edersek, 
ona anlatırsak ki, senin yaptıkların bizim de malu-
mumuzdur ve bu malumu ilama lüzumu yoktur sizi 
tanırız, biz ülke kurtarmış bir partinin ahfadıyız de
riz. Bu bilinçle ve bu anlayışla sizi de, sizin yandaş
larınızı da çelişkileriyle ilişkileriyle kabul ederiz. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
İçtüzüğün 128 nci maddesi gereğince, dış konulaı 

hakkındaki genel görüşme üzerinde, önerge üzerinde 
konuşmalar bitmiştir. Genel görüşmenin kabul edilip 
edilmemesini iş'ari oylarınıza arz edeceğim. Genel 
görüşmenin kabulünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Genel görüşmenin 
Senatomuzda yapılması oylarınızla kabul edilmiştir. 

128 nci madde gereğince Hükümete Başkanlıkça bil
dirilecektir. Üç birleşim içinde gereği yapılacaktıi 
efendim. 

Sayın senatörler; 
Genel görüşme üzerinde sayın üyelerin hepsinin 

gayet tabii söz hakkı vardır. Pazartesi gününden iti
baren; yani 25 Aralık 1978 Pazartesi saat 9.00'dan 
itibaren Divan üyelerimizden Sayın Çelebi'ye müra
caat edilmesi ve müracaat sırasına göre söz verilece
ğinin de bilinmesini rica ediyorum. 

15. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi gündemimizdeki sı

raya göre Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi 
vardır. Bu üye seçimi için gerekli işlemi yapacağız. 

Tasnif Heyeti için ad çekiyorum : 
Sayın Niyazi Unsal?... Yok. 
Sayın Solmaz Belül?... Buradalar. 
Sayın Orhan Vural?... Yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
ben gönüllüyüm efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, gönüllü olarak katı
lıyorlar. 

Sayın İsmail Kutluk?... Buradalar. 
Üç kişilik Tasnif Heyetine Sayın Solmaz Belül, 

Sayın Ömer Ucuzal ve Sayın İsmail Kutluk seçilmiş
lerdir. 

Oy pusululan dağıtılsın efendim. 
Oylamaya hangi üyeden başlanacağına dair ad çe

kiyorum efendim : Sayın Akın Özdemir. 
(İzmir Üyesi Akın Özdemir'den başlanarak oylar 

toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı efendim?... Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Oylamaya sayın üyelerimizden 45 katılan tespit 

edilmiştir. Bu bakımdan salonumuzda çoğunluk ol
madığı anlaşılmıştır. 

26 Aralık 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.30 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. '— Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ $)yesi Hay-
ri Mumcuoğlu'nun, Tekirdağ il sınırları içinde 1978 
programına dahil olan yol yapım, onarım ve diğer 
inşaat işlerine dair \soru önergesi ve Bayındırlık Ba
kanı Serafettin Elçinin yazılı cevabı. (7/1003) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet
lerinizi saygı ile rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi 

Hayri Mumcuoğlu 

İ. Tekirdağ il sınırları içinde, 1978 programına 
dahil olan yol yapım onarım ve şehiriçi geçiş işlerin
den hangilerinin gerçekleştirildiğinin ve nerelere kaç 
metre tul asfaltlama işi yapıldığının, 

2. a) Kumbağ - Gaziköy, 
b) Malkara - Hayrabolu, 
yollarının yapım ve asfatlama işlerinin gecikmesi 

nedenlerinin, 
3. Keza 1978 yatırım programına dahil işlerden, 
a) Köprüler inşaatı ile, 
b) Balıkçı barınakları, 

inşaatının hangi aşamada bulunduğunun, 

20.12.1978 
TC 

' 'Bayındırlık Bakanlığı 
Ankara 

A.P.K.D. Bşk. Pl. Md. 
Sayı : A-08/10-/750 

Konu : Tekirdağ Senatörü Hayri Mum
cuoğlu'nun yazılı önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 22.11.1978 gün ve 6892-16772-7/1003 sayılı 
yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan Cumhuriyet Senatosu 
Tekirdağ Üyesi Hayri Mumcuoğlu'nun 10.11.1978 ta
rihli yazılı soru önergesinde yeralan soruların yanıtla
rı ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Serafettin Elçi 
Bayındırlık Bakanı 

10.11.1978 tarihli yazılı önergede yeralan soruların 
yanıtları : 

L Tekirdağ il sınırları içinde 1978 programına 
dahil olan yollardan aşağıdaki işler yapılmıştır: 

a) (Lüleburgaz - Çorlu) ayrımı - Saray yolunda 
sanat yapıları, serme ve sıkıştırma işleri gerçekleştiril
miştir. 

b) Çerkezköy geçişi asfaltlanmıştır. 
c) (Edirne - Tekirdağ) İl sınırı - Tekirdağ yolun

da 14 km., 
d) Keşan . Silivri - İstanbul yolunda 17 km., 
e) Saray - Çerkezköy yolunda 20 km., bitümlü 

sıcak karışım kaplama yapım ve onarımı gerçekleştiril
miştir. 

f) (Keşan - Tekirdağ) ayrımı - Şarköy yolunda 
7 km. bitümlü temel yapılmıştır. 

g) Hayrabolu - Tekirdağ yolunda 17 km. penat-
rasyon makadam kaplama yapılmıştır. 

h) (Malkara - Tekirdağ) ayrımı - Yörük yolunda 
8 km., 

i) Şahin -. Malkara yolunda 17 km., 
j) Çöpköy - Hayrabolu yolunda 16 km. astarlı 

sathi kaplama yapılmıştır. 

k) Tekirdağ - Kumbağ yolunda 11 km. astarsız 
sathi kaplama yapılmıştır. 

1) Tekirdağ - Kınalı ayrımı yoluna muhtelif ke
simlerinde asfalt betonu yapılmıştır. 

m) Tekirdağ - Muratlı - Büyükkarıştıran yolu
nun bakım olanakları ile temel malzemesi çekilmiş 
ve asfaltlanması yapılmıştır. 

rîj Ayrım - Beyazköy yolunun 2 km., 
o) Ayrım - Dambaslar yolunun 7 km., 
p) Ayrım - Susuzmüsellim yolunun 8 km.'lik kı

sımlarının onarımı tamamlanmıştır. 
Programa ek olarak yapılan işler şunlardır : 
a) Saray şehiriçi yolunda 2 km. bitümlü sıcak 

karışım kaplama yapılmıştır. 

b) Saray . Çerkezköy yolunda ikinci tabaka ola
rak 11 km. astarsız sathi kaplama yapılmıştır. 

c) Keşan - Malkara yolunda 15 km. bitümlü te
mel ve 13 km. astarsız sathi kaplama yapılmıştır. 

d) Hayrabolu - Tekirdağ yolunda 17 km. astarsız 
sathi kaplama yapılmıştır. 

2. a) Kumbağ - Gaziköy yolunun projesi henüz 
yapılmadığından yolun yapımı ve asfaltlanması söz 
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konusu değildir. Ancak, geçidi çok zorlayan iki kesim
de menfez yaklaşım dolguları ile istinat duvarı ya
pılmıştır. 

b) Malkara - Hayrabolu yolunun 24 kilometre
lik kesiminin onarımı 1978 mali yılı içinde tamamla
nacaktır. 

Geri kalan 12 km.'lik yol Karademir garajıma 
gölü altında kalmaktadır. Bu kesimdeki Varyant Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırıla- . 
çaktır. 

3. a) Tekirdağ - Şa*5köy yofofflda&i Kozlukdeçc-
si Köprüsünün tahkimatı bitirilmiştir. 

Hayrabolu - Tekirdağ yolundaki tarihi Hayrabolu 
(Hacılar) Köprüsünün korkulukları bu ytf içinde ta
mamlanacaktır. 

Adıgeçen köprünün restorasyonu 1978 çalışma 
programına alınmış, ancak dar olan köprü daha da 
daralacağından, restorasyon işi ertelenerek, buraya 
geçidi rahatlatacak yeni bir köprünün yapılması ka
rarlaştırılmıştır. Bu nedenle 1978 yılı köprii etüt ve 
proje programına alınan Hayrabolu (Hacılar) köprü
sü ile ilgili çalışma, proje aşamasındadır. 

b) 1978 yılı programında Tekirdağ ili dahilinde, 
bugüne kadar 7 201 000, — TL. harcanan 10 000 000, 
TL. proje bedeli Şarköy ve 6 146 000 TL. harcanan 
10 000 030 TL. proje bedelli Hoşköy Balıkçı Barı
nakları inşaatları yer almıştır. 

1978 yılında bitirilmesi planlanan adı geçen Hoş-
köy ve Şarköy Balıkçı barınaklarının sözleşmeleri, 
7/15990 sayılı Kararname gereğince müteahhitlerince 
feshedilmiştir. 

Her iki işe ait tasfiye hesapları çalışmaları ile bir
likte, yeniden ihale hazırlık çalışmaları sürdürülmek
tedir. 

Bu projelerin 1979 yılında tamamlanması program
lanmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Âdemoğlu nun, Dış memleketlerdeki .Elçilik ve Kon
solosluklarda bulunan Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına bağlı memur ve müstahdem adedi ile 
kendilerine ödenen döviz miktarına dair soru öner
gesi ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Meh
met Yüceler in yazılı cevabı. (7/1014) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi 

Nuri Âdemoğlu 

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

2. Elçlük ve konsolosluklarda çalışan memur ve 
müstahdem adedi kaçtır?. 

TC 
Gıda - Taran ve 

Hayvancılık Bakanlığı 
Uluslararası Teknik 

İlişkiler Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 180/78-2613 

1211832 
20.12.1978 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 13.12.1978 tarih ve 16975-6942-7/1014 sayılı 

yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri Âdem-

oğlu'nun Tarım Bakanı tarafından yazılı olarak ;çe-
vaplandırılmasını istediği sorulara ilişkin cevaplar 
aşağıya çıkarılmıştır. 

I1 2. Bakanlığımız kadrosunda dış ülkelerde gö
revli memur ve müstahdem bulunmamakta ve her
hangi bir döviz ödenmemektedir. Tarım Müşavir ve 
Ateselerinin sayısı (6)'dır ve bunlar 1173 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesi gereğince Dışişleri Bakanlığı 
kadrolarında görev yapmaktadırlar. 

Bilgilerini ve gereğini izinlerine sunarım. 
Mehmet Yüceler 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Âdemoğlu'nun, Dış memleketlerdeki Elçilik ye Kon
solosluklarda bulunan Çalışma Bakanlığına bağlı me
mur ve müstahdem adedi île kendilerine ödenen döviz 
miktarına dair soru Yönergesi ve Çalışma Bakanı Bahir 
Ersoy'un yazılı cevabı. (7/1016) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz 
ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi 

Nuri Âdemoğlu 
1. Dış memleketlerdeki Elçilik ve Konsolosluk

larda bulunan Bakanlığınıza bağlı memur ve müstah
demlere ödenen döviz miktarı ayda ne kadardır? 

2. Elçilik ve Konsolosluklarda çalışan memur ve 
müstahdem adedi kaçtır? 
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TC 
Çalışma Bakanlığı 21.12.1978 

Zat işleri Müdürlüğü 
Sayı : 445-11/14150 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 13.12.1978 gün Kanunlar Müdürlüğü 16982-

6941-1016 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri Âdem

oğlu tarafından yöneltilen yazılı soru önergesinde is
tenen hususlar ilişik listede belirtilmiştir. 

Bilgilerinize sunarım. Bahir Ersoy 
Çalışma Bakanı 

Çalışma Bakanlığı yurt dışı örgütünde görevli per
sonel hakkında istenen bilgiler. 

1. Yurt dışında görevli bulunan personele Ara
lık 1978 ayında ödenen aylıklar tutarı 2 231 476 TL. 
olup, bu tutar 87 508,86 Amerikan Doları ve 
157 779,53 Almanya Markı olarak dövize çevrilmiş
tir. 

2. Yurt dışı örgütümüzde çalışan personel sayı
sı Aralık 1978 ayı için : 

3 Müşavir 
5 Ateşe 

5 Ateşe Yardımcısı. 

32 Sosyal Yardımcı (Din görevlisi ve Sendika uz
manı) dahil 3 memur olmak üzere toplam 48 kişidir. 

....>. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

20 NCÎ BİRLEŞİM 

21 . 12 . 1978 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
yedek üye seçimi. 

2. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 
3. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 

Dalokay ve arkadaşlarının, Türkiye'nin Dış İlişkileri 
üzerinde bir Genel Görüşme açılmasına dair önerge
leri. (8/9) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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 is
teyen önergesi. (10/27) 

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

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

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

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

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

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

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

10. — Ankara İmar Limited 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) 

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

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

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

14. — Kamu 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) 

15. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 



Araştırma Komisyonu raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi: 29 . 8 . 1978) 

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

17. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili araştırma önergesi. 
(10/79) 

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

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

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

21. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

22. — 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 s 9 £ 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

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

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

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

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DİSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak-

j kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 , 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
I Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu-
I ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge-
I si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
I sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez

keresi. (10/57) 

I 28. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
I di Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
I bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak-
1 kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis-
I yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan-
I dınlamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi, 

(10/61) 

I 29. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesii Ömer 
I Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara-
I fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak-
I kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis-
I yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı

lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 
I 30. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztürk'ün, Öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta-
j yinleri'e açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
I isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 

süresi içinde, sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
I tarihli tezkeresi. (10/22) 
I 31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke

mâl Sarıibrahimoğlu'nun, iskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 

I Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı-
I mn konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 

dair, 2 .10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 
I 32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 

Öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
I yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık-
I lan çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
I yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
I önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
j içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
I tezkeresi. (10/44) 
I" 33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
I Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
I konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner-
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gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

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

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

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

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

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

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

40. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di 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) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni 
yazi Ünsal'm, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 

halde yapılmayan işler ve bu projenin. uygulama so" 
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1975 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/18) (S. Sayısı : 826) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1975 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele* 
me Komisyonu raporu. (5/19) (S. Sayısı : 827) (Da
ğıtma tarihi : 20.11.1978) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1975 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/20) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1975, Ocak, Şubat 1976 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporu. (5/21) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma ta
rihi : 20.11.1978) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Mart, 
Nisan, Mayıs 1976 aylarına ait hesaplan hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme Komis
yonu raporu. (5/22) (S. Sayısı : 830) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1976 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme 
Komisyonu raporu. (5/23) (S. Sayısı : 831) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1976 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/24) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1976, Ocak, Şubat 1977 aylarına ait hesapları hak-
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu. (5/25) (S. Sayısı : 833) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1977 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu. (5/26) (S. Sayısı : 834) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 



51'. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Ağustos 1977 aylarına ait hesaplan hakkında Cum
huriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu. (5/27) (S. Sayısı : 835) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Kasım 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru. (5/28) (S. Sayısı : 836) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

53. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart 
1977, Şubat 1978 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu. (5/29) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1975 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se

natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/31) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1976 
Mali Yılı Kesinhesaplan hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/32) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

56. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1974 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/30) (S: Sayısı : 840) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


